
Passo 1 - Decidir o sentido do texto/letra da música.



1º: Ter a letra da música por escrito e com
lugar para fazer anotações.

Exemplo:
Vem cantar.

Vem, vem, vem cantar
Que a tristeza vai passar
Vem e sente o que é bom
Que a vida traz



2º: Entendimento do que está escrito.

Significados de palavras, nomes, frases,
expressões etc.

São os significados enquanto objetos;
Nós ainda vamos decidir o sentido deles.



3º: Pergunta (A).
Fazer a seguinte pergunta, para o próximo
trecho da letra (começando pelo primeiro):

- Que tipo de coisa este trecho diz?

- Que nome posso dar para a minha atitude,
quando eu digo este trecho?

Dizer isso é uma atitude. Que atitude é essa?



3º: Pergunta (A).

Exemplo:
”Vem, vem, vem cantar”
(A) Convite.



3º: Pergunta (A). Resumo:

Identifique e recorte um trecho pela sua
”atitude”.

Use a pergunta (A):
- Dizer este trecho é uma atitude. Qual?

Anote. Exemplo:
”Vem, vem, vem cantar”
(A) Convite.



4º: Pergunta (B).
Fazer a seguinte pergunta, para o mesmo
trecho ao qual foi feita a pergunta (A):

Por que estou dizendo este trecho?

Por que estou tomando esta atitude?



4º: Pergunta (B).

A resposta para a pergunta (B) pode estar em
três lugares:

1) No próprio texto;
2) Numa fonte a ser pesquisada;
3) Na nossa própria cabeça, sendo necessário

inventar a resposta por conta própria.
Este último caso é muito frequente, às vezes o
mais frequente, e é o mais importante.



4º: Pergunta (B).

”Vem, vem, vem cantar”
(A) Convite.

(B) Por que estou fazendo este convite?
(B) Para ajudar a passar a tristeza da pessoa a quem
fiz o convite.

Onde foi que achei esta resposta?
Na própria letra da música.



5º: Perguntas (A) e (B) até o fim da letra.

Faça isso pacientemente, recortando a letra da
música em quantas partes/atitudes diferentes
aparecerem.

Não tenha medo de separar atitudes parecidas.

Não tenha medo de dar respostas (B) iguais ou
parecidas para diferentes trechos.



5º: Perguntas (A) e (B) até o fim da letra.

”Que a tristeza vai passar”
(A) Argumentação.

(B) Porque a pessoa não queria cantar, pois estava
triste: argumentei que “cantar junto” faria a tristeza
passar.



5º: Perguntas (A) e (B) até o fim da letra.

”Vem e sente o que é bom / Que a vida traz”
(A) Convite reforçado por um argumento explicativo.

(B) Porque a pessoa duvidou que funcionasse.
Expliquei/argumentei que sentir o que é bom que a
vida traz funciona, e cantar junto é para isso.



”Vem, vem, vem cantar”
(A) Convite, (B) Para ajudar a passar a tristeza da pessoa a quem fiz o
convite.
”Que a tristeza vai passar”
(A) Argumentação, (B) Porque a pessoa não queria cantar, pois estava
triste: argumentei que “cantar junto” faria a tristeza passar.
”Vem e sente o que é bom / Que a vida traz”
(A) Convite reforçado por um argumento explicativo, (B) Porque a
pessoa duvidou que funcionasse. Expliquei/argumentei que sentir o
que é bom que a vida traz funciona, e cantar junto é para isso.



6º: Fazer as perguntas (A) e (B) para a canção
toda de uma vez: ver a letra inteira como uma
atitude só.

”Mensagem” ou ”gesto” de quem interpreta.

Sobreposição de sentidos.

Os sentidos parciais podem ”levar” ao sentido
total.



Resumo dos procedimentos do Passo 1

1º: Ter a letra da música por escrito e com
lugar para fazer anotações.

2º: Entendimento do que está escrito.
3º: Pergunta (A): primeiro trecho.
4º: Pergunta (B): segundo trecho.
5º: Perguntas (A) e (B), trecho por trecho,

até o fim da letra.
6º: Fazer as perguntas (A) e (B) para a canção

como se ela fosse um trecho só.


