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APRESENTAÇÃO 

 

A I Muestra Conciencia Latinoamericana: encuentros con la cultura é um Projeto 

de Extensão do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE) da 

Universidade Federal de Goiás e culmina em um evento que apresenta trabalhos de alunos 

do Ensino Fundamental e do Ensino Médio de escolas públicas e privadas de Goiás, que 

são realizados durante as aulas de Espanhol, juntamente com os professores dessa 

disciplina.  

Os trabalhos apresentados no evento nas modalidades comunicação, oficinas ou 

minicursos, exposição e apresentação artística abordam temas sobre os países latino-

americanos, nas mais diferentes temáticas: arte, literatura, música, cinema, arquitetura, 

tradição, culinária, política, produção científica, aspectos geográficos e históricos entre 

outras possibilidades. Também serão convidados a participar do evento, professores de 

outras disciplinas que tenham interesse em apresentar temáticas sobre os países da 

América Latina, nas modalidades palestras, mesas redondas ou rodas de conversa 

direcionada para os alunos, principal público deste evento. 

O objetivo do nosso evento é levar alunos, professores, funcionários e a 

comunidade em geral a conhecer e refletir sobre sua realidade sócio-histórica, sobre a 

diversidade e heterogeneidade dos países latinos, no intuito de superar estereótipos e 

amenizar as representações negativas já consolidadas. Também, estimular os discentes a 

pesquisarem sobre esses países, motivar os professores de Espanhol a desenvolver 

pesquisa com seus alunos e incentivar uma consciência Latino-americana. 

A escola possui um papel importante no desenvolvimento da consciência ou da 

noção de identidade, uma vez que a maioria dos brasileiros não se considera latino-

americano. Nessa perspectiva, nossa intenção é que o evento ocorra anualmente e que se 

torne um momento de socialização dos saberes culturais de todos os países da América 

Latina e dos trabalhos realizados por alunos e professores de Língua Espanhola em suas 

escolas, pois entendemos que se trata de um momento ímpar para que este trabalho 

conjunto ajude a desconstruir estereótipos promovendo a aceitação do que nos parece 

diferente. 

 

Rosana Beatriz Garrasini Sellanes 

Coordenadora do Projeto 
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PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 
 

I MUESTRA CONCIENCIA LATINOAMERICANA: ENCUENTROS CON LA 

CULTURA 

 

09 de junho de 2018 

 

08:00 – Abertura – (auditório) 

08:15 – Apresentação musical “Recuérdame” – (auditório) 

08:20 – Palestra de abertura – (auditório) 

             Título: “A América Latina na consciência histórica brasileira” 

             Professor Dr. Allyson Fernandes Garcia 

 

Comunicações 

 

9:00 – República Dominicana (sala do 7ºB) 

9 00 – Argentina em foco – (sala do 8º A)  

9:00 – Malinche: uma visão multifacetada – (sala do 7º A) 

 

9:30 – Aprimorando os conhecimentos sobre Cuba – (sala do 7º B) 

9:30 – Povos ameríndios: características gerais – (sala do 8º A) 

9:30 – Viviendas hispano-americanas – (sala do 7º A) 

 

10:30 – Grandes inventos da América Latina – (sala do 7º B) 

10:30 – La muerte para los mexicanos – (sala do 8º B) 

10:30 – O amor nos tempos do cólera – (sala do 7º A) 

 

Oficinas e Minicursos 

 

09:00 – Colômbia: do vallenato a narcos – influências na cultura brasileira (minicurso – 

sala do 8º B) 

10:00 – Comidas latino-americanas: Cuba (minicurso – sala do 8º A) 

11:00 – Oficina de pinhata: origem e significado (oficina – sala do 7º B) 

 

Exposições 

 

8:00 a 12:00 – Biografias de latino-americanos famosos – (painel) 

8:00 a 12:00 – Colores de latinoamerica – (painel) 

8:00 a 12:00 – Personalidades latino-americanas: ideologias, histórias, lutas e biografias  

8:00 a 12:00 – Poetas latino-americanos – (painel) 

 

10:00 a 12:00 – Comidas y bebidas típicas de latinoamerica  

9:00 a 12:00 – Conciencia latinoamericana – comidas típicas de México  
 

Apresentação artística 

 

A dança como identidade da cultura latino-americana 
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COMUNICAÇÕES 

 

 

APRIMORANDO OS CONHECIMENTOS SOBRE CUBA 

 

                                                    Daiane Silva dos Anjos 

Karinne Arruda Pereira dos Santos 

Ana Vitória Nascimento de Paula 

Jenny Gabriela Meán Vásquez 

                                               e-mail: jenny.bueno@gmail.com 

Colégio Estadual Jardim Europa 

 

Cultura?  O que é ela? O conceito de cultura é um dos mais difíceis de entender porque 

tem múltiplas abordagens desde diversas disciplinas que tentam de integrar uma definição 

comum. No entanto, mais além da sua definição, o certo é que não podemos falar de uma 

cultura, mas sim de uma diversidade de culturas que convivem e interatuam em um espaço 

(ALAVES; RUIZ, A.). Segundo a definição do dicionário da Real Academia Espanhola 

(DRAE), a cultura pode ser o resultado ou o efeito de cultivar os conhecimentos humanos 

e, também, o conjunto de modos de vida e costumes de uma época o grupo social. (...). 

Tendo em vista os conceitos mencionados acima, esta comunicação tem como objetivo 

abordar alguns tópicos relacionados à cultura de Cuba como a sua história, suas 

características, costumes e o que faz que Cuba seja diferente dos demais países. Serão 

mencionadas também suas principais atrações turísticas como também alguns dos artistas 

famosos que se destacam no país. E, para encerrar, faremos um questionamento sobre o 

sistema de educação lá e o sistema de educação do Brasil. 

 

Palavras-chaves: Cuba; Cultura; Intercultura.  

 

 

ARGENTINA EM FOCO 

 

                                                                         Ana Carolina Vieira dos Santos Alves 

e-mail: anacarol2611@gmail.com 

                                                                          Herbert Scheuer Goulart  

e-mail: herbertsgoulart@gmail.com 

                                                                          Martiniano Marcelino Macedo Torres  

e-mail: martiniano.cepae.ufg@gmail.com 

Rosana Beatriz Garrasini Sellanes 

e-mail: garrasini@gmail.com 

CEPAE – UFG                                                                        

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar um breve estudo sobre a Argentina, realizado 

por estudantes do 2º ano do Ensino Médio, de uma escola pública de Goiânia, sob a 

orientação da professora de Espanhol da turma. Nesta apresentação serão abordados 

aspectos históricos da formação do país e da sua população, como a colonização 

espanhola, questões geográficas de localização, área e densidade demográfica. Ainda, 

será realizado um breve relato sobre a política argentina atual, forma de governo, sistema 

de leis, entre outros. Além disso, este trabalho abordará os pontos turísticos argentinos. 

Por último, serão apresentados alguns aspectos culturais da Argentina relacionados às 

características de expressão e identificação do povo argentino e manifestações artísticas, 

mailto:jenny.bueno@gmail.com
mailto:anacarol2611@gmail.com
mailto:herbertsgoulart@gmail.com
mailto:martiniano.cepae.ufg@gmail.com
mailto:garrasini@gmail.com
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com ênfase na Música e na Dança. Na dança, a proposta é apresentar o Tango, uma das 

principais danças da Argentina. No âmbito musical será destacado, de forma geral, as 

questões rítmicas e melódicas das músicas do país e ao final da apresentação será 

apresentada uma canção argentina denominada De Música Ligera do grupo Soda Estereo. 

 

Palavras-chave: Argentina; Cultura; Política. 

 

 

GRANDES INVENTOS DA AMÉRICA LATINA 

 

Alunos do 9º ano B 

Iris Oliveira de Carvalho  

e-mail: irisoc@uol.com.br 

CEPAE – UFG                                                                        

 

Quando pensamos em inventos e grandes inventores nos vem à mente, que sejam, 

principalmente, de países europeus. Entretanto, existe uma vastidão de inventos que 

foram desenvolvidos por incansáveis pesquisadores latino-americanos. Assim, os alunos 

do 9º ano (turma B) pesquisaram alguns inventos e inventores de países como: Argentina, 

Venezuela, Chile, Peru, México e Brasil. Observaram que muitos objetos, medicamentos, 

equipamentos que utilizamos atualmente foram desenvolvidos pela genialidade e 

persistência de inventores latino-americanos. Ainda que não sejam países europeus e não 

tenham tradição como celeiro de grandes inventores, estes países latinos são o berço de 

algumas invenções muito importantes para a humanidade. Embora, a América Latina não 

seja considerada grande investidora em ciência como são os países europeus e a América 

do Norte, o talento e a criatividade de inventores latinos tem alçado muitos países, 

incluindo o Brasil, para um lugar de destaque das grandes invenções, que nos beneficiam 

a todo instante.  

 

Palavras-chave: Inventos; Inventores; Latino-americanos. 

 

 

LA MUERTE PARA LOS MEXICANOS 
                                                                                                                                                     

Ingrid Lima Faria  

Lourrany Alves Carrijo  

Heloiza Lima Muniz  

Marília Lima de Melo  

Natália Veiga dos Reis  

Rosana Beatriz Garrasini Sellanes  

e-mail: garrasini@gmail.com 

CEPAE – UFG  

                                                                       

Hablar sobre la muerte sea en ámbito familiar, religioso, con los amigos, en la escuela, en 

el trabajo o en cualquier otro lugar no resulta fácil. Para la mayoría de las personas es 

mejor no tocar en ese asunto y esperar que la vida o el destino lo resuelvan. Pero, para los 

mexicanos este trauma está superado hace mucho, pues su relación con la muerte, sucede 

ser un momento especial, de rencuentro con los entes queridos y de conmemoración. En 

México, “El Día de Muertos”, es muy esperado para recibir a aquellos que ya se fueron y 

que para su cultura y religiosidad, son almas puras y pueden regresar a visitar sus familias. 

mailto:irisoc@uol.com.br
mailto:garrasini@gmail.com
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En ese día, las familias exponen fotos y preparan las comidas predilectas de los muertos, 

hacen dulces en formato de calaveras y además visitan los cementerios y construyen 

altares en sus casas. Actualmente “El Día de Muertos” es considerado Patrimonio 

Cultural e Inmaterial de la Humanidad, por la UNESCO, pero ¿Por qué para otros países 

hispanoamericanos y tan próximos de México, esta relación con la muerte nos causa tanto 

impacto? Así nuestro trabajo tiene como principal objetivo presentar y discutir el tema de 

la muerte para los mexicanos y como ella nos afecta.  

 

Palavras-chave: La muerte; Cultura; México. 

 

 

MALINCHE: UMA VISÃO MULTIFACETADA 
                                                                                                                                                     

Vanessa Naves Guimarães 2º ano A 

e-mail: vanessanessa625@gmail.com 

Rosana Beatriz Garrasini Sellanes 

e-mail: garrasini@gmail.com 

CEPAE - UFG                                                                       

 

Este trabalho é o produto de uma atividade realizada durante as aulas de Língua 

Espanhola durante o primeiro bimestre de 2018. A atividade consistia em apresentar 

oralmente aos colegas, a vida e obra de algum escritor Latino-americano. Após todas as 

apresentações, os alunos foram convidados a ler alguma dessas obras. Assim, me 

interessei pela proposta e neste trabalho apresento uma análise do livro “Malinche” da 

escritora mexicana Laura Esquivel. A discussão toma como referência as ideias que 

muitos mexicanos possuem atualmente sobre a história “de Malinche”, personagem 

principal do livro. Para muitos mexicanos trata-se de uma traidora e para outros uma 

mulher que, apesar de suas ações, modificou o percurso da história. O livro, na visão de 

Laura Esquivel, apresenta a conquista do México pelo colonizador espanhol Hernán 

Cortés, através do olhar de Malinalli, que além de ser escrava se transformou em tradutora 

do colonizador e viveu com ele uma paixão atordoada. Laura Esquivel descreve, de forma 

mais espiritual, os passos de Malinalli desde sua infância, aspectos da cultura da época, a 

devoção aos deuses e seu contato com a língua do colonizador, deixando para o público 

a tarefa de decidir se Malinalli é ou não uma “Malinche”. 

 

Palavras-chave: Literatura; Malinche; Cultura Mexicana. 

 

 

O AMOR NOS TEMPOS DO CÓLERA 

 

Ana Julia Vaz Sales  

anajuliavazsales@gmail.com 

Rosana Beatriz Garrasini Sellanes 

e-mail: garrasini@gmail.com 

CEPAE – UFG  

 

Visto que há uma fragilidade dos laços humanos atualmente, a proposta deste trabalho é 

relacionar o amor de um dos personagens principais do livro “O Amor nos Tempos do 

Cólera”, do escritor colombiano Gabriel Garcia Márquez, com o amor líquido, presente 

na obra “Amor Líquido – sobre a fragilidade dos laços humanos”, de 2003, do sociólogo 

mailto:vanessanessa625@gmail.com
mailto:garrasini@gmail.com
mailto:anajuliavazsales@gmail.com
mailto:garrasini@gmail.com
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Zygmunt Bauman. “O amor nos tempos do cólera” narra a história de um amor que 

permaneceu intacto apesar do tempo. Ao passo que a obra conta a história desse amor e 

o que sucedeu aos personagens, a narrativa também apresenta os mesmos acontecimentos 

sob diferentes perspectivas. Assim, os sentimentos de cada um dos três personagens 

principais sobre um mesmo fato são expostos e colocados para que o leitor se identifique, 

se posicione e, principalmente, entenda cada um dos personagens. Sendo assim, o 

objetivo deste trabalho é analisar a problemática da falta de vínculos humanos na 

contemporaneidade, com base no amor de Florentino Ariza por Fermina Daza, que 

resistiu ao tempo e aos desgastes da vida, presente na obra “O Amor nos Tempos do 

Cólera”, e, também, a partir da ideia de amor líquido de Bauman, que consiste na 

dificuldade de manter laços duradouros na modernidade.  

 

Palavras-chave: Amor Líquido; Amor Perene; Contemporaneidade. 

 

 

POVOS AMERÍNDIOS: CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 

                                                                          Alunos do 9º ano A 

Iris Oliveira de Carvalho 

e-mail: irisoc@uol.com.br 

CEPAE – UFG 

                                                                        

Durante as aulas de espanhol os alunos do 9º ano (turma A) fizeram investigações sobre 

os povos que habitavam a América Latina antes da chegada dos colonizadores europeus. 

Assim, os alunos realizaram pesquisas sobre a cultura, a história, os costumes e o legado 

dos maias, astecas, incas e os guaranis como as mais representativas. Observaram que o 

estabelecimento das colônias espanholas e portuguesas se estendeu por séculos e que na 

América Latina e no Brasil havia civilizações que foram total ou parcialmente dizimadas. 

Os europeus utilizavam-se de suas vantagens bélicas e da observação das culturas locais 

para traçar a melhor forma de dominar os povos e apoderar-se de seu território e riquezas. 

Os ameríndios possuíam sociedades agrárias, praticavam o sacrifício humano e sua 

religião era politeísta. Embora fossem sociedades guerreiras não possuíam as técnicas e 

armas suficientes para conter as invasões e os massacres. Grande parte do que se conhece 

hoje sobre essas civilizações é fruto do relato dos europeus, que os retratavam como 

culturas inferiores. Ainda assim, achados arqueológicos tem auxiliado nas descobertas de 

outros aspectos desses povos e de seu avanço na astronomia, na arquitetura e na 

agricultura. 

 

Palavras-chave: Povos ameríndios; Cultura; Características. 

 

 

REPÚBLICA DOMINICANA 

 

                                                    Esther Machado Prudêncio 

                                                                Lucas de Paula Borges 

                                                                Viviane Oliveira Andrade 

e-mail: esther1machado2prudencio@gmail.com 

                                               Colégio Estadual Jardim Europa 

                                               

Nesta comunicação será abordado alguns aspectos da cultura, das tradições, os costumes 

mailto:irisoc@uol.com.br
mailto:esther1machado2prudencio@gmail.com
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dos dominicanos. Será falado também sobre as danças típicas, vestimentas, política e 

tradições. A República Dominicana está situada no coração das Grandes Antilhas, entre 

Cuba e a Jamaica a Oeste, e Porto Rico a Leste. É o segundo maior país das Caraíbas, 

ocupando dois terços da ilha Hispaniola que partilha com o Haiti. Antes da sua descoberta 

a ilha de Quisqueya, como era então chamada, era povoada pelos Tainos, espalhados por 

cinco cacicazgos ou reinos tainos, cada um deles governado pelo seu grande chefe, o 

Cacique. Quando, em 1492 Cristóvão Colombo aí desembarcou descobriu com 

entusiasmo uma terra paradisíaca. A ilha, a que então puseram o nome de Hispaniola, 

veio a tornar-se o ponto de partida da conquista espanhola no Novo Mundo e nela se 

fundaram as primeiras cidades do continente americano. Entre elas, Santo Domingo, onde 

ainda hoje encontramos magníficos vestígios desse passado colonial.  Abandonada pelos 

espanhóis no século seguinte, a ilha viu-se infestada de corsários e piratas e tornou-se 

alvo de todas as cobiças. Em 1655, os franceses desembarcaram na parte ocidental da 

ilha, ocupando-a oficialmente, pelo Tratado de Ryswick. Mais tarde durante o séc. XX, a 

República Dominicana viveu tempos conturbados também. Depois da ocupação, pelos 

americanos, entre 1916 e 1924 seguiu-se a longa ditadura do General Trujillo (1930 - 

1961) e em 1965 enfrentou uma guerra civil.  

 

Palavras chaves: Cultura; Tradições; História. 

 

 

VIVIENDAS HISPANO-AMERICANAS 
                                                                                                                                                     

Camila Darques Cruz 

Enzo Ramos Tete 

 Gabriel Ferreira Mirallia 

Maria Eduarda Silva Lima 

Rosana Beatriz Garrasini Sellanes 

e-mail: garrasini@gmail.com 

CEPAE – UFG  

                                                                       

No primeiro semestre de 2018, durante as aulas de Espanhol, trabalhamos um conteúdo 

referente a tipos de casas e suas partes essenciais, além do vocabulário de móveis e 

objetos que compõem uma casa. No decorrer das aulas percebemos que as casas em outros 

países possuem características que se assemelham às casas no Brasil e outras que se 

diferenciam. Assim, a professora fez a proposta para que os alunos realizassem uma 

pesquisa sobre as casas ou construções famosas de países hispano-americanos. O pedido 

da professora foi a nossa principal motivação para desenvolver este trabalho que tem 

como objetivo apresentar informações básicas de alguns países hispano-americanos como 

população, capital e moeda e, especialmente, destacar os tipos de casas mais comuns e 

suas características. Para esta comunicação escolhemos destacar que a casa de uso 

residencial é mais que um refúgio para seus habitantes, é também uma construção cultural 

e arquitetônica própria de cada país ou região e, também, pode traduzir o modo de viver 

latino-americano. 

 

Palavras-chave: Casas e construções; Países hispano-americanos. 

 

 

 

 

mailto:garrasini@gmail.com
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OFICINA E MINICURSOS 

 

 

COLÔMBIA: DO VALLENATO A NARCOS – INFLUÊNCIAS NA CULTURA 

BRASILEIRA 

 

Alunos do Ensino Médio 

Maria Cecília Gândara da Silva 

e-mail: mcgandara@yahoo.com.br 

e-mail: atividades.matutinowm@hotmail.com 

Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás Waldemar Mundim (CEPMG-WM)  

 

Este minicurso será ministrado por alunos do Ensino Médio do CEPMG-WM (Colégio 

Estadual da Polícia Militar de Goiás Waldemar Mundim) sob a orientação da professora 

de Espanhol Maria Cecília Gândara da Silva. O minicurso abordará inicialmente os 

aspectos geográficos, históricos, políticos, culinários, artísticos e literários da Colômbia; 

com ênfase nos elementos que influenciam a cultura brasileira tais como: estilos musicais 

(vallenato, reggaeton), futebol, novelas e a série de televisão Narcos. Os discentes do 

CEPMG-WM pretendem, em seguida, levar os participantes inscritos a reflexão sobre 

que aspectos da vasta cultura colombiana influenciam a vida de cada um, como brasileiros 

que somos, com depoimentos de vida, experiências e vivências. Almejam desconstruir 

estereótipos que porventura tenham sido criados com a série Narcos (A Colombia é um 

país onde todos os cidadãos estão envolvidos com o narcotráfico? Será que serei 

sequestrado pela As FARC se visitar o país?). Para alcançar estes objetivos, serão usados 

recursos como slides em Datashow, apresentação de figurinos regionais, esculturas 

típicas, livros literários, músicas (um vallenato e um reggaeton), degustação do autêntico 

café colombiano e uma dinâmica de grupo para integrar os inscritos.  

 

Palavras-chave: Colômbia; Influências; Cultura.  

 

 

COMIDAS LATINO-AMERICANAS: CUBA  

 

    Eduarda Nunes do Nascimento  

Paula Lorrany Souza 

Keren Beatriz G. Silva 

Jenny Gabriela Meán Vásquez 

e-mail: jenny.bueno@gmail.com 

Colégio Estadual Jardim Europa 

 

Cada país tem sua culinária que se diferencia das outras pelas suas características de 

preparo, de especiarias, fauna, flora, clima como também pela influência recebida pelos 

povos que habitaram a região pré e pós-colonização, criando assim uma identidade 

diferenciada das outras. E consequentemente, levando assim a uma construção dos 

sistemas de identificação cultural (Bhabha). Neste minicurso temos como objetivo 

mostrar algumas comidas latino-americanas, em especial a gastronomia de Cuba. Assim, 

tentaremos verificar quais são os alimentos que se usam na sua culinária como também 

analisaremos o porquê do uso de certos alimentos na sua preparação. Enfim, após esta 

trajetória nós poderemos questionar qual é o papel da a culinária na formação da 

identidade   cubana, em questão, como também a identidade latino-americana. Será que 

mailto:mcgandara@yahoo.com.br
mailto:atividades.matutinowm@hotmail.com
mailto:jenny.bueno@gmail.com
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apesar de Cuba se localizar longe do Brasil mantém certa semelhança com a culinária dos 

países hispânicos? 

 

Palavras chaves: Comidas típicas; Cuba; América Latina.  

 

 

OFICINA DE PINHATA: ORIGEM E SIGNIFICADO 
                                                                                                                                                      

Ester Brunna Cardozo de Sousa  

e-mail: ester_brunna@hotmail.com 

Isabela Toscano de Medeiros Lisboa   

e-mail: isabelatoscano9@hotmail.com 

Julia Maria Darques Cruz  

e-mail : morensa11@gmail.com  

Mariana Resende da Silva Soares   

e-mail: marianasilva54272@gmail.com 

Ruilon Borges Limiro   

e-mail: ruilonbl@gamil.com 

Sônia Adélia de Sousa Melo  

e-mail: soniaadelia524@gmail.com   

Rosana Beatriz Garrasini Sellanes  

e-mail: garrasini@gmail.com 

CEPAE – UFG                                                                       

 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma oficina de “Piñatas” com os 

participantes do evento da “I Muestra Conciencia Latinoamericana: Encuentros con la 

Cultura”. Durante a oficina pretendemos apresentar aos participantes a origem e o 

significado de uma “Piñata”, uma vez que se trata de uma brincadeira de criança e um 

acessório típico das festas de aniversário de muitos países Latino-americanos. A “Piñata” 

faz parte da cultura do México, normalmente é confeccionada de modo artesanal pelas 

famílias, com papéis coloridos e uma espécie de cola grude. No entanto, a construção da 

“Piñata” exige tempo e habilidade, assim hoje em dia, há versões mais simples para que 

todos possam disfrutar desse acessório em suas festas. A “Piñata” precisa ser recheada 

com doces e balas e uma pessoa ou criança de olhos vendados deve tentar acertá-la com 

um pedaço de pau, apenas recebendo a orientação da plateia que assiste à festa, “Pégale, 

Pégale, a la derecha, a la izquierda, ahí”. Esse é um momento culminante das festas de 

aniversário e até de casamentos, pois proporciona interação e diversão a todos os 

convidados. 

 

Palavras-chave: México; Cultura; Pinhatas. 
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EXPOSIÇÕES 

 

 

BIOGRAFIAS DE LATINO–AMERICANOS FAMOSOS 

 

Estudantes do 8º ano  

Fabiana Perpétua Ferreira Fernandes  

e-mail: brasucaya@yahoo.com.br 

CEPAE – UFG 

  

Este trabalho tem como objetivo apresentar as atividades realizadas por estudantes de 

duas turmas de 8º ano do CEPAE durante as aulas de espanhol. A proposta foi baseada 

no estudo de personalidades latino-americanas famosas na atualidade e foi realizada no 

início da segunda escala do corrente ano. Iniciamos com apresentação da biografia da 

cantora colombiana Shakira. Com uma biografia repleta de atividades, não só no campo 

artístico, ela é uma das personalidades latino-americanas mais conhecidas e famosas na 

atualidade. Após esta primeira explanação realizada pela professora de espanhol, os 

alunos se dividiram em grupos de no máximo cinco alunos, selecionaram sua 

personalidade para estudo, elaboraram resumos de pontos importantes de suas biografias 

e finalizaram desenhando ou representando com figuras as fases mais importantes de cada 

personalidade. Entre os selecionados estão cantores, atores, pintores, escritores, políticos 

e jogadores de futebol. Com esta atividade pedagógica os estudantes aprenderam a 

diferença entre biografias e autobiografias, a redigir uma biografia e a identificar os 

recursos necessários para a construção deste gênero textual.  

 

Palavras-chave: Biografias; Latino-americanos; Personalidades famosas. 

 

 

COMIDAS Y BEBIDAS TÍPICAS DE LATINOAMERICA 
                                                                                                                                                      

Ana Carolina Dornelas Moreira 

Francielly Nunes Pereira Malheiros   

Rosana Beatriz Garrasini Sellanes   

e-mail: garrasini@gmail.com  

CEPAE – UFG                                                                      

 

Esta exposición presenta algunas comidas típicas de países Latinoamericanos como el 

Guacamole, la Cachapa, la Torta Pascualina, además del conocido Mate Amargo, bebida 

tradicional del Uruguay y de Argentina. Hoy día con la facilidad de comunicación entre 

las personas y la ayuda de internet es bastante fácil percibir que la culinaria de los países 

latinoamericanos abandonó su lugar de origen para tornarse una viajera internacional. A 

cualquier lugar que vayas es posible encontrar una comida Brasileña, Argentina, Peruana, 

Boliviana, Mexicana o alguno de los ingredientes que antes eran restrictos a pocas 

personas. No pretendemos en esta pequeña exposición escotar todas las posibilidades, ni 

abarcar todos los países pero ofrecer al público la oportunidad de conocer un poco de las 

costumbres y de las tradiciones de algunos países que se asemejan al Brasil. Además 

demonstrar a los estudiantes que es posible conocer parte de la historia y de la cultura de 

los pueblos por medio de su culinaria.   

 

Palavras clave: Comidas típicas; Tradiciones; Países Latinoamericanos. 
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CONCIENCIA LATINOAMERICANA – COMIDAS TÍPICAS DE MÉXICO 

 

Alumnos 1º año A 

Iris Oliveira de Carvalho  

e-mail: irisoc@uol.com.br 

CEPAE – UFG 

 

Este trabajo es una investigación sobre comidas típicas de México, donde hablamos un 

poco sobre la cocina mexicana y traemos algunos ejemplos de comidas típicas de este 

país. Haremos comidas saladas y dulces, para abordar un poco más sobre la cocina 

mexicana y no mostrar sólo su lado agridulce que es más conocido internacionalmente. 

Además de traer las comidas listas, hablamos un poco de su historia y de cómo se hacen.    

Los platos elegidos por nuestro grupo para ser presentados fueron: Burrito, Chili y Tortilla 

Mexicana como platos salados, y Alegría como dulce. Nuestra motivación para la 

elección de hablar sobre comidas mexicanas es el hecho de que esas comidas poseen 

sabores marcados, con temperos característicos y colores vibrantes que las dejan con una 

apariencia llamativa, nos traen más ganas de experimentarlas. Esperamos poder presentar 

esta cultura culinaria correctamente y de una forma más interesante para que las personas 

quieran conocerla mejor y apreciarla. 

 

Palabras Clave: México; Comidas típicas; Cultura. 

 

 

COLORES DE LATINOAMERICA 

 

Alumnos do 7º año A 

Iris Oliveira de Carvalho 

e-mail: irisoc@uol.com.br 

CEPAE – UFG 

                                                                        

En esta exposición los alumnos del 7º año (A) presentan algunas imágenes de países 

Latinoamericanos. En un recorrido visual presentan puntos turísticos de Colombia, Costa 

Rica y Perú. Son retratados los lugares turísticos conocidos y no tan conocidos con sus 

colores, exuberancia de la naturaleza y curiosidades. Los países elegidos representan la 

latinidad en su esencia y exponen la riqueza cultural e inmaterial de su pueblo. Así, la 

Exposición Colores de Latinoamérica busca acercar a los alumnos de la enseñanza Básica 

lo qué se puede encontrar en esos dichos lugares. La exposición fue organizada por los 

alumnos del 7º año durante las clases de lengua española. La elección de los tres países 

presentados en la exposición fue hecha por votación en clase. Y los alumnos hicieron la 

investigación de los puntos turísticos relevantes. Los textos que dan informaciones sobre 

las imágenes fueron creados a partir de informaciones de internet que los alumnos 

obtuvieron durante las clases.  

 

Palavras-chave: Colombia; Perú; Costa Rica; Latino-américa. 
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PERSONALIDADES LATINO - AMERICANAS: IDEOLOGIAS, HISTÓRIAS, 

LUTAS E BIOGRAFIAS 

 

Estudantes do 3º ano  

Fabiana Perpétua Ferreira Fernandes  

e-mail: brasucaya@yahoo.com.br 

CEPAE – UFG 

  

O presente trabalho apresenta uma exposição sobre algumas personalidades que foram e 

são importantes para a história de diversos países que compõe a América Latina. Os 

estudantes das duas turmas de 3º ano do CEPAE (somando 58 alunos) organizaram 

painéis, em formato de mapas conceituais, com as biografias das personalidades 

estudadas durante a primeira escala. O desenvolvimento da temática “personalidades 

latinoamericanas” iniciou com a seleção individual de uma figura importante, seguiu com 

o estudo de sua biografia, depois com a apresentação oral aos colegas e culminou com a 

elaboração de um mapa conceitual retratando suas histórias, ideologias e lutas. O estudo 

desta temática foi importante para estabelecer relações entre as problemáticas comuns dos 

povos latino – americanos, identificar questões culturais e históricas, conhecer 

personalidades famosas e, principalmente, reconhecer-se como parte dos povos latino-

americanos.  

 

Palavras-chave: Latino-americanos; Personalidades famosas; Mapas conceituais.  

 

 

POETAS LATINO-AMERICANOS 
                                                                                                                                                     

Alunos dos 6º anos  

Rosana Beatriz Garrasini Sellanes 

e-mail: garrasini@gmail.com 

CEPAE – UFG  

                                                                       

Este trabalho foi desenvolvido pelos alunos dos 6º anos do Ensino Fundamental (turmas 

A/B), durante o segundo bimestre de 2018, na disciplina de Espanhol. Nosso intuito foi 

aproximar os alunos dessa série com alguns ícones da poesia de países Latino-americanos 

possibilitando o contato com as suas obras. Inicialmente fizemos uma divisão e cada 

turma de 6º ano leu uma pequena biografia de um poeta, conhecendo sua história pessoal 

e o contexto em que sua obra foi concebida. Na sequência, foi realizada a leitura de vários 

poemas. Nessa etapa, os alunos tiveram a oportunidade de perceber a estética desse 

gênero, além de descobrir o significado de muitas palavras até então desconhecidas. Entre 

os poetas trabalhados se destacaram o chileno Pablo Neruda e o argentino Júlio Cortázar. 

Assim, os alunos realizaram um trabalho de colagem que será exposto em painéis com 

alguns poemas selecionados desses autores para que possam ser apreciados por um 

público ainda maior.  

 

Palavras-chave: Poesia; Poetas latino-americanos. 
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APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS 

 

 

A DANÇA COMO IDENTIDADE DA CULTURA LATINO-AMERICANA 

 

Adylla Laura Queiroz Silva 

 e-mail: adyllalaura@hotmail.com 

Anna Victória Moreira Costa  

e-mail: annavicmcosta@gmail.com 

Débora Lígia Ferreira da Silva  

e-mail: deboraligiafs@gmail.com 

Gizelly Gonçalves do Nascimento  

e-mail: gizellygn@gmail.com 

Isabela Carneiro Calixto  

e-mail: isabelacarneiro15@gmail.com 

João Pedro Calsing de Oliveira  

e-mail: joaopedrocalsing9@gmail.com 

Laura Melinda Nogueira Alves  

e-mail: lolismelinda@gmail.com 

Letícia Nayara Ferreira Cruz  

e-mail: letynayara3001@gmail.com 

Maximus Almeida Policena Sousa Vasconcelos  

e-mail: maximusmx2003@gmail.com 

Patrícia Oliveira Santos  

e-mail:patriciawinchesterr@gmail.com 

Iris Oliveira de Carvalho 

e-mail: irisoc@uol.com.br 

CEPAE – UFG 

 

Entendida como uma manifestação sociocultural que compõe a cultura popular de um 

determinado grupo e propiciadora de relações sociais, a dança, enquanto componente da 

arte, representa um símbolo de identidade cultural. A dança latina, por sua vez, ganhou 

visibilidade mundial popularizando-se por sua elegância, sensualidade e dramaticidade 

desde meados do século XX. A América Latina deu ao mundo uma variedade de estilos 

musicais e de danças. Gêneros como a salsa, o merengue, tango e reggaeton, oriundos de 

uma miscigenação de culturas que colonizaram a região, representam a fusão de 

expressões culturais e que contam uma história da conquista de uma independência. Com 

base no caráter singular, forte, alegre e animado da dança, esta modalidade artística 

apresentará uma coreografia da canção latina, de gênero reggaeton-pop, que conquistou 

o mundo, sendo a mais tocada até agora, “Despacito”, visando mostrar, por meio desta, 

a representatividade da dança latina no mundo como símbolo cultural. 

 

Palavras-chave: Dança; Cultura latino-americana; Identidade cultural; Reggaeton. 

 

 

APRESENTAÇÃO MUSICAL: “RECUÉRDAME” 
                                                                                                                                                     

Beatriz Maia de Aquino 2º ano A  

e-mail: beatrizmaiabia@gmail.com 
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Martiniano Marcelino Macedo Torres 2º ano A  

e-mail: martiniano.cepae.ufg@gmail.com 

Rosana Beatriz Garrasini Sellanes 

e-mail: garrasini@gmail.com 

CEPAE – UFG  

                                                                       

Apresentaremos no evento “I Muestra Conciencia Latinoamericana: encuentros con la 

cultura” a música “Recuérdame”, dos compositores americanos Robert Lopez e Kristen 

Anderson-Lopez. Esta música fez parte da trilha sonora do filme de animação “Coco”, 

produzido pela Disney Pixar em 2017. A canção “Recuérdame” fala da separação entre 

pessoas que se amam, embora não revele os motivos, pede para que nunca sejam 

esquecidas. Ela foi composta para fazer parte do filme “Coco”, que foi baseado na festa 

mexicana “El día de Muertos”, em que o personagem principal, um garoto de 12 anos, é 

transportado para o mundo dos mortos e pede a ajuda de seu tataravô para voltar a sua 

família. A música “Recuérdame” recebeu o Oscar de “Melhor Canção Original” na edição 

de 2018. Durante a cerimônia de entrega foi interpretada pelo ator, também mexicano, 

Gael García Bernal, pelo cantor americano Miguel e pela cantora mexicana Natalia 

Lafourcade. Tendo em vista a importância de prêmios como esse e de sua relação com a 

cultura de países Latino-americanos é que justificamos esta apresentação musical. 

 

Palavras-chave: Música latina; Tradições mexicanas. 
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