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ATIVIDADES DE GEOGRAFIA: ÊXITO RURAL 

 O movimento humano dos campos para as cidades vem ocorrendo muito em muitos países. Muitas 

pessoas, especialmente os jovens, abandonam o campo em busca de trabalho e melhores oportunidades 

nos centros urbanos. Nem sempre é fácil dar esse passo, deixar a terra natal e tentar entrar numa nova vida. 

A tristeza de partir, a teimosia em ficar, a saudade do campo estão presentes em canções sertanejas bem 

conhecidas por todo o Brasil. 

 

        Saudade da minha terra 
                Goiá/Belmonte 
 
De que me adiante viver na cidade, 
Se a felicidade não me acompanhar 
Adeus paulistinha do meu coração, 
Lá pro meu sertão eu quero voltar. 
[...] 
Nesta nova vida, aqui na cidade, 
De tanta saudade, eu tenho chorado 
[...] 
E já me cansei de tanto sofrer 
Nesta madrugada estarei de partida 
Pra terra querida que me viu nascer 
O nhambu pintado no escurecer 
A lua prateada clareando a estrada 
A relva molhada desde o anoitecer 
Eu preciso ir pra ver tudo ali 
Foi lá que nasci, lá quero morrer. 

 
 

 
               

Último pau-de-arara 
         Venâncio/ Corumbá/ Guimarães 
 
A vida aqui só é ruim 
Quando não chove no chão, 
Mas se chover, dá de tudo, 
Fartura tem de montão! 
Tomara que chova logo, 
Tomara, meu Deus, tomara! 
Só deixo o meu Cariri 
No último pau-de-arara! 
Enquanto a minha vaquinha 
Tiver o couro e o osso 
E puder com o chocalho 
Pendurado no pescoço, 
Eu vou ficando por aqui. 
Que Deus do céu me ajude! 
Quem sai da terra natal, 
Em outros cantos não para 
Só deixo o meu Cariri 
No último pau-de-arara 

 

   Leia os versos da canção e observe a fotografia. Responda as seguintes questões: 

1. Nas duas canções, quem conta sua história?R.:______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Onde os personagens moram? Como é a vida deles? R.:______________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Qual o sentimento do personagem da canção Último pau-de-arara? O que ele afirma? 

R.: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

4. E o personagem da outra canção? O que aconteceu com ele? Para onde ele se mudou? Como ele se sente?   

R: ___________________________________________________________________________________________ 

5. Na sua opinião, existe relação entre a canção e a fotografia? Justifique sua resposta. 

R: ___________________________________________________________________________________________ 

6. Escolha uma das canções e faça um desenho ou uma colagem para ilustrá-la. Use o verso da folha. 

Fonte: CARVALHO, Elizabeth Auricchio; CASTRO, Taís Carolina de. Coleção nosso mundo Geografia, 3ª série, São Paulo: Ática, 2001 
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