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A BARATA 

 

A barata diz que tem  

sete saias de filó.  

É mentira da barata,  

ela tem é uma só.  

 

Ah! Ah! Ah!  

Oh! Oh! Oh!  

Ela tem é uma só.  

 

A barata diz que tem  

sete saias de balão.  

É mentira, ela não tem  

nem dinheiro pro sabão.  

 

Ah! Ah! Ah!  

Oh! Oh! Oh!  

Nem dinheiro pro sabão.  

 

A barata diz que tem  

um sapato de fivela.  

É mentira da barata,  

o sapato é da mãe dela.  

 

Ah! Ah! Ah!  

Oh! Oh! Oh!  

O sapato é da mãe dela. 

 

 

 

 

A CANOA VIROU 

 

A canoa virou,  

pois deixaram ela virar.  

Foi por causa de (Fulana),  

que não soube remar.  

 

Se eu fosse um peixinho  

e soubesse nadar,  

eu tirava (Fulana)  

do fundo do mar.  

 

Airi pra cá, airi pra lá,  

(Fulana) é bela e quer casar. 

 

 

A GALINHA DO VIZINHO 

 

A galinha do vizinho  

Bota ovo amarelinho  

Bota um, bota dois,  

Bota três, bota quatro,  

Bota cinco, bota seis,  

Bota sete, bota oito,  

Bota nove, bota dez 
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ALFACE JÁ ACABOU 

 

Alface já acabou [bis]  

a chuva quebrou-lhe  

o galho rebola chuchu, rebola chuchu 

[bis]  

rebola senão eu caio. 

 

 

A LINDA ROSA JUVENIL 

 

A linda rosa juvenil, juvenil,  

juvenil  

A linda rosa juvenil,  

uvenil  

Vivia alegre no solar, no solar,  

no solar 

Vivia alegre no solar, no solar.  

Mas uma feiticeira má, muito má,  

muito má  

Mas uma feiticeira má,  

muito má  

Adormeceu a rosa assim, bem assim,  

bem assim  

Adormeceu a rosa assim,  

bem assim.  

O tempo correu a passar, a passar,  

a passar  

O tempo correu a passar,  

a passar.  

O mato cresceu ao redor, ao redor,  

ao redor  

O mato cresceu ao redor,  

ao redor.  

Um dia veio um belo rei, belo rei,  

belo rei  

Um dia veio um belo rei, belo rei.  

E despertou a rosa assim, bem assim, bem 

assim,  

E despertou a rosa assim, bem assim. Lá lá 

lá lá lá lá lá lá lá lá. 

 

 

A POMBA NO LAÇO 

 

A pombinha voou, voou  

caiu no laço se embaraçou [bis]  

Ai me dá um abraço  

que eu desembaraço  

Essa pombinha [bis]  

que caiu no laço. 

 

AS FLORES 

 

Somos as flores mais perfumadas  

que beijam todos os beija-flores.  

Somos as flores cheias de fragrâncias, 

que representam o jardim da infância.  

 

Eu sou a rosa mais perfumada,  

que beija todos os beija-flores.  

Eu sou a rosa cheia de fragrância  

que representa o jardim de infância.  

 

[Eu sou o lírio, o cravo…] 

 

 

BÁ-BÉ-BI-BÓ-BU 

 

O bá-bé-bi-bó-bu V 

amos todos aprender,  

soletrando o bê-á-bá.  

na cartilha do ABC. [bis]  

 

O M é uma letra que se  

escreve no ABC.  

Maria, você não sabe  

como eu gosto de você. [bis] 
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BALAIO 

 

Eu queria ser balaio, sinhá!  

Balaio eu queria ser…  

Pra andar dependurado  

na cintura de você.  

 

Balaio, meu bem, balaio, sinhá,  

balaio do coração…  

Moça que não tem balaio, sinhá,  

bota a costura no chão.  

 

Eu mandei fazer balaio p 

ra guardar meu algodão  

Balaio saiu pequeno,  

não quero balaio, não. 

 

CACHORRINHO 

 

Cachorrinho está latindo  

lá no fundo do quintal.  

Cala a boca, cachorrinho!  

Deixa o meu benzinho entrar. 

  

Ô, tindô, lelê!  

Ô, tindô, lelê, lalá! 

 Ô, tindô, lelê!  

Não sou eu que caio lá. 

 

 

BAMBU 

 

Bambu tira bu,  

aroeira manteigueira,  

tirarás (Fulana)  

para ser bambu. 

 

BARATA 

 

Eu vi uma barata  

na careca do vovô.  

Assim que ela me viu,  

bateu asas e voou.  

 

Seu Joaquim-qui-rim-quim  

da perna torta-ra-ta  

dançando valsa-ra-sa  

com a Maricota-ra-ta.  

 

Eu bem que disse-ri-se  

que não bulisse-ri-se  

no violão-dão-rão-dão  

da dona Alice-ri-se. 

 

CAMINHO DA ROÇA 

 

No caminho da roça  

tem maracujá,  

mas não tem maduro  

pra meu bem chupar.  

 

Dona Mariquinha, olê [bis]  

Dona Mariquinha, olá 

 

 

 

CAI, CAI, BALÃO 

 

Cai, cai, balão!  

Cai, cai, balão,  

aqui na minha mão!  

Não cai não, não cai não!  

Cai na rua do sabão! 
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CARNEIRINHO, CARNEIRÃO 

 

Carneirinho, carneirão,  

neirão, neirão  

Olhai pro céu, olhai pro chão,  

pro chão, pro chão  

Manda o rei, nosso senhor,  

senhor, senhor,  

para todos se levantarem.  

[sentarem, ajoelharem etc.] 

 

DE ABÓBORA FAZ MELÃO 

 

De abóbora faz melão,  

de melão,  

faz melancia [bis]  

Faz doce, sinhá!  

Faz doce, sinhá!  

Faz doce, sinhá Maria!  

Quem quiser  

aprender a dançar  

vá na casa  

do seu Juquinha [bis]  

Ele pula, ele roda,  

Ele faz requebradinha. 

 

 

CARROCINHA 

 

A carrocinha pegou  

três cachorros de uma vez [bis]  

Tra-la-la-lá  

Que gente é essa?  

Tra-la-la-lá [bis]  

Que gente má 

 

 

CIRANDINHA 

 

Ciranda, cirandinha,  

vamos todos cirandar,  

vamos dar a meia-volta,  

volta e meia vamos dar.  

 

O anel que tu me deste  

era vidro e se quebrou.  

O amor que tu me tinhas 

 era pouco e se acabou.  

 

Por isso, dona (Fulana),  

entre dentro desta roda,  

diga um verso bem bonito, 

diga adeus e vá-se embora. 

DOIS PASSARINHOS 

 

Por esta rua, dominé,  

passeou meu bem, dominé.  

Não foi por mim, dominé,  

foi por alguém, dominé.  

Dois passarinhos, dominé,  

caíram no laço, dominé.  

Não foi por mim, dominé,  

foi por alguém, dominé.  

Dá um beijinho, dominé,  

dá um abraço, dominé,  

dá outro abraço, dominé,  

escolha um, dominé,  

para seu par, dominé. 

ESTOU PRESA 

 

Estou presa, meu bem , estou presa.  

Estou presa por um cordão.  

Me solte, meu bem, me solte.  

Me prenda no coração.  

No laço do teu olhar  

você me prendeu um dia  

fiz tudo pra me livrar (ai meu bem)  

mas vi que não conseguia 
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FUI NO MAR 

 

Fui no mar buscar laranja,  

coisa que o mar não tem.  

Voltei toda molhadinha  

das ondas que vão e vêm.  

 

Fui no mar da vida um dia,  

fui buscar amor também.  

O amor que eu queria, ai, meu Deus,  

no mar não tem!  

 

Nas ondas fui embalada  

até que à praia voltei  

sozinha, triste e molhada  

das lágrimas que chorei!  

 

 

GIROFLÊ 

 

Fui passear no jardim celeste  

Giroflê, giroflá  

Fui passear no jardim celeste  

para te encontrar. 

Se encontrasse com o rei  

Giroflê, giroflá  

Eu faria reverência  

Giroflê, giroflá  

Eu faria reverência  

para te encontrar.  

Se encontrasse com a rainha  

Giroflê, giroflá  

Se encontrasse com a rainha  

para te encontrar.  

Eu faria um cumprimento  

Giroflê, giroflá  

Eu faria um cumprimento  

para te encontrar.  

Se encontrasse com um soldado, 

 eu batia continência.  

Se encontrasse com o diabo,  

eu faria o sinal-da-cruz. 

FUI AO TORORÓ 

 

Fui ao Tororó  

beber água e não achei.  

Encontrei bela morena  

que no Tororó deixei.  

Aproveita, minha gente,  

que uma noite não é nada.  

Quem não dormir agora  

dormirá de madrugada.  

Ó, dona (Fulana), ó, (Fulanazinha),  

entrarás na roda ou ficarás sozinha.  

Sozinha eu não fico, nem hei de ficar,  

porque tenho (Fulana)  

para ser meu par. 

 Deita aqui no meu colinho,  

deita aqui no colo meu,  

e depois não vá dizer que você se 

arrependeu.  

Eu passei por uma porta, s 

eu cachorro me mordeu.  

Não foi nada, não foi nada, 

quem sentiu a dor fui eu.  

 

 
 

GUABIRABA 

 

Quebra-quebra guabiraba,  

quero ver quebrar 

Quebra lá que eu quebro cá,  

quero ver quebrar. 
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MACHADINHA 

 

Ai, ai, ai, minha machadinha!  

Ai, ai, ai, minha machadinha!  

Quem te pôs a mão  

sabendo que és minha? [bis]  

 

Se és minha,  

eu também sou tua. [bis]  

Pula, machadinha, pro meio da rua. [bis]  

 

No meio da rua  

não hei de ficar. [bis]  

Porque tenho (Fulana)  

para ser meu par. [bis] 

 

 
 

MARCHA, SOLDADO 

 

Marcha, soldado,  

cabeça de papel!  

Quem não marchar direito  

vai preso pro quartel.  

 

Marcha, soldado,  

cabeça de papelão!  

Se não marchar direito,  

cai na ponta do facão 

 

 

MEU GALINHO 

 

Há três noites que eu não durmo,  

ó-lá-lá!  

pois perdi o meu galinho,  

ó-lá-lá!  

Coitadinho, ó-lá-lá!  

Pobrezinho, ó-lá-lá! 

Eu perdi lá no jardim.  

 

Ele é branco e amarelo,  

ó-lá-lá!  

Tem a crista vermelhinha,  

ó-lá-lá!  

Bate as asas, ó-lá-lá!  

Abre o bico, ó-lá-lá!  

E faz qui-ri-qui-qui  

 

Já rodei em Mato Grosso, 

 ó-lá-lá, Amazonas e Pará,  

ó-lá-lá!  

Encontrei, ó-lá-lá!  

meu galinho, ó-lá-lá!  

no sertão do Ceará! 

 

MEU CHAPÉU 

 

O meu chapéu tem três pontas,  

tem três pontas o meu chapéu.  

Se não tivesse três pontas,  

não seria o meu chapéu. 

 

MEU LIMÃO 

 

Meu limão, meu limoeiro,  

meu pé de jacarandá,  

uma vez tindô-lê-lê,  

outra vez tindô-lá-lá. 
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MESTRE ANDRÉ 

 

Foi na loja do mestre André  

que eu comprei um pianinho  

Plim, plim, plim, um pianinho  

Ai olé, ai olé!  

 

Foi na loja do mestre André.  

Foi na loja do mestre André  

que eu comprei um violão.  

Dão, dão, dão, um violão  

Plim, plim, plim, um pianinho  

 

Ai olé, ai olé!  

Foi na loja do mestre André.  

Foi na loja do mestre André  

que eu comprei uma flautinha.  

Fla, fla, fla, uma flautinha.  

Dão, dão, dão, um violão,  

Plim, plim, plim, um pianinho.  

Ai olé, ai olé!  

Foi na loja do mestre André. 

 

 

O CRAVO E A ROSA 

 

O cravo brigou com a rosa  

debaixo de uma sacada  

O cravo saiu ferido  

e a rosa despedaçada.  

 

O cravo ficou doente,  

a rosa foi visitar.  

O cravo teve um desmaio  

e a rosa pôs-se a chorar 

 

 

 

 

MINEIRA DE MINAS 

 

Eu sou mineira de Minas,  

mineira de Minas Gerais.  

Eu sou carioca da gema,  

carioca da gema do ovo.  

Rebola-bola você diz que dá, que dá.  

Você diz que dá na bola,  

mas na bola você não dá. 

 

 

NA BAHIA TEM 

 

Na Bahia tem,  

tem, tem, tem  

na Bahia tem,  

oh!, maninha,  

coco de vintém.  

Na Bahia tem,  

vou mandar buscar  

máquina de costura,  

oh!, maninha,  

ferro de engomar. 

 

 

O PASTORZINHO 

 

Havia um pastorzinho  

Que vivia a pastorear  

Saiu de sua casa  

E pôs-se a cantar  

 

Dó, ré, mi, fá, fá, fá  

Dó, ré, dó, ré, ré, ré  

Dó, sol, fá, mi, mi, mi  

Dó, ré, mi, fá, fá, fá 
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PAI FRANCISCO 

 

Pai Francisco entrou na roda,  

tocando o seu violão  

dão rão rão dão dão [bis]  

Vem de lá seu delegado,  

E Pai Francisco  

foi pra prisão.  

Como ele vem todo requebrado,  

parece um boneco desengonçado. 

 

 

PEIXE VIVO 

 

Como pode um peixe vivo  

Viver fora da água fria [bis]  

Como poderei viver [bis]  

sem a tua, sem a tua  

sem a tua companhia? [bis] 

 

 
 

PIRULITO 

 

Pirulito que bate, bate  

Pirulito que já bateu  

Quem gosta de mim é ela  

Quem gosta dela sou eu.  

 

Ora, palma, palma, palma!  

Ora, pé, pé, pé!  

Ora roda, roda, roda!  

Caranguejo peixe é.  

 

Pirulito que bate,  

bate Pirulito que já bateu  

Que importa a você que eu bata, s 

e eu bato no que é meu? 

PERIQUITO MARACANÃ 

 

Periquito Maracanã  

cadê a sua Iaiá [bis]  

Faz um ano, faz dois anos  

que eu não vejo ela passar.  

 

Ora vai fechando,  

ora vai fechando,  

ora vai fechando até fechar.  

 

Ora vai afastando,  

ora vai afastando,  

ora vai afastando até afastar.  

 

Ora vai pulando,  

ora vai pulando,  

ora vai pulando até parar.  

Vai correndo até parar. 

 

 

PINTINHO 

 

Meu pintinho amarelinho,  

cata aqui na minha mão,  

na minha mão.  

Quando quer comer bichinho,  

com seu pezinho ele cisca o chão.  

Ele bate as asas,  

ele faz piu-piu,  

mas tem muito medo do gavião. [bis] 

 

 

PIÃO 

 

(Fulana) não é capaz [bis]  

de jogar o pião no chão,  

oi lá vai, lá vai, lá vai, oi [bis]  

lá vai o pião no chão, oi 
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POBRE E RICA 

 

Eu sou pobre, pobre, pobre  

de marré, marré, marré.  

Eu sou pobre, pobre, pobre  

de marré-de-si.  

 

Eu sou rica, rica, rica  

de marré, marré, marré.  

Eu sou rica, rica,  

rica de marré-de-si.  

 

Quero uma de vossas filhas  

de marré, marré, marré  

Quero uma de vossas filhas 

 de marré-de-si.  

 

Escolha a que quiseres d 

e marré, marré, marré.  

Escolha a que quiseres  

de marré-de-si.  

 

Eu quero a (Fulana)  

de marré, marré, marré.  

Eu quero a (Fulana)  

de marré-de-si.  

 

Que ofício darás a ela  

de marré, marré, marré?  

Que ofício darás a ela  

de marré-de-si?  

 

Dou ofício de costureira  

de marré, marré, marré.  

Dou ofício de costureira  

de marré-de-si.  

 

Esse ofício (não) me agrada  

de marré, marré, marré.  

Esse ofício (não) me agrada,  

de marré-de-si. 

POMBINHA BRANCA 

 

Pombinha branca,  

o que está fazendo?  

Lavando a roupa  

do casamento.  

 

A roupa é suja  

é cor-de-rosa pombinha  

branca é preguiçosa. 

 

 

RODA PIÃO 

 

O pião entrou na roda, ô, pião! [bis]  

Roda pião, bambeia pião! [bis]  

Sapateia no terreiro, ô, pião! [bis]  

Faça uma cortesia, ô, pião! [bis] 

 

 

SAI, PIABA 

 

Sai, sai, sai,  

Ó, piaba,  

saia da lagoa.  

Bota a mão na cabeça,  

a outra na cintura.  

Dá um remelexo no corpo,  

dá uma umbigada  

no outro. 

 

SAPO CURURU 

 

Sapo cururu da beira do rio,  

quando o sapo canta, oh, maninha,  

é que está com frio!  

 

A mulher do sapo  

deve estar lá dentro,  

fazendo rendinha, oh, maninha,  

para o casamento! 
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SAMBA LELÊ 

 

Samba Lelê tá doente,  

tá com a cabeça quebrada.  

Samba Lelê precisava  

é de umas boas lambadas.  

 

Samba, samba, samba, Lelê!  

Pisa na barra da saia, Lalá! 

  

Ó, morena bonita,  

onde é que você mora?  

Moro na rua da praia,  

digo adeus e vou embora.  

 

Samba, samba, samba, Lelê!  

Pisa na barra da saia, Lalá! 

 

 
 

 

SENHORA DONA SANCHA 

 

Senhora dona Sancha,  

coberta de ouro e prata,  

descubra o teu rosto,  

queremos ver tua cara.  

 

Que anjos são esses  

que andam por aí  

de noite e de dia,  

Pai-Nosso e Ave-Maria.  

 

Somos filhos de um rei,  

netos da rainha.  

Senhor rei mandou dizer  

que escolhesse uma pedrinha. 

 

 

SÃO JOÃO 

 

São João-da-ra-rão  

Tem uma gaita-ra-rai-ta  

Quando toca-ra-ro-ca  

Bate nela  

Todos os anjos-ra-ran-jos  

Tocam gaita-ra-rai-ta  

Tocam tan-ta-ra-tan-to  

Aqui na Terra. 

 

 

SE ESTA RUA FOSSE MINHA 

 

Se esta rua, se esta rua  

fosse minha,  

eu mandava,  

eu mandava ladrilhar  

com pedrinhas,  

com pedrinhas de brilhantes  

para o meu,  

para o meu amor passar.  

 

Nesta rua,  

nesta rua tem um bosque,  

que se chama,  

que se chama solidão.  

Dentro dele,  

dentro dele mora um anjo,  

que roubou,  

que roubou meu coração.  

 

Se eu roubei,  

se eu roubei teu coração,  

tu roubaste,  

tu roubaste o meu também.  

Se eu roubei,  

se eu roubei teu coração,  

é porque,  

é porque te quero bem. 
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SEREIA 

 

Eu morava na areia, sereia  

Me mudei para o sertão, sereia  

Aprendi a namorar, sereia,  

com um aperto de mão  

Oh, sereiá! 

 

TRÊS, TRÊS, PASSARÁ 

 

Três, três passará,  

derradeiro ficará.  

Bom vaqueiro, bom vaqueiro,  

dá licença d’eu passar  

com meus filhos pequeninos  

para acabar de criar. 

 

VAPOR DE CACHOEIRA 

 

O vapor de Cachoeira  

não navega mais no mar [bis]  

Arriba o pano, toca o búzio, 

 nós queremos vadiar.  

Ai, ai, ai, nós queremos vadiar 

 

TERESINHA DE JESUS 

 

Teresinha de Jesus  

de uma queda foi ao chão.  

Acudiram três cavalheiros,  

todos três chapéu na mão. 

 

O primeiro foi seu pai;  

o segundo, seu irmão;  

o terceiro foi aquele  

a quem Teresa deu a mão.  

 

Da laranja quero um gomo,  

do limão quero um pedaço,  

da morena mais bonita  

quero um beijo e um abraço. 

 
Fonte: 

São Paulo (Estado) Secretaria da Educação. Ler e escrever: livro de textos do 

aluno / Secretaria da Educação, Fundação para o Desenvolvimento da Educação; 

seleção dos textos, Claudia Rosenberg Aratangy. 3. ed. São Paulo : FDE, 2010. 
 

 


