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➢ BOA SORTE (Vanessa da Mata) 

“É só isso 

Não tem mais jeito 
Acabou, boa sorte 
Não tenho o que dizer 
São só palavras 
E o que eu sinto 
Não mudará 

Tudo o que quer me dar 
É demais 
É pesado 
Não há paz 

Tudo o que quer de mim 
Irreais 
Expectativas 
Desleais                                                                                 

[...]                                                                                   
Mesmo se segure 
Quero que se cure 
Dessa pessoa 
Que o aconselha                                                                                     
Há um desencontro 
Veja por esse ponto 
Há tantas pessoas especiais” 

Pronomes Classificação 

Isso  demonstrativo 
O  
que   

Indefinido 
relativo 

O  
que  
eu 

demonstrativo 
relativo 
pessoal (caso reto) 

Tudo indefinido 
me pessoal (oblíquo átono) 

mim Pessoal (oblíquo tônico) 

Que  
o 

Relativo 
pessoal (oblíquo átono) 

esse demonstrativo 
tantas indefinido 

 

Conjunções Classificação 

Mesmo subord. concessiva 
que subord. integrante 

 

 
Advérbios Classificação 

Não negação 

demais intensidade 

 
➢ CÁLICE (Chico Buarque) 

“Pai, afasta de mim esse cálice 
Pai, afasta de mim esse cálice 
Pai, afasta de mim esse cálice 
De vinho tinto de sangue 
 
Como beber dessa bebida amarga? 
Tragar a dor, engolir a labuta? 
Mesmo calada a boca, resta o peito 
Silêncio na cidade não se escuta 
De que me vale ser filho da santa? 
Melhor seria ser filho da outra 
Outra realidade menos morta 
Tanta mentira, tanta força bruta 
 
Como é difícil acordar calado 
Se na calada da noite eu me dano 
Quero lançar um grito desumano 
Que é uma maneira de ser escutado 
Esse silêncio todo me atordoa 
Atordoado eu permaneço atento 
Na arquibancada pra a qualquer momento 
Ver emergir o monstro da lagoa” 
 
Pronomes Classificação 

mim 
esse 

pessoal (oblíquo tônico) 
demonstrativo 

Como interrogativo 

me pessoal (oblíquo átono) 

outra indefinido 

tanta indefinido 

eu Pessoal (caso reto) 

qualquer indefinido 
 

Conjunções Classificação 

Mesmo Subord.. concessiva 

Se subordinativa causal 
Que Coord. explicativa 

 

Advérbios Classificação 
não negação 

menos intensidade 

Como exclamativo de 
intensidade 

Conjunções, advérbios e pronomes em 
letras de música 



➢ TROCANDO EM MIÚDOS (Chico Buarque) 
 
Eu vou lhe deixar a medida do Bonfim 
Não me valeu 
Mas fico com o disco do Pixinguinha, sim! 
O resto é seu 
 
Trocando em miúdos, pode guardar 
As sobras de tudo que chamam lar 
As sombras de tudo que fomos nós 
As marcas de amor nos nossos lençóis 
As nossas melhores lembranças 
 
Aquela esperança de tudo se ajeitar 
Pode esquecer 
Aquela aliança, você pode empenhar 
Ou derreter 
 
Mas devo dizer que não vou lhe dar 
O enorme prazer de me ver chorar 
Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago 
Meu peito tão dilacerado 
 
Aliás 
Aceite uma ajuda do seu futuro amor 
Pro aluguel 
Devolva o Neruda que você me tomou 
E nunca leu 
 
Eu bato o portão sem fazer alarde 
Eu levo a carteira de identidade 
Uma saideira, muita saudade 
E a leve impressão de que já vou tarde.” 
 
 
 

Pronomes Classificação 

Eu  pessoal (caso reto) 
lhe pessoal (oblíquo átono) 

me  pessoal (oblíquo átono) 

seu possessivo 

Tudo  
que 

indefinido 
relativo 

nós pessoal (caso reto) 
nossos possessivo 

Aquela demonstrativo 

se Pron. apassivador 

você Pron. tratamento 
meu possesivo 

muita indefinido 

 
 
 

 

Conjunções Classificação 

Mas Coordenativa adversativa 

Ou Coordenativa alternativa 

dizer que Subord. integrante 
Nem Coordenativa aditiva 

E nunca leu Coord. adversativa 

E a leve Coord. aditiva 

de que Subord.. integrante 

 

Advérbios Classificação 

Não negação 

sim afirmação 
tão intensidade 

nunca tempo 

já tempo 

tarde tempo 
 

➢ CERTAS COISAS (Lulu Santos) 
“Não existiria som 
Se não houvesse o silêncio 
Não haveria luz 
Se não fosse a escuridão 
A vida é mesmo assim 
Dia e noite, não e sim 
 
Cada voz que canta o amor não diz 
Tudo o que quer dizer 
Tudo o que cala fala 
Mais alto ao coração 
Silenciosamente eu te falo com paixão 
 
Eu te amo calado 
Como quem ouve uma sinfonia 
De silêncios e de luz 
Nós somos medo e desejo 
Somos feitos de silêncio e som 
Tem certas coisas que eu não sei dizer” 

 
Pronomes Classificação 

que relativo 

Tudo o que indefinido, demonstrativo 
e relativo 

Eu te pessoal (caso reto) e 
pessoal oblíquo átono 

Nós pessoal (caso reto) 

certas indefinido 

 

Conjunções Classificação 

Se Subord.. condicional 

Como Subord.. comparativa 

e Coord. aditiva 

Advérbios Classificação 

Não  negação 

Assim,  silenciosamente modo 



 


