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Asa Branca

A poesia está constantemente presente
em nossa música popular, e muitas
vezes encontramos poemas que
retratam uma realidade social,
descrevendo as mais diferentes
situações e emoções presentes em
nosso cotidiano.

SOBRE A MÚSICA “ASA BRANCA”:

01. “Asa Branca” retrata a realidade da região nordeste do país. Através da

Leia o texto a seguir e tente entender
sua importância social.

Asa Branca (Luiz Gonzaga)
Quando olhei a terra ardendo
Qual fogueira de São João
Eu perguntei a Deus do céu, ai
Por que tamanha judiação
Eu perguntei a Deus do céu, ai
Por que tamanha judiação
Que braseiro, que fornalha
Nem um pé de plantação
Por falta d'água perdi meu gado
Morreu de sede meu alazão
Por falta d'água perdi meu gado
Morreu de sede meu alazão
Até mesmo a asa branca
Bateu asas do sertão
Então eu disse, adeus Rosinha
Guarda contigo meu coração
Então eu disse, adeus Rosinha
Guarda contigo meu coração

cíclico, ganha dimensões de catástrofe: os pequenos lavradores não têm como
sobreviver sem água e são obrigados a partir com a família e os animais para
outros lugares. Crianças, idosos, adultos, abandonam suas casas e partem
para a estrada numa difícil luta pela sobrevivência. Apesar das obras poéticas
que esse tema inspirou, a realidade dos retirantes é cruel e ainda existe em
nossos dias.

Hoje longe muitas léguas
Numa triste solidão
Espero a chuva cair de novo
Pra mim voltar pro meu sertão
Espero a chuva cair de novo
Pra mim voltar pro meu sertão
Quando o verde dos teus olhos
Se espalhar na plantação
Eu te asseguro não chore não, viu
Que eu voltarei, viu
Meu coração
Eu te asseguro não chore não, viu
Que eu voltarei, viu
Meu coração

RETIRANTES
Retirantes é como são chamadas as pessoas que migram a pé de um lugar
para outro durante os prolongados períodos de seca que assolam o sertão. Em
algumas regiões do Nordeste brasileiro, a seca, que é um fenômeno natural e

música podemos ter uma descrição do ambiente. Com suas palavras, conte
como o local descrito.
02. Fale sobre o Eu-lírico, conte o que acontece com esta pessoa e como ele
se sente.
03. O texto deixa claro que a água é essencial para a vida. Como isso é
mostrado no texto?
04. Asa Branca é o nome de uma ave típica da região. Explique qual é a
importância dessa ave para a mensagem do texto.
05. É correto afirmar que este texto é um poema por sua estrutura e
composição. Contudo, existem características do texto que fazem dele uma
narrativa. Explique esta afirmação.

SOBRE O TEXTO “RETIRANTES”:
Analise a tirinha abaixo:

06. Assim como o texto “Retirantes”, a tirinha aborda o tema “falta d’água”.
Explique as causas e as consequências dos eventos descritos nos dois textos.
07. No último quadrinho, que sentimentos a personagem está expressando
com sua expressão corporal? Explique.

