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ARTE – AULA 13 

 

Linguagem: Música. 

Objeto do Conhecimento: Elementos da linguagem. 

 

Paródias musicais 

 

 

Imagem: @freepik 

 

 A paródia é a releitura de uma composição literária ou musical, a qual frequentemente utiliza 

ironia e deboche de maneira divertida. Ela geralmente é parecida com a obra original e quase 

sempre tem sentidos diferentes. 

 Na paródia musical, é possível transformar o sentido da música original com o objetivo de 

passar uma mensagem diferente, que pode ser informativa, educativa ou apenas uma forma de se 

divertir com as palavras, oferecendo um sentido mais engraçado, porém harmonioso com a música. 

Para entender a paródia musical, veja a seguir um trecho da versão original e a paródia da cantiga 

“Se essa rua fosse minha”: 

 

Se essa rua fosse minha 

 

Se essa rua, se essa rua fosse minha, 

Eu mandava, eu mandava ladrilhar. 

Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes, 

Para o meu, para o meu amor passar. 

Se essa rua fosse minha (Versão paródica) 

 

Se essa rua, se essa rua fosse minha, 

Eu mandava, eu mandava enfeitar, 

muitas flores e também belo tapete, 

para minha, para minha mãe passar. 

Autora: Gisele Vitório 
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 Se possível, acesse o vídeo com uma paródia baseada em uma música popular da cultura 

brasileira:  

 

Link: https://youtu.be/Fj4Y9Jcx8Zo 

 
1- Você já ouviu a paródia de alguma música? Sobre o que ela falava? 

  

  

  

  

 
 

2- Descreva, com suas palavras, o que é uma paródia. 

  

  

  

  

 

Como fazer uma paródia? 

Fazer uma paródia é divertido e, ao mesmo tempo, um excelente exercício de criatividade que 

aumenta nosso vocabulário, amplia nossa capacidade de combinar palavras e nosso senso crítico 

e estético. No entanto, criar paródias requer perseverança dos seus autores e, por isso, é 

importante seguir algumas dicas: 

1) Defina o tema de sua paródia. Existem diversos assuntos que podem ser trabalhados, 

como reciclagem, meio ambiente, saúde, cotidiano ou mesmo algum tema específico 

ligado às aulas. 

2) Leia a música original e verifique as palavras que rimam entre si. Troque essas palavras 

por aquelas ligadas ao tema que você escolheu. 

3) Seja criativo e tente deixar a letra da paródia divertida. 

4) A cada estrofe criada, releia a letra com o ritmo da versão original e confira se é possível 

cantar sua versão. 

https://youtu.be/Fj4Y9Jcx8Zo
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5) Ensaie bem sua letra para não confundir a versão original e a paródia. 

6) Divirta-se na criação da paródia! 

 
 

3- Escolha uma música de sua preferência e recrie uma estrofe da música original, 

transformando-a em uma paródia com o tema escola. Veja alguns exemplos: 

 

Versão original Paródia musical 

Baby shark 

Baby shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo 

Baby shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo 

Baby shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo 

Baby shark 

Escove os dentes, bebê 

Abre a boca, doo, doo, doo, doo, doo, doo 

Abre a boca, doo, doo, doo, doo, doo, doo 

Abre a boca, doo, doo, doo, doo, doo, doo 

Abrir grandão 

 

Versão original Paródia musical 

Atirei o pau no gato 

Atirei o pau no gato tô, tô 

Mas o gato tô, tô 

Não morreu reu, reu 

Dona Chica cá, cá 

Admirou-se, se 

Do berro, do berro que o gato deu: 

Miau! 

A escola 

A escola é um prédio, dio 

Muito grande, de 

E bonito, to, to 

Nela tem, tem, tem 

Professoras, ras 

E alunos muito espertos tem também! 

Uau! 

 

 
Música original escolhida:   

 
Paródia: 

  

  

  

  

  

  

  

  

   


