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Tarefa: Roteiro de Atividades Original (versão preliminar)
PALAVRAS-CHAVE: texto argumentativo; tese; conectivos; coesão.
Leia o texto:
Há muitas, quase infinitas maneiras de ouvir música. Entretanto, as três mais frequentes distinguemse pela tendência que em cada uma delas se torna dominante: ouvir com o corpo, ouvir emotivamente, ouvir
intelectualmente.
Ouvir com o corpo é empregar no ato da escuta não apenas os ouvidos, mas a pele toda, que também
vibra ao contato com o dado sonoro: é sentir em estado bruto. É bastante frequente, nesse estágio da escuta,
que haja um impulso em direção ao ato de dançar.
Ouvir emotivamente, no fundo, não deixa de ser ouvir mais a si mesmo que propriamente a música.
É usar da música a fim de que ela desperte ou reforce algo já latente em nós mesmo. Sai-se da sensação
bruta e entra-se no campo dos sentimentos.
Ouvir intelectualmente é dar-se conta de que a música tem, como base, estrutura e forma. Referir-se
à música a partir dessa perspectiva seria atentar para a materialidade de seu discurso: o que ele comporta,
como seus elementos se estruturam, qual a forma alcançada nesse processo.
(Adaptado de J. Jota de Moraes, O que é música.

http://cafelivroearte.blogspot.com.br/2012/02/redacao-nota-10-o-preconceito-racial.html

Atividades de Leitura
1. Qual é a tese desenvolvida pelo autor do texto?
Habilidade trabalhada: Reconhecer as características mais gerais de textos opinativos. (tese)
Resposta Comentada: A resposta mais adequada se aproximaria da seguinte: quando uma tendência de ouvir
se torna dominante, a audição musical privilegia determinado aspecto da obra musical, sem que isso

implique a exclusão de outros. O aluno deverá ser capaz de perceber que, apesar de se tratar da descrição das
formas de ouvir música (o que pode levar a interpretar que se trata de texto expositivo), o autor opina sobre
como encarar as várias maneiras de se executar tal atividade.
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2. Releia o trecho:
“É usar de música a fim de que ela desperte ou reforce algo já latente em nós mesmos.”

Justifique o uso do conectivo destacado.
Habilidade trabalhada: utilizar adequadamente as conjunções coordenativas na construção do texto
argumentativo.
Resposta Comentada: A conjunção “ou” serve para aplicar ideia de alternância aos termos que coordena. O
aluno deverá ser capaz de perceber a relação semântica que ela exprime.

3. Releia o trecho:
“É usar de música a fim de que ela desperte ou reforce algo já latente em nós mesmos.”

Identifique o valor semântico do conectivo “a fim de”. Ele poderia ser substituído pela conjunção “embora”
sem nenhum prejuízo do entendimento? Justifique.
Habilidade trabalhada: Identificar o papel argumentativo dos conectivos e usá-los de modo a garantir coesão
ao texto.
Resposta Comentada: Apresenta valor de finalidade. O aluno deverá perceber que não se pode fazer a
substituição porque elas não se equivalem semanticamente.

TRECHO REMOVIDO

