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Os Nossos
Cosmonautas
Três cosmonautas viajam para o espaço, à procura
de novos mundos. Com eles levam uma nave espacial,
uma vaca e sementes. Que aventuras irão encontrar?



Depois da visualização do filme conversar
com as crianças sobre o filme.

● Tem história? Qual será? Quem quer 
contar? Os desenhos, como os acharam? 
Bonitos, feios, de adultos, de crianças?
E a canção, seria sobre o quê?

Descobrir e explorar os temas do filme
com as crianças.

● O que nos mostram as imagens?
● Onde se passa a história? Numa aldeia?
No espaço?
● Quem são estas personagens? 
Agricultores? Cosmonautas?

① O filme
Encontramos neste filme de Galina 
Golubeva um cruzamento encantador 
entre arte e história russas. Uma 
história que se inspira numa 
canção popular sobre cosmonautas 
interpretada por Maria Yakovenko que 
usa, para dar voz ao seu personagem, 
excertos de entrevistas de Iuri Gagarin 
(o primeiro homem a ir ao Espaço). 
Imagens e um estilo pictórico que 
fazem deste filme uma elegante 
estampa popular, onde se reconhece 
a formação da realizadora na tradição 
de pintura de ícones russa e influência 
das pinturas tradicionais de Gorodets.

Mesmo numa versão sem legendas, 
falado e cantado em russo, Os nossos 
cosmonautas é um filme que pode ser 
apreciado por crianças de todas as 
idades, oferecendo uma experiência 
estética muito rica e com muitas 
possibilidades de exploração por parte 
dos professores.



P R O P O R  AO S  A L U N O S :

● Imagina uma viagem ao Espaço: o que 
sentias, como era a tua nave espacial. Imagina 
que descobriste algum planeta novo, como 
era ele?

● Fazer desenhos, escrever textos, ou só falar 
como o Iuri Gargarin (gravar registos com as
crianças, ouvir com elas e guardar).

② O espaço e os 
cosmonautas

O filme para além de partir de 
uma canção popular sobre os 
cosmonautas russos "os nossos 
cosmonautas" inclui excertos de 
uma entrevista com Iuri Gagarin, o 
primeiro homem a viajar no para o 
Espaço, onde ele descreve o que vê:

"O céu é completamente 
negro. As estrelas têm um 
aspecto mais brilhante e 
claro sob o fundo deste 
céu. A Terra tem uma aura 
muito característica, de uma 
lindíssima cor azul."

IURI GAGARIN
a 15 de Abril de 1961

VÊ A
REPORTAGEM
VÍDEO DESTA

VIAGEM
INAUGURAL.

CLICA AQUI!

https://www.youtube.com/watch?v=JGMvpP2gGy8


Quem desenhou os interiores dos 
primeiros foguetões e estações 
espaciais (as casas dos cosmonautas 
no Espaço) foi a arquitecta russa 
Galina Balashova. Ela tinha um 
desafio muito grande: construir 
espaços pequenos que funcionassem 
em gravidade zero. Entre as suas 
invenções encontramos o velcro, 
que permitia fixar os objectos, e um 
sistema de cores para os cosmonautas 
se orientarem, verde para o solo, 
amarelo e azul nas paredes para 
secções de trabalho e cinza nos outros 
espaços.

Rever ou lembrar com os alunos 
como no filme a ausência de 
gravidade no espaço fazia as
coisas flutuarem.

● Fazer um desenho de uma casa/ 
divisão da casa/roupa no Espaço.



③ A música

A música é uma parte muito importante deste 
filme. Para fazer o filme a realizadora inspirou-
-se numa música popular, interpretada por 
Maria Yakovenko, solista de um grupo de 
cantares folclórico da região de Belgorod.
A canção "E como estão nossos 
cosmonautas?" celebrava a conquista do 
espaço pela Rússia na era soviética.

Em Portugal existe um repositório de músicas 
populares — A música portuguesa a gostar 
dela própria — onde podem descobrir 
muitas canções populares, com sonoridades 
parecidas com a do filme.
A canção popular "Macelada", por exemplo, 
tem uma versão popular e uma versão mais 
rock que os alunos podem aprender!

https://amusicaportuguesaagostardelapropria.org/
https://amusicaportuguesaagostardelapropria.org/
https://amusicaportuguesaagostardelapropria.org/videos/macelada/?_sf_s=macelada
https://amusicaportuguesaagostardelapropria.org/videos/macelada-2/?_sf_s=macelada
https://amusicaportuguesaagostardelapropria.org/videos/macelada-2/?_sf_s=macelada


④ Os desenhos/
ícones/Godorets

A pintura de ícones é muito importante 
na história da pintura russa.
A realizadora vem de uma família 
de pintores de ícones e ela própria 
estudou pintura de ícones em Palekh.
Neste filme, inspirou-se nesse tipo de 
pintura, nas suas técnicas, adaptando-
as ao tema do filme. Os motivos 
religiosos não estão tão presentes, 
mas os materiais como a pintura sobre 
madeira, as cores, o tipo de figuração, 
as miniaturas são mantidas.
Por outro lado, inspirou-se também no 
traço e nas cores vivas característicos 
da pintura Gorodets.

P R O P O R  AO S  A L U N O S :

● Explorar e experimentar pintar ícones e 
gorodets com os alunos? Podem investigar 
um pouco e experimentar. Vai valer a pena!



⑤ Fazer registo no
DIÁRIO CINÉFILO

P R O P O R  AO S  A L U N O S :

Incluir as seguintes 

informações: data de 

visualização, identificação do 

filme, registo sobre o filme: 

textos, desenhos, recortes, 

outros trabalhos/actividades.

Podem ser as actividades 

sugeridas nesta ficha de 

exploração.

Manda-nos fotos para 

 pequenocinema@gmail.com ,

queremos ver os vossos diários!

z
O QUE É UM

DIÁRIO CINÉFILO?

VÊ E PARTICIPA
AQUI!

https://padlet.com/pequenocinema/fvslbg0ubi4zy5xu


z K J
UM FILME POR MÊS

Novembro 2020

PARA MAIS FICHAS DE EXPLORAÇÃO
DE CURTAS E LONGAS-METRAGENS:

https://cineclubeviseu.pt/CinemaParaAsEscolas

