
Vamos cantar, dançar 
e celebrar nossa 
cultura juntos?

Uma seleção de 14 cantigas folclóricas 
que fazem parte da tradição de  

várias regiões do Brasil
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O meu boi morreu

 https://youtu.be/qOatETqoT04

O meu boi morreu

O que será de mim

Mande buscar outro, oh maninha

Lá no Piauí

Tutu Marambá 
 https://youtu.be/NQ52zRQM0qM

Tutu Marambá não venhas mais cá

Que o pai do menino te manda voltar (repete)

Murucututu
 https://youtu.be/TkAT_sq6pZU

Murucututu detrás do murundu

Murucututu detrás do murundu

Lá vem a sinhá velha lá da banda do angu

Lá vem a sinhá velha lá da banda do angu

Murucututu de cima do telhado 

Murucututu de cima do telhado 

Deixa esse menino dormir sono sossegado 

Deixa esse menino dormir sono sossegado 

Jacarétutu, jacarémandu, tudo vai embora

Não pega o meu filhinho

Murucututu 

Murucututu 

(repete)
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Quem Te Ensinou a Nadar / 
Peixe Vivo 

 https://youtu.be/4J6nNQjK05U

Quem te ensinou a nadar? 

Quem te ensinou a nadar? 

Foi, foi, marinheiro, foi os 

peixinhos do mar

Como pode um peixe vivo 

viver fora d’água fria?

Como pode um peixe vivo 

viver fora d’água fria?

Como poderei viver? 

Como poderei viver? 

Sem a tua, sem a tua 

companhia? 

Sem a tua, sem a tua 

companhia?

Os pastores dessa aldeia

Fazem prece noite e dia 

Os pastores dessa aldeia

Fazem prece noite e dia 

Como poderei viver? 

Como poderei viver? 

Sem a tua, sem a tua 

companhia? 

Sem a tua, sem a tua 

companhia?
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A canoa virou 

 https://youtu.be/ivj-irfh5LU

Rema, rema, rema, 

Rema, rema, rema, 

Rema, rema, rema, 

Rema, rema, rema, 

Rema, rema, rema, 

Rema, rema, rema, 

A canoa virou 

Por deixar ela virar

Foi por causa da Sandra que não soube remar

Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar

Tirava a Sandra lá do fundo do mar

Siriri pra cá, siriri pra lá, 

A Sandra é feia e quer casar

5

https://youtu.be/ivj-irfh5LU
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Caranguejo /  
O Cravo e a Rosa

 https://youtu.be/0k3OAfKnjKE

Caranguejo não é peixe, 

Caranguejo peixe é

Caranguejo só é peixe 

Na enchente da maré

Ora palma, palma, palma, 

Ora pé, pé, pé

Ora roda, roda, roda, 

Caranguejo peixe é

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
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https://youtu.be/0k3OAfKnjKE
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Roda pião 

 https://youtu.be/K2eaY8TdJ8A

O pião entrou na roda, ô, pião

O pião entrou na roda, ô, pião

Roda, pião, bambeia, pião 

Roda, ô, pião, bambeia, pião 

Sapateia no terreiro, ô, pião

Sapateia no terreiro, ô, pião 

Roda, pião, bambeia, pião 

Roda, ô, pião, bambeia, pião 

Mostra tua figura, ô, pião,

Mostra tua figura, ô, pião,

Roda, pião, bambeia, pião 

Roda, ô, pião, bambeia, pião 

Faça uma cortesia, ô, pião

Faça uma cortesia, ô, pião

Roda, pião, bambeia, pião 

Roda, ô, pião, bambeia, pião 

Atira tua fieira, pião

Atira tua fieira, pião

Roda, ô, pião, bambeia, pião 

Roda, ô, pião, bambeia, pião 

Entrega o chapéu a outro, pião 

Entrega o chapéu a outro, pião 

Roda, ô, pião, bambeia, pião 

Roda, ô, pião, bambeia, pião 
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Balaio 

 https://youtu.be/GTtNYSMcJ5A

Eu queria se balaio, balaio eu queria ser

Pra andar dependurado, na cintura de "ocê"

Eu queria se balaio, balaio eu queria ser

Pra andar dependurado, na cintura de "ocê"

Balaio meu bem, balaio sinhá

Balaio do coração

Moça que não tem balaio, sinhá

Bota a costura no chão

Eu queria se balaio, na colheita da mandioca 

Pra andar dependurado, na cintura da chinoca

Eu queria se balaio, na colheita da mandioca 

Pra andar dependurado, na cintura da chinoca

Balaio meu bem, balaio sinhá

Balaio do coração

Moça que não tem balaio, sinhá

Bota a costura no chão

Eu mandei fazer balaio, pra guardar meu algodão

Balaio saiu pequeno, não quero balaio não

Eu mandei fazer balaio, pra guardar meu algodão

Balaio saiu pequeno, não quero balaio não

Balaio meu bem, balaio sinhá

Balaio do coração

Moça que não tem balaio, sinhá

Bota a costura no chão
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https://youtu.be/GTtNYSMcJ5A
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Fui no itororó 

 https://youtu.be/99KklR7sSaY

Fui no itororó beber

Água não achei

Achei bela morena

Que no itororó deixei

Aproveita minha gente

Que uma noite não é nada

Se não dormir agora

Vai dormir de madrugada

Oh! Mariazinha!

Oh! Mariazinha!

Entrarás na roda

Ou ficarás sozinha!

Oh! Mariazinha!

Oh! Mariazinha!

Entrarás na roda

Ou ficarás sozinha!

Sozinha eu não fico

Nem hei de ficar!

Pois eu tenho um amigo 

Para ser o meu par

Tira, tira o seu pezinho, 

Põe aqui juntinho ao meu 

E depois depois não vá dizer que você se arrependeu

Tira, tira o seu pezinho, 

Põe aqui juntinho ao meu 

E depois depois não vá dizer que você se arrependeu
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Passa, passa, gavião 

 https://youtu.be/SMx2z5hjTf8

Passa, passa, gavião 

Todo mundo passa

Passa, passa, gavião 

Todo mundo passa

As lavadeiras fazem assim

Assim, assim

Assim, assim

As lavadeiras fazem assim

Assim, assim

Assim, assim

Passa, passa, gavião 

Todo mundo passa

Passa, passa, gavião 

Todo mundo passa

Os cozinheiros fazem assim

Assim, assim

Assim, assim

Os cozinheiros  fazem assim

Assim, assim

Assim, assim

Passa, passa, gavião 

Todo mundo passa

Passa, passa, gavião 

Todo mundo passa

As bailarinas fazem assim

Assim, assim

Assim, assim

As bailarinas  fazem assim

Assim, assim

Assim, assim

Passa, passa, gavião 

Todo mundo passa

Passa, passa, gavião 

Todo mundo passa

Os violeiros fazem assim

Assim, assim

Assim, assim

Os violeiros  fazem assim

Assim, assim

Assim, assim
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https://youtu.be/SMx2z5hjTf8
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Boi 

 https://youtu.be/0ImYcU3M0LI

Olha o boi sará pintado, 

Olha o boi de mamão

Boi, boi, boi, boi

Boi, boi, boi, boi 

Olha o boi sará pintado, 

Olha o boi de mamão

Ele tem cara de bravo, mas não fuja, não

Olha o boi sará pintado, 

Olha o boi de mamão

Ele tem cara de bravo, mas não fuja, não

Da cabeça até o rabo, ele é de papelão 
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https://youtu.be/0ImYcU3M0LI
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De abóbora faz melão 

 https://youtu.be/2AocnrcqsNs

De abóbora faz melão,

De melão faz melancia

De abóbora faz melão,

De melão faz melancia

Faz doce, sinhá, faz doce, sinhá, faz doce, sinhá 

Maria

Faz doce, sinhá, faz doce, sinhá, faz doce, sinhá 

Maria

Quem quer aprender a dançar, vai na casa do 

Juquinha

Quem quer aprender a dançar, vai na casa do 

Juquinha

Ele pula, ele roda, ele faz requebradinha 

Ele pula, ele roda, ele faz requebradinha 

Eu entrei na roda
 https://youtu.be/wsUamt31PtI 

Ai, eu entrei na roda Ai, eu não sei como se dança 

Ai, eu entrei na “rodadança” Ai, eu não sei dançar

Sete e sete são quatorze, com mais sete, vinte e 

um Tenho sete namorados só posso casar com um 

Namorei um garotinho do colégio militar O diabo 

do garoto, só queria me beijar Todo mundo se 

admira da macaca fazer renda Eu já vi uma perua 

ser caixeira de uma venda.
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Vamos, maninha, vamos

 https://youtu.be/E2T0krMch1Q

Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá

Vamos, maninha, vamos,

Vamos, maninha, vamos,

À praia, passear

Vamos ver a barca nova que do céu caiu do mar 

Vamos ver a barca nova que do céu caiu do mar 

Nossa Senhora vendo

Os anjinhos a remar

Nossa Senhora vendo

Os anjinhos a remar

Rema, rema, remador, que essas águas são de flor 

Rema, rema, remador, que essas águas são de flor 

Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá

Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá
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A rosa amarela

 https://youtu.be/VfBkpi9Sew0

Olha a Rosa amarela, Rosa Tão bonita e tão bela, Rosa 

Olha a Rosa amarela, Rosa Tão Formosa, tão bela, Rosa 

Iá-iá meu lenço, ô Iá-iá Para me enxugar, ô Iá-iá Esta 

despedida, ô Iá-iá Já me fez chorar, ô Iá-iá
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https://youtu.be/E2T0krMch1Q
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