
Cantares e reflexões – Músicas para pensar

A música teve sempre uma importância marcante na vida das pessoas, pois além do 
relaxamento, da paz interior e da meditação, pode trazer vários atributos importantes á vida 
do ser humano. Nessa parte de nosso trabalho, vamos lidar com duas músicas de cantores e 
estilos diferentes, que tratam de problemas socioambientais de nosso país, cada uma traz 
mensagens diferentes que podem ser apreendidas por você e seus colegas. 

A escola é um local de debates, práticas e aprendizado. A prática é muito importante para o 
seu aprendizado, pois vai lhe permitir efetivar nas ações concretas, um processo de 
conhecimento e uma atitude de engajamento na defesa do meio ambiente.

Ouça as músicas com bastante atenção, acompanhando as letras e cante-as!

Música 01 – O sal da terra (Beto Guedes & Ronaldo Bastos)

https://www.youtube.com/watch?v=Bpr83yLQJck

Anda!

Quero te dizer nenhum segredo

Falo desse chão, da nossa casa

Vem que tá na hora de arrumar

Tempo!

Quero viver mais duzentos anos

Quero não ferir meu semelhante

Nem por isso quero me ferir

Vamos precisar de todo mundo

Pra banir do mundo a opressão

Para construir a vida nova

Vamos precisar de muito amor

A felicidade mora ao lado

E quem não é tolo pode ver

A paz na Terra, amor

O pé na terra

A paz na Terra, amor

O sal da Terra!

És o mais bonito dos planetas

Tão te maltratando por dinheiro

Tu que és a nave nossa irmã

Canta!

Leva tua vida em harmonia

E nos alimenta com seus frutos

Tu que és do homem, a maçã

https://www.youtube.com/watch?v=Bpr83yLQJck


Vamos precisar de todo mundo

Um mais um é sempre mais que dois

Pra melhor juntar as nossas forças

É só repartir melhor o pão

Recriar o paraíso agora

Para merecer quem vem depois

Deixa nascer, o amor

Deixa fluir, o amor

Deixa crescer, o amor

Deixa viver, o amor

O sal da terra...

Para refletir:

Esta canção é um clássico dos anos 1980. Tem, portanto, aproximadamente, quarenta anos. 
De lá para cá o alerta dado pelos compositores mineiros foi contemplado? Qual a sua opinião? 

Grife na canção as palavras que mais despertaram a sua atenção nesta música. 



Música 02 – Planeta Água (Guilherme Arantes)

https://www.youtube.com/watch?v=oPwnAq2xMUg

Água que nasce na fonte serena do mundo

E que abre um profundo grotão

Água que faz inocente riacho

E deságua na corrente do ribeirão

Águas escuras dos rios

Que levam a fertilidade ao sertão

Águas que banham aldeias

E matam a sede da população

Águas que caem das pedras

No véu das cascatas, ronco de trovão

E depois dormem tranquilas

No leito dos lagos

No leito dos lagos

Água dos igarapés

Onde Iara, a mãe d'água

É misteriosa canção

Água que o sol evapora

Pro céu vai embora

Virar nuvens de algodão

Gotas de água da chuva

Alegre arco-íris sobre a plantação

Gotas de água da chuva

Tão tristes, são lágrimas na inundação

Águas que movem moinhos

São as mesmas águas que encharcam o 
chão

E sempre voltam humildes

Pro fundo da terra

Pro fundo da terra

Terra! Planeta Água

https://www.youtube.com/watch?v=oPwnAq2xMUg


Terra! Planeta Água

Terra! Planeta Água

Para refletir:

Comente a frase: “águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão”

Identifique na música dois trechos que retratam o ciclo hidrológico.

A partir da música “Planeta Água”, resenhe sobre a importância do abastecimento de água 
para a sua comunidade.


