
Das canções bregas, 
regionalistas e sertanejas 

aos rocks brasileiros 

Grupo 4: Enrique Alvarez e Lucas Briganti



A seleção a seguir apresenta canções brasileiras, 
classificadas como bregas, regionalistas, sertanejas ou 

rocks,  em que é possível identificar e destacar, de 
alguma forma, algum tema econômico.

Em conjunto com as letras das músicas, são apresentados os artistas 
que as tornaram públicas. A apresentação chama a atenção para o 
tema econômico identificado em cada canção, na parte superior de 

cada slide.

O conjunto de estrelas que se apresenta junto com cada canção, 
classifica de forma arbitrária e pessoal, por parte dos apresentadores, 
a quantidade e a qualidade com que o tema econômico destacado se 
faz presente nela. Assim, quanto mais estrelas uma canção apresenta, 

mais economia ela apresenta para apreciação.



Waldick Soriano



Música e Economia – desigualdade social, pobreza
O moço pobre – interpretação: Waldick Soriano

https://www.youtube.com/watch?
v=03CLfVbcXxE

Um moço pobre como eu não deve amar
E nem tão pouco alimentar sonhos de amor
O mundo é só de quem tem muito pra gastar
Um moço pobre como eu não tem valor

Renunciar é solução que encontrei
Devo apagar do pensamento aquele amor
Devo esquecer de quem de mim já se esqueceu
E conformar com a minha dor



Música e Economia – desigualdade social, pobreza
O moço pobre – interpretação: Waldick Soriano

https://www.youtube.com/watch?
v=03CLfVbcXxE

Não lamento a minha sorte
De ter sido infeliz
De amar sem ser amado
De querer quem não me quis

É melhor morrer agora
Pra ter fim a minha dor
É melhor morrer agora
Para que ela sabia 
Que morri por seu amor



Gaby

Amarantos



Música e Economia – analogia econômica
Ex mai love – interpretação: Gaby Amarantos

https://www.youtube.com/watch?
v=1163ggfmOpA

Meu amor era verdadeiro,
O teu era pirata
O meu amor era ouro
E o teu não passava de um pedaço de lata
Meu amor era rio
E o teu não formava uma fina cascata
O meu amor era de raça
E o teu simplesmente um vira-lata

Ex my love, ex my love, se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer 1,99
Ex my love, ex my love, se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer 1,99



Clara Nunes e Sivuca



Música e Economia – transações cotidianas, comércio
Feira de Mangaio – composição: Glorinha Gadelha e Sivuca / 
interpretação: Clara Nunes

Fumo de rolo, arreio de cangalha
Eu tenho pra vender, quem quer comprar?
Bolo de milho broa e cocada
Eu tenho pra vender, quem quer comprar?
Pé de moleque, alecrim, canela
Moleque sai daqui me deixa trabalhar
E Zé saiu correndo pra feira de pássaros
E foi passo-voando pra todo lugar

Tinha uma vendinha no canto da rua
Onde o mangaieiro ia se animar
Tomar uma bicada com lambu assado
E olhar pra Maria do Joá

https://www.youtube.com/watch?v=3913
APj59rg



Música e Economia – transações cotidianas, comércio
Feira de Mangaio – composição: Glorinha Gadelha e Sivuca / 
interpretação: Clara Nunes

https://www.youtube.com/watch?v=3913
APj59rg

Cabresto de cavalo e rabichola,
Eu tenho pra vender, quem quer comprar?
Farinha, rapadura e graviola,
Eu tenho pra vender, quem quer comprar?
Pavio de candeeiro, panela de barro,
Menino eu vou me embora, eu tenho que voltar,
Xaxa o meu roçado que nem boi de carro
Alparcatas de arrasto não quer me levar.

Tem um sanfoneiro no canto da rua
Fazendo floreio pra gente dançar,
Tem o Zefa de Porcina fazendo renda
E o ronco do fole sem parar...



Luiz Gonzaga



Música e Economia – transações cotidianas
Dezessete e setecentos – composição  e interpretaçao: Luiz 
Gonzaga

https://www.youtube.com/watch?
v=fudDOsdhK8Q

Mas se eu lhe dei vinte mil réis
Prá pagar três e trezentos
Você tem que me voltar, Dezesseis e setecentos!
Mas dezesseis e setecentos?
Dezesseis e setecentos!
Porque dezesseis e setecentos? Dezesseis e setecentos!...

Mas se eu lhe dei vinte mil réis prá pagar três e trezentos
Você tem que me voltar
Dezesseis e setecentos!
Mas dezesseis e setecentos?
Dezesseis e setecentos! Dezesseis e setecentos?
Dezesseis e setecentos!...



Música e Economia – transações cotidianas
dezessete e setecentos – composição e interpretação: Luiz 
Gonzaga

https://www.youtube.com/watch?
v=fudDOsdhK8Q

Sou diplomata, freqüentei academia
Conheço geografia, sei até multiplicar
Dei vinte mango
Prá pagar três e trezentos
Dezessete e setecentos
Você tem que me voltar...

É dezessete e setecentos!
É dezesseis e setecentos!
É dezessete e setecentos!
É dezesseis e setecentos!



Jackson do Pandeiro



Música e Economia – transações cotidianas, crise, inflação
O assunto é dinheiro – composição e interpretação: 
Jackson do Pandeiro

https://www.youtube.com/watch?
v=-brm_2fgVbI

Eu não tenho dinheiro
Onde está o dinheiro?

Viajando num trem da central
Conversando com um companheiro
Meu negócio anda mal meu amigo
Onde está o dinheiro?
Ele disse que também não sabe
Desconhece o seu paradeiro
Até dentro do trem, o assunto é dinheiro!

Eu não tenho dinheiro
Onde está o dinheiro?



Ton Oliveira



Música e Economia – endividamento das famílias, inflação
O endividado – interpretação: Ton Oliveira

https://www.youtube.com/watch?
v=SR5Y6Y1lAKs

Eu sou humilde, honesto e trabalhador
Igual a maioria do povo brasileiro
Que dá um duro pra sustentar a familia
E quando chega o fim do mês ver a cor do dinheiro

É aluguel, é água luz e telefone
E o que me resta não dá pra fazer a feira
Me chega conta toda hora todo dia
E pra sair dessa agônia eu vou sair na bebedeira

Ai meu Deus do céu
Como é que eu pago as minhas contas
Ai meu Deus do céu
Como é que eu fico sem dever?



Música e Economia – endividamento das famílias, inflação
O endividado – interpretação: Ton Oliveira

https://www.youtube.com/watch?
v=SR5Y6Y1lAKs

Chega a cobrança do colégio dos meninos
Segunda-feira tenho cheque pra cobrir
O telefone eu já nem vou mais atender
Já começo a me esconder e boto a mulher pra mentir

Ai meu Deus do céu
Como é que eu pago as minhas contas
Ai meu Deus do céu
Como é que eu fico sem dever?



Tonico e Tinoco



Música e Economia – lógica de produção
Que lucro dá? – Tonico e Tinoco

https://www.youtube.com/
watch?v=2O5bVSIrfGQ

Quem não tem carro, nem boi não pranta canaviá
Não prantá canaviá, a cana moída a meia 
Que lucro que pode dá ? 
Aí Sinhô, ai Sinhá, A cana moída à meia, que lucro que pode dá? 
Na fazenda do coquero, eu vivia a carriá
Enchia o carro de cana dexava o carro cantá

Aí Sinhô, aí Sinhá, 
Quem não tem carro, nem boi não pranta canaviá

Num tenho carro nem boi, nem pranto canaviá
Adeus tempo de carrero, nem gosto de me lembra 

Aí Sinhô, aí Sinhá, Num tenho carro de boi, não pranto canaviá



Música e Economia – lógica de produção
Que lucro dá? – Tonico e Tinoco

https://www.youtube.com/
watch?v=2O5bVSIrfGQQuem vê meu cabelo branco nem pode carculá

Sofrimento que eu passei só eu que posso conta 

Aí Sinhô, aí Sinhá, 
Num tenho carro nem boi, nem pranto canaviá

Adeus tempo carrero não vorto mais carriá
Já perdi tudo o que eu tinha prantando canaviá



Zico e Zeca



Música e Economia – questão da Previdência
Velho Peão – Zico e Zeca

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

Levantei um dia cedo sentei na cama chorando
Meu velho tempo de peão nervoso eu fiquei lembrando
Senti uma dor no peito igual brasa me queimando
Ouvi uma voz lá fora parece que me chamando
Eu tive um pressentimento, que a morte na voz do vento
Ali estava me rondando 
Eu saí lá pro terreiro lembrei nas glórias passadas
Me vi montado num potro correndo nas invernadas
Também vi um lenço acenando de alguém que foi minha amada
Que a muito se despediu para derradeira morada
Tive um desgosto medonho, ao ver que tudo era um sonho
E hoje não sou mais nada 



Música e Economia – questão da Previdência
Velho Peão – Zico e Zeca

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

Pobre de quem nesta vida na velhice não pensou
Ao me ver velho e doente um filho me amparou
Recebo tantas indiretas da nora que não gostou
E meu netinho inocente chorando já me falou
A mamãe já deu estrilo, diz que aqui não é asilo
Mas eu gosto do senhor 
Neste meu rosto cansado queimado pelo mormaço
Duas lágrimas correram espelho do meu fracasso
É o premio de quem na vida não quis acertar os passos
Abri os olhos muito tarde quando eu já era um bagaço
Vejam só a situação aí, de quem foi o rei dos peões
Hoje não pode com o laço



Música e Economia – questão da Previdência
Velho Peão – Zico e Zeca

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

A Deus eu fiz uma prece pedindo pros companheiros
Que perdoem todas as faltas deste peão velho estradeiro
Quando eu partir deste mundo meu pedido derradeiro
Desejo ser enterrado na sombra de um anjiqueiro
Pra ouvir de quando em quando, as boiadas ali passando
E os gritos dos boiadeiros



Tião Carreiro e Pardinho



Música e Economia – Êxodo Rural, desemprego urbano
Herói sem medalha – Tião Carreiro e Pardinho

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

Sou filho do interior do grande estado mineiro
Fui um herói sem medalha na profissão de carreiro
Puxando tora do mato com doze bois pantaneiros
Eu ajudei desbravar nosso sertão brasileiro
Sem vaidade eu confesso do nosso imenso progresso
Eu fui um dos pioneiros

Vejam só como o destino muda a vida de um homem
Uma doença malvada minha boiada consome
Só ficou um boi mestiço que chamava lobisomem
Por ser preto igual carvão foi que eu lhe pus esse nome
Mas pouco tempo depois eu vendi aquele boi
Pros filhos não passar fome



Música e Economia – Êxodo Rural, desemprego urbano
Herói sem medalha – Tião Carreiro e Pardinho

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

Aborrecido com sorte dalí resolvi mudar
E numa cidade grande com a família fui morar
Por eu ser analfabeto tive que me sujeitar
Trabalhar no matadouro para o pão poder ganhar
Como eu era um homem forte nuqueava o gado de corte
Pros companheiros sangrar

Veja bem a nossa vida como muda de repente
Eu que às vezes chorava quando um boi ficava doente
Ali eu era obrigado matar a rês inocente
Mas certo dia o destino me transformou novamente
Um boi da cor de carvão pra morrer nas minhas mãos
Estava na minha frente



Música e Economia – Êxodo Rural, desemprego urbano
Herói sem medalha – Tião Carreiro e Pardinho

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

Quando eu vi meu boi carreiro
Não contive a emoção
Meus olhos encheram d'água
E o pranto caiu no chão
O boi me reconheceu
E lambeu a minha mão
Sem poder salvar a vida
Do boi de estimação
Pedi a conta e fui embora
Desisti na mesma hora
Dessa ingrata profissão



Música e Economia – O setor agroexportador
O rei do gado – Tião Carreiro e Pardinho

https://www.youtube.com/
watch?v=bv3593lmltY

Num bar de Ribeirão Preto eu vi com meus olhos esta passagem
Quando champanha corria a rodo no alto meio da grã-finagem
Nisto chegou um peão trazendo na testa o pó da viagem
Pro garçom ele pediu uma pinga que era pra rebater a friagem

Levantou um almofadinha e falou pro dono eu tenho má fé
Quando um caboclo que não se enxerga num lugar deste vem pôr os pés
Senhor que é o proprietário deve barrar a entrada de qualquer
E principalmente nesta ocasião que está presente o rei do café

Foi uma salva de palmas gritaram viva pro fazendeiro
Quem tem bilhões de pés de cafés por este rico chão brasileiro
Sua safra é uma potência em nosso mercado e no estrangeiro
Portanto vejam que este ambiente não é pra qualquer tipo rampeiro



Música e Economia – O setor agroexportador
O rei do gado – Tião Carreiro e Pardinho

https://www.youtube.com/
watch?v=bv3593lmltY

Com um modo bem cortês responde o peão pra rapaziada
Essa riqueza não me assusta topo em aposto qualquer parada
Cada pé desse café eu amarro um boi da minha invernada
E pra encerrar o assunto eu garanto que ainda me sobra uma boiada

Foi um silêncio profundo, o peão deixou o povo mais pasmado
Pagando a pinga com mil cruzeiros disse ao garçom pra guardar o trocado
Quem quiser meu endereço que não se faça de arrogado
É só chegar lá em Andradina e perguntar pelo rei do gado



Música e Economia – Desigualdade Social, latifúndio
O mineiro e o italiano – Tião Carreiro e Pardinho

https://www.youtube.com/
watch?v=pcfX5B-F8Tw

Um mineiro e o italiano viviam às barras dos tribunais
Numa demanda de terra que não deixava os dois em paz
Só de pensar na derrota o pobre caboclo não dormia mais
O italiano roncava nem, que eu gaste alguns capitais
Quero ver esse mineiro voltar de a pé pra minas gerais

Voltar de a pé pro mineiro seria feio pros seus parentes
Apelou para o advogado: Fale pro juiz pra ter dó da gente
Diga que nós somos pobres que meus filhinhos vivem doentes
Um palmo de terra a mais para o italiano é indiferente
Se o juiz me ajudar a ganhar lhe dou uma leitoa de presente



Música e Economia – Desigualdade Social, latifúndio
O mineiro e o italiano – Tião Carreiro e Pardinho

https://www.youtube.com/
watch?v=pcfX5B-F8Tw

Retrucou o advogado: O senhor não sabe o que está falando
Não caia nessa besteira senão nós vamos entrar pro cano
Este juiz é uma fera, caboclo sério e de tutano
Paulista da velha guarda família de 400 anos
Mandar leitoa para ele é dar a vitória pro italiano

Porém chegou o grande dia que o tribunal deu o veredicto
Mineiro ganhou a demanda, o advogado achou esquisito
Mineiro disse ao doutor: Eu fiz conforme lhe havia dito
Respondeu o advogado que o juiz vendeu e eu não acredito
Jogo meu diploma fora se nesse angu não tiver mosquito



Música e Economia – Desigualdade Social, latifúndio
O mineiro e o italiano – Tião Carreiro e Pardinho

https://www.youtube.com/
watch?v=pcfX5B-F8Tw

De fato, falou o mineiro, nem mesmo eu tô acreditando
Ver meus filhinhos de a pé meu coração vivia sangrando
Peguei uma leitoa gorda, foi Deus do céu me deu esse plano
De uma cidade vizinha, para o juiz eu fui despachando
Só não mandei no meu nome mandei no nome do italiano



Dino Franco e Mouraí



Música e Economia – Inflação, formação de preços 
A inflação e o salário – Dino Franco e Mouraí

https://www.youtube.com/
watch?v=zseg2LMlz7M

A inflação e o salário se encontraram de repente
O salário cabisbaixo, a inflação toda imponente
Criticando a humildade foi dizendo malcriada
Seu baixinho inconformado você não está com nada
O salário envergonhado foi dizendo bem cortes
Afinal quem é a senhora, pra que tanta estupidez
A inflação muito arrogante respondeu toda orgulhosa
Sou a força poderosa que arrasa com vocês

Eu sou filha do dinheiro ganho desonestamente
Sou neta do juro alto, do agiota sou parente
Eu sou prima do desfalque, do luxo desnecessário
Ajudar ao semelhante pra mim é cosa de otário
Dificulto a prestação que aumenta sem piedade
Eu acelero a ganância e outras barbaridades
Quem esbanja do meu lado sempre tem aceitação
Sou a famosa inflação afligindo a sociedade



Música e Economia – Inflação, formação de preços 
A inflação e o salário – Dino Franco e Mouraí

https://www.youtube.com/
watch?v=zseg2LMlz7M

O salário respondeu você é cheia de trama
Estou muito revoltado com a sua grande fama
A senhora é responsável por um sucesso aparente
E também por sua culpa veio miséria pra gente
Eu sou o pobre salário irmão da renda precária
O meu pai é o suor da nobre classe operária
Minha mãe é a lavoura de milho, arroz e feijão
Ouça bem dona inflação e senhora é mercenária

Vê se você vai andando sua bruxa descarada
Vive ainda nesta terra gente bem intencionada
Deixe de rondar meu povo que trabalha honestamente
Saiba que sua presença esta sendo inconveniente
Não existe neste mundo o que Deus do céu não veja
O Sol nasce, aquece a Terra, venta, chove relampeja
Eu sou o salário humilde da cidade e do sertão
E abraça neste chão toda a gente sertaneja



Música e Economia – Inflação, formação de preços 
A inflação e o salário – Dino Franco e Mouraí

https://www.youtube.com/
watch?v=zseg2LMlz7M

A inflação foi respondendo no meio de uma risada
Sua ficha, seu salário não me assusta em quase nada
Agora me dá licença eu preciso ir adiante
Vou indo com meu cortejo pra negociata importante
O salário disse a ela todo cheio de razão
Eu nasci pra ser humilde e não mudo de opinião
Nunca fui inconformado como a senhora falou
Saiba você que eu sou o equilíbrio da nação



Teodoro e Sampaio



Música e Economia – Inadimplência, juros 
Dinheiro emprestado – Teodoro e Sampaio

https://www.youtube.com/
watch?v=VYv9MTHqA8E

As minhas economias que a tempo eu tinha guardado
Se as coisas se apertassem eu estava preparado
Porém veio meu compadre um tanto desesperado
O meu coração sentiu quando o compadre me pediu
Meu dinheiro emprestado

Com prazo de 30 dias o dinheiro eu empresto
Para evitar que seu nome seja sujo no protesto
Amigo é pra essas horas, a gente faz o que pode
Isso é coisa provisória, será nossa promissória
Sua palavra e seu bigode

Passaram os 30 dias, o nosso prazo venceu
Esperei o meu compadre, ele não apareceu
Eu fui lá na casa dele, mas quando ele me atendeu
Eu falei do meu dinheiro, e para meu desespero
Ele quase me bateu



Música e Economia – Inadimplência, juros 
Dinheiro emprestado – Teodoro e Sampaio

https://www.youtube.com/
watch?v=VYv9MTHqA8E- O que que o senhor quer aqui em casa compadre

- Eu quero receber aqueles 2 mil que eu te emprestei
- Ninguém tá pagando ninguém, não vou pagar o senhor
- Mas quem não paga, compadre, é caloteiro
- Caloteiro não, compadre, eu sou inadimplente
- Inadimplente, inadimplente não sei o que que é não, mas eu sei o que é sem vergonha
- E o senhor é um velho retardado, some daqui arriteiro
- Fica de esmola pro senhor

Eu perdi o meu dinheiro, perdi o amigo também
Agora de hoje em diante não empresto um vintém
Me serviu como um exemplo, foi meu derradeiro tranco
Quem estiver apertado, quiser dinheiro emprestado
Que vá emprestar no banco



Raul Seixas



Música e Economia – lógica rentista  
Aluga-se – Raul Seixas

https://www.youtube.com/
watch?v=d3iI-ktX2WI

A solução pro nosso povo eu vou dá
Negócio bom assim ninguém nunca viu
Tá tudo pronto aqui é só vim pegar
A solução é alugar o Brasil

Nós não vamo paga nada
Nós não vamo paga nada, é tudo free
Tá na hora agora é free, vamo embora
Dá lugar pros gringo entrar
Esse imóvel tá pra alugar ah ah ah ah

Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar
Tem o Atlântico tem vista pro mar
A Amazônia é o jardim do quintal
E o dólar dele paga o nosso mingau



O Teatro Mágico



Música e Economia – Trabalho, condições de emprego 
O mérito e o monstro – O Teatro Mágico

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

O metrô parou, o metro aumentou
Tenho medo de termômetro
Tenho medo de altura, tenho altura de um metro e tanto
Me mato pra não morrer
Minha condição, minha condução
Meu minuto de silêncio
Os meus minutos mal somados
Sadomasoquismo são

Meu trabalho mais que forçado
Morrendo comigo na mão

[Pra dilatarmos a alma temos que nos desfazer
Pra nos tornarmos imortais 
A gente tem que aprender a morrer
Com aquilo que fomos e aquilo que somos nós]



Música e Economia – Mercantilização da vida (arte)
Pena – O Teatro Mágico

https://www.youtube.com/
watch?v=E3rJFriJ5IQ

O poeta pena quando cai o pano
E o pano cai, um sorriso por ingresso
Falta assunto, falta acesso
Talento traduzido em cédula
E a cédula tronco é a cédula mãe solteira
O poeta pena quando cai o pano
E o pano cai, acordes em oferta, cordel em promoção
A Prosa presa em papel de bala
Música rara em liquidação
E quando o nó cegar
Deixa desatar em nós
Solta a prosa presa
A Luz acesa
Lá se dorme um Sol em mim menor

Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior



Música e Economia – Mercantilização da vida (arte)
Pena – O Teatro Mágico

https://www.youtube.com/
watch?v=E3rJFriJ5IQ

O palhaço pena quando cai o pano
E o pano cai, a porcentagem e o verso, rifa, tarifa e refrão
Talento provado em papel moeda
Poesia metamorfoseada em cifrão
O palhaço pena quando cai o pano
E o pano cai, meu museu em obras, obras em leilão
Atalhos, retalhos, sobras
A matemática da arte em papel de pão

E quando o nó cegar
Deixa desatar em nós
Solta a prosa presa
A luz acesa
Já se abre um sol em mim maior

Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior



Plebe Rude



Música e Economia – Concentração de renda
Até quando esperar – Plebe Rude

https://www.youtube.com/
watch?v=Hau9i7FiVfM

Não é nossa culpa, nascemos já com uma bênção
Mas isso não é desculpa pela má distribuição

Com tanta riqueza por aí, onde é que está
Cadê sua fração?  

Até quando esperar?

E cadê a esmola que nós damos, sem perceber que aquele abençoado
Poderia ter sido você

Até quando esperar a plebe ajoelhar, esperando a ajuda de Deus

Posso vigiar teu carro
Te pedir trocados
Engraxar seus sapatos



Titãs



Música e Economia – Inflação, desemprego
Desemprego – composição Renato Russo / interpretação: Titãs

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

Não sei se tenho medo, não sei se tenho medo
Trabalho o tempo inteiro, estou procurando emprego 
E é mais um aumento, não tenho mais dinheiro 
Atraso o aluguel, não compro alimento 
Não sei se tenho medo, não sei se tenho medo 
Só este desespero, esqueço quando bebo 
Quem vai ser despedido, quem vai dançar primeiro 
E o pouco que recebo, é uma metade pelo meio 
Não sei se tenho medo, não sei se tenho medo 
Só este desespero, esqueço quando bebo 
E é mais um aumento, não tenho mais dinheiro 
Atraso o aluguel, não compro alimento



Legião Urbana



Música e Economia – condições de trabalho
Fábrica – Legião Urbana

Nosso dia vai chegar
Teremos nossa vez
Não é pedir demais, quero justiça
Quero trabalhar em paz, não é muito o que lhe peço
Eu quero um trabalho honesto, em vez de escravidão
Deve haver algum lugar, onde o mais forte
Não consegue escravizar, quem não tem chance
De onde vem a indiferença
Temperada a ferro e fogo?
Quem guarda os portões da fábrica?
O céu já foi azul mas agora é cinza
O que era verde aqui já não existe mais
Quem me dera acreditar que não acontece nada
De tanto brincar com fogo que venha o fogo então
Esse ar deixou minha vista cansada
Nada demais

https://www.youtube.com/
watch?v=8R2nsYInSL8



Música e Economia – desemprego, condições de trabalho
Música de Trabalho – Legião Urbana

Sem trabalho eu não sou nada, não tenho dignidade
Não sinto o meu valor, não tenho identidade
Mas o que eu tenho, é só um emprego
E um salário miserável, eu tenho o meu ofício
Que me cansa de verdade
Tem gente que não tem nada
E outros que tem mais do que precisam
Tem gente que não quer saber de trabalhar

Mas quando chega o fim do dia
Eu só penso em descansar
E voltar pra casa pros teus braços
Quem sabe esquecer um pouco
De todo o meu cansaço
Nossa vida não é boa
E nem podemos reclamar

https://www.youtube.com/
watch?v=wfuqOyp1bIo



Música e Economia – desemprego, condições de trabalho
Música de Trabalho – Legião Urbana

Sei que existe injustiça, eu sei o que acontece
Tenho medo da polícia, eu sei o que acontece
Se você não segue as ordens, se você não obedece
E não suporta o sofrimento, está destinado a miséria
Mas isso eu não aceito, eu sei o que acontece
Mas isso eu não aceito, eu sei o que acontece

Quando chega o fim do dia
Eu só penso em descansar
E voltar pra casa pros teus braços
Quem sabe esquecer um pouco
Do pouco que não temos
Quem sabe esquecer um pouco
De tudo que não sabemos

https://www.youtube.com/
watch?v=wfuqOyp1bIo


