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LEITURA E INTERPRETAÇÃO

DESCRITORES
D12 – Identificar a função do gênero
D6 – Identificar o tema de um texto.
D18 – Reconhecer efeito de sentido decorrente da
escolha de uma determinada palavra ou expressão.
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Ah, que lugar

a saudade me faz relembrar

os amores que eu tive por lá

é difícil esquecer

Doce lugar

que é eterno no meu coração

e aos poetas traz inspiração

pra cantar e escrever

Ai, meu lugar

quem não viu Tia Eulália

vó Maria o terreiro benzer

e ainda tem jongo à luz do luar

Ai, que lugar

tem mil coisas pra gente fazer

o difícil é saber terminar

Madureira

Letra transcrita e adaptada a partir da audição de “Meu lugar”, composta por Arlindo 
Cruz e José Mauro Diniz, e lançada no álbum  Batuques do meu lugar, em 2012. 

O meu lugar

é caminho de Ogum e Iansã

lá tem samba até de manhã

uma ginga em cada andar

O meu lugar

é cercado de luta e suor

esperança num mundo melhor dançar

e cerveja pra comemorar

O meu lugar

tem seus mitos e seres de luz

é bem perto de Osvaldo Cruz

Cascadura, Vaz Lobo, Irajá

O meu lugar

é sorriso, é paz e prazer

o seu nome é doce dizer

Madureira

https://www.youtube.co
m/watch?v=vNK58tL6J70

Arlindo Cruz - Meu 
Lugar (Ao Vivo)

https://www.youtube.com/watch?v=vNK58tL6J70
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5. A repetição do verso inicial “O meu lugar”, nas quatro primeiras estrofes do

texto, tem por finalidade

A. apresentar a cultura popular da região ao leitor.

B. mostrar a origem do samba e dos mitos do lugar.

C. destacar a sonoridade presente na palavra Madureira.

D. enfatizar a experiência de pertencimento do eu lírico.
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Eu quero a esperança de óculos 

E meu filho de cuca legal 

Eu quero plantar e colher com a mão 

A pimenta e o sal 

Eu quero uma casa no campo 

Do tamanho ideal, pau-a-pique e sapê 

Onde eu possa plantar meus amigos 

Meus discos e livros e nada mais 

Glossário: 

- solene: formal; sério, grave; majestoso, imponente. 

- pau-a-pique: parede feita de ripas cruzadas e preenchida de barro. 

CD Elis. PolyGram/Philips, 1972/1998. Faixa 11.

Zé Rodrix / Tavito

Eu quero uma casa no campo 

Onde eu possa compor muitos rocks 

rurais 

E tenha somente a certeza 

Dos amigos do peito e nada mais 

Eu quero uma casa no campo 

Onde eu possa ficar no tamanho da paz 

E tenha somente a certeza 

Dos limites do corpo e nada mais 

Eu quero carneiros e cabras 

Pastando solenes no meu jardim 

Eu quero o silêncio das línguas cansadas 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=1edqNf1AYBE&list=RD1ed

qNf1AYBE&index=1
Elis canta Casa no campo - Clipe

https://www.youtube.com/watch?v=1edqNf1AYBE&list=RD1edqNf1AYBE&index=1
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6. Nos versos em que foi usado, o verbo plantar tem um sentido diferente do 
comum. Quando diz 

,

o eu lírico dá a entender que pretende 

A. colocar na terra escolhida as coisas que ele mais valoriza. 
B. ficar longe das pessoas com as quais convivia na cidade. 
C. transformar sua casa no campo em um lugar mais culto.  
D. trocar seus antigos hábitos por uma vida mais simples.   
E. fazer da agricultura uma atividade de arte e de lazer. 
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7. Na letra da canção, o eu lírico faz uma lista das coisas que deseja como

projeto de vida. Quando afirma

, 

ele cria uma imagem em que

A. o campo é apresentado como um lugar sem graça.
B. a contemplação dos animais traz paz de espírito.
C. o jardim e a casa são espaços destinados ao lazer.
D. a presença do homem causa perturbação à natureza.
E. a preocupação com a pecuária aflige o trabalhador rural.


