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 TEMPO DE AULA: 30min
 GÊNERO TEXTUAL: Letra de música
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: Definição, características, elementos composicionais,

estrutura e função das letras de música.
 DA TEORIA À PRÁTICA: ATIVIDADES DE SALA
 DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS:
 D4 - Inferir uma informação implícita em um texto.
 D12 - Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
 D18 – Reconhecer efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra

ou expressão.
 D19 - Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos

e/ou morfossintáticos.
 ATIVIDADE PARA CASA [ATIVIDADES COMPLEMENTARES]



3

LETRA DE MÚSICA
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LETRAS DE MÚSICA

Construções textuais intencionais;
pretendem transmitir uma mensagem;
 além de serem textos lúdicos, carregam mensagens morais, sociais e políticas;
 induzem comportamentos e formam opiniões;
estabelecem e consolidam novos valores, pensamentos e, possivelmente,

fortalecem o senso comummais que a maioria dos textos cotidianos;
 são utilizadas como instrumento de dominação ideológica.

De modo algum, as letras de música devem ser assimiladas sem compreensão
crítica e sem a observação das gradações de qualidade artística, lexical,
semântica, sonora e estrutural.
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Existirmos: A que será que se destina?
Pois quando tu me deste a rosa pequenina
Vi que és um homem lindo e que se acaso a sina
Do menino infeliz não se nos ilumina
Tampouco turva-se a lágrima nordestina
Apenas a matéria vida era tão fina
E éramos olharmo-nos, intacta retina
A cajuína cristalina em Teresina
Existirmos: A que será que se destina?
Pois quando tu me deste a rosa pequenina
Vi que és um homem lindo e que se acaso a sina
Do menino infeliz não se nos ilumina

Tampouco turva-se a lágrima nordestina
Apenas a matéria vida era tão fina
E éramos olharmo-nos, intacta retina
A cajuína cristalina em Teresina
Existirmos: A que será que se destina?
Pois quando tu me deste a rosa pequenina
Vi que és um homem lindo e que se acaso a sina
Do menino infeliz não se nos ilumina
Tampouco turva-se a lágrima nordestina
Apenas a matéria vida era tão fina
E éramos olharmo-nos, intacta retina
A cajuína cristalina em Teresina

VELOSO, C. Cajuína. Disponível em: https://www.letras.mus.br/caetano-veloso/44704/. Acesso em: 26 ago. 2020.

Cajuína
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CAETANO VELOSO TORQUATO NETO GILBERTO GIL
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Em variadas situações, letras de música

 contam histórias, constroem personagens e enredos;
passeiam pela crônica;
 são verdadeiros poemas (de alguns dos nossos maiores poetas de todos os

tempos) que foram musicados;
extrapolam de muitas maneiras os gêneros citados, pois podem ser radicalmente

distintas de um poema, não apenas por sua, tantas vezes, específica divisão de
partes, como por esse gênero ser o reino absoluto das anáforas e onomatopeias,
as quais ganham possibilidades muito além da mera imitação de sons, pode-se
dizer que dependem de escolhas estéticas, sonoras, silábicas, sendo que, em
gêneros artístico-literários, forma também pode ser conteúdo.
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CARACTERÍSTICAS DAS LETRAS DE MÚSICA

Subjetividade;
 linguagem, em geral, informal;
uso de figuras de linguagem como metáfora, anáfora, onomatopeia,

prosopopeia, paradoxo, oxímoro, hipérbatos etc.;
diálogo com o presente, tanto no aspecto semântico (sentido) quanto no

linguístico;
escrito na forma de poema, em geral com a intenção de acompanhar

uma melodia.
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ASPECTOS OBSERVADOS NA MÚSICA

 Sensação de ouvir a música: alegria/tristeza, irritação/paz,
calma/nervosismo.

 Sons: fortes/fracos, quentes/frios, definidos/confusos.
 Instrumentos: um só/vários instrumentos, fáceis de

reconhecer/confusos.
 Intensidade: rápida/lenta, quantas partes ela tem.
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HORA DA MÚSICA

Disponível em: https://youtu.be/wyaCWQvOLYg. Acesso em: 3 abr. 2020.
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Gelo
Melim

Não sou de me apaixonar de primeira
Quando eu me derreti
Você me pôs na geladeira, poxa

Você me deu um gelo
E ficou tudo gelado, gelado
E nesse dia frio
Quem é que tá do seu lado, seu lado
Eu, eu, eu

Eu sei que não tá tudo bem meu bem
Nada bem
Se você tá bem tem cem
Se você tá mal não tem ninguém
Não tem ninguém

Composição: Rodrigo Melim / Nano Amorim / Jhama / Gabriela Melim / Diogo Melim.

Ficar distante de quem ama é 
bobagem
Orgulho não combina com 
felicidade
O amor é pra quem tem coragem

Sei que quando eu tô fora
Cê perde seu sono
E fica carente, tipo dog sem dono
Chuveiro quentin, você e eu 
coladin
Ai sim, da água na boca
Veste moletom e touca
Me abraça e tira roupa
Seu pé esquenta o meu
A temperatura subiu
Era pra você somar
Mas você sumiu
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QUESTÃO 1 [Profa. Flávia Lêda ] Na letra da canção “Gelo”, a expressão “Quando eu me
derreti / Você me pôs na geladeira” sugere que

A. o sentimento do eu lírico é correspondido.

B. o eu lírico não acredita que possa ser correspondido por ninguém.

C. não há reciprocidade entre os sentimentos do eu lírico e do interlocutor.

D. o eu lírico e o interlocutor estão apaixonados.

E. o interlocutor é dissimulado quanto às suas reais intenções.

 D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.


