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ATIVIDADE 20 

 

      Olá turma tudo bem, não é necessário copiar/imprimir os textos e mapas. Só se vocês têm como, mas as 

perguntas sim, devem copiar no caderno não esquecendo a data. “Desta vez vocês não precisam me enviar esta 

atividade”.  Esta semana vamos continuar falando sobre a região Norte, mais especificamente sobre a 

Amazônia e as questões socioambientais e o desenvolvimento sustentável. 

 

Amazônia  

[...]  

Canto teu verde planetário e no teu imenso respirar, canto o nosso pão de oxigênio… Canto a ti… Amazônia 

bosque inquietante da esperança… e eis porque denuncio esse machado cruel sobre teu peito… essa fruta 

milenar, dia a dia devorada. 

 [...] 

 Hoje canto os povos da floresta e o desencanto dessa memória esquecida. Falo de sobreviventes de tribos 

desgarradas de aldeias tristes de sonhos desmatados de segredos e tradições pirateadas das águas lavadas na 

bateia do mercúrio.  

[...]  

Amazônia… Amazônia… Quantos ainda cairão para que sobrevivas? Com que vozes cantaremos a esperança 

enlutados pela ausência dos que ousaram manter suas denúncias?  

[...]  

Falo da destruição diária e sorrateira de pastagens criminosas e de uma ingrata agricultura. Falo da natureza 

usada e abandonada de uma terra arrasada e de um deserto verde que cresce… dia a dia.  

[...]  

Quem sabe, o refluxo imperdoável do teu próprio martírio… uma malária cruel… algo que empeste essa 

ganância… antes… bem antes que essa segunda geração de abutres choque também os seus filhotes. ANDRADE, 

Manoel de. Cantares. São Paulo: Escrituras, 2007 

 

Atividades 

1) Copie no seu caderno o trecho do poema que trata de: povos da floresta, práticas predatórias e perseguição 

aos defensores da floresta.  

2) O autor é otimista ou pessimista em relação à situação atual da Amazônia e de seu possível futuro? 

Justifique.  



3) Qual a atividade econômica retratada no poema?  

4) O poema pode ser considerado uma denúncia do que acontece na Amazônia? Justifique.  

5) Por que é importante preservar a Floresta Amazônica? Escreva as suas conclusões no caderno. 

 


