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 CONTEÚDO: Letra de música
 GÊNEROS TEXTUAIS: Letra de música
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: Explicitação do gênero textual,

de suas características estruturais e composicionais e de sua
função.

 TEMPO PARA O REGISTRO VERBAL ESCRITO DA AULA
 DA TEORIA À PRÁTICA: Questões diagnósticas
 DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS:
D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D4 - Inferir uma informação implícita em um texto.
D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
 D13 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o

locutor e o interlocutor de um texto.
 ATIVIDADE PARA CASA
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Disponível em: https://youtu.be/wyaCWQvOLYg.
Acesso em: 7 jun. 2019.

https://youtu.be/wyaCWQvOLYg
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GOSTAVA TANTO DE VOCÊ
Não sei porque você se foi
Quantas saudades eu senti
E de tristezas vou viver
E aquele adeus não pude dar...
Você marcou na minha vida
Viveu, morreu
Na minha história
Chego a ter medo do futuro
E da solidão
Que em minha porta bate...
E eu!
Gostava tanto de você
Gostava tanto de você...
Eu corro, fujo desta sombra
Em sonho vejo este passado
E na parede do meu quarto
Ainda está o seu retrato
Não quero ver prá não lembrar
Pensei até em me mudar
Lugar qualquer que não exista
O pensamento em você...

(REFRÃO)
Não sei porque você se foi
Quantas saudades eu senti
E de tristezas vou viver
E aquele adeus não pude dar...
Você marcou em minha vida
Viveu, morreu
Na minha história
Chego a ter medo do futuro
E da solidão
Que em minha porta bate...
(Refrão)
(...)
Compositores: Edson Trindade
Letra de Gostava tanto de você © S.I.A.E. Direzione Generale, 
Irmaos Vitale S.A. - Industria E Comercio
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01 – Nesta canção o eu lírico nos conta que história?

Uma história de um homem abandonado pela mulher que amava.

02 - No verso: “E da solidão que em minha porta bate”. Que figura de
linguagem encontra-se neste verso?

Metáfora.
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03 – O poeta diz que gostaria de mudar para um lugar que não exista o
pensamento em sua amada. É possível?

Não. Pois mudar de lugar não resolve porque o sentimento está no coração.

04 – Cite o verso em que encontramos antítese na letra da canção.

“Viveu, morreu na minha história.”
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05 – O eu lírico diz que em sonho, vê o passado. Você acha que é
possível?

Resposta pessoal.

06 – O que o eu lírico quer dizer no verso: “Não quero ver pra não
lembrar”?

Ver o retrato da amada que está na parede do quarto.
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07 – Na canção, há predominância do registro informal, conforme
demonstra o trecho:

A) Chego a ter medo do futuro

B) E da solidão/Que em minha porta bate...

C) Eu corro, fujo desta sombra

D) Não quero ver prá não lembrar

E) Pensei até em me mudar.


