Literatura e Música
Literatura e música podem usar, muitas vezes, os mesmos recursos para a
interpretação.
A primeira ideia a ser observada é a forma do texto = formato = versos e estrofes

Antes da leitura do texto analisar duas coisas importantes: o título e a fonte.
Por quê?
O título pode prever o assunto que será tratado nos textos. É muito
importante saber fazer a associação que se dá entre o título e o texto.
A fonte permite observar dois itens importantes: a data e o autor do texto.

A data ajuda a fazer uma avaliação histórica , ou seja, o contexto em que o texto
foi publicado. E o autor nos permite fazer uma associação com as características
da obra.
O assunto: Em geral os temas são recorrentes, ou seja, eles se repetem tanto na
música, como na poesia. São frequentes temas como: amor, morte, solidão, a
própria existência, o cotidiano, saudade e etc.
o importante na interpretação é reconhecer o assunto geral (tema do texto) e
os assuntos específicos (delimitação). Por exemplo, se o tema é o amor, qual o
aspecto do amor é retratado no texto?
Ao terminar de ler o texto devemos nos perguntar três coisas:




Qual foi o tema abordado?
Qual o objetivo final do autor?
Há uma crítica social?

Nunca esqueça que:
Poesia e música têm eu-lírico = voz do poema.
Observar ainda: As figuras de linguagem e as imagens que aparecem.

Página 1
com Prof. Dani Bressan

TREINANDO PARA O ENEM
1. (Enem 2013) Até quando?
Não adianta olhar pro céu
Com muita fé e pouca luta
Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer
E muita greve, você pode, você deve, pode crer
Não adianta olhar pro chão
Virar a cara pra não ver
Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus
Sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer!
GABRIEL, O PENSADOR. Seja você mesmo (mas não seja sempre o mesmo). Rio de Janeiro: Sony
Music, 2001 (fragmento).

As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto
a)
b)
c)
d)
e)

caráter atual, pelo uso de linguagem própria da internet.
cunho apelativo, pela predominância de imagens metafóricas.
tom de diálogo, pela recorrência de gírias.
espontaneidade, pelo uso da linguagem coloquial.
originalidade, pela concisão da linguagem.

2. (Enem 2012)

O sedutor médio
Vamos juntar
Nossas rendas e
expectativas de vida
querida,
o que me dizes?
Ter 2, 3 filhos
e ser meio felizes?
VERISSIMO, L. F. Poesia numa hora dessas?! Rio de Janeiro: Objetiva, 2002.

No poema O sedutor médio, é possível reconhecer a presença de posições críticas
a) nos três primeiros versos, em que “juntar expectativas de vida” significa que,
juntos, os cônjuges poderiam viver mais, o que faz do casamento uma
convenção benéfica.
b) na mensagem veiculada pelo poema, em que os valores da sociedade são
ironizados, o que é acentuado pelo uso do adjetivo “médio” no título e do
advérbio “meio” no verso final.
c) no verso “e ser meio felizes?”, em que “meio” é sinônimo de metade, ou seja,
no casamento, apenas um dos cônjuges se sentiria realizado.
d) nos dois primeiros versos, em que “juntar rendas” indica que o sujeito poético
passa por dificuldades financeiras e almeja os rendimentos da mulher.
e) no título, em que o adjetivo “médio” qualifica o sujeito poético como
desinteressante ao sexo oposto e inábil em termos de conquistas amorosas
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3. (Enem 2012) Das irmãs
os meus irmãos sujando-se
na lama
e eis-me aqui cercada
de alvura e enxovais
eles se provocando e provando
do fogo
e eu aqui fechada
provendo a comida
eles se lambuzando e arrotando
na mesa
e eu a temperada
servindo, contida
os meus irmãos jogando-se
na cama
e eis-me afiançada
por dote e marido
QUEIROZ, S. O sacro ofício. Belo Horizonte: Comunicação, 1980.

O poema de Sonia Queiroz apresenta uma voz lírica feminina que contrapõe o
estilo de vida do homem ao modelo reservado à mulher. Nessa contraposição, ela
conclui que
a) a mulher deve conservar uma assepsia que a distingue de homens, que podem
se jogar na lama.
b) a palavra “fogo” é uma metáfora que remete ao ato de cozinhar, tarefa
destinada às mulheres.
c) a luta pela igualdade entre os gêneros depende da ascensão financeira e social
das mulheres.
d) a cama, como sua “alvura e enxovais”, é um símbolo da fragilidade feminina no
espaço doméstico.
e) os papéis sociais destinados aos gêneros produzem efeitos e graus de
autorrealização desiguais.
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4. A dois passos do paraíso
A Rádio Atividade leva até vocês
Mais um programa da séria série
“Dedique uma canção a quem você ama”
Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta
Uma carta d’uma ouvinte que nos escreve
E assina com o singelo pseudônimo de
“Mariposa Apaixonada de Guadalupe”
Ela nos conta que no dia que seria
o dia mais feliz de sua vida
Arlindo Orlando, seu noivo
Um caminhoneiro conhecido da pequena e
Pacata cidade de Miracema do Norte
Fugiu, desapareceu, escafedeu-se
Oh! Arlindo Orlando volte
Onde quer que você se encontre
Volte para o seio de sua amada
Ela espera ver aquele caminhão voltando
De faróis baixos e para-choque duro...
BLITZ. Disponível em: http://letras.terra.com.br. Acesso em: 28 fev. 2012 (fragmento).

Em relação ao Texto I, que analisa a linguagem do rádio, o Texto II apresenta, em
uma letra de canção,
a) estilo simples e marcado pela interlocução com o receptor, típico da
comunicação radiofônica.
b) lirismo na abordagem do problema, o que o afasta de uma possível situação
real de comunicação radiofônica.
c) marcação rítmica dos versos, o que evidencia o fato de o texto pertencer a
uma modalidade de comunicação diferente da radiofônica.
d) direcionamento do texto a um ouvinte específico, divergindo da finalidade de
comunicação do rádio, que é atingir as massas.
e) objetividade na linguagem caracterizada pela ocorrência rara de adjetivos, de
modo a diminuir as marcas de subjetividade do locutor
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5. (Enem 2012) Aqui é o país do futebol
Brasil está vazio na tarde de domingo, né?
Olha o sambão, aqui é o país do futebol
[...]
No fundo desse país
Ao longo das avenidas
Nos campos de terra e grama
Brasil só é futebol
Nesses noventa minutos
De emoção e alegria
Esqueço a casa e o trabalho
A vida fica lá fora
Dinheiro fica lá fora
A cama fica lá fora
A mesa fica lá fora
Salário fica lá fora
A fome fica lá fora
A comida fica lá fora
A vida fica lá fora
E tudo fica lá fora
SIMONAL, W. Aqui é o país do futebol. Disponível em: www.vagalume.com.br. Acesso em: 27 out. 2011 (fragmento)

Na letra da canção Aqui é o país do futebol, de Wilson Simonal, o futebol, como
elemento da cultura corporal de movimento e expressão da tradição nacional, é
apresentado de forma crítica e emancipada devido ao fato de
a)
b)
c)
d)
e)

reforçar a relação entre o esporte futebol e o samba.
ser apresentado como uma atividade de lazer.
ser identificado com a alegria da população brasileira.
promover a reflexão sobre a alienação provocada pelo futebol.
ser associado ao desenvolvimento do país
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