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RESUMO 
 

SILVA, William Diego de Almeida. OUVINDO PENSAMENTOS: a análise de letras 
musicais como instrumento de iniciação à leitura, interpretação textual e produção 
oral. 2015. 45 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, 2016. 
 
 

Gerar leitores críticos é o principal desafio do professor de língua portuguesa, 
principalmente na rede pública de ensino. O desinteresse do estudante pelos textos 
escolares, somado à sua notória dificuldade em lidar com as informações ali 
contidas, dificulta a formação de alunos capazes de interpretarem e produzirem 
conhecimentos espontaneamente. A partir do interesse dos jovens pela música, este 
trabalho tem como objetivo aplicar a análise da subjetividade da letra de canção 
como forma de estímulo à reflexão e ao pensamento, práticas fundamentais para a 
consolidação da aprendizagem. A utilização das letras musicais se mostrou uma 
forma eficaz de aproximação entre o objeto de estudo e o educando, seja por seu 
lirismo ou pela associação entre a composição e seu intérprete. Apesar do caráter 
popular, esse gênero forma um acervo rico e diversificado, no qual vários elementos 
linguísticos, semânticos e estilísticos podem ser analisados, tais como: informações 
explícitas e implícitas, variações linguísticas, figuras de linguagens e tantos outros 
elementos presentes no estudo da língua. A diversidade cultural e temática são 
características musicais que permitem o emprego de suas produções nos variados 
contextos sociais, etários e ideológicos que formam a nossa ampla rede de ensino. 
Essa flexibilidade se torna uma poderosa ferramenta nas mãos dos docentes que, 
de forma lúdica, podem levar os educandos à apropriação de assuntos históricos, 
políticos, filosóficos, psicológicos e sociais. A utilização da letra de canção é 
fundamentada nas abordagens teóricas dos autores Martins Ferreira, Francis 
Vanoye e Jorge Marques, proposições somadas aos estudos de Gabriel Perissé e 
Jânia M. Ramos, quanto às dinâmicas de análise e práticas de oralidade, 
respectivamente. Enfim, o trabalho é realizado a partir de um caminho previamente 
estruturado e culmina num educando familiarizado com o texto e sua análise, sendo 
assim, capaz de realizar duas proezas: explorar os demais gêneros literários do 
cotidiano e produzir pensamento crítico autoral, princípios tão importantes para a 
comunicação e estabelecidos nos parâmetros curriculares nacionais. Após uma 
experimentação de pouco mais de seis meses, as três turmas participantes 
obtiveram um acentuado progresso em seus rendimentos escolares e a aplicação 
projeto se mostrou viável em qualquer realidade acadêmica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Análise. Pensamento. Oralidade. Texto. Música. Canção. 



 

 

 

 
ABSTRACT 

 
 

SILVA, William Diego de Almeida. LISTENING THOUGHTS: the analysis of lyrics as 
booting instrument to read, textual interpretation and oral production. 2015. 45 f. Final 
Project (Specialization in Teaching of Basic Education in the Portuguese Language 
Course.) – School Pedro II, Dean of Graduate Studies , Research, Extension and 
Culture, Rio de Janeiro, 2016. 
 
 
The main Portuguese teacher challenge is generate argumentative readers, 
especially in public education network. The student’s disinterest by school texts with 
their notorious difficult to understand the implicit information, can hinder the formation 
of students able to understand the text and produce their knowledge spontaneously. 
Due to young’s interest in music, this project aims to apply the analysis of the 
subjectivity of lyrics song as a stimulus to reflection and thought, fundamental 
pratices for the consolidation of learning. The use of lyrics proves an efficient way of 
approaching the object of study and the student, whether by its lyricism or the 
association between the composition and his interpreter. Despite the popular appeal, 
this genre has a rich and several collection like semantic, linguistic and stylistic 
elements that can be analyzed such as: explicit and implicit information, language 
variation, figurative language and many other elements present in language study. 
The cultural diversity and theme are musical characteristics that allow you to use 
their properties in sundry social, age and ideological contexts that form our extensive 
educational network. This flexibility becomes a powerful tool to the teacher’s hand, 
who playful manner can lead the students to historical appropriation subjects, 
political, philosophical, psychological and social. The use of the song lyrics has a 
base in theoretical approaches of the authors Martins Ferreira, Francis vanoye and 
Jorge Marques, propositions added to the studies of Gabriel Perissé and Jânia M. 
Ramos for the dynamic analysis and oral practices, respectively. Finally, this project 
is done from a previously structured way and culminates in a student familiar with the 
text and its analysis, therefore able to accomplish two feats: explore other literary 
genres of daily life and produce authorial critical thinking as important principles for 
communication and set out in national curriculum guideline. After a experience of just 
over six months, three classes achieved marked progress in their school process and 
the project application proved to be feasible in any academic reality. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Analysis. Thought. Orality. Text. Song. Lyrics. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Promover uma leitura fluente, plena e autônoma: tarefa simples, mas que 

representa um grande desafio travado em sala de aula. Diariamente, o professor do 

ensino fundamental e médio da rede pública de ensino precisa lidar com uma 

acentuada imperícia de seus discentes no quesito análise textual. Barreira que não 

se restringe às aulas de língua portuguesa e se estende a todo o conteúdo escolar. 

O texto, quando lido, não é compreendido e conteúdos parcialmente compreendidos 

não geram produções significativas. A consequência desse processo é um resultado 

insatisfatório à meta estabelecida pelo docente, frustrando o aluno que, em seguida, 

passa a rejeitar os materiais textuais. 

Muitos especialistas atribuem essa falta de competência aos baixos índices 

de leitura do país. Recentemente, o jornal O Globo Online1 noticiou que o ministro da 

Cultura, Juca Ferreira, na abertura do Seminário Internacional sobre Políticas 

Públicas do Livro e Regulação de Preços, disse que “o Brasil não dá a importância 

necessária à leitura e que é uma vergonha nosso índice de livros per capita ano ser 

de apenas 1,7 por ano”. Em seguida, sugeriu que “seja feita uma campanha de 

estímulo à leitura semelhante à contra a paralisia infantil”. Enfim, a sua fala 

exemplifica a visão de uma corrente que relaciona a valorização da leitura ao 

consumo de livros. A controvérsia se encontra em duas questões fundamentais: a 

centralização da leitura no objeto livro e a falta de preocupação com entendimento 

dessa leitura. 

Etimologicamente, ler é uma palavra latina oriunda do meio agrário, cujo 

significado se refere a colher, ajuntar e escolher. Figuradamente, podemos associar 

uma colheita de grãos numa lavoura a uma colheita de palavras num texto. Sendo 

assim, o livro passa a ser apenas um dos campos no qual essa colheita/leitura se 

passa. Ele não deveria ser tratado como o único instrumento capaz de aprimorar a 

competência linguística dos alunos. A leitura é um conceito que transpassa a 

restrição imposta pelo objeto. Valorizar a leitura vai além de aumentar o consumo de 

livros. É favorecer o bom uso desse e dos outros instrumentos destinados a essa 

colheita. O que leva à proposta deste produto acadêmico. 

                                                 
1 (O GLOBO Online. Ministro da Cultura diz que baixo índice de leitura no Brasil ‘é uma vergonha’ 

<http://oglobo.globo.com/cultura/livros/ministro-da-cultura-diz-que-baixo-indice-de-leitura-no-brasil-uma-

vergonha-16606376> acessado em: 20 de dezembro de 2015. 
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O surgimento deste trabalho se dá a partir da aplicação de uma avaliação 

bimestral. Nela, havia um miniconto e uma breve proposta de interpretação textual. 

Exercício simples, elaborado com intuito de aquecer o raciocínio dos alunos. 

Entretanto, no momento da correção, o resultado se mostrou muito abaixo do 

esperado. Uma análise mais profunda revelou que muitos sequer fizeram a leitura do 

texto. Possivelmente, aqueles que a fizeram não conseguiram extrair sentido do que 

foi lido. Qual seria a razão dessas duas atrocidades acadêmicas? Este trabalho 

partiu das seguintes hipóteses: Falta de identificação com o texto e ausência da 

prática de leitura e pensamento. 

É preciso ler, mas não basta apenas ler. A leitura precisa fazer sentido. 

Gabriel Perissé norteará a metodologia deste projeto com sua abordagem de uma 

leitura sistemática. Resumidamente, sua proposta se dá a partir destas palavras:  

 
O ler conduzirá ao pensar, e o pensar conduzirá ao escrever. Ler e 
pensar. Escrevendo, pensar. Pensar e ler. Pensando, escrever. 
(PERISSÉ, 2011, p46). 

 
É preciso haver identificação entre o texto e o leitor. Esse fator até pode ser 

dispensado por leitores mais experientes, todavia, essa aproximação é o elo que 

inexiste em nossas salas de aulas, uma vez que o aluno rejeita a leitura por não a 

compreender. Em contrapartida, a compreensão seria aprimorada pela prática que 

foi, anteriormente, rejeitada por esse aluno. Então, como romper com esse 

paradoxo? 

A solução encontrada foi o estímulo à leitura e ao pensamento partindo de um 

gênero que está ligado ao cotidiano desses alunos: a canção. Martins Ferreira, uma 

das principais referências deste trabalho, destaca a eficácia da aplicação da música 

em sala em aula com a seguinte afirmação: “É bastante raro encontrar no mundo 

alguma pessoa que não aprecie algum som” (FERREIRA, 2013, p.9). Ela seria 

capaz propiciar a empatia necessária ao interesse do aluno pelo texto, uma vez que 

a música se insere em qualquer contexto sociocultural. Outros elementos como 

sonoridade, diversidade temática, intertextualidade, ludicidade e flexibilidade de 

análise linguística foram cruciais para a escolha dessa ferramenta e serão 

abordados no decorrer deste trabalho. 
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2 OBJETIVOS 
 

A Secretaria de Educação do Município de Belford Roxo trabalha com descritores 

baseados nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Os PCNs esperam que o aluno 

desse segmento escolar seja capaz de: 

 Compreender o sentido nas mensagens orais e escritas; 

 Ler autonomamente diferentes textos dos gêneros previstos para o ciclo; 

 Utilizar a linguagem para expressar sentimentos, experiências e ideias; 

 Produzir textos escritos, coesos e coerentes, dentro dos gêneros previstos 

para o ciclo, ajustados a objetivos e leitores determinados. 

 

A fim de atingir aos objetivos propostos pelos PCNs, este trabalho estabeleceu 

uma sequência de objetivos específicos que foram sendo cumpridos no decorrer de 

sua aplicação: 

 

 Estimular o interesse pela leitura; 

 Aprimorar a competência interpretativa; 

 Relacionar diferentes gêneros textuais a um mesmo tema; 

 Produzir oralmente pensamentos autorais e espontâneos. 
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3 JUSTIFICATIVA 
 

O clássico apelo por mais investimentos em educação não é por acaso. As 

escolas públicas municipais e estaduais do nosso país carecem de muita atenção. 

Nelas, os casos de alunos que atravessam os ciclos fundamentais e médios sem a 

devida alfabetização e apropriação dos conteúdos curriculares são corriqueiros. 

Exemplo disso foi a diagnosticada dificuldade dos alunos da E.M Belford Roxo em 

interpretarem informações explícitas nos textos. Uma debilidade que foi acumulada 

ao passar dos anos escolares e acentuada pela falta de uma infraestrutura mínima 

de ensino por parte do prédio escolar e do próprio munícipio. 

Este trabalho é uma tentativa de reparar essa defasagem escolar num curto 

período de tempo, ludicamente, sem perder a complexidade necessária para o 

amadurecimento das capacidades cognitivas dos educandos. A análise de canções 

estimula o aluno pouco habituado à leitura a lidar com o texto. O diferencial é que 

esse texto vem acompanhado da musicalidade tão arraigada nos jovens, 

principalmente nos mais carentes. Ao mesmo tempo, a seleção do repertório sugere 

debates e análises que acrescentam à bagagem cultural desses educandos. Essa é 

uma ferramenta poderosa para o ensino, como diz Ferreira: 

 

A persuasão e a eficiência da música no ensino não se questionam, 
mas além de tal técnica de ensino nunca ter sido formalizada, a não 
ser com alunos com algum tipo de deficiência, não devemos nunca 
esquecer que a música, nem por sonho, restringe-se apenas a isso. 
Trata-se de uma arte extremamente rica e que dispõe de farto e vasto 
repertório acessível em qualquer lugar do nosso planeta. (FERREIRA, 
2013, p26) 

 
 Outro ponto positivo dessa atividade é que as aulas saem da monotonia 

proporcionada pela falta de recursos materiais e visuais de uma unidade escolar 

sucateada. 

De uma forma geral, a dinâmica das redes sociais, com seu imediatismo e 

redução de caracteres para as expressões comunicativas, favorece à leitura 

superficial do mundo. O grande mérito deste trabalho está na insistente preocupação 

de fazer o aluno pensar e reproduzir o que leu, levando-o à contramão de suas 

atividades cotidianas. Estimulado por um texto que o cativou, esse aluno passa de 

mero receptor de informações a coautor de um debate que o confronta com as 

diversas vertentes de um mesmo ponto de vista. No percurso, devido ao caráter 
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intertextual das letras musicais, esse educando se apropria de outros gêneros, 

textos e dos aspectos gramaticais da língua, sem perder o prazer de estar ouvindo 

música em sala de aula. 

A proposta aqui mencionada foi aplicada em três turmas do sétimo ano, mas 

não há uma restrição de ano ou segmento. O bom senso e a intencionalidade do 

professor determinarão o repertório a ser utilizado. Além desses, outros fatores 

também devem ser levados em consideração no momento da seleção, tais como: 

aspectos etários, culturais, ideológicos e sociais nos quais se inserem a escola e os 

discentes. O prévio conhecimento dessas informações favorecerá a otimização dos 

resultados desejados. 
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4 METODOLOGIA 
 

As atividades propostas por este trabalho passam por etapas que vão da criação 

de empatia com o texto até a sua análise oral. Contudo, existem quatro observações 

que o professor precisa ter em vista antes de sua execução: 

 

4.1 OBSERVAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

 

4.1.1 Canção não é poema 

 

O primeiro ponto de alerta para o professor que pretende trabalhar com as 

análises de letras musicais é a diferença que existe entre os gêneros citados nesse 

título. Apesar de suas similaridades, uma vez que ambos trabalham com a 

expressão poética, a canção possui uma proposta distinta e uma estrutura que vai 

além do texto. Os elementos que compõem as canções vão além da composição e 

se estendem aos aspectos sonoros, como afirma MARQUES (2015, p18): 

 

Fruto da simbiose de palavra e acorde, a canção é realizada de 
maneira plena quando esses elementos se fundem. Difere, 
consequentemente, do poema, construção alicerçada exclusivamente 
sobre os pilares da palavra escrita. 

 

Sendo assim, a letra é apenas parte de um conjunto e não deve ser analisada 

isoladamente. Esse conceito é ratificado por FERREIRA (2013, p39): 

 

(...) o professor deve fazer uso da letra de cada canção, mas nunca 
deverá esquecer de trabalhar com seus aspectos musicais também – 
seria como falar de um corpo esquecendo-se da alma, ou vice-versa. 
Ou seja, os versos de uma poesia geralmente não são frios, mas os 
de uma letra de canção, exilados de sua música, geralmente o são.  

 

 

4.1.2 Aplicação sistemática 

 

Neste projeto, a música não é um instrumento isolado e fora de contexto, 

servindo apenas de base para a apropriação de um conteúdo. Ela é a ferramenta 

principal e contínua para expansão da bagagem cultural e aquisição de outros 
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conhecimentos. 

 

 

4.1.3 Análise gramatical concomitante às etapas 

 

O professor da rede pública de ensino não pode se isentar do cumprimento do 

currículo mínimo ou dos descritores municipais. A proposta aqui oferecida prevê que 

o docente trabalhe esse currículo simultaneamente às análises. Afinal, a letra de 

canção é uma expressão textual e, como tal, propicia o estudo da língua. Ao não 

isolar o estudo dos aspectos gramaticais dos textos musicais, o discente passa a 

enxergar a onipresença da gramática em seu cotidiano. Dessa forma, ele atribui 

sentido ao estudo dos complexos e assustadores conceitos linguísticos de sua 

língua materna, favorecendo sua assimilação. 

 

 

4.1.4 Intertextualidade e ponte para outros gêneros 

 

As canções analisadas estão diretamente ligadas a temas maiores e conversam 

com textos de outros gêneros. Dessa forma, o aluno passa a considerar a letra 

musical como o primeiro passo para a conclusão de um diálogo; inserindo-se com 

mais naturalidade num ambiente de leitura e raciocínio. Este trabalho não sugere 

que o aluno fique restrito aos textos musicais. A seleção desses textos é uma 

iniciação à leitura, sendo o objetivo final a plena condição de lidar com materiais de 

outros gêneros. 

 

A aplicação deste trabalho em sala de aula foi realizada de duas formas 

distintamente funcionais: a primeira com canções conectadas por uma sequência 

didática e a segunda composta por canções avulsas. A escolha de um método ou 

outro de aplicação dependerá da intencionalidade do aplicador, o que será 

facilmente compreendido a seguir: 
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4.2 CANÇÕES CONECTADAS POR UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Esse foi o primeiro modelo aplicado aos alunos envolvidos no projeto Ouvindo 

Pensamentos. A metodologia desse modelo de análise de canções consiste na 

construção de uma sequência didática dividia em cinco etapas. Cada etapa é 

igualmente responsável pela construção de um objetivo previamente definido pelo 

docente em sua elaboração. A seleção do reportório, a elaboração dos debates, dos 

exercícios e a proposta de apresentação em grupo são parte desse processo 

didático. A seguir, serão apresentados os conceitos dessas cinco etapas e, 

posteriormente, dois relatórios baseados nesse método de sequência didática.  

 

 

4.2.1 Primeira etapa – Empatia 

 

A primeira barreira a ser quebrada por este trabalho é a falta de identificação 

com o texto a ser lido. Até o leitor mais experiente encontra dificuldade ao se deparar 

com um material que, incialmente, não encontre sentido. Nesta etapa, a construção 

desse sentido é o objetivo do professor regente. A música é um formidável agente 

fomentador de estímulo aos jovens, entretanto, não deve ser “empurrada em suas 

goelas”. É o momento de apresentar ao aluno a razão da escolha dessas canções 

que chegarão aos seus ouvidos. Por que essa banda? Qual é a história dos seus 

componentes? Em que contexto social surgiu essa letra? Quem é o seu público-

alvo? Qual é o objetivo final desse projeto? As repostas a essas perguntas ou a 

apresentação do projeto podem ocorrer da maneira que o docente achar mais 

adequada ao grupo: uma exposição, exibições de vídeos ou filmes, uma gincana etc. 

O importante é tornar o aluno ciente daquilo que desenvolverá em classe, fator que 

certamente o envolverá com mais afinco no projeto e que facilitará o processo da 

segunda etapa. 

 

 

4.2.2 Segunda etapa – Leitura e pensamento 

 

Familiarizado com o objeto de estudo, neste ponto, o aluno é apresentado às 

canções. É o momento do ouvir a música, conhecer sua letra e efetuar a análise 
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proposta. Não é possível queimar etapas neste momento, pois como foi citado 

anteriormente, letra e melodia são componentes integrais de uma canção e seria um 

erro enorme separá-las. São elementos que se completam na interpretação da 

música, como ocorre com o falsete (Uuuuu) antes do verso “é só o vento lá fora” 

cantado por Renato Russo em Pais e Filhos2. Apesar do mesmo falsete ser repetido 

em outros momentos da canção, nesse, em especial na interpretação de um dos 

discentes durante a aula, a sua atribuição seria referir-se ao som do vento. Quem 

dirá que não? O mesmo ocorre com os acordes de violão que retomam o clima dos 

filmes do gênero “Western” na canção Faroeste Caboclo. Acordes que acentuam a 

contexto em que se encontra a composição. Esse processo é destacado por 

FERREIRA (2013, p38): 

 

(...)muitas pessoas, quando utilizam a canção, estudam apenas a sua 
letra, esquecendo-se de que ela é material mais específico da 
literatura que propriamente da música. Portanto, o professor deve 
observar igualmente as características particulares das melodias, 
harmonias, ritmos, arranjos etc. quando propõe aos seus alunos uma 
atividade envolvendo alguma canção. 
 

 
Após ouvir a canção é o momento de analisá-la. Por mais comum que ela 

seja, o aluno precisa perceber que se trata de um texto e que tem o mesmo valor do 

que é escrito em outros gêneros literários. Há referentes explícitos, implícitos, figuras 

de linguagem, enredo, críticas etc. Elementos linguísticos que podem aparecer ou 

não numa letra. O desafio de encontrá-los é o início da interpretação textual. A 

riqueza temática dentro do gênero canção é tão ampla que o professor pode 

começar uma análise identificando o eu-lírico de uma letra e concluir situando-o 

como um possível agente promotor de violência doméstica – como foi abordado na 

análise da canção Se eu largar o freio, interpretada pelo cantor Péricles. O que 

importa aqui é fazer o aluno pensar, como na proposta apresentada pela obra Ler, 

pensar e escrever, de Gabriel Perissé, que diz: 

 

Pensar é ouvir a realidade (repletas de realidades convidativas), 
usando nossas próprias palavras, formulando conceitos, definições, 
construindo frases, aforismos, raciocínios, novas charadas e novas 
perguntas. Espontaneamente já o fazemos. Mas não basta pensar 
espontaneamente, automaticamente. Para pensar mais e melhor é 

                                                 
2 Todas a letras das canções utilizadas neste trabalho estão nos anexos, p33. 
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preciso querer e a cada dia concretizar esse querer. (PERISSÉ,2011, 
p39). 

 

 Intencionalmente, os esforços deste trabalho estão centrados no processo 

intermediário, ou seja, na produção de pensamentos sistematizados. Fazer com que 

o aluno aprimore e manifeste o seu pensamento é o foco dessa sequência didática.  

 
 

4.2.3 Terceira etapa – Pontes intertextuais 

 

A pretensão deste trabalho é o aprimoramento da relação existente entre o 

discente e o texto através da identificação criada com as letras das canções. 

Todavia, é importante evidenciar que uma leitura pode dialogar com outras fontes e 

outros gêneros. Apresentá-los a uma letra musical e relacioná-la, por exemplo, a um 

conto de mesma temática será o modo mais eficaz de amadurecer esse leitor, uma 

vez que a rejeição aos diversos textos o trouxe a esse projeto. Nos relatórios 

apresentados ao fim deste capítulo, dois exemplos serão ilustrados: a relação das 

letras da Legião Urbana com um livro de narrativa e da música da banda O Rappa 

com notícias de jornal. 

 

 

4.2.4 Quarta etapa – Produção Oral 

 

A penúltima etapa propõe que o aluno exponha aquilo que pensou durante as 

análises anteriores. A escolha pela produção oral tem o objetivo de cumprir as 

determinações estabelecidas pelos PCNs, ao mesmo tempo em que atenua a 

insegurança do educando quanto à sua produção linguística. Dessa forma, ele é 

capaz de se expressar com mais liberdade e espontaneidade, como afirma RAMOS 

(1997, Introdução XI): 

 

Ainda no que diz respeito ao ensino, esta proposta pretende contribuir 
para minimizar o problema decorrente da “postura repressiva da 
escola em relação aos falantes do dialeto não-padrão, que leva ao 
emudecimento de grande parte dos alunos e indisposição para 
identificar-se com o ensino institucionalizado” (Lemle, M. – 1978), na 
medida em que abrirá espaço para que os falantes do dialeto não-
padrão possam falar de sua realidade e ver seu discurso como objeto 
de transcrição e tradução no/do dialeto padrão. 



19 

 

 

 
 
Este projeto trabalhou com a produção de videoanálise, por ser um método 

amistoso para educandos sem prática em outros métodos de apresentações. Nesse 

modelo, o relato pode ser refeito ou editado antes de ser entregue ao professor, o 

que segue o mesmo princípio de uma produção escrita. Essa comparação, em 

seguida, é revelada aos alunos e contribuirá para a apropriação dos conceitos 

necessários para a construção textual. Outro ponto de grande valor é a observação, 

em turma, das expressões utilizadas na oralidade. Através dos vídeos e das próprias 

letras de canção, o professor pode abordar e polemizar conceitos linguísticos, como 

estilo, conforme é apresentado por RAMOS (1997, p7): 

 

O termo estilo tem recebido diferentes conceituações. Interessa-nos 
aqui, especificamente, a noção de estilo como um gradiente, 
identificando os extremos desse contínuo como, respectivamente, 
estilo coloquial e estilo cuidado. O primeiro é mais espontâneo, mais 
informal, e o segundo, mais formal. (...) A distinção entre estilos tem a 
ver também com a situação em que a interação linguística se efetiva.  

  
E conclui: 
 

(...) problemas decorrentes do estilo necessitarão de prática oral e 
escrita para serem minimizados, o que inclui a audição, discussão, 
repetição, transcrição e “tradução” de textos do estilo cuidado, assim 
como a leitura de textos de diferentes estilos. (RAMOS, 2002, p11). 

 
 

Entretanto, outras modalidades de produção final, como a exposição oral livre 

ou o debate, se enquadrariam a esta etapa sem danos ao resultado final. O 

importante é treinar as habilidades comunicativas dos alunos, tornando-os capazes 

de se expressarem com eficácia e organização. 

 

 

4.2.5 Quinta etapa – Exposição 

 

A última etapa do projeto sugere que o material criado durante as aulas seja 

apresentado para outros estudantes. Essa atenção dada ao que é produzido 

contribui para a consolidação do interesse do educando pela leitura. A exposição 

pode seguir modelos clássicos como o de um sarau ou receber toques modernos, 

como a criação de um blog ou página em rede social, como o Youtube. 
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4.3 RELATÓRIOS 

 

 

4.3.1 Projeto Legião Urbana 

 

Durante o segundo bimestre, os alunos do sétimo ano da Escola Municipal 

Belford Roxo passaram por uma sequência de atividades de análise das principais 

letras da banda Legião Urbana. A atividade foi derivada do trabalho realizado pelo 

Prof. Jorge Marques com as turmas do primeiro ano (ensino médio) da unidade 

Engenho Novo II. 

Em Belford Roxo, o objetivo foi aprimorar a capacidade de análise e a 

interpretação de textos dos discentes, assim como apresentá-los à banda e ao 

contexto sociocultural e político no qual ela se originou. Através do repertório de 

Renato Russo, os estudantes puderam discutir em sala assuntos como relações 

familiares, amorosas, sociais e políticas. Outro ponto debatido com bastante 

naturalidade - e que merece destaque – foi o da relação entre sociedade e 

homossexualidade, uma vez que um aluno destacou a orientação sexual do 

vocalista e, a partir disso, o momento após a dúvida foi utilizado para expor uma das 

músicas do artista: “Meninos e meninas”. Cabe ressaltar que, assim como se espera, 

o assunto “tabu” ocorreu sem polêmicas, conflitos ou espantos. 

Por fim, além de atingir aos objetivos citados anteriormente, o projeto agregou 

sólidos conhecimentos culturais aos alunos. Esses, inseridos numa realidade cultural 

restrita, em muitos casos, ao funk e ao gospel, não detinham informações sobre as 

músicas da banda Legião Urbana ou sobre o movimento Rock de Brasília.  

O trabalho ocorreu em cinco etapas. Elas serão apresentadas a seguir: 

 

4.3.1.1 Primeira etapa 

 

Exibição do filme “Somos tão jovens”3, que conta a história da formação da 

banda, e um questionário sobre o que foi assistido. O objetivo dessa etapa foi 

estabelecer uma relação de empatia entre os alunos e a banda, uma vez que o filme 

apresenta informações sobre a história e repertório da Legião Urbana. 

                                                 
3 SOMOS tão jovens. Direção: Antônio Carlos da Fontoura. Produção: Canto Claro Produções Artísticas, 2013. 
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4.3.1.2 Segunda etapa 

 

Análise das músicas “Pais e filhos” e “Será” com o objetivo de estabelecer um 

profundo conhecimento sobre suas letras (o que foi importante para a terceira etapa) 

e aprimorar a capacidade de reconhecimento dos elementos explícitos e implícitos 

dos textos. 

 

4.3.1.3 Terceira etapa 

 

Comparação entre as letras de “Pais e filho” e “Será” com os seus respectivos 

contos do livro “Como se não houvesse amanhã”, obra organizada por Henrique 

Rodrigues. Os objetivos foram trabalhar a capacidade de comparação entre textos e 

mostrar que um mesmo assunto pode ser abordado através de diversos gêneros 

textuais.  

  

4.3.1.4 Quarta etapa 

 

Produção de uma análise em vídeo sobre as músicas “Geração Coca-Cola”, 

“Fábrica”, “Perfeição” e “A canção do senhor da guerra”. O objetivo foi estabelecer o 

debate sobre os temas políticos e sociais da banda e, em seguida, levar os alunos e 

exporem suas opiniões acerca dos temas e das interpretações dos versos das 

músicas. 

 

4.3.1.5 Quinta etapa 

 

Os vídeos foram expostos em sala de aula (em substituição ao sarau 

pretendido) e uma avaliação formal com o tema “Que país é esse? ”, na qual o texto 

base foi a canção homônima, foi aplicada como encerramento do bimestre. 

 

 

4.3.2 Projeto Problema Social 

 

O terceiro bimestre também foi dedicado à aplicação do Ouvindo 

Pensamentos. Em sincronia com as atividades promovidas pela E.M. Belford Roxo 
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na semana cívica, as aulas de Língua Portuguesa, através das análises de canções, 

discutiram as desigualdades sociais existentes em nosso País. Com o objetivo de 

demonstrar a flexibilidade do gênero, o repertório escolhido contempla variados 

cantores e ritmos. 

 

4.3.2.1 Primeira Etapa4 

 

A abertura do projeto promoveu a exibição de dois vídeos humorísticos 

hospedados no “Youtube” pelo Canal Parafernalha. Os vídeos, intitulados Ricos x 

Pobres, foram escolhidos por duas intenções: incitar a reflexão e promover a 

empatia sobre o tema do projeto. Em seguida, os alunos foram convidados a discutir 

sobre a diferença de comportamentos apresentados nos vídeos e responderam a um 

questionário. 

 

4.3.2.2 Segunda Etapa 

 

Análise da Músicas Rap da Felicidade de Cidinho e Doca e O Homem Que 

Não Tinha Nada do Projota. 

 

4.3.2.3 Terceira Etapa 

 

Análise da canção Rodo Cotidiano da banda O Rappa e comparação com 

notícias sobre a temática transporte público. 

 

4.3.2.4 Quarta Etapa 

 

Videoanálise sobre as músicas Todo Camburão Tem Um Pouco de Navio 

Negreiro da banda O Rappa e o Rap do Silva do Mc Marcinho. 

  

4.3.2.5 Quinta Etapa 

 

Avaliação bimestral com a análise da canção Problema Social, do cantor Seu Jorge5 

                                                 
4 O modelo dessa aula se encontra nos Apêndices, p45. 
5 O modelo dessa avaliação se encontra no Apêndices, p46. 
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e publicação das videoanálises no blog do colégio.  

Obs. A publicação ainda não foi concluída. 

 

 

4.4 CANÇÕES FORA DE SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS 

 

Outras atividades envolvendo análise de canções foram realizadas durante o 

ano letivo. Essas, entretanto, não seguiram uma sequência didática e se destinaram 

a objetivos específicos do ensino da Língua Portuguesa. Esses exemplos serão 

listados, no quadro abaixo, para que seja ilustrada a flexibilidade do gênero para o 

estudo de outros aspectos da linguísticos e para o cumprimento dos pressupostos 

curriculares. 

 

Quadro 1 

CANÇÕES AVULSAS 

Gênero Título Aula 

 

Rock 

Admirável chip novo 

– Pitty 

Reflexão sobre alienação e consumismo/ 

Comparação com Admirável Gado Novo, de Zé 

Ramalho 

Inútil – Ultraje a Rigor Aula sobre Concordância Verbal 

Rap 

 

Carta ao Presidente – 

Marcelo D2 

Aula sobre o gênero textual Carta 

Funk 

 

Mãe de traficante -  

Mc Daleste 

Avaliação sobre Tempos Verbais 

Pagode Se eu largar o freio – 

Péricles 

Aula sobre Transitividade Verbal 
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5 EMBASAMENTO TEÓRICO 
 

 
 A mecânica deste trabalho pode ser resumida no título do livro de Gabriel 

Perissé: Ler, pensar e escrever. A distinção se encontra na última ação. Escrever, no 

contexto do Ouvindo Pensamentos, é sinônimo de produzir, mas através da 

Oralidade. Perissé, Mestre em Literatura Brasileira e Doutor em Filosofia da 

Educação pela USP, aborda em sua obra a importância desses três aspectos para a 

formação humana e vincula a atração desses processos à relação de prazer 

proporcionado. Prazer que este trabalho procura gerar a partir da música, mais 

especificamente pela letra de canção. Gerada a relação de empatia, o trabalho se 

concentra no pensar, característica fundamental na tese de Gabriel Perissé e deste 

projeto. No capítulo “Pensar é ler o mundo”, tamanha é a importância dessa ação 

que, em sua defesa, ele diz o seguinte: 

 

A realidade agora escapulir, cheia de contrastes que podem se tornar 
contradições, cheia de sutilezas que podem, mal avaliadas, 
transformar-se em opiniões equivocadas. É preciso fazer um esforço 
honesto e contínuo para ver o seu rosto, para ler as linhas e 
entrelinhas dessa realidade, cujas páginas vão se sucedendo sem 
parar. Este esforço consiste em perguntar, ouvir, refletir, verbalizar, 
investigar, perguntar, indagar, inquirir, cutucar, imaginar, insistir, lançar 
hipóteses, meditar, olhar, pesquisar, perguntar, perguntar... (PERISSÈ, 
2011, p39) 

 
 

O objeto de estudo, pontapé inicial das análises deste projeto, é a música. No 

livro “Como usar a música em sala de aula”, Martins Ferreira (2013, p26) afirma que 

“A persuasão e a eficiência da música não se questiona” e é com ela que o Ouvindo 

Pensamentos atrai os educandos para o texto. Ferreira, Doutor em Literatura pela 

USP e Bacharel em Composição e Regência pela UNI-FAAM, aborda as várias 

possibilidades da aplicação da letra de canção em sala de aula, inclusive, nas 

demais disciplinas. Ele destaca o uso correto da análise desse gênero, conceito 

ratificado na Obra de Francis Vanoye e Jorge Marques. O primeiro, professor 

Emérito da Universidade de Paris, o segundo, Mestre e Doutor em Literatura 

Brasileira pela UFRJ e orientador deste trabalho. Os autores ratificam a ideia de que 

a análise da letra de canção se dá nos seus elementos gráficos e sonoros, e não 

apenas no campo textual – como ocorre com o poema. Assim, evitam-se erros como 

o apontado por MARQUES (2015, p23):  
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(...) promovendo a diferenciação entre canção e poema, evitamos um 
equívoco relativamente comum: avaliar uma letra de canção a partir 
dos mesmos parâmetros pelos quais se avalia um poema e promover 
um juízo de valor negativo acerca da qualidade daquela. 
 

 
 
 A última etapa do estudo segue a concepção de Jânia M. Ramos em “O 

espaço da oralidade na sala de aula”. Doutora em Linguística pela UNICAMP e Pós-

doutora em História da Língua pela USP, ela inicia o diálogo do texto com 

pertinentes reflexões acerca do estudo da língua, dentre as quais, inserem-se nesta 

proposta o estímulo à produção oral como método de aperfeiçoamento das 

competências linguísticas, o uso dessa modalidade oral como estímulo à produção 

de informações e o combate à imagem prejudicial de “interlocutor único e idealizado” 

às produções dos alunos. Em sua obra, Ramos (p15) afirma que “o caráter 

repressivo da escola impede o aprendiz de assumir o seu papel de sujeito na 

interlocução leitor/texto”. Por fim, outro aspecto proposto pela autora e que foi 

aproveitado por este trabalho diz respeito às especificidades da linguagem. A partir 

da produção oral dos alunos, o professor tem em mãos ferramentas para conceituar 

e problematizar uma recorrente questão estilística: linguagem coloquial x norma 

culta. 
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6 RESULTADOS 
 
 

O projeto Ouvindo Pensamentos foi aplicado em dois bimestres letivos, o que 

compreendeu pouco mais de seis meses. Nesse período, houve uma evidente 

melhora no desempenho dos alunos das três turmas que participaram do 

experimento. O primeiro fator responsável por esse resultado é a alteração da 

estrutura da prática docente, uma vez que a utilização das letras de canções foram 

um grande acréscimo às aulas de interpretação que não contavam com livros 

didáticos. Numa realidade de recursos limitados, este projeto favorece a dinâmica 

sem a perda da qualidade dos conteúdos. As substituições das fotocópias pela caixa 

de som e do quadro branco pela música tornaram as aulas mais divertidas para os 

discentes que, a partir disso, envolveram-se com mais afinco às propostas do 

currículo escolar. 

Outra conquista do projeto foi a promoção de uma nova relação entre o 

educando e o texto. Vínculos de leitura foram estabelecidos ou reestabelecidos, 

provando que a eficácia atrativa do novo objeto de estudo. No começo do ano havia 

rejeição pelo texto narrativo por parte da turma, ao término do projeto, letras mais 

extensas eram analisadas de forma fluida e natural. 

Quanto às mudanças de comportamento, a implantação do projeto e sua 

manutenção sistemática alteraram também a postura dos discentes na classe. Como 

afirmou Perissé, o estímulo à análise e pensamento acentuou a curiosidade dos 

alunos resultando em mais perguntas durante o processo de ensino. Esse fator gera 

um círculo vicioso: mais perguntas, mais pensamentos e mais pensamentos, mais 

perguntas. As respostas dadas por esses alunos, em especial nas avaliações, 

também ganharam um salto de qualidade e ficaram maiores e mais completas.  

Por fim, o modelo de aula previsto por este projeto resultou em uma 

experiência positiva e que pode ser reproduzida em qualquer contexto educacional, 

em especial, para aprimorar as aulas dos locais carentes de recursos materiais. Usar 

a letra de canção como estímulo à leitura e sua análise, como forma de promover o 

pensamento é um modo simples e funcional de reduzir a defasagem escolar e 

cultural dos alunos, principalmente, nas aulas de Língua Portuguesa. Os alunos que 

passaram pelo experimento produziram uma crescente melhora em seu 

desempenho acadêmico, como pode ser visto nos gráficos a seguir: 
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Gráfico 1 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 
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Gráfico 3 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 
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7 CONCLUSÃO PARCIAL 
 
 

O Munícipio de Belford Roxo, em 2010, tinha 78,35% da população de 6 a 17 

anos cursando o ensino básico regular com até dois anos de defasagem idade-série, 

segundo o Ipea. De acordo com IBGE, é o sétimo mais populoso do estado e o 

segundo mais carente. Em meio a este panorama de déficit escolar e material que 

surge a necessidade de uma intervenção capaz de atrair crianças, com pouco ou 

nenhum contato com a leitura, ao subjetivo mundo da análise textual. Neste contexto 

nasce o projeto Ouvindo Pensamentos. 

Dois bimestres mais tarde, fica claro o quanto a música – recurso presente em 

qualquer realidade socioeconômica – é uma excelente ferramenta a serviço do 

ensino. Ela quebra a monotonia de uma aula expositiva, atrai a atenção do mais 

travesso educando com a sua sonoridade e, se aplicada da forma proposta, desafia 

a turma a compreender e pensar sobre a subjetividade de um texto que, até então, 

não era texto: a letra de canção. 

Esse projeto desafia os alunos a pensarem a partir de textos de suas zonas 

de conforto (Funk, Rap, Rock...) e provou-se eficiente ao incitá-los à leitura enquanto 

se divertiam. Tornou o ambiente escolar um local mais agradável e imbuiu sentido ao 

estudo da Língua Portuguesa a cada descoberta implícita nos versos das canções. 

Na brincadeira proposta, ler, levou ao pensar. Com a mente cheia de ideias, pensar, 

levou ao produzir. E, por fim, para não acabar com o encanto, essa produção se deu 

na oralidade, como a gênese de todas as línguas. 

Em consonância a qualquer experimento, este nunca estará completo. 

Sempre haverá um elemento não observado a melhorar ou explorar, todavia, ele foi 

aprovado em testes que serão enumerados em prol de sua validação: foi bem aceito 

pelo público-alvo; contribuiu com uma nova postura e desempenho escolar do corpo 

discente; atraiu o interesse dos alunos da UFFRJ presentes à comunicação no III 

CONALIM, cativou a outros professores da área e foi multiplicado em outras 

unidades escolares. 

O Ouvindo Pensamentos cumpre aquilo a que se propõe: torna a leitura mais 

atrativa, estimula interpretação textual e não descarta a aplicação sincrônica das 

diretrizes determinadas pelos PCNs.  Apoia-se em metodologias simples e 

funcionais, testadas em sala de aula e fundamentadas cientificamente por diversos 

autores das áreas de Língua Portuguesa, Literatura, Linguística e Educação.  
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ANEXOS 
 

Letras das canções utilizadas no projeto (Em ordem de citação no texto). 
Fonte: Letras.mus.br 

 
 
 
Pais e Filhos 
Legião Urbana 
   
Estátuas e cofres e paredes pintadas 
Ninguém sabe o que aconteceu 
Ela se jogou da janela do quinto andar 
Nada é fácil de entender 
 
Dorme agora 
É só o vento lá fora 
 
Quero colo! Vou fugir de casa 
Posso dormir aqui com vocês? 
Estou com medo, tive um pesadelo 
Só vou voltar depois das três 
 
Meu filho vai ter nome de santo 
Quero o nome mais bonito 
 
É preciso amar as pessoas 
Como se não houvesse amanhã 
Porque se você parar pra pensar 
Na verdade não há 
 
Me diz, por que que o céu é azul? 
Explica a grande fúria do mundo 
São meus filhos 
Que tomam conta de mim 
 
Eu moro com a minha mãe 
Mas meu pai vem me visitar 
Eu moro na rua, não tenho ninguém 
Eu moro em qualquer lugar 
 
Já morei em tanta casa 
Que nem me lembro mais 
Eu moro com os meus pais 
 
É preciso amar as pessoas 
Como se não houvesse amanhã 
Porque se você parar pra pensar 
Na verdade não há 
 
Sou uma gota d'água 

Sou um grão de areia 
Você me diz que seus pais não te entendem 
Mas você não entende seus pais 
 
Você culpa seus pais por tudo, isso é absurdo 
São crianças como você 
O que você vai ser 
Quando você crescer 

 
Se Eu Largar o Freio 
Péricles 
   
Vou de casa pro trabalho 
Do trabalho vou pra casa na moral 
Sem zoeira, sem balada, sem marola 
Sem mancada, eu tô legal 
 
Faça sol ou faça chuva 
O que eu faço pra você 
Nunca tá bom 
Pago as contas, faço as compras 
Tudo bem, eu sei 
É minha obrigação 
 
Mas eu tenho 
Reclamações a fazer 
Mas eu tenho 
Que conversar com você 
A pia tá cheia de louça 
O banheiro parece que é de botequim 
A roupa toda amarrotada 
E você nem parece que gosta de mim 
 
A casa tá desarrumada 
E nem uma vassoura tu passa no chão 
Meus dedos estão se colando 
De tanta gordura que tem no fogão 
 
Se eu largar o freio 
Você não vai me ver mais 
Se eu largar o freio 
Vai ver do que sou capaz 
 
Se eu largar o freio 
Vai dizer que sou ruim 



32 

 

 

Se eu largar o freio 
Vai dar mais valor pra mim 
Paracundê, paracundê, paracundê ê ô 
Paracundê, paracundê, paracundê ê a 

 
 
Meninos e Meninas 
Legião Urbana 
   
Quero me encontrar, mas não sei onde estou 
Vem comigo procurar algum lugar mais calmo 
Longe dessa confusão e dessa gente que não se 
respeita 
Tenho quase certeza que eu não sou daqui 
 
Acho que gosto de São Paulo 
Gosto de São João 
Gosto de São Francisco e São Sebastião 
E eu gosto de meninos e meninas 
 
Vai ver que é assim mesmo e vai ser assim pra 
sempre 
Vai ficando complicado e ao mesmo tempo 
diferente 
Estou cansado de bater e ninguém abrir 
Você me deixou sentindo tanto frio 
Não sei mais o que dizer 
 
Te fiz comida, velei teu sono 
Fui teu amigo, te levei comigo 
E me diz: pra mim o que é que ficou? 
 
Me deixa ver como viver é bom 
Não é a vida como está, e sim as coisas como são 
Você não quis tentar me ajudar 
Então, a culpa é de quem? A culpa é de quem? 
 
Eu canto em português errado 
Acho que o imperfeito não participa do passado 
Troco as pessoas 
Troco os pronomes 
 
Preciso de oxigênio, preciso ter amigos 
Preciso ter dinheiro, preciso de carinho 
Acho que te amava, agora acho que te odeio 
São tudo pequenas coisas e tudo deve passar 
 
Acho que gosto de São Paulo 
E gosto de São João 
Gosto de São Francisco e São Sebastião 
E eu gosto de meninos e meninas 
 
Será 
Legião Urbana 
   

Tire suas mãos de mim 
Que eu não pertenço a você 
Não é me dominando assim 
Que você vai me entender 
Eu posso estar sozinho 
Mas eu sei muito bem onde estou 
Você pode até duvidar 
Acho que isso não é amor 
 
Será só imaginação? 
Será que nada vai acontecer? 
Será que é tudo isso em vão? 
Será que vamos conseguir vencer? 
Ô ô ô ô ô ô ô ô ô 
 
Nos perderemos entre monstros 
Da nossa própria criação 
Serão noites inteiras 
Talvez por medo da escuridão 
Ficaremos acordados 
Imaginando alguma solução 
Pra que esse nosso egoísmo 
Não destrua nosso coração 
 
Será só imaginação? 
Será que nada vai acontecer? 
Será que é tudo isso em vão? 
Será que vamos conseguir vencer? 
Ô ô ô ô ô ô ô ô ô 
 
Brigar pra quê 
Se é sem querer 
Quem é que vai nos proteger? 
Será que vamos ter 
Que responder 
Pelos erros a mais 
Eu e você? 
 
Geração Coca-Cola 
Legião Urbana 
   
Quando nascemos fomos programados 
A receber o que vocês 
Nos empurraram com os enlatados 
Dos U.S.A., de 9 às 6 
 
Desde pequenos nós comemos lixo 
Comercial e industrial 
Mas agora chegou nossa vez 
Vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês 
 
Somos os filhos da revolução 
Somos burgueses sem religião 
Somos o futuro da nação 
Geração Coca-Cola 
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Depois de 20 anos na escola 
Não é difícil aprender 
Todas as manhas do seu jogo sujo 
Não é assim que tem que ser 
 
Vamos fazer nosso dever de casa 
E aí então vocês vão ver 
Suas crianças derrubando reis 
Fazer comédia no cinema com as suas leis 
 
Somos os filhos da revolução 
Somos burgueses sem religião 
Somos o futuro da nação 
Geração Coca-Cola 
Geração Coca-Cola 
Geração Coca-Cola 
Geração Coca-Cola 
 
Depois de 20 anos na escola 
Não é difícil aprender 
Todas as manhas do seu jogo sujo 
Não é assim que tem que ser 
 
Vamos fazer nosso dever de casa 
E aí então vocês vão ver 
Suas crianças derrubando reis 
Fazer comédia no cinema com as suas leis 
 
Somos os filhos da revolução 
Somos burgueses sem religião 
Somos o futuro da nação 
Geração Coca-cola 
Geração Coca-cola 
Geração Coca-cola 
Geração Coca-cola 
 
Fábrica 
Legião Urbana 
   
Nosso dia vai chegar 
Teremos nossa vez 
Não é pedir demais 
Quero justiça 
Quero trabalhar em paz 
Não é muito o que lhe peço 
Eu quero um trabalho honesto 
Em vez de escravidão 
 
Deve haver algum lugar 
Onde o mais forte 
Não consegue escravizar 
Quem não tem chance 
 
De onde vem a indiferença 

Temperada a ferro e fogo? 
Quem guarda os portões da fábrica? 
 
O céu já foi azul, mas agora é cinza 
O que era verde aqui já não existe mais 
Quem me dera acreditar 
Que não acontece nada de tanto brincar com fogo 
Que venha o fogo então 
 
Esse ar deixou minha vista cansada 
Nada demais 
 
Perfeição 
Legião Urbana 
   
Vamos celebrar 
A estupidez humana 
A estupidez de todas as nações 
O meu país e sua corja 
De assassinos covardes 
Estupradores e ladrões 
 
Vamos celebrar 
A estupidez do povo 
Nossa polícia e televisão 
Vamos celebrar nosso governo 
E nosso estado que não é nação 
 
Celebrar a juventude sem escolas 
As crianças mortas 
Celebrar nossa desunião 
 
Vamos celebrar Eros e Thanatos 
Persephone e Hades 
Vamos celebrar nossa tristeza 
Vamos celebrar nossa vaidade 
 
Vamos comemorar como idiotas 
A cada fevereiro e feriado 
Todos os mortos nas estradas 
Os mortos por falta de hospitais 
 
Vamos celebrar nossa justiça 
A ganância e a difamação 
Vamos celebrar os preconceitos 
O voto dos analfabetos 
Comemorar a água podre 
E todos os impostos 
Queimadas, mentiras 
E sequestros 
 
Nosso castelo 
De cartas marcadas 
O trabalho escravo 
Nosso pequeno universo 
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Toda a hipocrisia 
E toda a afetação 
Todo roubo e toda indiferença 
Vamos celebrar epidemias 
É a festa da torcida campeã 
 
Vamos celebrar a fome 
Não ter a quem ouvir 
Não se ter a quem amar 
Vamos alimentar o que é maldade 
Vamos machucar o coração 
 
Vamos celebrar nossa bandeira 
Nosso passado 
De absurdos gloriosos 
Tudo que é gratuito e feio 
Tudo o que é normal 
Vamos cantar juntos 
O hino nacional 
A lágrima é verdadeira 
Vamos celebrar nossa saudade 
E comemorar a nossa solidão 
 
Vamos festejar a inveja 
A intolerância 
A incompreensão 
Vamos festejar a violência 
E esquecer a nossa gente 
Que trabalhou honestamente 
A vida inteira 
E agora não tem mais 
Direito a nada 
 
Vamos celebrar a aberração 
De toda a nossa falta de bom senso 
Nosso descaso por educação 
Vamos celebrar o horror 
De tudo isto 
Com festa, velório e caixão 
Tá tudo morto e enterrado agora 
Já que também podemos celebrar 
A estupidez de quem cantou 
Essa canção 
 
Venha! 
Meu coração está com pressa 
Quando a esperança está dispersa 
Só a verdade me liberta 
Chega de maldade e ilusão 
 
Venha! 
O amor tem sempre a porta aberta 
E vem chegando a primavera 
Nosso futuro recomeça 
Venha! 

Que o que vem é Perfeição! 

 
A Canção Do Senhor Da Guerra 
Legião Urbana 
   
 
Existe alguém 
Esperando por você 
Que vai comprar 
A sua juventude 
E convencê-lo a vencer... 
 
Mais uma guerra sem razão 
Já são tantas as crianças 
Com armas na mão 
Mas explicam novamente 
Que a guerra gera empregos 
Aumenta a produção... 
 
Uma guerra sempre avança 
A tecnologia 
Mesmo sendo guerra santa 
Quente, morna ou fria 
Prá que exportar comida? 
Se as armas dão mais lucros 
Na exportação... 
 
Existe alguém 
Que está contando com você 
Prá lutar em seu lugar 
Já que nessa guerra 
Não é ele quem vai morrer... 
 
E quando longe de casa 
Ferido e com frio 
O inimigo você espera 
Ele estará com outros velhos 
Inventando 
Novos jogos de guerra... 
 
Que belíssimas cenas 
De destruição 
Não teremos mais problemas 
Com a superpopulação... 
 
Veja que uniforme lindo 
Fizemos prá você 
Lembre-se sempre 
Que Deus está 
Do lado de quem vai vencer... 
 
Existe alguém 
Que está contando com você 
Prá lutar em seu lugar 
Já que nessa guerra 
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Não é ele quem vai morrer... 
 
E quando longe de casa 
Ferido e com frio 
O inimigo você espera 
Ele estará com outros velhos 
Inventando 
Novos jogos de guerra... 
 
Que belíssimas cenas 
De destruição 
Não teremos mais problemas 
Com a superpopulação... 
 
Veja que uniforme lindo 
Fizemos prá você 
Lembre-se sempre 
Que Deus está 
Do lado de quem vai vencer... 
 
O senhor da guerra 
Não gosta de crianças...(6x) 

 
Quase Sem Querer 
Legião Urbana 
   
Tenho andado distraído 
Impaciente e indeciso 
E ainda estou confuso 
Só que agora é diferente 
Estou tão tranquilo e tão contente 
 
Quantas chances desperdicei 
Quando o que eu mais queria 
Era provar pra todo o mundo 
Que eu não precisava 
Provar nada pra ninguém 
 
Me fiz em mil pedaços 
Pra você juntar 
E queria sempre achar 
Explicação pro que eu sentia 
Como um anjo caído 
Fiz questão de esquecer 
Que mentir pra si mesmo 
É sempre a pior mentira 
Mas não sou mais 
Tão criança a ponto de saber tudo 
 
Já não me preocupo se eu não sei por que 
Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê 
E eu sei que você sabe, quase sem querer 
Que eu vejo o mesmo que você 
 
Tão correto e tão bonito 

O infinito é realmente 
Um dos deuses mais lindos 
Sei que às vezes uso 
Palavras repetidas 
Mas quais são as palavras 
Que nunca são ditas? 
 
Me disseram que você 
Estava chorando 
E foi então que eu percebi 
Como lhe quero tanto 
 
Já não me preocupo se eu não sei por que 
Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê 
E eu sei que você sabe quase sem querer 
Que eu quero mesmo que você 

 
Rap da Felicidade 
Cidinho e Doca 
   
Eu só quero é ser feliz 
Andar tranqüilamente 
Na favela onde eu nasci 
É... 
E poder me orgulhar 
E ter a consciência 
que o pobre tem o seu lugar 
Fé em Deus 
DJ 
 
Mas eu só quero 
É ser feliz, feliz, feliz, feliz, feliz 
Onde eu nasci 
Ham 
E poder me orgulhar 
E ter a consciência 
que o pobre tem o seu lugar 
 
Minha cara autoridade já não sei o que fazer 
Com tanta violência eu fico com medo de viver 
Pois moro na favela é sou muito desrespeitado 
A tristeza e a alegria que caminha lado a lado 
Eu faço uma oração para uma santa protetora 
Mas sou interrompido a tiros de metralhadora 
Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela 
O pobre e humilhado e esculachado na favela 
Já não aquento mais essa onda de violência 
Só peço autoridades um pouco mais de 
competência 
 
Vamos lá 
Vamos lá 
 
Eu só quero é ser feliz 
Andar tranqüilamente 
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Na favela onde eu nasci 
Ham 
E poder me orgulhar 
E ter a consciência 
Que o pobre tem seu lugar 
 
Mas eu só quero 
É ser feliz, feliz, feliz, feliz, feliz 
Onde eu nasci 
É... 
E poder me orgulhar 
E ter a consciência 
Que o pobre tem o seu lugar 
 
Diversão hoje em dia não podemos nem pensar 
Pois até lá no baile eles vem nós humilhar 
Ficar lá na praça que era tudo tão normal 
Agora virou moda violência no local 
Pessoas inocentes que não tem nada haver 
Estão perdendo hoje o seu direito de viver 
Nunca vi cartão postal que se destaque uma favela 
Só vejo paisagem muito linda e muito bela 
Quem vai pro exterior da favela senti saudade 
O gringo vem aqui e não conhece a realidade 
Vai pra zona sul pra conhecer água de côco 
E pobre na favela vive passando sufoco 
Trocaram a presidência ha uma nova esperança 
Sofri na tempesdade agora eu quero a bonança 
O povo tem a força só precisa descobrir 
Se lá eles não fazem nada faremos tudo daqui 
 
Quero ouvir 
 
Eu só quero é ser feliz 
Andar tranqüilamente 
Na favela onde eu nasci 
É... 
E poder me orgulhar 
E ter a consciência 
Que o pobre tem seu lugar 
 
Eu 
 
Eu só quero 
É ser feliz, feliz, feliz, feliz, feliz 
Onde eu nasci 
Ham 
E poder me orgulhar 
E ter a consciência 
Que o pobre tem o seu lugar 
 

 
Problema Social 
Seu Jorge 
   

Se eu pudesse eu dava um toque em meu destino 
Não seria um peregrino nesse imenso mundo cão 
Nem o bom menino que vendeu limão e 
Trabalhou na feira pra comprar seu pão 
 
Não aprendia as maldades que essa vida tem 
Mataria a minha fome sem ter que roubar ninguém 
Juro que nem conhecia a famosa funabem 
Onde foi a minha morada desde os tempos de 
neném 
É ruim acordar de madrugada pra vender bala no 
trem 
Se eu pudesse eu tocava em meu destino 
Hoje eu seria alguém 
 
Seria eu um intelectual 
Mas como não tive chance de ter estudado em 
colégio legal 
Muitos me chamam pivete 
Mas poucos me deram um apoio moral 
Se eu pudesse eu não seria um problema social 
Se eu pudesse eu não seria um problema social 

 
O Homem Que Não Tinha Nada (part. Negra Li) 
Projota 
   
O homem que não tinha nada acordou bem cedo 
Com a luz do sol já que não tem despertador 
Ele não tinha nada, então também não tinha medo 
E foi pra luta como faz um bom trabalhador 
 
O homem que não tinha nada enfrentou o trem 
lotado 
Às sete horas da manhã com sorriso no rosto 
Se despediu de sua mulher com um beijo molhado 
Pra provar do seu amor e pra marcar seu posto 
 
O homem que não tinha nada tinha de tudo 
Artrose, artrite, diabetes e o que mais tiver 
Mas tinha dentro da sua alma muito conteúdo 
E mesmo sem ter quase nada ele ainda tinha fé 
 
O homem que não tinha nada tinha um trabalho 
Com um esfregão limpando aquele chão sem fim 
Mesmo que alguém sujasse de propósito o 
assoalho 
Ele sorria alegremente, e dizia assim 
 
O ser humano é falho, hoje mesmo eu falhei 
Ninguém nasce sabendo, então me deixe tentar 
(me deixe tentar) 
O ser humano é falho, hoje mesmo eu falhei 
Ninguém nasce sabendo (ninguém), então me 
deixe tentar 
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O homem que não tinha nada tinha Marizete 
Maria Flor, Marina, Mário, que era o seu menor 
Um tinha nove, uma doze, outra dezessete 
A de quarenta sempre foi o seu amor maior 
 
O homem que não tinha nada tinha um problema 
Um dia antes mesmo foi cortada a sua luz 
Subiu no poste experiente, fez o seu esquema 
Mas à noite reforçou o pedido pra Jesus 
 
O homem que não tinha nada seguiu a sua trilha 
Mesmo caminho, mesmo horário, mas foi diferente 
Ligou pra casa pra dizer que amava sua família 
Achou que ali já pressentia o que vinha na frente 
 
O homem que não tinha nada 
Encontrou outro homem que não tinha nada 
Mas este tinha uma faca 
Queria o pouco que ele tinha, ou seja, nada 
Na paranoia, noia que não ganha te ataca 
 
O homem que não tinha nada agora já não tinha 
vida 
Deixou pra trás três filhos e sua mulher 
O povo queimou pneu, fechou a avenida 
E escreveu no asfalto "saudade do Josué" 
 
O ser humano é falho, hoje mesmo eu falhei 
Ninguém nasce sabendo, então me deixe tentar 
(me deixe tentar) 
O ser humano é falho, hoje mesmo eu falhei 
Ninguém nasce sabendo (ninguém), então me 
deixe tentar 
 
Então me deixe tentar 
Então me deixe tentar 
Então me deixe tentar 
 
Rodo Cotidiano 
O Rappa 
   
É... 
A ideia lá comia solta 
Subia a manga amarrotada social 
No calor alumínio nem caneta nem papel 
Uma ideia fugia 
 
Era o rodo cotidiano (2x) 
 
Espaço é curto quase um curral 
Na mochila amassada uma quentinha abafada 
 
Meu troco é pouco, é quase nada (2x) 
 
Ô Ô Ô Ô Ô my brother (4x) 

 
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 corta as ruas 
Da minhoca de metal 
É... como um concorde apressado cheio de força 
Que voa, voa mais pesado que o ar 
E o avião, o avião, o avião do trabalhador 
 
Ô Ô Ô Ô Ô my brother (4x) 
 
É... espaço é curto quase um curral 
Na mochila amassada uma vidinha abafada 
Meu troco é pouco, é quase nada (2x) 
 
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 mais pesado que o ar 
E o avião, o avião, o avião do trabalhador 
 
Ô Ô Ô Ô Ô my brother (4x) 

 
Todo Camburão Tem Um Pouco de Navio 
Negreiro 
O Rappa 
   
Tudo começou quando a gente conversava 
Naquela esquina alí 
De frente àquela praça 
Veio os homens 
E nos pararam 
Documento por favor 
Então a gente apresentou 
Mas eles não paravam 
Qual é negão? qual é negão? 
O que que tá pegando? 
Qual é negão? qual é negão? 
 
É mole de ver 
Que em qualquer dura 
O tempo passa mais lento pro negão 
Quem segurava com força a chibata 
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Agora usa farda 
Engatilha a macaca 
Escolhe sempre o primeiro 
Negro pra passar na revista 
Pra passar na revista 
 
Todo camburão tem um pouco de navio negreiro 
Todo camburão tem um pouco de navio negreiro 
 
É mole de ver 
Que para o negro 
Mesmo a aids possui hierarquia 
Na áfrica a doença corre solta 
E a imprensa mundial 
Dispensa poucas linhas 
Comparado, comparado 
Ao que faz com qualquer 
Figurinha do cinema 
Comparado, comparado 
Ao que faz com qualquer 
Figurinha do cinema 
Ou das colunas sociais 
 
Todo camburão tem um pouco de navio negreiro 
Todo camburão tem um pouco de navio negreiro 

 
Rap do Silva 
Mc Marcinho 
   
Todo mundo devia nessa história se ligar 
Por que tem muito amigo que vai pro baile dançar 
Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá 
E entender o sentido quando o dj detonar 
 
(Solta o rap DJ) 
 
Era só mais um Silva que a estrela não brilha 
Ele era funkeiro, mas era pai de família 
 
Era só mais um Silva que a estrela não brilha 
Ele era funkeiro, mas era pai de família 
 
Era um domingo de sol, ele saiu de manhã 
Para jogar seu futebol, deu uma rosa para a irmã 
Deu um beijo nas crianças, prometeu não demorar 
Falou para sua esposa que ia vim pra almoçar 
 
Era só mais um Silva que a estrela não brilha 
Ele era funkeiro, mas era pai de família 
 
Era só mais um Silva que a estrela não brilha 
Ele era funkeiro, mas era pai de família 
 
Era trabalhador, pegava o trem lotado 
Tinha boa vizinhança, era considerado 

Todo mundo dizia que era um cara maneiro 
Outros o criticavam porque ele era funkeiro 
 
O funk não é motivo, é uma necessidade 
É pra calar os gemidos que existem nessa cidade 
Todo mundo devia nessa história se ligar 
Porque tem muito amigo que vem pro baile dançar 
Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá 
E entender o sentido quando o DJ detonar 
 
Era só mais um Silva que a estrela não brilha 
Ele era funkeiro, mas era pai de família 
 
Era só mais um Silva que a estrela não brilha 
Ele era funkeiro, mas era pai de família 
 
E anoitecia, ele se preparava 
Para curtir o seu baile que em suas veias rolava 
Foi com a melhor camisa, tênis que comprou soado 
E bem antes da hora ele já estava arrumado 
Se reuniu com a galera, pegou o bonde lotado 
Os seus olhos brilhavam, ele estava animado 
 
Sua alegria era tanto, ao ver que tinha chegado 
Foi o primeiro a descer, e por alguns foi saudado 
Mas naquela triste esquina, um sujeito apareceu 
Com a cara amarrada, sua mão estava um breu 
Carregava um ferro em uma de suas mãos 
Apertou o gatilho sem dar qualquer explicação 
E o pobre do nosso amigo, que foi pro baile curtir 
Hoje com sua família, ele não irá dormir! 
 
Era só mais um Silva que a estrela não brilha 
Ele era funkeiro, mas era pai de família 
 
Era só mais um Silva que a estrela não brilha 
Ele era funkeiro, mas era pai de família 
 
Mas naquela triste esquina, um sujeito apareceu 
Com a cara amarrada, sua mão estava um breu 
Carregava um ferro em uma de suas mãos 
Apertou o gatilho sem dar qualquer explicação 
E o pobre do nosso amigo, que foi pro baile curtir 
Hoje com sua família, ele não irá dormir! 
 
Era só mais um Silva que a estrela não brilha 
Ele era funkeiro, mas era pai de família 
 
Era só mais um Silva que a estrela não brilha 
Ele era funkeiro, mas era pai de família 
 
Admirável Chip Novo 
Pitty 
   
Pane no sistema, alguém me desconfigurou 
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Aonde estão meus olhos de robô? 
Eu não sabia, eu não tinha percebido 
Eu sempre achei que era vivo 
 
Parafuso e fluido em lugar de articulação 
Até achava que aqui batia um coração 
Nada é orgânico, é tudo programado 
E eu achando que tinha me libertado 
Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer 
Reinstalar o sistema 
 
Pense, fale, compre, beba 
Leia, vote, não se esqueça 
Use, seja, ouça, diga 
Tenha, more, gaste, viva 
 
Pense, fale, compre, beba 
Leia, vote, não se esqueça 
Use, seja, ouça, diga 
 
Não, senhor, sim, senhor 
Não, senhor, sim, senhor 
 
Pane no sistema, alguém me desconfigurou 
Aonde estão meus olhos de robô? 
Eu não sabia, eu não tinha percebido 
Eu sempre achei que era vivo 
 
Parafuso e fluido em lugar de articulação 
Até achava que aqui batia um coração 
Nada é orgânico, é tudo programado 
E eu achando que tinha me libertado 
Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer 
Reinstalar o sistema 
 
Pense, fale, compre, beba 
Leia, vote, não se esqueça 
Use, seja, ouça, diga 
Tenha, more, gaste, viva 
 
Pense, fale, compre, beba 
Leia, vote, não se esqueça 
Use, seja, ouça, diga 
 
Não, senhor, sim, senhor 
Não, senhor, sim, senhor 
 
Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer: 
Reinstalar o sistema 
 
Admirável Gado Novo 
Zé Ramalho 
   
Vocês que fazem parte dessa massa 
Que passa nos projetos do futuro 

É duro tanto ter que caminhar 
E dar muito mais do que receber 
 
E ter que demonstrar sua coragem 
À margem do que possa parecer 
E ver que toda essa engrenagem 
Já sente a ferrugem lhe comer 
 
Êh, ô, ô, vida de gado 
Povo marcado 
Êh, povo feliz! 
 
Lá fora faz um tempo confortável 
A vigilância cuida do normal 
Os automóveis ouvem a notícia 
Os homens a publicam no jornal 
 
E correm através da madrugada 
A única velhice que chegou 
Demoram-se na beira da estrada 
E passam a contar o que sobrou! 
 
Êh, ô, ô, vida de gado 
Povo marcado 
Êh, povo feliz! 
 
O povo foge da ignorância 
Apesar de viver tão perto dela 
E sonham com melhores tempos idos 
Contemplam esta vida numa cela 
 
Esperam nova possibilidade 
De verem esse mundo se acabar 
A arca de Noé, o dirigível 
Não voam, nem se pode flutuar 
 
Êh, ô, ô, vida de gado 
Povo marcado 
Êh, povo feliz! 

 
Inútil 
Ultraje a Rigor 
   
A gente não sabemos escolher presidente 
A gente não sabemos tomar conta da gente 
A gente não sabemos nem escovar os dente 
Tem gringo pensando que nóis é indigente 
 
Inútil! 
A gente somos inútil 
Inútil! 
A gente somos inútil 
 
Inútil! 
A gente somos inútil 
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Inútil! 
A gente somos inútil 
 
A gente faz carro e não sabe guiar 
A gente faz trilho e não tem trem pra botar 
A gente faz filho e não consegue criar 
A gente pede grana e não consegue pagar 
 
Inútil! 
A gente somos inútil 
Inútil! 
A gente somos inútil 
 
Inútil! 
A gente somos inútil 
Inútil! 
A gente somos inútil 
 
A gente faz música e não consegue gravar 
A gente escreve livro e não consegue publicar 
A gente escreve peça e não consegue encenar 
A gente joga bola e não consegue ganhar 
 
Inútil! 
A gente somos inútil 
Inútil! 
A gente somos inútil 
 
Inútil! 
A gente somos inútil 
Inútil! 
A gente somos inútil 

 
Carta ao presidente 
Marcelo D2 
   
O Brasil quer mudar, crescer, pacificar, 
Com uma justiça social que tanto alguns tentam 
conquistar. 
Se em algum momento algum político conseguiu 
despertar a esperança. 
O final da historia é uma lambança. 
 
Nosso povo constanta que promessas não faltam, 
E a corrupção continua alta. 
Eu não venho por meio desta com protestos 
destrutivos. 
Ao contrário, apesar de sofrimento injusto e 
desnecessário. 
 
Colapso? 
Não somos fãs de canalhas. 
Terra para o povo e não me venha com migalhas. 
Soberania pais, Da onde vêm essas idéias? 
E o tal desenvolvimento econômico? 

Pra mim, só miséria 
 
Défict habitacional. 
É favela pra todo canto. 
Me lembro de uma reforma agrária 
Que assegurasse a paz no campo. 
 
Quando você diz justo, vem de justiça, nao é? 
Como vamos manter a calma se a justiça é só para 
a ralé? 
Como você disse: 
Eu quero a verdade completa. 
Como todos os brasileiros querem a verdade 
completa. 
 
Que segurança que o governo tem a oferecer à 
sociedade brasileira? 
Aí só pode estar de brincadeira. 
Mas cá entre nós, na verdade, quer saber? 
O que todo brasileiro quer é mudar pra valer. 
 
Sentimento predominante entre as classes ainda é 
Qual seria a diferença do Luiz pro José? 
 
Eu sei, 
Ninguém precisa te ensinar a importância do 
controle da inflação. 
Mas o Brasil solidário não apareceu aqui ainda não. 
Minha mãe sempre dizia que o exemplo vem de 
cima 
E agora Silva, você tá em cima. 
 
Uma vida sindical bonita, ao lado dos 
trabalhadores. 
Nunca se esqueça! ao lado dos trabalhadores. 
Parece que a economia é o mal da naçao, 
Mas ao meu ver, o mal tá na corrupção. 
 
Não tem dinheiro pra educação, segurança, 
Saúde então, nem se fala. 
Enquanto isso neguinho tá carregando dinheiro na 
mala. 
As cadeias estão cheias de pretos e nordestinos 
como nós. 
Mas os verdadeiros criminosos são os que têm a 
voz. 
 
Se você não sabia de nada, 
Então não está fazendo teu trabalho direito. 
Afinal de contas, você é o presidente eleito! 
 
Volto a dizer: 
O sacrifico continua dos mais necessitados 
Que ainda andam esquecidos e colocados de lado. 
O que nos move aqui 
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É a certeza que o Brasil é bem maior do que isso. 
Quando precisar dos que querem o bem 
Estamos aí, prontos pro serviço. 
 
Desculpa se eu entendi algo errado. 
Mas estas aqui são as minhas palavras, 
Ou melhor, as palavras daqui de casa 
 
Familia brasileira, 
Honesta e trabalhadora. 
Como quase todas: 
Honesta e trabalhadora. 
 
Sem mais delongas, 
Não repare o sorriso amarelo, 
Um abraço do ainda amigo. 
Marcelo, 
Rio de janeiro, 28 de fevereiro de 2006. 

 
Mãe de Traficante 
Mc Daleste 
   
O que leva um menino à vida do crime 
Falta de opção, uma grande ilusão 
Plantando na boca pra virar patrão 
 
Aos 23 anos de idade assumiu a gerência 
Por eficiência e se arriscando ganhou experiência 
Sua mãe decepcionada não sabe o que faz 
Mas já é conformada com o acontecido 
 
E disse oh, meu filho, não faça mais isso 
Pelo amor de Deus, não me faça passar 
Por onde não preciso, siga o meu exemplo 
Sou trabalhadora, mas infelizmente não fiz 
faculdade 
Foi dias e noites, lutando e lutando 
Mas tudo o que tenho com dignidade 
 
Ai que saudade daquele menino 
Correndo, sorrindo com os olhos cheio de felicidade 
Que decepção, meu filho traficante 
Não é como antes, hoje em seus olhos só vejo 
maldade 
 
Lembro como fosse agora, um menino pequeno 
Gordinho e moreno, correndo na rua e jogando bola 
Com o tempo ele foi crescendo e se envolvendo 
Com os maus elementos que sempre ficava 
Na porta da escola 
 
E sua mãe com preocupação 
Não disse em vão, com grande aperto no seu 
coração 
Agora você tem em sua cabeça, e nunca se 

esqueça 
Dos meus conselhos e não faça eu passar 
Por onde eu mereça, e dê muito orgulho pra mim 
Por que eu amo você e a cada dia mais você 
amadureça 
 
Mas que cabeça fraca, foi indo de embalo nessa 
vida loca 
E começou a usar droga, na escola cabulava aula 
Pra dar um rolê com a rapaziada, essa era sua vida 
Agora, se afundou no mundo do vício, endividado 
até o pescoço 
Não pagou desde o início, sem condição e 
condição 
Hoje nada é mais como antes, virou desgosto para 
sua coroa 
Depois que virou traficante 
 
Meu Deus, ai que saudade daquele menino 
Correndo, sorrindo com os olhos cheio de felicidade 
Que decepção, meu filho traficante 
Não é como antes, hoje em seus olhos só vejo 
maldade 
 
Ai que saudade, daquele menino 
Correndo sorrindo com os olhos cheio de felicidade 
Que decepção, meu filho traficante 
Não é como antes, hoje em seus olhos só vejo 
maldade 
 
Filho não se afunde na vida bandida, que não tem 
saída 
Você tem família, com os erros dos outros você tem 
que aprender 
Infelizmente a realidade, estou me preparando para 
o pior 
Você pode ser preso ou pode morrer 
 
Eu não quero seu mal, siga meus conselhos 
Pare pra pensar, porque amanhã pode ser tarde 
Estou imaginando, já me sinto mal por onde se 
anda 
Tem muita maldade 
Como eu queria voltar no tempo, vendo suas fotos 
Daquele menino eu sinto saudades 
 
Meu Deus, ai que saudade daquele menino 
Correndo, sorrindo com os olhos cheio de felicidade 
Que decepção, meu filho traficante 
Não é como antes, hoje em seus olhos só vejo 
maldade 
 
Ai que saudade daquele menino 
Correndo sorrindo com os olhos cheio de felicidade 
Que decepção, meu filho traficante, 
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Não é como antes, hoje em seus olhos só vejo 
maldade 
 
Eu fiz o que pude, eu fiz minha parte 
Sua mente é seu guia, assim é a vida 
Eu te entrego nas mãos de Deus 
 
O destino aconteceu, era noite nublada 
Uma moto e dois caras já chegaram atirando 
Sem perguntar nada 
 
Meu Deus, ai que saudade daquele menino 
Correndo, sorrindo com os olhos cheio de felicidade 
Brincando, pulando, jogando bola 
Nas férias empinando pipa na laje 
 
Ai que saudade daquele menino 
Correndo, sorrindo com os olhos cheio de felicidade 
Que decepção, mais uma mãe que chora, a chuva 
se molha 
Abraçando seu filho, vendo ele ir embora 
 
Meu Deus, ai que saudade 
A vida do crime não compensa, pare e pensa! 
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APÊNDICES 

 
MODELO DE AULA: PROJETO PROBLEMA SOCIAL. 
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MODELO DE AVALIAÇÃO – PROJETO PROBLEMA SOCIAL. 
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