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A triste partida 

(...) O carro já corre 

No topo da serra 

Oiando pra terra 

Seu berço, seu lá. 

Aquele nortista 

Partindo de pena 

De longe acena: 

Adeus, Ceará! 

 

No dia seguinte, 

Já tudo enfadado, 

E o carro embalado, 

Veloz a corrê, 

Tão triste, coitado, 

Falando saudoso 

Seu filho choroso 

Excrama a dizê: 

 

- De pena e sodade, 

Papai sei que morro! 

Meu pobre cachorro 

Quem dá de comê? 

Já ôto pergunta: 

- Mãezinha, e meu gato? 

Com fome, sem trato, 

Mimi vai morrê! 

 

E a linda pequena 

Tremendo de medo: 

- Mamãe, meus brinquedo! 

Meu pé de fulô! 

Meu pé de rosêra, 

Coitado, ele seca! 

E a minha boneca 

Também lá ficou (...) 

Patativa do Assaré. Canção citada em Hélder Pinheiro. 

Cordel na sala de aula. São Paulo: Duas cidades, 2001. 

 

Migração e imigração 

Emigrante – é a pessoa que sai do seu país. 

Imigrante – é a pessoa que sai do seu país para morar em outro.   

Migrante – é aquele que muda de lugar, estado ou região de um mesmo país. 
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Imigrantes  

 A partir do século XIX começaram a vir para o Brasil imigrantes Japoneses, alemães e 

italianos. Eles vinham ao Brasil com a esperança de um futuro melhor, mas na maioria das vezes 

eles acabaram passando necessidades. 

 Muitos deles vieram para cá com estudo e com ideias que os levaram a algum tempo 

depois conseguir riquezas e posses. Eles enriqueceram nossa cultura e ajudaram a construir 

nosso país. 

Migrantes 

 As pessoas deslocam-se por diferentes motivos. A maioria delas tem como objetivo se 

livrar da pobreza. 

 Algumas mudam-se para trabalhar ou para estudar. 

 Por vezes empresas e empresários saem em busca de grandes terras com melhores 

condições de desenvolvimento e mão de obra mais barata. 

 

Questões  

1) Qual é o título do poema? 

R.: A triste partida 

2) Marque no poema palavras escritas erradas. Em sua opinião por que o poema é escrito 

assim? 

R.: Resposta pessoal. (O poema é escrito assim pois representa a fala de um povo simples) 

3) Qual é o tem do poema? 

R.: O tema principal do texto é a migração de uma família. 

4) Quem é o autor do poema? 

R.: O autor do poema é Patativa do Assaré. 

5) As pessoas retratadas no poema estão felizes? Justifique sua resposta. 

R.: As pessoas do poema estão tristes por deixar sua terra, sua casa e suas coisas. 

6) João decidiu sair de seu país. Ele é um? 

R.: Ele é um Emigrante. 

7) Pedro saiu da Itália e veio morar no Brasil. Ele é um? 

R.: Ele é um Imigrante. 
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8) Maria saiu de Pernambuco para morar em São Paulo. Ela é uma? 

R.: Ela é uma Migrante 

9) Cite alguns motivos  que levam as pessoas a migrarem de um lugar para o outro. 

R.: As migram em busca de melhores condições: alguns fugindo da pobreza, buscando trabalho e 

estudo; já outros em busca de melhores condições de produção industrial e agrícola. 

10)Em que século começaram a vir os imigrantes para o Brasil? 

R.: A grande maioria dos imigrantes vieram para o Brasil no século XIX. 

 


