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1 - APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO  
– ACOLHIMENTO;

2 - GÊNERO TEXTUAL – LETRA DE 
MÚSICA;

3 - ANÁLISE DE LETRAS DE MÚSICA.
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EDUARDO E MÔNICA  ( LEGIÃO URBANA )
https://youtu.be/N3pLiy1yoro
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Gênero Textual: Canção

 Esse gênero textual está totalmente presente no nosso dia a dia, e
podemos perceber que são vários os efeitos e sensações que a
canção causa nas pessoas que têm a sensibilidade para curtir;

 Trata-se de uma composição musical para ser cantada, o que
envolve, necessariamente, uma preocupação com o ritmo, a seleção
de palavras, a rima, enfim, com a musicalidade das palavras;
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GÊNERO TEXTUAL : CANÇÃO

 Os gêneros textuais poema e canção são bastante semelhantes.
Ambos têm como objetivo fazer da língua o instrumento artístico
capaz de tocar a sensibilidade do destinatário. São similares
também quanto ao formato, pois são constituídos de versos,
agrupados em estrofes e se caracterizam pelo ritmo. Assim,
ambos os gêneros textuais (poema e canção) trabalham com
recursos expressivos, com a linguagem poética, apoiam- se em
métrica fixa ou não, em rimas regulares ou não, mas têm no ritmo
a sua marca essencial e visam a causar prazer estético.
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Rodo Cotidiano

Ô Ô Ô Ô Ô my brother
É...

A ideia lá comia solta
Subia a manga amarrotada social

No calor alumínio não tinha caneta nem papel
E uma ideia fugia

Era o rodo cotidiano
O espaço é curto quase um curral

Na mochila amassada uma quentinha abafada
Meu troco é pouco, é quase nada

Ô Ô Ô Ô Ô my brother



7

Não se anda por onde gosta
Mas por aqui não tem jeito, todo mundo se encosta

Ela some é lá no ralo de gente
Ela é linda mas não tem nome

É comum e é normal

Sou mais um no Brasil da Central
Da minhoca de metal que entorta as ruas

Da minhoca de metal
Como um Concorde apressado cheio de força

Voa, voa pesado que o ar
O avião, avião, avião do trabalhador
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Ô Ô Ô Ô Ô my brother
O espaço é curto quase um curral

Na mochila amassada uma vidinha abafada
Meu troco é pouco, é quase nada

Não se anda por onde gosta
Mas por aqui não tem jeito, todo mundo se encosta

Ela some é lá no ralo de gente
Ela é linda mas não tem nome

É comum e é normal

Sou mais um no Brasil da Central
Da minhoca de metal que entorta as ruas
Da minhoca de metal que entorta as ruas

Como um Concorde apressado cheio de força
Voa, voa pesado que o ar

O avião,avião, avião do trabalhador
Ô Ô Ô Ô Ô my brother
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Depois de ler a letra e/ou ouvir a música.
Responda às questões a seguir:

1. Quem fala nesta letra de música? Explicite algumas 
características desse “eu”.

2. A letra fala, em geral, sobre o quê?


