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Gênero textual: letra de música
A letra de música é um gênero textual popular.
Gruda na cabeça, é de conhecimento de todos e
não tem validade, é boa para qualquer época.

Esse texto traduz nossas emoções, sentimentos,
confissões, queixas, revoltas, etc.
Surgiu na língua portuguesa no Séc. XII com as
cantigas do Trovadorismo, que associou música com
poesia.

MÚSICA: é o som, a melodia, o ritmo.
POESIA: letra, o que se diz na canção.
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A POESIA DA LETRA DE MÚSICA
A letra de música como é escrita em forma de
poema compõe-se de seus elementos:
- Versos
- Estrofes
- Métrica
- Rimas
- Ritmo
- Refrão.

Também apresentam uma linguagem na qual se
destaca a FUNÇÃO POÉTICA porque a ênfase é na
MENSAGEM, naquilo que se quis dizer.
Por isso a música é atemporal.
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A LINGUAGEM
A linguagem da letra de música também é
muito própria.
Primeiro considere que a música é usada,
muitas vezes, para fazer confissões
sentimentais, críticas ou denúncias.
São produzidas para atingir um determinado
grupo da sociedade, podendo utilizar a
linguagem de acordo com o seu público:
regionalismos, gírias, estrangeirismos ou
neologismos, tudo com a intenção de TORNAR
EFICIENTE A COMUNICAÇÃO.
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CARACTERÍSTICAS DO GÊNERO:
A letra de música é sem dúvida uma alternativa
para auxiliar nas reflexões sobre diferentes
temas presentes na sociedade contemporânea.
Estimula o desenvolvimento da leitura, da
oralidade e escrita;
É um dos gêneros textuais com características
específicas:
- A letra é carregada de palavras em sentido
conotativo;
- Possibilita uma leitura crítica e interpretativa;
- E sua finalidade é formar leitores mais
críticos e aguçados.
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NOSSA RELAÇÃO COM A MÚSICA
Letras de músicas se identificam com nosso estado de espírito
e, em diversos momentos, nos servem de inspiração para
tomar decisões ou justificar um sentimento indefinido.
As letras se tornam até nossas frases de efeito, que bem
colocadas nos projetam com orgulho em assumir aquele gosto
musical.
É curioso perceber que refletimos esta arte em atitudes e
comportamentos, sem sequer notar como estamos agindo.
Vivemos em um mistura de ritmos e novidades que é difícil
selecionar o que queremos absorver.
Minha dica é: ouça a música que te causa alguma emoção!
Com certeza, ali mora a sua identidade cultural, aquele lado
que você nem sabe que é seu!
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