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André Dehó
Saxofone em:
Perdi meu galinho 
Serra, serra, serrador 
O jipe do padre

Patríca Mendoça Ribeiro 
Violoncelo em:
Na Chaminé
Teresinha de Jesus
Pombinha, quando tu fores
De marré
Sra. Dona Sanja
Eu era assim...
A carrocinha
A moda das tais anquinhas
Passa, passa gavião
No fundo do meu quintal

Maurício de Souza Roberto 
Flauta em:
De marré
Passa, passa três vezes 
Passa, passa gavião 
De abóbora faz melão 
No fundo do meu quintal
Teresinha de Jesus 
Festa de São João

Mário Manga
Violão tenor em: Mazu 
Bandolim em: Eu entrei na roda

Sérgio Altman
Flauta em: 
Igrejinha 
Bartolo

Jair de Souza Carmo Neto
Violão aço em:
Em alto-mar 
Coruja

Heitor Hideo Fujinami
Violino em:
Pombinha, quando tu fores 
De marré 
Na chaminé 
Passa, passa gavião 
No fundo do meu quintal 
Teresinha de Jesus 
Festa de São João 
Sra. Dona Sanja 
Eu era assim

Marco Alexandre Bernardes 
Pereira 
Voz, percussão e violão nylon

Professoras e alunos  
do Bola de Neve 
Voz, percussão e teclado

Participaram cantando  
também os alunos:
Alessandra de Albuquerque Sparks 
Caldas 
Maria Vitória de Castilho Almeida 
Jacobucci 
Mariana Ferro de Brito 
Sofia Mastropietro Borsari 
Philip Pecoraro Schaefer

ARRANJOS
Para cordas: Heitor Hideo Fujinami 
Para sax: André Dehó 
Para violão tenor/bandolim:  
Mário Manga 
Para flauta (nas faixas que executou):
Sérgio Altman 
Para flauta (nas faixas que executou):
Maurício de Souza Roberto 
Para violão aço:  
Jair de Souza Carmo Neto

Participa•›es Muito Especiais



5O Resgate da Magia
Por Ignácio de Loyola Brandão

Não existiam videogames, brinquedos comandados por controles re motos nem 

sequer se cogitava na imensa parafernália eletrônica que a cri ançada tem hoje à disposição. 

Pensar que uma bola de futebol de couro verdadeiro (capotão, dizia-se) era inacessível. 

As lojas de brinquedos, se vistas hoje, pareceriam negócios em liquidação, em vias de 

fechar as portas, tão poucas as variedades. Não reclamo, não tenho saudades, não critico. 

Constato. Cada época é sua época. Hoje existem muitas opções, porém menos tempo 

para usufruir tudo, o que acirra a necessidade imediata de decisões. Em outras épocas, o 

brinquedo ganho era o único que se teria por longo tempo, portanto era brincado até o 

desgaste total ou eventual troca.

Nesse mundo, a imaginação encontrou campo fértil. Brincadeiras tinham de ser 

inventadas, criadas na hora, muitos jogos nasceram nas ruas em momentos de inspiração. 

Para alimentar esses jogos existiam as cantigas de roda, os trava-línguas e as adivinhações. 

De contrapeso, as parlendas. A agilidade mental era requerida, o raciocínio, exigido. 

Gerações cresceram respondendo perguntas do tipo: “O que é, o que é uma caixinha 

de bom parecer, que nenhum carpinteiro pode fazer?”. A primeira vez que ouvi, não 

entendi o que significava bom parecer. Hoje, a frase seria: uma caixinha com um belo 

design e a resposta é amendoim. O que cai em pé e corre deitado? A chuva. O que só 

pode ser usado se for quebrado? O ovo.

Cada geração teve seus clássicos nas adivinhações e cantigas. Algu mas permanecem 

eternas. O que me intriga, tanto quanto me intrigam as anedotas, é a questão da criação. 

Quem, em que momento, senta-se e desen volve uma piada, uma canção simples, uma 

adivinhação, um trava-lín gua o faz pelo prazer que a criação traz, porque sabe que ela 

será anônima, de domínio público, não renderá direitos autorais. É criação pura, em 

seu estado mais límpido, nascida de uma necessidade interior.

Cantigas, parlendas e adivinhações exigem extrema síntese e uma estrutura  

que encerra em si a intriga de um romance policial. Em quatro linhas você obriga 

a pensar, a colocar os neurônios em atividade, a comparar. Sabe que existe ali  

uma pegadinha (para usar um termo moderno) e que a resposta óbvia não é a 

resposta certa.

Gênios anônimos por décadas (ou séculos) colocaram em campo uma produção 

extensa, divertida, o que nos divertiu. E tudo estaria a se perder, porque somos 

um país com pouca memória e um interesse menor ainda por ela, se pessoas como 



6Theodora Maria Mendes de Almeida não se colocas sem em campo para recuperar 

tesouros (palavra antiga). Este é o segundo volume de uma série que pode ser 

infindável e deve ser mantida até o momento em que se diga: não existe mais nada 

para ser recuperado. No entanto, engana-se quem pensa que essa criação desapareceu. 

Ela prossegue, talvez com menos intensidade, mas está viva, ainda que as 

crianças, nas noites de verão, não se reúnam mais na calçada para brincar de dar 

um tapa na bunda e ir se esconder, de atravessar a rua num pé só, de dançar a roda ao 

som de “Senhora Dona Sanja”, de “Um homem bateu em minha porta”, de “Maria, 

sacode a saia”, de “Tique-taque, carambola, este dentro, este fora”.

No entanto, alguma coisa boa acontece. Dei o primeiro volume desta coleção 

para duas sobrinhas de quatro anos e os CDs foram tocados à exaustão, para desespero das 

mães. Desespero e alegria, porque eram coisas “do tempo delas”, renascidas nas filhas. 

E os livros estão guardados para quando elas souberem ler. As meninas crescem e 

cantam as músicas, elas se incorporam aos repertórios. Quer dizer, a magia continua.

Felizmente pode continuar graças ao trabalho de Theodora. Quero dizer, ainda, que 

não podemos nem devemos pensar nas crianças e nos adolescentes como uma geração 

tecnocrata, automatizada, eletronizada. Fosse assim, por que o sucesso mundial, 

sem precedentes, de Harry Potter? Porque lida com a magia e essa está dentro do 

ser humano. E as criações populares resgatadas neste livro são pura magia, diversão. 

Portanto, livro para ser adotado em escolas para ajudar as cabe ças. Livro de currículo, 

de adoção. E sendo adotado, seria dos poucos lidos e ouvidos não por obrigação, e, sim, 

por prazer.
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Reunir o repertório de músicas e parlendas que faziam parte do nosso dia a dia 

na escola em um livro/CD foi a forma que encontrei para regis trar e valorizar ainda 

mais este patrimônio que faz parte de nossa cultura.

A maioria dessas cantigas é acompanhada de movimentos e formas de brincar 

que, assim como as letras, variam de acordo com cada lugar deste nosso imenso país. 

Foram trazidas por outros povos, como os portugueses, os africa nos e tantos outros, sendo 

incorporadas e transmitidas a cada nova geração.

Cantar, dançar e desenhar já faziam parte da rotina de atividades das crianças 

na escola, o que dava a elas muito prazer, além de favorecer a ampliação de seus 

conhecimentos.

Os professores e demais funcionários da escola também contribuíram com 

suas “memórias de infância” para ampliar e dar ainda maior significado à seleção. 

Escolhemos as ilustrações mais representativas de cada aluno, valorizando sua 

colaboração e sua percepção sobre o conteú do das músicas e parlendas.

As gravações em um estúdio profissional proporcionaram a todos uma experiência 

interessante e estimulante, além da compreensão de que a parti cipação de cada um 

ficaria gravada não só na memória.

Para realizar este trabalho procurei a parceria da Editora Caramelo, que se 

empenhou em produzir um livro de qualidade e garantir a distri buição. Assim 

poderíamos compartilhar tudo isso com mais pessoas.

Em agosto de 1998, o livro/CD ficou pronto e fizemos uma grande festa para o 

lançamento. O resultado foi, para todos nós, motivo de muito orgulho e satisfa ção, 

certos de que havíamos produzido algo importante.

Depois disso, fui me surpreendendo a cada dia com as manifesta ções de 

carinho de pessoas conhecidas e desconhecidas que, por meio de cartas, e-mails  

e telefonemas, manifestavam seu encanto: professores, edu cadores, fonoaudiólogos, 

pessoas que realizam trabalhos importantes com crianças no Brasil, ou simplesmente pais, 

avós, tios, que se lembraram de momentos de sua vida de criança. Fomos presenteados 

com uma crôni ca, no jornal O Estado de S. Paulo, do escritor Ignácio de Loyola Brandão, 

que, mesmo sem nos conhecer, compreendeu o valor de nossa proposta.

Embora o número de músicas e parlendas fosse grande, muitas outras ficaram de 

fora, pois há ainda um vasto repertório. Todas essas pessoas começaram a nos sugerir uma 

segunda seleção, um segundo volume.



Começamos então a reunir outras tantas, incluindo também trava-línguas e 

adivinhas, tão instigantes e atraentes para as crianças.

Terminamos a escolha do repertório e das ilustrações das crianças em junho de 2000, 

e iniciamos em agosto as gravações no estúdio. Para alguns de nossos alunos era uma 

experiência já conhecida, para outros, foi uma novidade cheia de expectativas.

Contamos agora com a colaboração de alguns pais-músicos que gen tilmente se 

ofereceram a participar, o que sem dúvida contribuirá para aumentar a qualidade e o 

prazer em ouvir.

Aproveito para agradecer a todos os que participaram: aos nossos alu nos, que são a razão 

de nosso empenho, aos professores, que fizeram tudo acontecer, e aos pais, que confiaram 

em nosso trabalho e permitiram que seus filhos fizessem parte dele.

Theodora Maria Mendes de Almeida

Coordenadora pedagógica

Bola de Neve - Educação Infantil
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Parlenda

Era uma vEz, três 
Dois piratas 
E um francês 
o francês 
puxou a EspaDa
os piratas
sE arrEpiaram
pEnsa quE matou?
vou lhE contar o quE sE passou:
Era uma vEz, três.

Ilustrado por Henrique Abdalla Conrado
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eu era assim...

quanDo Eu 
Era nEnê, 

nEnê, nEnê, 
Eu Era assim... 

Eu Era assim...

 quanDo Eu Era 
mocinha, 
mocinha, 
mocinha, 

Eu Era assim...
Eu Era assim...

quanDo Eu 
Era mamãE, 
mamãE, 
mamãE, 
Eu Era assim...
Eu Era assim...

quanDo
 Eu Era 

caDuca, 
caDuca, 

caDuca, 
Eu Era assim...

Eu Era assim...

quanDo Eu Era 
mEnina, 
mEnina, 
mEnina, 
Eu Era assim... 
Eu Era assim...

quanDo Eu 
Era casaDa, 
casaDa, 
casaDa, 
Eu Era assim... 
Eu Era assim...

quanDo 
Eu Era
vovó, vovó, 
vovó,

Eu Era assim...
Eu Era assim...

quanDo Eu
Era cavEira, 

cavEira, 
cavEira, 
Eu Era  
assim... 
Eu Era assim...

Ilustrado por Geórgia Bianco Januzzi
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CarroCinha

a carrocinha pEgou

três cachorros DE uma vEz.
 

tra lá lá quE gEntE é Esta 

tra lá lá quE gEntE má.

Ilustrado por

Rafael Alves Campos




