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Relação Interdisciplinar  Trabalhar com a Literatura e Arte relacionando o Ensino 

Aprendizagem de Língua Inglesa com Poesias, músicas, 
clips e a Arte visual, em contextos de emprego da 
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Localização  Colégio Estadual Arnaldo Busato – Ensino Fundamental, 
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Resumo Esta unidade didática versa sobre a tecnologia como um 

caminho que favorece os acessos à informação, às 
experiências de pensamentos e trocas de imagens, 

vídeos, leituras provindas da internet, especialmente com 
o uso do Facebook. Para Kuhn et al (2000), as 

investigações  são atividades educacionais em que os 

estudantes, individualmente ou em grupo, investigam um 
conjunto de fenômenos, reais ou virtuais, e, a partir da 



 

realização de observações e experimentos, propõem 
conclusões e referências. Ainda podem usar a 
ferramenta para divulgar as resenhas e os comentários 

de suas leituras. Podem, ainda, postar seus poemas e 
suas histórias de vida expressas em Língua Estrangeira, 
nas páginas da rede criada especialmente para esta 

finalidade. Facilitar e motivar o estudo da Língua Inglesa 
através de situações de ensino e aprendizagem e 
desafios pedagógicos mediados e postados no 
Facebook, valendo-nos de vídeos, textos, jogos, fotos e 

propagandas, é um dos objetivos de nosso projeto de 
Intervenção para que os alunos tenham este outro jeito 

de estudar e aprender com as ferramentas que utilizam 
no dia-a-dia. 

Palavras-chave  Ensino e Aprendizagem de Língua Inglesa, Tecnologia e 

Mídias Sociais. 

 

 

 

2 APRESENTAÇÃO 

 

 

Esta Unidade Didática foi preparada com muito carinho por mim e por minha 

professora orientadora a Dra. Beatriz Helena Dal Molin. Pensamos em algo que 

viesse de encontro com o uso da tecnologia,principalmente as Mídias Sociais- 

Facebook, pois sabemos que a linguagem está presente em todos os meios de 

informação. 

Desenvolvemos esse trabalho tentando associar Arte, Literatura, Músicas, 

Vídeos com o uso das diferentes mídias, a fim de incentivar o nosso aluno ao uso da 

tecnologia como ferramenta de auxílio à aprendizagem. Também sabemos que 

alguns professores têm dificuldade de usar as tecnologias, mas é fundamental 

aprendermos com nossos alunos que são de uma sociedade digital, além de auxiliá-

los no uso como ferramenta pedagógica e não um mero passatempo. 

Dividimos a nossa Unidade Didática em 8 Meetings utilizando em média 4 

aulas para cada meeting, totalizando 32 aulas, pensamos em cada meeting para que 

nossos  alunos  reflitam sobre à vida, sobre futuro, caminhos a seguir, a percorrer 

para que sejam pessoas realizadas no trabalho, no amor, na fé, na amizade. 



 

Assim, esta Produção Didática Pedagógica tem por finalidade pesquisar, 

elaborar material didático digital para as aulas de Língua Inglesa a serem 

ministradas no Colégio Estadual Arnaldo Busato – Ensino Fundamental, Médio e 

Normal, para a 2ª série do Ensino Médio, valendo-nos dos avanços da Ciência e da 

Tecnologia digital. Compreendemos o uso das mídias sociais para o ensino de 

Língua Inglesa como uma estratégia mais atrativa, dinâmica e interessante para os 

alunos que dominam o uso destas com bastante facilidade, e, portanto entendemos 

que as aulas de Língua Inglesa podem ganhar maior interesse e serem mais 

valorizadas pelos estudantes desta faixa etária. 

“Vivemos um desses raros momentos em que, a partir de uma nova relação 

com o cosmos, um novo estilo de humanidade é inventado“ (LÉVY, 1993, p.17). Esta 

afirmação reforça a ideia de que as aulas de Língua Inglesa, podemser mediadas 

por situações que despertem nos alunos a necessidade de conhecer a produção 

didática, participando do processo educativo no qual estão inseridos. 

A tecnologia favorece os acessos à informação, às experiências de 

pensamentos e trocas de imagens, vídeos, leituras provindas da internet, 

especialmente com o uso das Mídias Sociais. Para Kuhn et al (2000), as 

investigações  são atividades educacionais em que os estudantes, individualmente 

ou em grupo, investigam um conjunto de fenômenos, reais ou virtuais, e, a partir da 

realização de observações e experimentos, propõem conclusões e referências. 

Ainda podem usar a ferramenta para divulgar as resenhas e os comentários de suas 

leituras, postar seus poemas e suas histórias de vida expressas e, Língua 

Estrangeira, nas páginas da rede criada especialmente para esta finalidade. 

As ações Didático-pedagógicas expressas nesta Unidade Didática retratam o 

trabalho realizado com a Tecnologia de Comunicação Digital (TCD) e as Mídias 

Sociais empregadas para promover um processo de ensino aprendizagem 

prazeroso e eficaz, de modo que o estudante do segundo ano do Ensino Médio 

perceba a importância de dominar com competência em Língua Inglesa em 

contextos de leitura, escrita e oralidade. 

 

 

 

 

 



 

3 MATERIAL DIDÁTICO E ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Apresentar o Projeto de Intervenção Pedagógica aos Estudantes e aos 

familiares em momento especialmente preparado e a sensibilizar o aluno, 

colocando-o em contato com a Literatura e outras linguagens e, ao mesmo para este 

primeiro meeting. 

 Dar a conhecer aos estudantes os objetivos e as estratégias de ação, 

bem como os meios para a realização do processo ensino aprendizagem. 

 Levar os estudantes a conhecer a Netiqueta, normas do uso da Internet. 

 Solicitar que os estudantes respondam ao levantamento diagnóstico 

sobre suas facilidades ou dificuldades com a tecnologia digital. 

 

 

1-Explanação do Projeto de Implementação 

 

 

 

1.1 Levantamento de diagnóstico 

 

a) Você acha interessante trabalhar com Redes Sociais na escola? 

MEET ONE: presentation 



 

b) Qual o tipo de Mídia que você mais gosta; computador, celular ou redes 

sociais? 

c) Quando você entrou para as mídias sociais? 

d) Quando adquiriu seu primeiro computador e o seu celular? Você ganhou 

ou comprou ambos? 

e) Com que frequência você acessa as redes sociais? 

f) Você acha interessante utilizar as redes sociais e as tecnologias para 

aprender a língua inglesa ou outra língua? 

g) Dê sua opinião sobre um tema que você gostaria de estudar em Língua 

inglesa? 

 

2- Como o trabalho será desenvolvido na Internet com o uso do Facebook iremos 

conhecer algumas normas de como devemos comentar, publicar e curtir para 

garantir o bom andamento das atividades, disponível nesta página que traz bem 

explicado e comentado o uso das Mídias Sociais para não cometer erros e deixar as 

publicações em conformidade 

http://www.nre.seed.pr.gov.br/pontagrossa/arquivos/File/crte/pde/NETIQUETA.pdfire

mos ler e trabalhar estas normas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mostrar aos estudantes a importância de prestar atenção nas músicas 

que ouvem para que entendam e cantem corretamente; 

 Propiciar a oportunidade de terem contato com poesias e literatura; 

 Perceber o valor destes textos em nossas vidas. 

 

In this second meet we are going to work with music and poems in English to 

improve the process of lecture and listening in foreign languages. 

MEET TWO: my ciberway 

http://www.nre.seed.pr.gov.br/pontagrossa/arquivos/File/crte/pde/NETIQUETA.pdf


 

2.1 Warm up 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 To Access the link where you will listen with a lot attention the music just to 

become social and curtir the music Blowing the Wind – Bob Dylan. Disponívelem: 

http://youtu.be/3l4nVByCL44. 

2.1.2 To pay attention in vocabulary of music, where you can to remove words and 

expressions that you know to after do the exercises disponívelem: 

http://www.vagalume.com.br/bob-dylan/blowin-in-the-wind-cifrada.html. 

 

Blowing in the wind (Bob Dylan) 

 

How many roads must a man walk down 

Before you can call him a man? 

How many seas must a white dove sail 

Before she sleeps in the sand? 

Yes, and how many times must cannonballs fly 

Before they're forever banned? 

The answer, my friend, is blowin' in the wind 

The answer is blowin' in the wind (…) 

 

 

3- Pos-reading 

-After they listen again the music with lyrics, answer: 

Answer these questions 

- How often do you listen music? 

- What kind music do you like? 

- Do you pay attention in the lyrics?  

-Do you try to sing and listen with attention? 

http://youtu.be/3l4nVByCL44
http://www.vagalume.com.br/bob-dylan/blowin-in-the-wind-cifrada.html


 

- What did you understand the expression “Blowing in the Wind” do the 

analyze in pairs; 

 

In this song there are some Metaphor, now meet this ideas in it 

 To protest against the war:  

 To protest against the difference:  

 To promote the cosmic perception: 

 To promote the solidarity:  

 To promote the human development:  

 To protest against the lack of freedom:   

 To make apology the peace:  

 

 

 

3.1 Now they are going to theTecnology Lab to search about: 

 

  

 

 

 

 

 

 

3.2 After this analyze, to choose figures on the web and make a moviemaker to 

illustrate this music, after to combine date they’ll choose the better and post on the 

Cool English for appreciate for everybody with suggests. 

Who was Bob Dylan? 

What time did He live in? 

What messages did He leave in his songs? 

Choose another song that you liked the Bob. 

lllllllllalanDylan 

Who is He? 



 

- Now look at the Picture and reflect together: 

 

 

3.3 What this Picture tell me? Write some important things in your life. 

 
FONTE: http://estudos.gospelmais.com.br/dois-caminhos-uma-escolha.html, 2014. 

 
3.4 In this moment the students will follow the lecture of poem pay attention a lot in 

poesy, to understand and analyze what can to understand it. For this will be access 

the link http://www.poemhunter.com/poem/the-road-not-taken/the second time they 

will accompany the write in this linkhttp://www.entreculturas.com.br/2011/05/robert-

frost-a-estrada-nao-trilhada/ alone to read and comprehend to posterior analyze. 

 

Two Roads –Robert Foster 

 

Two roads diverged in a yellow wood, 

And sorry I could not travel both 

And be one traveler, long I stood 

And looked down one as far as I could 

To where it bent in the undergrowth;  

 

Then took the other, as just as fair, 

And having perhaps the better claim 

Because it was grassy and wanted wear, 

Though as for that the passing there 

Had worn them really about the same, 

And both that morning equally lay 

In leaves no step had trodden black. 

Oh, I kept the first for another day!  

Yet knowing how way leads on to way 

I doubted if I should ever come back. 

 

I shall be telling this with a sigh 

Somewhere ages and ages hence: 

Two roads diverged in a wood, and I, 

I took the one less traveled by, 

And that has made all the difference. 

http://estudos.gospelmais.com.br/dois-caminhos-uma-escolha.html
http://www.poemhunter.com/poem/the-road-not-taken/
http://www.entreculturas.com.br/2011/05/robert-frost-a-estrada-nao-trilhada/
http://www.entreculturas.com.br/2011/05/robert-frost-a-estrada-nao-trilhada/


 

 

 3.5 After that, alone think and answer this question: 

- What these words, this poem painting about myself, my way, my family? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Grammar 

 

 

 

 

 

 

3.7 In pairs analyze the music Blowing the Wind and the Poem Two roads, what they 

have in common, write some sentences. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Attention in the Modal verbs Access the link , read and meet them in the 

poem, circulate and justify and made use of them in the notebook, 

disponívelem:http://www.inglesnapontadalingua.com.br/2013/04/o-que-

sao-modal-verbs.html. 

MEET THREE: my life on song 

1. What is a poem? 

2. What characteristics are in a poem? 

3. This poem has rhyme, versos are regulars or irregular. 

4. The music Blowing in the Wind in your opinion is a poem or not? 

Justify your answer. 

 

http://www.inglesnapontadalingua.com.br/2013/04/o-que-sao-modal-verbs.html
http://www.inglesnapontadalingua.com.br/2013/04/o-que-sao-modal-verbs.html


 

 Reconhecer expressões e entender músicas; 

 Identificar a mensagem das músicas; 

 Produzir Power point. 

 

 
 

1. Now we are going to listen more two songs that talk about Life, pay attention. 

Acessar o link http://www.vagalume.com.br/one-direction/story-of-my-life-

traducao.html. 

 
 

Story of My Life – One Direction 
 
 

Written in these walls are the stories 

That I can't explain 

I leave my heart open 

But it stays right here empty for days (…) 

 

 

One Direction – Story of  My Life - YouTube 
www.youtube.com/watch?v=W-TE_Ys4iwM 

Artista: OneDirection 
Primeiro álbum: Midnight Memories 
Data de lançamento: 2013 

 

 

 

 

 

 

It’s my life - Bon Jovi (2000) 

 

This ain't a song for the broken-hearted 

Nor silent prayer for faith-departed 

I ain'tgonna be just a face in the crowd 

You're gonna hear my voice 

When I shout it out loud (…) 

 

 

http://www.vagalume.com.br/one-direction/story-of-my-life-traducao.html
http://www.vagalume.com.br/one-direction/story-of-my-life-traducao.html
http://www.youtube.com/watch?v=W-TE_Ys4iwM
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=657&q=one+direction+story+of+my+life+artista&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxYHnxCXfq6-QVVarplxpZZUdrKVfm5pcWayflFqcn5RSmZeulViUUlmcQnvrvM95dxVOzkElqjLRfvPbRcRvQ0Af6NxEEcAAAA&sa=X&ei=rchYVN_ZD8aqNtaXhNAH&ved=0CCoQ6BMoATAB
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=657&q=one+direction&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxEHsxCXfq6-QVphYV5BuRISW0ssO9lKP7e0ODNZP7GoJLO4xKo4Py-9eJ5IsfC6Kc01H2subOusrGrkvn3vIADqrMJOTwAAAA&sa=X&ei=rchYVN_ZD8aqNtaXhNAH&ved=0CCsQmxMoAjAB
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=657&q=one+direction+story+of+my+life+primeiro+%C3%A1lbum&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgz4HnxCXfq6-QVVarplxpZZ8drKVfm5pcWayflFqcn5RSmZeulVaZlFxiUJiTlJp7l9VAe2LEz-cP9sfsXq66sebYQYh3gDrZAQ5TAAAAA&sa=X&ei=rchYVN_ZD8aqNtaXhNAH&ved=0CC8Q6BMoATAC
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=657&q=midnight+memories+album&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyEHsxCXfq6-QaWJsWGehRISW0s0O9lKP7e0ODNZPzEnqTTXqjg_L724Tlb4FvP9t5yPW1Y_FODOrnh76xUbAES_-AtOAAAA&sa=X&ei=rchYVN_ZD8aqNtaXhNAH&ved=0CDAQmxMoAjAC
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=657&q=one+direction+story+of+my+life+data+de+lan%C3%A7amento&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwEHnxCXfq6-QVVarplxpZZCdrKVfm5pcWayflFqcn5RSmZeulVRak5qYnGqQkpiSWr7dpHOeCengst9koVqE8TmfC0z8gIAlorGFk0AAAA&sa=X&ei=rchYVN_ZD8aqNtaXhNAH&ved=0CDQQ6BMoATAD


 

Composição: Jon Bon Jovi / Max Martin / RichieSambora 

http://letras.mus.br/bon-jovi/4924/traducao.html( acessado 

13 out. 14) 

 

 

2. After they listen the songs in groups of 4 people answer: 

2.1 What kind life in each song they talk about?Justify 

2.2 In what song the group better identify. Comments 

 

3. Now you will look for free pictures that are on the cyberspace or photo that you 

took, and have the same sense of music My life- Bon Jovi or Story of my life- One 

Direction, choose and with them make presentation in ppt. 

3.1 Show the classmate and after the same will choose 1 work in each song to be 

posted. 

 

 

 

 

 Analisar o poema A Girl – Ezra Pound. 

 Pesquisar obras de alguns poetas Ingleses e sua biografia; 

 Produzir two Post ilustrado; 

 Produzir um vídeo declamando uma poesia. 

 

 

1. Warm up 

1.1 Watch the first video and pay attention in image for talking about: What the poetry 

talk bout? https://www.youtube.com/watch?v=KDRBRZDOOtk. 

 

 

MEET FOUR- biography  of poetry 

http://letras.mus.br/bon-jovi/4924/traducao.html
https://www.youtube.com/watch?v=KDRBRZDOOtk


 

2. Reading 

2.1 The second time they are going to watch this next video that the poem is 

speaking and writing, very interestingwww.youtube.com/watch?v=S6n7udcx6I49. 

 

 

 

 

 

 

3. Now in groups of 2 in theTecnology Lab at school will choose one of these poets 

and will search the poems and a biography: Emily Dickson, Ezra Pound, Robert 

Frost, Charles Bukowski, Maya Angelous, WillianShakespear, Walt Whitman.  

 

http://www.lem.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=48. 

3.1 After realized the work, each group will make the search of pictures in free web, 

elaborating a video speaking the poem and a illustrated biography post, save in jpg 

to be postdated on Cool English Page, what will be to give a prestige, commented 

and shared (use your creativity). 

 

 

 

 

 

 

 Produzir uma autobiografia com o uso da photofunia; 

 Fazer com que os alunos façam uma autoanálise de sua vida. 

 

1.WARM UP 

Knowing and working with a Photofunia access 

MEET FIVE: AUTOBIOGRAPHY 

uaaaammmmmmmmmmmmy

mmmmmmmmymyppPpPPhoto

funiaPhotofuniaownimage 

What kind poem is this?  

It has rhyme, versus are regular? 

What do you understand the poem? Let’s talk. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=S6n7udcx6I49
http://www.lem.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=48


 

 

 

 

 

 

1.1 Now that we make a reflexion about our life and know biography, we will make a 

work with Photofunia, disponívelem: http://photofunia.com/. 

1.2 Write your autobiography, choose a photo that represent your life. The photofunia 

will be posted on the page Cool English. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entender e analisar discurso; 

 Saber reconhecer as partes de um discurso. 

 

 

1. Warm up 

 

 

 
 

 
 
 

 

MEET SIX-analyze of speech 

Photofunia is a resource on the web 

that you can use your creativity to 

make many things like cards and share 

with people. 

 

 

Brainstorm 

STEVE JOBS 

http://photofunia.com/


 

FONTE: http://www.boomsbeat.com/articles/13/20131231/50-facts-that-you-didnt-know-about-steve-
jobs.htm, 2014. 

 

2. For this meeting we are going to utilize the video of Steve Jobs published in 

07/05/2012, a speech for Graduated Stanford University in 2005, "Stay hungry, 

stay foolish”, disponívelemhttps://www.youtube.com/watch?v=s9E6XfJPAMM.  

2.1Listening and pay attention in the speech, take some notes in the notebook about 

important events. 

2.2Listen again in pairs write about three stories of his life. 

2.3After watched, did a reflexion: What more draw the attention in the speech, writing 

on the board, leave to talk. 

2.4 What do you understand about “Stay hungry, stay foolish”. 

 

3. Now going the web and choose another video that you liked and would like to 

share with your friends. 

3.1 After this activity they must watch it and make some comments in English about 

the video. 

 

 

 

 

 

 

 Conhecer algumas obras de Van Gogh. 

 Refletir sobre a vida e obra de Van Gogh. 

 

1. Warm up 

MEET SEVEN: Van Gogh  and art 

http://www.boomsbeat.com/articles/13/20131231/50-facts-that-you-didnt-know-about-steve-jobs.htm
http://www.boomsbeat.com/articles/13/20131231/50-facts-that-you-didnt-know-about-steve-jobs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=s9E6XfJPAMM


 

1.1 With the artwork we take imagination, travel, create and we must appreciate 

them. 

 

 
Vincent Van Gogh – O Quarto em Arles, 1888. 

Fonte: www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/fotos.php?evento=1&start=260, 2014. 

 
 

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/fotos.php?evento=1&start=260


 

 
Van Gogh – Noite Estrelada 

Fonte: www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/fotos.php?evento=1&start=260, 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. What these pictures means to you? 

2. What was your impression about this pictures? 

3. Write something about the image that you choose. 

Why do you choose this one? 

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/fotos.php?evento=1&start=260


 

 

2.  Vincent Willem Van Gogh – (1853/1890). 

 

 

Neste site você encontrará várias imagens de Artistas Renomados e suas 

respectivas obras 

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/fotos.php?evento=1&start=260 

 

 

 

 

1.1Search about: 

Who was Vicent Van Gogh? 

What do you know about him? 

What style did he paint in his artwork? 

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/fotos.php?evento=1&start=260


 

 

1.2 Pay attention in this photo and his arts, give your opinion about him: 

 

 

 

 

 

 

 Fazer com que o aluno reconheça o que a música e a obra de Van Gogh têm 

em comum; 

 Ouvir e utilizar as palavras corretas na música. 

 

1-We are going to listen a song that describe a little about this fabulous, sad painter 

that although his limitation and disease he produced fantastic and interesting arts 

until today.http://www.vagalume.cheom.br/don-mclean/starry-starry-night.html. 

 

1.1 Listening the song and complete with these words: 

 

 

 

 

 

Starry starry night 

Paint your palet ...................and .................. 
look out on a summer's day 
with eyes that know this............................... 
in my soul (…) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

colors, starry, world, snow, listen, flowers, sanity, 

blue, Violet, grain, Vincent, silver, grey, darkness, 

free, Love, pain, halls, walls, rose. 

MEET EIGHT: Van Gogh music 

http://www.vagalume.cheom.br/don-mclean/starry-starry-night.html


 

 

 

Now listening again the music and pay attention in the artwork that describe 

this marvelous song: 

disponívelemhttp://passeandopelocotidiano.blogspot.com.br/2009/08/historia-por-

tras-da-musica-vincent.html. 

 

2. After the analyze Steve Job life and Van Gogh art and life, thinking about: they 

were important in his time. 

3. What did they leave for us until today?  

4. And in the future they will be remembered with your work? Justify. 

5. And you? What do you think to leave for to be remembered for other people in the 

future? 

 

 

 

4 AVALIAÇÃO 

 

A avaliação deve ser feita e analisada desde o primeiro dia de trabalho com a 

Unidade Temática para perceber a evolução e o desenvolvimento do estudante no 

decorrer das atividades, para isso nas Diretrizes, Lima diz: 

Para cumprir essa função, a avaliação deve possibilitar o trabalho com o 
novo, numa dimensão criadora e criativa que envolva o ensino e a 
aprendizagem. Desta forma, se estabelecerá o verdadeiro sentido da 
avaliação: acompanhar o desempenho no presente, orientar as 
possibilidades de desempenho futuro e mudar as práticas insuficientes, 
apontando novos caminhos para superar problemas e fazer emergir novas 
práticas educativas (LIMA, 2002, p.31). 

Por isso a avaliação será contínua, observando o envolvimento dos alunos 

nas atividades, nas postagens e o acesso à página Cool English, verificando se 

desenvolveram as atividades propostas como vídeos, moviemaker, questionamentos 

e as produções que desenvolveram ao longo da Unidade Temática e fazer que ao 

final eles tenham se apropriado de novos conhecimentos e tornando-se pessoas 

melhores e valorizando mais a língua estrangeira moderna. 

http://passeandopelocotidiano.blogspot.com.br/2009/08/historia-por-tras-da-musica-vincent.html
http://passeandopelocotidiano.blogspot.com.br/2009/08/historia-por-tras-da-musica-vincent.html
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