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A motivação para este projeto de Prática como Componente Curricular (PCC) foram 

as investigações realizadas no âmbito de meu estágio de pós-doutorado em Linguística 

Aplicada (UFBA, 2020). Sou formadora de professoras/es de língua espanhola a brasileir@s e 

pesquisadora na área de LA, ensino e aprendizagem de línguas. Trabalho com um público 

majoritariamente formado por mulheres que enfrentam todo tipo de vicissitudes: misoginia, 

abusos, assédios, violência sexual, preconceitos, discriminação, exclusão, silenciamento... 

Nesse cenário, parto da concepção de que a língua é uma prática social que deve abarcar, 

além de aspectos linguísticos de seu sistema, questões relativas à indissociabilidade entre: 

língua(gem) e identidade(s); representações e interculturalidade (SILVA, 2020). 

 Assim, falo a partir de uma pauta feminista interseccional (AKOTIRENE, 2019), 

relativa à quarta onda do feminismo (BUARQUE DE HOLLANDA, 2018), aquela associada 

ao uso das redes sociais para combater as desigualdades de gênero e toda forma de opressão 

contra a mulher. Falo a partir de representações de sujeitas latino-americanas em letras de 

músicas e videoclipes: mulheres brancas, negras, indígenas, surdas, anciãs, jovens, estudantes, 

trabalhadoras, lésbicas, transexuais etc. e de suas múltiplas identidades: moventes, 

                                                           
1 Inspiro-me nos textos de: RIBEIRO, Djamila. O que é lugar de fala? São Paulo: Pólen, 2019 e SPIVAK, 

Gayatri Chakravorty.  Pode o subalterno falar?. Trad. Sandra Regina Goulart Almeida, Marcos Pereira Feitosa e 

André Pereira Feitosa. Belo Horizonte: editora UFMG, 2010. 
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contraditórias, fluidas, cambiantes. Falo a partir de uma epistemologia da interculturalidade 

que, segundo Catherine Walsh (2005, p. 14), não se separa das questões de identidade, pois é 

um “Un proceso dinámico y permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre 

culturas en condiciones de respeto, legitimidad mutua, simetría e igualdad”. Falo, finalmente, 

a partir de uma América Latina concebida em áreas culturais, como propõe a pesquisadora 

chilena Ana Pizarro (2004): 

1) Área Meso-americana e Andina (norte do México passando pela Cordilheira dos 

Andes e cruzando a América Central) – presença de culturas indígenas marcadas pela 

oralidade, memória e resistência (astecas, maias e incas).  

2) Área do Caribe e Costa Atlântica (arquipélago das Antilhas e a Costa Atlântica que 

se estende até uma parte importante do Brasil) – forte presença de negros africanos traficados 

para servirem à escravização e as rebeliões advindas das tentativas de libertar-se.  

3) Área Sul-Atlântica (entre o sul do Brasil, a partir de São Paulo, e a parte norte da 

Argentina, até Buenos Aires) – culturas de imigração ou povos transplantados ligados a 

grandes áreas de modernidade cultural. 

4) Área do Brasil (compreende uma série de subáreas) – um país que não foi visto pela 

América Hispânica e que o inverso também é verdadeiro, devido à diferença de idiomas, 

estereótipos e rivalidades históricas. 

5) Área de Grandes Planícies (Páramo mexicano, Sertão brasileiro, Savana 

venezuelana, Pampa argentino) – espaço marcado pela cultura popular tradicional, oral ou 

escrita, como a literatura de cordel ou a literatura gauchesca.  

6) Área dos Latinos nos Estados Unidos (migrantes de diversa procedência do 

continente latino-americano incorporam uma cultura internacional de massas, cujo centro é 

Miami, influenciando e sendo influenciados pela cultura estadunidense).  

7) Área Amazônica (abrange oito países: Brasil, Colômbia, Peru, Venezuela, Equador, 

Bolívia, Suriname e Guiana Francesa) reserva ecológica do mundo e espaço de oralidades e 

mitos indígenas.   

Diante do exposto, os objetivos desta PCC são estes: 

- Pesquisar na internet letras e videoclipes de canções latino-americanas,  

contemporâneas, cantadas por mulheres, para discutir representações e identidades.  

- Selecionar músicas e videoclipes das áreas culturais latino-americanas para 

problematizar questões sobre representações e feminismos.  

- Propor práticas interculturais para aulas de línguas a partir da análise e seleção de 

músicas e videoclipes de cantoras latino-americanas.  



Letra de música, videoclipes e práticas interculturais 

 

Para esta PCC, proponho, a título de sugestão, um repertório de canções latino-

americanas contemporâneas, cantadas por mulheres, representantes do universo feminino. As 

músicas permitem problematizar questões que envolvem a vida, o cotidiano, os desafios, as 

perspectivas, as lutas, os avanços, as dores de mulheres brancas, negras, indígenas, LGBTQIs 

(Lésbicas, Gays, Bi, Trans, Queer, Intersexo e outros).  

 Quando falo em América Latina, incluo o Brasil, e trato de entender este continente a 

partir de sua realidade plural, complexa e diversa, marcada por processos histórico-culturais 

semelhantes como: massacre e dizimação dos povos originários e de suas ricas culturas por 

colonizadores brancos europeus (espanhóis, portugueses, franceses, holandeses, ingleses); 

tráfico de escravos negros, oriundos de diversos países da África, para o trabalho forçado em 

diversas frentes laborais; miscigenação dos povos latino-americanos como resultado da 

presença branca, negra e indígena no continente; diversidade de línguas oficiais (como o 

Espanhol nos países hispano-americanos, o Português no Brasil, o Guarani no Paraguai); 

línguas indígenas como Náhuatl, Quêchua, Maya, Aymara, na Hispano-América, Tikuna, 

Guarani, Kaiowá, Kaingang, Xavante, Yanomami, no Brasil, para citar apenas algumas. Esse 

cenário parece-me bastante profícuo para tratar questões como: língua(gem)-identidade(s); 

representações e interculturalidade; América Latina e feminismos.  

Dessa forma, no contexto dos processos de ensino e aprendizagem da língua espanhola 

no Brasil, pesquisas têm mostrado a necessidade de tornar visível a América Latina, pois, este 

continente tem estado pouco presente tanto no ensino quanto na formação de professoras/es 

de Espanhol (ZOLIN-VESZ, 2013; LIMA, 2014). Nesse sentido, para Paraquett (2018, p. 75), 

 

Falar da América Latina é, de certa forma, reconhecer a pluralidade cultural da 

língua espanhola, assim como uma oportunidade de estabelecer conexão com as 

identidades dos povos que falam essa língua em nosso continente, afetando nossa 

autonomia diante das escolhas dos modelos de aprendizagem ou mesmo de materiais 

didáticos que utilizamos.  

 

Por isso, o gênero discursivo letra de música foi escolhido por aliar a estética da poesia 

ao engajamento social necessário para desencadear processos de reflexão sobre identidades e 

representações de mulheres latino-americanas. A Mc britânica-palestina, Shadia Mansour, 

afirma que “La música es la lengua materna del mundo. Ella apoya nuestra existencia, ella 

protege nuestras raíces. Ella nos une desde la gran Siria, África, hasta América Latina”. E, 

como professora e formadora de professoras/res de Espanhol, compreendo que trabalhar com 



música em sala de aula deve ocorrer a partir de práticas pedagógicas interculturais, porque, 

segundo Paraquett (2018, p. 28), [...] “buscam envolver professores e estudantes em questões 

de identidades étnicas, de gênero e sexualidades [...]”. 

De acordo com Mikhail Bakhtin, quando nos comunicamos, o fazemos por meio de 

gêneros do discurso cuja função é contemplar um grande repertório de possibilidades 

socioculturais. Segundo o autor, “quase da mesma forma com que nos é nos é dada a língua 

materna, a qual dominamos livremente até começarmos o estudo da gramática” (BAKHTIN, 

2003, p. 282), nos são dados os gêneros. O estudioso também classifica os gêneros em 

primários e secundários. Os primeiros, mais espontâneos, representariam as esferas da vida 

cotidiana (bilhete, receita, ditos populares) e os segundos, mais elaborados, representariam as 

esferas da vida social e educativa (uma peça de teatro, um discurso científico ou ideológico). 

Neste projeto de PCC, o propósito é contemplar os gêneros secundários por representarem 

esferas socioculturais complexas por meio de letras de músicas e videoclipes de cantoras 

latino-americanas para refletir sobre a forma como mulheres negras, indígenas, brancas, 

surdas, LGBTQIs deste continente são representadas. E proponho o trabalho por meio de 

sequências didáticas (SDs). 

 Segundo o linguista aplicado, Vilson Leffa, há, pelo menos, quatro etapas a serem 

seguidas na elaboração de materiais para o ensino de línguas (LEFFA, s/d): 1) análise 

(conhecer a realidade e as necessidades dos estudantes); 2) desenvolvimento (objetivos, 

metodologia, conteúdos a serem trabalhados no material); 3) implementação (quem executará 

o uso do material) e 4) avaliação (caráter mais ou menos formal dependendo de quem usará o 

material). Um desdobramento produtivo para essa elaboração ocorre por meio de sequências 

didáticas. De acordo com Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 97), estudiosos dos gêneros 

textuais, uma sequência didática é “um conjunto de atividades escolares organizadas, de 

maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito”.  

Tais autores explicam, ainda, que a estrutura de base de uma SD contempla uma 

apresentação da situação; uma produção inicial; módulos (em etapas) e uma produção final. 

Nessa perspectiva, os contextos propiciados por uma SD, como afirmam Dolz, Noverraz e 

Schneuwly (2004, p. 96), permitirão “aos alunos apropriarem-se das noções, das técnicas e 

dos instrumentos necessários ao desenvolvimento de suas capacidades de expressão oral e 

escrita, em situações de comunicação diversas”. Portanto, acredito que a elaboração de 

materiais com o uso de letras de músicas e videoclipes, por meio de sequências didáticas, nas 

aulas de línguas a brasileiros(as), poderá dar visibilidade à América Latina e às pautas 



feministas. A seguir, sugiro um corpus, que será ampliado pelas pesquisas, para a realização 

deste projeto.  

 

Cantoras Países Músicas 

Alejandra Guzmán México - Yo te esperaba 

Ana Tijoux Chile - La bala 

Ana Prado  Uruguai - Tu vestido 

Audri Mix  Porto Rico - Más 

Elsa y Elmar  Colômbia  - Exploradora 

Gloria Trevi México - No querías lastimarme 

- Vestida de azúcar 

 

Há-Ash 

Estados Unidos (latinas) - Soy mujer 

- Neblina 

- Mestiza 

Ile   Porto Rico  - Te quiero con Bugalú 

Jennifer López Estados Unidos (latina) - El anillo 

Kany García Porto Rico - Para siempre 

Mariel, Mariel  Chile - La mercancía 

Marta Gómez  Colômbia - Manos de mujeres 

Natalia Lafourcade  México - Hasta la raíz 

 

Shakira  

 

Colômbia 

- Loba 

- Las de la intuición 

- Me enamoré 

- Gitana 

Susana Baca  Peru - Afrodiáspora  

- María Lando 

- Poema 

- Volver 

- Vestida de vida 

Thalía México - Equivocada 

Iza Brasil - Dona de mim 

Karol Conka e Mc Carol Brasil - 100% feminista 
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