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FESTA DO MILHO 

O sertanejo festeja 

A grande festa do milho 

Alegre igual a mamãe 

Que vê voltar o seu filho 

 
Em março queima o roçado 

Aos dezenove ele planta 

A terra já está molhada 

Ligeiro o milho levanta 

Dá uma limpa em abril  

Em maio solta o pendão 

Já todo embonecado 

Prontinho para São João 
 

O sertanejo festeja 

A grande festa do milho 

Alegre igual a mamãe 

Que vê voltar o seu filho 

No dia de Santo Antônio 



  

Já tem fogueira queimando 

O milho já tá maduro 

Na palha vai se assando 

No São João e São Pedro 

A festa de maior brilho 

Porque pamonha e canjica 

Completam a festa do milho 

 

O sertanejo festeja 

A grande festa do milho 

Alegre igual a mamãe 

Que vê voltar o seu filho 

 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

 

E a música vencedora é...A festa do milho, escrita e cantada por Luiz Gonzaga.  

Luiz Gonzaga (1912-1989) foi um músico brasileiro. Sanfoneiro, cantor e 
compositor, recebeu o título de "Rei do Baião". Foi responsável pela valorização dos 
ritmos nordestinos, levou o baião, o xote e o xaxado, para todo o país. A música "Asa 
Branca" feita em parceria com Humberto Teixeira, gravada por Luiz Gonzaga no dia 3 
de março de 1947, virou hino do Nordeste brasileiro. 

A escrita da música tem uma estrutura muito diferente de um texto narrativo.  

A estrutura desse texto tem a forma de um poema. Os poemas são construídos 
com versos e estrofes. 



  

O verso e a estrofe são elementos do texto poético. Cada linha de um poema 
representa um verso, já a estrofe é o conjunto de versos. 

E na música há um outro integrante, o refrão que são as estrofes que se 
repetem no decorrer da música.  

 

1. Quantas estrofes há nesta música? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  

 

2. Quantos versos há na música Festa do milho?  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  

 
3. No trecho: 

“Alegre igual a mamãe  

Que vê voltar o seu f i lho”  

 A mãe está alegre ao rever o filho, para você de onde esse filho voltou? Onde 
ele estava?  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  

4. Pesquise o significado etimológico (a origem) da palavra sertanejo e registre 
aqui.  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  

 

5. Pesquise o que é o pendão do milho, registre sua descoberta e depois 
represente por meio do desenho.  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________



  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  

 

 

 

 


