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RESUMO 
 

Thiago dos Santos Conceição. LEITURA E TEXTUALIZAÇÃO DE MÚSICAS GÊNERO 

TEXTUAL: SAMBA . 2017. 34 f. Produto Final (Especialização em Docência da Educação 

Básica na Disciplina Língua Portuguesa) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, ano da defesa. 

 

 

O presente trabalho apresenta mecanismos que possibilitam aos alunos aprender mais e 

de forma prazerosa através da música. Utilizamos como objetivo geral o desenvolvimento do 

projeto de Leitura, e interpretação de músicas teve como objetivo principal o ensino de leitura e 

escrita, por meio da música, pois a leitura de textos literários promove a fruição das palavras nos 

alunos, bem como o exercício criativo, a construção de valores como o respeito aos gêneros 

musicais populares e a sensibilidade estética. Diante das atividades propostas, os alunos 

demonstraram o empenho através das produções oral e escrita e também no envolvimento nas 

aulas. Como pode ser visto através dos textos, ou seja, das suas produções escritas finais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Leitura; Canção; Intertextualidade; Desenvolvimento de habilidades de leitura 

e de escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

Nome do autor. Título e subtítulo do produto final (destaque para o título). Ano. 34 f. Produto 

Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Língua Portuguesa) – 

Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 

ano da defesa.  

 

 

The present work has the general objective to enable learning in a pleasurable way, using 

music as strategy. The main objective was to read and interpret lyrics, because reading literary 

texts promotes the enjoyment of the learner's vocabulary, as well as the creative exercise, the 

construction of values such as respect for popular musical genres and aesthetic sensibility. In 

view of the proposed activities, the students demonstrated their commitment in performing oral 

and written productions and also in their involvement in class. As can be seen in the texts 

produced at the end of the project. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Uma preocupação sempre presente no cotidiano escolar é a criação de mecanismos que 

possibilitem aos alunos aprender mais e de forma prazerosa. Nesse sentido, pensou- se em um 

trabalho sobre diversas maneiras de fazer com que as atividades de leitura e escrita fossem 

importantes para os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, tanto em seu aspecto cognitivo 

quanto social. A inserção da melodia e sua respectiva letra nesse contexto surgiu a partir do 

desejo de trazer para o espaço escolar experiências de musicalidade a fim de estimular práticas 

permanentes de leitura e escrita, bem como despertar no educando uma visão ética e crítica na 

construção de valores sociais. Este trabalho foi desenvolvido na Escola Municipal Auto 

Rodrigues de Freitas, localizada no bairro de Manilha- Itaboraí, R.J. 

 Trabalhar com letras de músicas é uma maneira agradável para atrair os alunos e 

amadurecer o domínio oral e escrito da língua. Utilizar essa prática de linguagem, no espaço 

escolar, permite aguçar a capacidade investigativa nos alunos, o desenvolvimento da 

competência discursiva para falar, escutar, ler e escrever nas diversas situações, garantindo a 

aprendizagem da leitura e escrita de forma lúdica e significativa. O estudo das letras de música 

também desenvolve no educando a sensibilidade para apreciar as diversas manifestações 

artísticas. As reflexões sobre as letras de músicas possibilitam ao aluno desenvolver o 

sentimento de respeito aos diversos gêneros musicais. 

A música pode e deve ser utilizada como um recurso didático. Trata-se de uma forma de 

conhecimento e linguagem social que pode ajudar as pessoas a desenvolver outro nível de 

escuta, pelo qual a música deixaria de ser apenas um pano de fundo para outras atividades, 

passando a ter significado próprio. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 

O desenvolvimento do projeto de leitura e interpretação de letras de músicas teve como 

objetivo principal o ensino de leitura e escrita, por meio da música, pois a leitura de letras de 

samba promove a reflexão sobre o léxico empregado, bem como o exercício criativo, a 

construção de valores como o respeito aos gêneros musicais populares e a sensibilidade estética. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1- Identificar a estrutura textual da música e rima com peculiaridade; 

 

2- Entender que a leitura e a escrita desafiam nossa imaginação e possibilitam nosso 

crescimento intelectual; 

 

3- Desconstruir preconceito em relação ao gênero musical samba; 

 

4- Ampliar o vocabulário, as experiências de leitura com o grupo e individualmente
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3. JUSTIFICATIVA 

               

Acreditamos que trabalhar com letras de músicas em sala de aula seja uma maneira 

agradável de atrair o aluno para a prática de leitura e levá-lo a refletir sobre os temas cotidianos 

presentes nas letras e desenvolver o pensamento crítico. Essas práticas possibilitarão o 

enriquecimento do vocabulário e o desenvolvimento do domínio da língua na modalidade oral e 

na modalidade escrita. 

É interessante trabalhar com canções que possam ser bem exploradas e compreendidas. 

Essa prática pode auxiliar no desenvolvimento da criatividade, da memória, da socialização e na 

promoção de respeito às manifestações culturais de nosso povo. 

Tendo em vista que no ano de 2016 comemorou- se o centenário do samba, utilizamos 

esse gênero musical como forma de sensibilização para um dos objetivos do trabalho, ou seja, o 

aprimoramento da língua nas modalidades oral e escrita. 

É de amplo conhecimento que na vivência musical dentro da escola e da sala de aula 

trabalham-se as emoções, a sensibilidade e a percepção auditiva. Há possibilidade, ainda, de 

desenvolver a oralidade e a criatividade no processo de ensino- aprendizagem com o auxílio do 

gênero musical samba. 

Ao se trabalhar a canção na escola o professor deve reconhecê-la na integridade. É 

necessário ressaltar que não se deseja formar cancionistas, mas ouvintes críticos de canções, 

capazes de perceber os efeitos de sentido do texto, no caso, as letras. 

Trabalhamos também com paródia, cujo objetivo foi estimular nos estudantes o gosto 

pela leitura de forma lúdica e prazerosa, de modo a desenvolver a linguagem oral e escrita, as 

habilidades de inferência, análise crítica e reflexão. A diferente leitura de gêneros musicais 

proporciona ao aluno essa vivência pela riqueza de informações que elas contêm. 

Segundo (2013, p. 130), Dionísio (2013), o professor deve considerar a canção e a poesia 

como frutos de processos de produção diferentes. Na elaboração da canção, um produto 

discursivo complexo, tem-se o processo de composição da letra e da melodia. 

Sem desmerecer o trabalho com a poesia, gênero muito presente na escola e nos livros 

didáticos, cabe ao professor abrir-se também para o universo da canção, sem a necessidade de 

contraposição de um sobre o outro. Afinal, trata-se de dois gêneros que têm estrutural e 

historicamente forte parentesco, sendo tão próximos que é necessário diferenciá-los.



13 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

A proposta metodológica apresentada surgiu de situações concretas do dia a dia dos 

alunos do 6º ano. Para se trabalhar o tema proposto, foi preciso realizar, primeiramente, uma 

sondagem das condições socioculturais do educando, a fim de compreender e identificar o nível 

de leitura e escrita necessário para o efetivo trabalho. 

Foi proposta uma atividade que chamasse a atenção dos alunos como auxílio para a 

construção de um conhecimento de natureza conceitual, de forma   que compreendessem não só 

o que a leitura representa, mas também que ela é o meio de apreensão do sentido da linguagem. 

Acreditamos que o conhecimento da importância da leitura é capaz de estimular no aluno o 

desejo de domínio das habilidades e competências da expressão verbal e escrita. 

Desenvolvemos, através de diversas músicas, atividades para compreensão e interpretação de 

texto, aproveitando os conhecimentos prévios dos alunos. 

 Trabalhamos com letras das músicas reproduzidas em cartazes; apontando palavras; 

explorando contextos, de forma que os alunos fizessem a relação entre a oralidade e a escrita; 

percebessem as possíveis variantes e questões sociais que permeiam o universo linguístico e 

social do cidadão. 

 O trabalho com o gênero musical sob a perspectiva intertextual em sala de aula 

propiciou aos alunos o contato continuado com uma variedade de sambas. Segundo Caetano 

(2014), o trabalho com gêneros textuais que a escola insiste em facultar, como o gênero musical 

samba, favorece, nos alunos, o desenvolvimento da argumentatividade, da expressão de ideias e 

de opiniões acerca de temas existenciais. 

Entende- se por sequências didáticas o "conjunto de atividades escolares organizadas de 

uma maneira sistemática, em torno de um gênero textual- oral ou escrito” (DOLZ & 

SCHNEUWLY, 2013, p. 82). As sequências didáticas podem envolver um conteúdo específico 

ou diferentes componentes curriculares. No caso de sua relação com o ensino da escrita, a 

sequência pode ter como objetivo auxiliar o aluno a dominar melhor um determinado gênero 

textual, favorecendo uma comunicação mais adequada em dada situação em que o uso do 

gênero trabalhado se faz necessário no planejamento e na produção de uma apresentação oral 

em evento da escola. 

O trabalho de leitura e produção textual, na perspectiva intertextual, realizado com o 

gênero musical samba foi utilizado para a coleta do corpus desta pesquisa. Serão apresentadas as 

atividades realizadas em sala de aula, as quais invocaram a leitura das canções sob ótica 

intertextual. 
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 Apresentaremos, a seguir, em sequências didáticas intertextuais para trabalhar o gênero 

escolhido. Foram apresentados aos alunos diversos sambas, considerando os objetivos do 

trabalho. 

 Na apresentação da proposta do trabalho de leitura, e contextualização de músicas 

informou-se, primeiramente, aos alunos o tempo para o desenvolvimento do trabalho e o que ele 

exigiria, como pesquisas na biblioteca, internet e outros recursos tecnológicos. 

O trabalho foi desenvolvido de acordo com as quatro etapas descritas abaixo: 

 

 

1- 

 

Apresentação do gênero musical aos alunos e algumas canções selecionadas com o 

objetivo de descontruir o pré-conceito que alguns alunos apresentavam sobre o samba. 

Inicialmente, os alunos demonstraram certa resistência, mas no decorrer do trabalho, a 

intolerância em relação ao gênero musical foi diminuindo conforme a proposta do trabalho 

evoluía. Esses preconceitos eram motivados por desconhecimento do gênero musical e por 

crenças religiosas. 

 

2- 

 

Os alunos foram distribuídos em grupos com o objetivo inicial de apenas ouvir as 

canções. Depois, foram explicados os demais objetivos, tais como entender que a leitura e a 

escrita auxiliam no desenvolvimento da imaginação e na ampliação do vocabulário. 

 

3- 

 

Em grupo, os alunos foram estimulados a realizar a atividade de criação de música que 

representou a culminância do trabalho de leitura e de produção textual. Propôs- se que 

produzissem uma paródia a partir das canções:  “Aquarela do Brasil”, de Gal Costa, “Saco de 

feijão”, interpretado por Beth Carvalho; “O samba da minha terra”, de Dorival Caymmi e „Fé 

em Deus”, de Diogo Nogueira. 
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4- 

 

Por último, cada grupo de alunos apresentou as suas paródias. Paródias são tipos de 

intertextualidade implícita. Segundo Koch e Elias (2008, p. 87), a intertextualidade é um dos 

grandes temas a que se tem dedicado a Linguística Textual. A intertextualidade implícita ocorre 

sem citação expressa da fonte, cabendo ao interlocutor recuperá-la na memória para construir o 

sentido do texto, como nas alusões e na paródia. Conforme as referidas autoras, a 

intertextualidade implícita é a manipulação que o produtor do texto opera sobre texto alheio ou 

mesmo próprio, a fim de produzir determinado efeito de sentido, recurso muito usado, por 

exemplo, na publicidade, canção popular, bem como na literatura. 
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5. EMBASAMENTO TEÓRICO 

  

 A proposta de aprendizagem executada é de familiarizar os alunos de suas histórias, 

suas experiências e interesses, que possam ter um olhar para os fatos cotidianos, adotando 

uma visão ampla e crítica. 

 O samba é um gênero de música urbano tipicamente carioca, surge quando a 

decadência do café no Vale do Paraíba começa a liberar a mão de obra escrava, a qual 

engrossa as camadas populares do Rio de Janeiro. 

 Era costume dos escravos, ao entardecer, reunirem-se nas senzalas para executar 

músicas e danças de sua terra de origem. Após a Abolição, essa prática continuou entre eles e, 

segundo relato, foi na Bahia onde começaram a surgir as primeiras sessões de samba, tanto de 

caráter religioso, quanto profano. 

 No início, o samba era diferente do atual, era um ritmo batucado, chamado de samba 

do morro, cultivado apenas pela classe desfavorecida economicamente porque as classes 

média e alta tinham preferência por ritmos importados. Com o tempo, o samba atraiu 

parte da classe média e acabou por sofrer influência dos ritmos importados, transformando-se 

em samba-canção. Depois, surge o samba exaltação ou o samba clássico, tendo como seu 

maior representante Ary Barroso com “Aquarela do Brasil”. Havia no Brasil grandes nomes 

da música popular chamada de primitiva, entre eles, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, 

Anacleto Medeiros, João da Baiana, Zequinha Abreu e Pixinguinha, entre outros. 

 Após essa breve retrospectiva do samba, julgo necessário apresentar as teorias da 

fundamentação teórica dos autores. 

 Segundo Valente (1997), a função emotiva está centrada no remetente. Ele (remetente) 

exterioriza suas emoções e seus sentimentos. São características dessa função as frases 

exclamativas, interjeições na 1ª pessoa dos verbos e dos pronomes, como se veem nos versos 

da canção. 

Samba " Saco de feijão" 

Meu Deus mas para que tanto 

dinheiro Dinheiro só pra gastar 

Que saudade tenho do tempo de 

outrora Que vida que eu levo agora 

Já me sinto esgotado 

 

E cansado de pensar, meu Deus. 

 

... 
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Eu ia no armazém do seu Manoel com um 

tostão Trazia um quilo de feijão 

Depois que inventaram o tal 

cruzeiro Eu trago um embrulhinho 

na mão 

E deixo um saco de 

dinheiro Ai, ai, meu Deus. 

 

  

Em relação à função emotiva na linguagem popular, Valente (1997) fala sobre as 

manifestações mais espontâneas do povo, as expressões mais utilizadas na língua oral. 

Destaca também o uso do chamado "palavrão" como marca linguística da função emotiva, 

que está ligado aos momentos de raiva ou dor, mas também expressa alegria. 

 Marques (2015), em seu livro "Finas flores", faz a distinção entre canção e poema. O 

autor afirma que poema e letra de música fazem parte de um mesmo universo, abarcado 

plenamente pela poesia. Em ambas as manifestações predomina a função poética da 

linguagem. Uma canção é uma composição relativamente curta que combina uma 

determinada melodia (música) com um trecho literário (a letra). As canções também podem 

ser composições musicais sem letra, recebendo o nome de canção instrumental. 

 A poesia ou gênero lírico, ou lírica é uma das sete artes tradicionais, através da qual a 

linguagem humana é utilizada com fins estéticos. O sentido da mensagem poética também 

pode ser importante, principalmente, se o poema for em louvor de algo ou alguém, ou o 

contrário, a poesia satírica, ainda que seja a forma estética. 
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6. RESULTADOS 

 

Contrariando a velha máxima de que o samba não se aprende na escola, pensou- se em 

trabalhar com alguns clássicos do samba:  “ Aquarela do Brasil”, interpretado por Gal Costa, 

“Saco de feijão”, na voz de Beth Carvalho; “O samba da minha terra”, de Dorival Caymmi e 

“Fé em Deus” de Diego Nogueira. 

 Atividade sugerida foi bem recebida pelos alunos que, durante as produções escritas, 

mostraram- se capazes de manter um posicionamento crítico diante os textos, percebendo-se 

que suas produções não são “neutras” mas, pelo contrário, são repletas de intencionalidade. 

 Observou-se, por meio das atividades desenvolvidas no coletivo e no individual, que 

os alunos avançaram no que diz respeito às diferenciações entre a escrita e a oralidade. Houve 

avanços na interpretação de textos, bem como nas habilidades de leitura e escrita e na 

ampliação de vocabulário. 

 Destacou-se o interesse pela formação de palavras novas e seus significados. No 

momento seguinte trabalhamos paródia. Foi visível a mudança da participação dos alunos nas 

atividades desenvolvidas. Percebeu-se que os alunos estavam motivados e interessados pelos 

conteúdos trabalhados. Demonstraram o empenho através das produções orais e escritas e 

também no envolvimento pelas informações novas durante as aulas. Esse fato pode ser 

comprovado pelas produções escritas finais. 
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7. CONCLUSÃO  

 

O samba é o gênero musical mais representativo da cultura brasileira e um dos mais 

eficazes para o trabalho em sala de aula. A música desperta entusiasmo, raciocínio, alegria e 

interesse nos que a ouvem. 

 O educador tem papel fundamental nesse processo, é ele quem vai nortear o caminho 

da construção e reconstrução do conhecimento, deve fazer com que os temas abordados na 

música desafiem a imaginação do aluno. 

 Espera- se que este trabalho sirva de contribuição para o ensino de Língua Portuguesa, 

uma vez que o trabalho com música na escola, representa mais um recurso para os professores 

desenvolverem as competências dos alunos, tanto na modalidade oral como na modalidade 

escrita da língua. Diante do que foi exposto, constatou- se a importância do trabalho com o 

samba, visto que esse gênero pode ser explorado de múltiplas formas, tanto em relação ao 

conteúdo, quanto à musicalidade, no que se refere ao ritmo, à sonoridade das palavras, enfim, 

à linguagem poética presente nas canções. Todos esses elementos representaram recursos para 

se trabalhar a experimentação linguística. 

 Finalizo esse trabalho com um trecho da canção de Dorival Caymmi "Samba da minha 

terra". "Quem não gosta do samba/ bom sujeito não é. É ruim da cabeça/ ou doente do pé". 
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ANEXOS 

 

Saco de feijão – Beth Carvalho 

 

Meu Deus mas para que tanto dinheiro 

Dinheiro só pra gastar 

Que saudade tenho do tempo de outrora 

Que vida que eu levo agora 

Já me sinto esgotado 

E cansado de penar, meu Deus 

 

Sem haver solução 

De que me serve um saco cheio de dinheiro 

Pra comprar um quilo de feijão 

Me diga gente 

De que me serve um saco cheio de dinheiro 

Pra comprar um quilo de feijão 

No tempo dos merréis e do vintém 

Se vivia muito bem, sem haver reclamação 

 

Eu ia no armazém do seu Manoel com um tostão 

Trazia um quilo de feijão 

Depois que inventaram o tal cruzeiro 

Eu trago um embrulhinho na mão 

E deixo um saco de dinheiro 

    Ai, ai, meu Deus 

 

 

 
Figura 1 – Paródia da música Saco de Feijão. Aluno Felipe 
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Figura 2 – Há limites para tudo. Aluno João 

 

 
Figura 3 – Que saudade tenho do tempo de outrora. Aluno Caio 
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Figura 4 – Aluna Beatriz expressando suas emoções através da música Saco de feijão da Beth Carvalho.
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Fé em Deus – Diogo Nogueira 

 

A luta está difícil, mas não posso desistir 

Depois da tempestade, flores voltam a 

surgir 

Mas quando a tempestade demora a passar 

A vida até parece fora do lugar 

Não perca a fé em Deus, fé em Deus 

Que tudo irá se acertar 

 

Pois o sol de um novo dia vai brilhar 

E essa luz vai refletir na nossa estrada 

Clareando de uma vez a caminhada 

Que nos levará direto ao apogeu 

Tenha fé, nunca perca a fé em Deus 

 

Pra quem acha que a vida não tem 

esperança 

Fé em Deus 

Pra quem estende a mão e ajuda a criança 

Fé em Deus 

Pra quem acha que o mundo acabou 

Pra quem não encontrou um amor 

Tenha fé, vá na fé 

Nunca perca a fé em Deus 

 

Pra quem sempre sofreu e hoje em dia é 

feliz 

Fé em Deus 

Pra quem não alcançou tudo que sempre 

quis 

Fé em Deus 

Pra quem ama, respeita e crê 

E pra aquele que paga pra ver 

Tenha fé, vá na fé 

Nunca perca a fé em Deus 

 

Aquilo que não mata só nos faz fortalecer 

Vivendo aprendi que é só fazer por 

merecer 

Que passo a passo um dia a gente chega lá 

Pois não existe mal que não possa acabar 

Não perca a fé em Deus, fé em Deus 

Que tudo irá se acertar 

 

Pois o sol de um novo dia vai brilhar 

E essa luz vai refletir na nossa estrada 

Clareando de uma vez a caminhada 

Que nos levará direto ao apogeu 

Tenha fé, nunca perca a fé em Deus 

 

Pra quem acha que a vida não tem 

esperança 

Fé em Deus 

Pra quem estende a mão e ajuda a criança 

Fé em Deus 

Pra quem acha que o mundo acabou 

Pra quem não encontrou um amor 

Tenha fé, vá na fé, 

Nunca perca a fé em Deus 

 

Pra quem sempre sofreu e hoje em dia é 

feliz 

Fé em Deus 

Pra quem não alcançou tudo que sempre 

quis 

Fé em Deus 

Pra quem ama, respeita e crê 

E pra aquele que paga pra ver 

Tenha fé, vá na fé, nunca perca a fé em 

Deus
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Figura 5 – Paródia da música Fé em Deus. Aluno Abner 

 

 

 

 
Figura 6 – Paródia da música Fé em Deus. Aluno Athirson 
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Figura 7 – É necessário fé. Aluno Gabriel 
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Malandro Sou Eu – Beth Carvalho 

 

Segura teu santo, seu moço 

Teu santo é de barro 

Que sarro dei volta no mundo voltei pra ficar 

Eu vim lá do fundo do poço 

Não posso dar mole pra não afundar 

Quem marca bobeira engole poeira 

E rasteira até pode levar 

Malandro que sou, eu não vou vacilar 

Sou o que sou ninguém vai me mudar 

E quem tentou teve que rebolar 

Sem conseguir 

Escorregando daqui e dali 

Malandreando eu vim e venci 

E no sufoco da vida foi onde aprendi 

Por isso que eu vou 

Vou... eu vou por aí 

Sempre por aí... esse mundo é meu 

E... onde quer que eu vá 

Em qualquer lugar... malandro sou eu 

 

 
Figura 8 – Paródia da música Malandro sou eu. Aluno Abner 
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Numa cidade muito distante daqui – 

Marcelo D2 

 

É isso aí D2...o momento é de caos 

A população tá bolada, muito bolada 

 

Eu também tô bolado parceiro... 

 

Numa cidade muito longe 

Muito longe daqui 

Que tem problemas que parecem 

Os problemas daqui 

Que tem favelas que parecem 

As favelas daqui 

 

Existem homens maus 

Sem alma e sem coração 

Existem homens da lei 

Com determinação 

Mas o momento é de caos 

Porque a população 

Na brincadeira sinistra 

De polícia e ladrão 

Não sabe ao certo quem é 

Quem é herói ou vilão 

Não sabe ao certo quem vai 

Quem vem na contramão 

É.. não sabe ao certo quem é 

Quem é herói ou vilão 

Não sabe ao certo quem vai 

Quem vem na contramão 

 

Porque tem homem mal 

Que vira homem bom 

Porque tem homem mal 

Que vira homem bom 

Quando ele compra o remédio 

Quando ele banca o feijão 

Quando ele tira pra dar 

Quando ele dá proteção 

 

Porque tem homem da lei 

Que vira homem mal 

Porque tem homem da lei 

Que vira homem mal 

Quando ele vem pra atirar 

Quando ele caga no pau 

Quando ele vem pra salvar 

E sai matando geral 

 

É parceiro.. 

E aí é que a chapa esquenta 

É nessa hora que a gente vê quem é fiel 

Mas tanto lá como cá 

Ladrão que rouba ladrão 

Não tem acerto ou pedido 

Errou, errou... 

Errou, não tem perdão 

Quem fala muito é X-9 

E desses a gente tem de montão 

Mas o X do problema 

Está na corrupção 

Um dia, o bicho pegou 

O coro comeu 

Polícia e bandido bateram de frente, 

E aí meu cumpadre 

Aí tu sabe 

Aí foi chapa quente, chapa quente... 

 

Bateu de frente 

Um bandido e um 

Sub-tenente lá do batalhão 

Foi tiro de lá e de cá 

Balas perdidas no ar 

Até que o silêncio gritou 

Dois corpos no chão, que azar 

Feridos na mesma ambulância 

Uma dor de matar 

Mesmo mantendo a distância 

Não deu pra calar 

 

Polícia e bandido trocaram farpas 

Farpas que pareciam balas 

E o bandido falou: 
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Você levou tanto dinheiro meu 

Agora vem querendo me prender 

E eu te avisei você não se escondeu 

Deu no que deu 

E a gente tá aqui 

Pedindo a Deus pro corpo resistir 

Será que ele tá afim de ouvir? 

Você tem tanta basuca, 

Pistola, fuzil e granada 

Me diz pra que tu 

Tem tanta munição? 

 

É que além de vocês 

Nós ainda enfrenta 

Um outro comando, outra facção 

Que só tem alemão sanguinário 

Um bando de otário 

Marrento, querendo mandar 

Por isso que eu tô bolado assim 

Eu também tô bolado sim 

É que o judiciário tá todo comprado 

E o legislativo tá financiado 

E o pobre operário 

Que joga seu voto no lixo 

Não sei se por raiva 

Ou só por capricho 

Coloca a culpa de tudo 

Nos homens do camburão 

Eles colocam a culpa de tudo 

Na população 

 

{E o bandido...} 

E se eu morrer vem outro em meu lugar 

{Polícia...} 

E se eu morrer vão me condecorar 

E se eu morrer será que vão chorar? 

E se eu morrer será que vão lembrar? 

E se eu morrer... {já era} 

E se eu morrer 

E se eu morrer... {foi!} 

E se eu morrer 

 

Chega de ser sub-julgado 

Sub-traído, sub-bandido de um sub-lugar 

Sub-tenente de um sub-país, 

Sub-infeliz, sub-infeliz..... 

 

LaiálaiálaiálaiálaiáLaiálaiá 

 

Sub-julgado, sub-traído, 

Sub-bandido de um sub-lugar, 

Sub-tenente de um sub-país, 

Sub-infeliz... 

 

Mas essa história 

Eu volto a repetir 

 

Aconteceu numa cidade 

Muito longe daqui 

Numa cidade muito longe 

Muito longe daqui 

Que tem favelas que parecem 

As favelas daqui 

Que tem problemas que parecem 

Os problemas daqui 

Daqui 

Daqui 

Daqui 

 

É isso aí Sapucahy.. 

Polícia ou bandido? 

Vai saber, né? 
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Figura 9 – O Rio de Janeiro permanece lindo. Aluno Douglas 
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Aquarela do Brasil – Gal Costa 

 

Brasil, meu Brasil brasileiro 

Meu mulato inzoneiro 

Vou cantar-te nos meus versos 

 

O Brasil, samba que dá 

Bamboleio que faz gingar 

O Brasil do meu amor 

Terra de Nosso Senhor 

Brasil pra mim 

Pra mim, pra mim 

 

Ah! abre a cortina do passado 

Tira a mãe preta do cerrado 

Bota o rei congo no congado 

Brasil, pra mim 

 

Deixa cantar de novo o trovador 

A merencória luz da lua 

Toda canção do meu amor 

Quero ver essa dona caminhando 

Pelos salões arrastando 

O seu vestido rendado 

Brasil pra mim 

Pra mim, pra mim! 

 

Brasil, terra boa e gostosa 

Da morena sestrosa 

De olhar indiscreto 

O Brasil samba que dá 

Bamboleio que faz gingar 

O Brasil do meu amor 

Terra de Nosso Senhor 

Brasil pra mim 

Pra mim, pra mim! 

 

Oh, esse coqueiro que dá coco 

Onde eu amarro a minha rede 

Nas noites claras de luar 

Brasil pra mim 

 

Ah! ouve estas fontes murmurantes 

Aonde eu mato a minha sede 

E onde a lua vem brincar 

Ah! esse Brasil lindo e trigueiro 

É o meu Brasil brasileiro 

Terra de samba e pandeiro 

Brasil pra mim, pra mim, Brasil! 

Brasil pra mim, pra mim, Brasil, Brasil! 

Atividades feitas em aula. 
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Figura 10 – Desvendando a leitura e a escrita 
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Questionário sobre a música “Aquarela do Brasil” de Gal Costa 

 

1- Estudo do Vocabulário 

 

De acordo com as dificuldades dos alunos, consultam o dicionário. 

 

2- Pesquisa da Biografia do Autor 

 

3- Interpretação Oral e Escrita 

 

 - De que fala a música? 

 - Quais os tópicos ligados a nossa cultura? 

 - Quais os estados brasileiros citados na música? 

 - Por que o título da música é "Aquarela"? 

 - Que outro título você daria a música? 

 - Qual parte da música você mais gostou? 

 - Que sentimentos a música lhe desperta? 

 - Que ações o homem pratica, atualmente, que prejudica todas essas belezas naturais 

descritas na música? 

 - Que medidas devem ser adotadas que visam preservar as belezas naturais do Brasil e 

a sua cultura? 
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A culminância do trabalho 

 

Os alunos puderam demonstram seus sentimentos e emoções ao trabalho proposto e 

ainda trocaram experiências. Após, apresentações das paródias, eles solicitaram que fizeram 

mais tranquilos com músicas. 

 

 

 

 
Figura 11 – A arte da leitura 


