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Conhecimentopelamúsica
"CÁLICE" EM PARÓDIAS E PARÁFRASES

BARTIRA BETINI
bartira.betini@grupoestado.com.br

O tema da intertextualidade tem sidofreqüentementeinseridonasdiscussões dos educadores, uma vez
que a escrita linear já não é mais a
forma hegemônica de expressão.
Os conteúdos que circulam entre
nós perpassam nossos sentidos por
meio dos múltiplos recursos e canais à nossa disposição. O som e a
músicasãoumdeles.
O JT, em parceria com o Núcleo
de Comunicação e Educação da
Universidade de São Paulo (NCE/
USP),coordenadopeloprofessorIsmardeOliveiraSoares,propõe,nesteesboçodeaula,autilizaçãodamúsica na atividade didática dirigida a
alunos da 7ª e 8ª séries do Ensino
Fundamental, podendo, contudo,
seraplicadatambémaoutrosníveis
deensino.
AatividadefoielaboradaporEliane Miraglia, educomunicadora e
mestre em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e
ArtesdaUSP.
Elaexplicaqueoprocessodeanálise da produção e recepção musical
ajuda a construir um mapeamento
da diversidade e pluralidade, assim
como das urgências, incoerências e

Cálice

PERSEGUIÇÕES

Gilberto Gil/Chico Buarque - 1973

CIDO GONÇALVES

A intertextualidade, tecnicamente, pode
ocorrer sob duas formas: a paródia e a
paráfrase. Paródia é a forma de expressão
que busca negar, criticar, polemizar e
ridicularizar outros textos. Em 1979, com o
processo de redemocratização brasileira, os
versos de Rita Lee e Paulo Coelho, em
Arrombou a Festa II, registram uma
superficialidade presente no contexto musical
e fazem referência direta a Cálice: "(...) O
Sidney Magal rebola mais que o Matogrosso
/ Cigano de araque, fabricado até o pescoço
/ E o Chico na piscina grita logo pro garçom
/ Afasta esse cálice e me traz Moet Chandon
/ Com tanto brasileiro por aí metido a bamba
/ Sucesso no estrangeiro ainda é Carmem
Miranda / E a Rita Lee parece que não vai
sair mais dessa / Pois pra fazer sucesso
arrombou de novo a festa!"
Já a paráfrase é a forma de expressão em
que um texto retoma outro na intenção de
reafirmar, concordar e exaltar. Mesmo sem
fazer referência direta a Cálice, os versos de
Gabriel O Pensador, em Até quando?,
compostos em 2001, podem ser citados como
o meio criado pelo poeta para,
tematicamente, compartilhar a mesma
angústia sobre a falta de expressão e injustiça
social vistas em Cálice
"Até quando você vai ficar usando rédia /
Pobre, rico ou classe média? Até quando
você vai levar cascudo mudo? / Muda, muda
essa postura / Até quando você vai ficando
mudo? Muda que o medo é um modo de
fazer censura"
Os tempos são outros, mas os problemas
prevalecem. Enquanto na década de 70, em
Cálice os poetas queriam liberdade ("Quero
inventar o meu próprio pecado / Quero
morrer do meu próprio veneno"), mas
paralisavam com desencanto e impotência
("Quero cheirar fumaça de óleo diesel / Me
embriagar até que alguém me esqueça"),
no início do século 21, o texto musical sugere
uma alternativa dinâmica: (...) Muda, que
quando a gente muda o mundo muda com
a gente / A gente muda o mundo na mudança
da mente / E quando a mente muda a gente
anda pra frente / E quando a gente manda
ninguém manda na gente / Na mudança de
atitude não há mal que não se mude nem
doença sem cura / Na mudança de postura
a gente fica mais seguro / Na mudança do
presente a gente molda o futuro"

Chico Buarque, autor
da primorosa letra

desequilíbrios do mundo contemporâneo. A música é de fácil acesso:
está inserida e integrada ao cotidiano do homem, desde os primeiros
momentose portoda asua vida.
Considerada como linguagem
universal, não exige que o ouvinte
domineoidiomaemqueelaécomposta.Amelodiafazumapontedireta entre a canção e os sentimentos
queela mobilizaedesperta.
O texto musical também contribui para enriquecer o imaginário e
o repertório cultural da sociedade,
namedidaemqueéapropriadocomosuporteparaodesenvolvimentodetemasquerefletemecompartilham a percepção individual (do
compositor)sobre o mundo, generalizando-a tanto entre os grupos
que se identificam com aquela interpretação como também entre
os grupos que se opõem a ela.
INTRODUÇÃO
Os diferentes tipos de textos
(gestuais, impressos, audiovisuais, digitais, musicais) estabelecem conexões mais ou menos evidentes uns com os outros e colaboram para construir novas tendências ou atualizar antigas correntes
da sociedade e da cultura. Esse pro-
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Pai, afasta de mim esse cálice
Afasta de mim esse cálice
Afasta de mim esse cálice
De vinho tinto de sangue
Afasta de mim esse cálice
Afasta de mim esse cálice
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
Pai, afasta de mim esse cálice
Afasta de mim esse cálice
Afasta de mim esse cálice
De vinho tinto de sangue
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 permaneço atento
Na arquibancada pra, a qualquer momento,
Ver emergir o monstro da lagoa
Pai, afasta de mim esse cálice
Afasta de mim esse cálice
Afasta de mim esse cálice
De vinho tinto de sangue
De muito gorda a porca já não anda
De muito usada a faca já não corta
Como é difícil, pai, abrir a porta
Essa palavra presa na garganta
Esse pileque homérico no mundo
De que adianta ter boa vontade
Mesmo calado o peito resta a cuca
Dos bêbados do centro da cidade
Pai, afasta de mim esse cálice
Afasta de mim esse cálice
Afasta de mim esse cálice
De vinho tinto de sangue
Talvez o mundo não seja pequeno
Nem seja a vida um fato consumado
Quero inventar o meu próprio pecado
Quero morrer do meu próprio veneno
Quero perder de vez tua cabeça
Minha cabeça perder teu juízo
Quero cheirar fumaça de óleo diesel
Me embriagar até que alguém me esqueça
Pai, afasta de mim esse cálice
Afasta de mim esse cálice
Afasta de mim esse cálice
De vinho tinto de sangue
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PESQUISA- JT/NCE-USP
O Núcleo de Comunicação e
Educação da USP quer ouvir a
opinião do leitor do JT sobre as
sugestões de aula propostas aos
domingos. Se você já desenvolveu
alguma das atividades sugeridas na
coluna pais e mestrese tem
interesse em relatar a sua
experiência ou até mesmo quer
sugerir novos temas, entre em
contato por meio do site:
http://www.usp.br/nce/email

CENSURA

cionaram, destacando sempre o temaabordado;
7ºmomento:combasenoresultado
dosestudantes,reitereoconceitode
intertextualidade e o quanto a percepção das conexões entre diferentestextoséimportanteparaenriquecereampliarorepertórioculturalindividual, além de aprimorar a competência verbal do estudante em diferentesdisciplinas.

cessoéchamadointertextualidade.
As “trilhas sonoras”, presentes em
nossopensamento,nosfazemsentir
conectados com o mundo e com a
história. Exemplos para ilustrar essa
reflexãonãofaltam.A música Cálice,
deautoriadeChicoBuarqueeGilbertoGil,foicompostaem1973ecensurada.OPaísenfrentavaoschamados
anosde chumbodoregime militar.
O texto musical fazia forte alusão
ao contexto sociopolítico da época.
Em torno da palavra “cálice (calese)”, os autores denunciavam a falta
de liberdade de expressão e a opressão social, que não podiam ser mais
toleradas:“Comoédifícilacordarcalado/Senacaladadanoiteeumedano/Quero lançar um grito desumano/Queéumamaneiradeserescutado/Esse silêncio todo me atordoa/
Atordoadopermaneçoatento/Naarquibancadapraqualquermomento/
Veremergiromonstrodalagoa(...)”
“Aquiotextomusicalservedebase para recuperar dados que indicam a rigidez dos contextos histórico e político. Por isso é importante
lersempreeconheceraquiloquepode tornar a experiência com textos
musicais uma lição de História, Antropologia, Sociologia, Geografia,
alémdaprópriapoesia,quefazpon-

tediretacomaLiteratura”,explicaa
professoraEliane.

Anote

Mostra reúne peças históricas e comemora 90 anos do Theatro Dom Pedro. Ela é grátis e pode
ser vista até 8 de julho, na sede do teatro: Rua Barra Funda, 171. Informações: 11-3661 6529

OBJETIVO
Fazer com que os estudantes,
por meio da música, identifiquemoconceitode“intertextualidade”, refletindo sobre o conteúdo do
textomusicaleestabelecendoconexõessignificativastantocomseurepertório pessoal quanto com conteúdos próprios de disciplinas como História, Geografia, Psicologia e
Sociologia (comportamento), além
daLiteratura.
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MATERIAL
OprofessorpoderáutilizargravaçõescaptadasdeCDs,MP3,
rádio e internet para apresentar temastratadospordiferentescompositores. Podem fazer parte da seleçãotrechosouaíntegradascomposiçõesescolhidas.Ostemaseotempo deverão ser editados e definidos
peloprofessor,levando-seemconsideração o perfil dos estudantes.
Também serão necessárias fichas
com sugestão de temas para que os
estudantes façam exercícios de intertextualidade. Sugerimos que o
professor aproveite para tratar dos
temas transversais propostos pelo
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MARCIO FERNANDES/AE

Parâmetros Curriculares Nacionais
(ética, orientação sexual, meio ambiente, saúde, pluralidade cultural,
trabalhoeconsumo).
DESENVOLVIMENTO
1º momento: antes de iniciar a
audição das músicas, discuta
com os estudantes sobre a importânciadamúsicanocotidianoenaexpressãodoserhumano;
2ºmomento:registrenalousaasprincipais percepções dos estudantes
comrelaçãoaocontatocomamúsica:
filmes,novelas,rádio,festasemanifestaçõespopulares,comooCarnaval;
3º momento: faça a audição dos trechos e das composições selecionados
emclassedeaula;
4ºmomento:dividaasalaemgrupose
distribuaumtemaparacadagrupoestudarotrechoescolhido;
5º momento: avise os estudantes que
elesdeverãoselecionarentreummínimodetrês e um máximode cincotrechos ou canções que tratem daquele
tema. Os ritmos e os artistas podem
servariados;
6º momento: solicite para que cada
grupo – por meio de representantes
ou mesmo de todos os integrantes –
apresente, cantando ou declamando, trechos e músicas que eles sele-
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SUGESTÃO
Combasenoexercíciodeaudição e memória, feito em sala
deaula,osestudantespoderãomontar programas de rádio que trabalhemcomaintertextualidademusicalaplicadaatemáticasdeinteresse
do grupo e da comunidade escolar.
O objetivo é sempre trabalhar a linguagemcomoconsciênciaeexpressãodesi edomundo.
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PAPEL DO PROFESSOR
Sensibilizarosestudantespara perceberem a música como uma experiência que ultrapasseafruiçãolúdicaparaserapropriada como instrumento de conhecimento e expressão.
Equipe educomunicativa: Izabel
Leão, Carmen Gattás e Luci Melo.
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DIVULGAÇÃO

Alunosespeciais
terãoajudanoEnem

Siteda‘NovaEscola’
trazaulasdo'JT'

Cooperaçãocoma
AméricadoSul

Serãooferecidastodasas
condiçõesparaarealização
dasprovasdoEnemparaosestudantescomnecessidadesespeciais,desdequeoestudantedeclare,nomomentodainscrição,otipo
deatendimentoespecialdoqual
precisará.Porexemplo,osalunos
surdosterãoaajudadepessoas
comdomíniodaLibraparainterpretaraprova.Asinscriçõesestão
abertasatéterça-feira.Informaçõesnositewww.mec.gov.br.

Osplanosdeaulapublicados
peloJT,emparceriacomo
NúcleodeComunicaçãoeEducaçãodaUSP,coordenadopeloprofessorIsmardeOliveiraSoares,
estãodisponíveisaosprofessores
nositedaRevistaNovaEscola
(www.novaescola.org.br).Oacessoélivreepodemserfeitosdownloads.OsprofessorestambémpodemsugeriraaoJTtemasparaas
aulaspublicadasaosdomingospor
meiodosite:www.usp.br/nce.

IntegraraAméricaLatina
pormeiodeumaredede
intercâmbioépartedeiniciativas
quevisamaintensificaracooperaçãoentrearedeestadualdeensino
doEstadoeospaísesdaAmérica
doSul.Umadasiniciativasfoia
alteraçãodonomedaEEJardim
Bronzato,naZonaSul,paraRepúblicadoPanamá.Oos1.077alunos
passaramacontarcomapoioe
material,livroseequipamentos,
dogovernodoPanamá.

Açãomostraimportânciadomeioambiente
Escolaspúblicasreceberão
280mudasdeipê-amarelo,
árvorenativadaMataAtlântica,
paraplantio,emSãoBernardodo
Campo.Osalunosirãonaprática
aprenderalidarcomoplantioea

importânciadasmudas.Issofaz
partedotrabalhodeeducaçãoambientaldaPrefeitura.Aprogramaçãoincluiapresentaçãonasescolasdefilmeseducativosparadespertaaconsciênciaambiental.

Oprofessortemna
músicaumaferramentaparaestimulara
memóriaeaexpressãoe
enriquecerorepertório
dosestudantes”, ELIANE
MIRAGLIA,EDUCOMUNICADORADAUSP

