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Aproveitando o clima de inverno, que tal escutar 

esse forrózinho que trata um pouco sobre a seca e 

as enchentes no nordeste? 

Leia a letra, cante junto e veja se você consegue 

perceber quais problemas ambientais estão sendo 

tratados nessa canção!

E aí? Conseguiu entender de qual 

problema eles estão falando? 

Vamos descobrir juntos!

As mudanças que o ser humano fez 

no meio ambiente fizeram com que o 

Rio São Francisco transbordasse, lá na 

Bahia. As cidades de Remanso, Casa 

Nova, Sento-Sé e Sobradinho foram 

todas inundadas, no ano de 1974, para a 

construção de uma usina hidrelétrica. A 

hidrelétrica usa a força da água dos rios 

para gerar energia.

Na música, os artistas lamentam 

essas alterações que afetaram o meio 

ambiente e as pessoas 

que moravam lá. Eles 

também compartilham 

com a gente dois medos: 

o medo de que todo o

sertão nordestino seja

alagado e o medo que

o mar possa secar por

causa das mudanças

feitas pelo ser humano

na natureza.

APONTE O CELULAR E 

OUÇA A MÚSICA. SE NÃO 

ENCONTRAR, BASTA 

PESQUISAR O NOME DA 

MÚSICA NA INTERNET.

Sobradinho
Sá e Guarabyra

O homem chega e já desfaz a natureza 

Tira gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. 

O São Francisco lá pra cima da Bahia 

Diz que dia menos dia vai subir bem devagar. 

E passo a passo vai cumprindo a profecia 

Do beato que dizia que o Sertão ia alagar.

O sertão vai virar mar, dá no coração 

O medo que algum dia o mar também vire sertão.

Adeus Remanso, Casa Nova, Sento-Sé 

Adeus Pilão Arcado, vem o rio te engolir. 

Debaixo d’água lá se vai a vida inteira 

Por cima da cachoeira o Gaiola vai subir. 

Vai ter barragem no salto do Sobradinho 

E o povo vai-se embora com medo de se afogar.
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https://www.youtube.com/watch?v=EjVbTP7v9nY



