
Para Florestan Fernandes, Sílvio Romero “é o pri mei ro 

fol clo ris ta bra si lei ro repre sen ta ti vo”. Um dos obje ti vos 

desse incan sá vel pes qui sa dor foi reco lher con tos e cantos 

popu la res de diver sas ori gens, na ten ta ti va de esta be le cer 

uma liga ção entre a cul tu ra popu lar e a eru di ta. O pro pó

si to da cole ção Do arco-da-velha – Sílvio Romero é apre

sen tar ao lei tor em for ma ção um pouco desse reper tó rio. 

São his tó rias e versos criados num tempo muito anti go, 

mas que ainda tocam aqueles que têm ouvidos para ouvir.
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Apresentação

Parlendas são brin ca dei ras com pala vras rea li za das para pas
sar o tempo ou apren der algu ma coisa. Elas nem sem pre são 
com pos tas de ver sos rima dos, mas seu ritmo repe ti ti vo e de fácil 
memo ri za ção agra da crian ças de todas as ida des. Em geral, as 
par len das são decla ma das como ver sos meló di cos, mar ca dos 
for te men te pelo ritmo.

Neste livro você encon tra rá algu mas par len das que Sílvio 
Ro me ro reco lheu em diferentes esta dos bra si lei ros: Rio de 
Janeiro, Pernambuco e Sergipe. Mas a maio ria delas tem ori
gem em Portugal, onde essa mani fes ta ção lite rá ria popu lar é 
conhe ci da como cantilena ou lenga‑lenga. 

Quando a par len da auxi lia na fixa ção de algum con cei to, 
como em “O tan go lo man go”, usada para ensi nar con ta gem 
numé ri ca, rece be o nome de mnemonia.

Às vezes a par len da é decla ma da para sor tear quem deve ini
ciar um jogo, caso de “Jogo da argo li nha” e “Jogo da lua nova”. 
Nessas brin ca dei ras, as parlendas são reci ta das rapi da men te, 
enquan to um dos par ti ci pan tes do jogo bate leve men te na 
cabe ça de cada com pa nhei ro. É eli mi na do quem for toca do ao 
final do últi mo verso.

Talvez você já conhe ça algu mas das par len das sele cio na das 
nesta anto lo gia, mas é pos sí vel que elas apre sen tem cer tas dife
ren ças. Isso acon te ce por que as par len das, assim como outras 
mani fes ta ções popu la res, via jam de um lugar para outro e, nesse 
per cur so, vão sendo adap ta das pelos falan tes de cada local. 

Boa lei tu ra!

Maria Viana
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Sílvio Romero

BÃO-BA-LA-LÃO
(PERNaMBucO)

BãOBalalãO,
SINhô caPITãO,
Na TERRa dO MOuRO
MORREu SEu IRMãO,
cOzIdO E aSSadO 
NO SEu caldEIRãO.
MEIOdIa,
PaNEla aO fOgO,
BaRRIga vazIa;
MacacO TORRadO
QuE vEIO da BahIa,
PRa daR TaPONaS
EM SIá dONa MaRIa.

9
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11

Sílvio Romero

DINGLIN, DINGUES, MARIA PIRES?

dINglIN, dINguES, MaRIa PIRES?
dINglIN, dINguES, ESTOu fazENdO PaPa.
dINglIN, dINguES, PaRa QuEM?
dINglIN, dINguES, PaRa JOãO MaNcO.

QuEM fOI QuE O MaNcOu?
fOI a PEdRa.
cadê a PEdRa?
ESTá NO MaTO.
cadê O MaTO?
O fOgO QuEIMOu.
cadê O fOgO?
a água aPagOu.
cadê a água?
O BOI BEBEu...
cadê O BOI?
fOI BuScaR MIlhO.
PaRa QuEM?
PaRa a galINha.
cadê a galINha?
ESTá PONdO.
cadê O OvO?
O PadRE O BEBEu.
cadê O PadRE?
fOI dIzER MISSa.
cadê a MISSa?
Já SE acaBOu.
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