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1.  A ÁRVORE DA MONTANHA 
 

A árvore da montanha ô leria ô  (4X) 
 

 Essa árvore tinha um galho,  
ó que galho, belo galho,  
ai, ai , ai, que amor de galho. 
O galho da árvore... 
 

A árvore da montanha ô leria ô   
(4X) 
Esse galho tinha um broto,  
ó que broto, belo broto,  
ai, ai , ai, que amor de broto. 
O broto do galho,  
o galho da árvore... 

 

A árvore da montanha ô leria ô   
(4X) 
 Esse broto tinha uma folha,  
ó que folha, bela folha,  
ai, ai , ai, que amor de folha. 
A folha do broto,  
o broto do galho,  
o galho da árvore.... 
 

A árvore da montanha ô leria ô   
(4X)

E assim por diante: 
Árvore, galho, broto, folha, ninho, ovo, ave, pena, índio, arco, flecha, árvore… 

 
Esta é uma típica canção acumulativa com uma grande cadeia de fatos. Sua autoria e origem são 

desconhecidos. Ela era cantada antes do século XVIII no sul da Inglaterra, na Escócia e no País de Gales, 
sob o nome de The Tree in the Wood (A Árvore no Bosque). Como sabemos as canções sofrem influências 
de vários fatores culturais através dos tempos. Certamente a versão que nós conhecemos foi costurada 

no continente americano do norte. Neste caso a palavra chave é "índio", que não encontramos nas versões 
inglesa e francesa. Também é conhecida na Inglaterra sob o nome de Green Grass Grows All Around (O 
gramado verde cresce em volta de tudo). Devido a sua cadeia associativa é utilizada por enfermeiras em 

tratamento de crianças nos hospitais infantis da Inglaterra. É muito popular entre os Escoteiros da 
América do Sul, principalmente no Brasil. Em 1964 a fábrica de discos "Odeon" lançou a pedido da UEB 

um Long Playing com o "Trio Irakitan", onde esta canção aparece em segundo lugar da face "A". 
 

Pesquisa: Moacyr Mallemont Rebello Filho http://www.redel.com.br/~mallemont/  - The Scout Song Book (O Livro de 
Canções Escoteiras), 2a edição, 1963, editado pela The Boy Scouts Association da Inglaterra. 

 
 
2.  A BACTÉRIA 
 

Era uma bactéria, ria, 
Muito feia, ia, 
Horrorosa, za, 
Pegou um corpo, po, 
Muito forte, te, 
Se danou, se danou 
para valer ! 

O corpo tinha anticorpos, pos, 
e eles logo, go, 
resolveram, ram, 
Deu uma briga, ga, 
violenta, ta 
Foi assim, foi assim 
que ela morreu ! 
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3.  A CASINHA 
 

Eu tenho uma casinha... Assim, assim 
Que solta fumacinha... Assim, assim 

Eu bato na portinha... Assim, assim 
Eu lustro o sapatinho... Assim, assim 

 
 
4.  A CORUJA 
 

No meio da floresta morava uma 
coruja 
e nas noites de lua se ouvia o seu 
cantar: 
Tui, tui, tui, tui, tui tui turui tui tui 
Tui, tui, tui, tui, tui tui turui tui tui 
Guriram tcham tcham - Guriram 
tcham tcham 
Verave guri guri guri ram tcham 
tcham 

Guriram tcham tcham - Guriram 
tcham tcham 
Verave guri guri guri ram tcham 
tcham 
Verave - Verave - Verave guri guri 
guri ram tcham tcham 
Verave - Verave - Verave guri guri 
guri ram tcham tcham 

 
 
5.  A ESPECIALIDADE 
Versão da musica “cantar, cantar, cantar” de Sidney Matos - letra Sonia Jorge  
 

A especialidade 
É um convite do saber 
Pois em qualquer idade 
Vivemos para aprender 
Saber é um tesouro 

Que ninguém pode nos roubar 
Quem sabe, faz e serve. 
É útil em todo o lugar 
Com os demais divide 
Para o amor multiplicar 

 
 
6.  A FLOR RUBRA 
 

A flor rubla iluminar-nos-á 
Lobada dança em derretor 
Dançando, lobos, nossa lei cantai 
Com o cair do sol 
 

Tú eu somos irmãos 
E do mesmo covil 

Teu rastro sai junto ao meu rastro 
Minha caça é prá tí 
 

De Baloo ouvi sempre as lições 
Lobada dança em derredor 
Gostosa caça assim conseguirás 
Com o cair do sol 
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Como dançar:A Alcatéia entra em posição como se fosse executar um Grande Uivo. Na palavra "Lobada", 
todos saltam e dançam até "cair do sol", seguindo o ritmo da música. Chegando a "tú e eu somos irmãos", 
todos param e ficam aos pares, um de frente para o outro; em seguida, todos se voltam para o centro e 
cantam a partir de "e do mesmo covil", até o final da primeira estrofe. Ao começar à segunda estrofe, 

reassumem todos a posição do Grande Uivo, levantando-se e dançam ao cantar a palavra "Lobada", voltam-
se para o centro em "tú e eu somos irmãos" e assim terminam o canto. 

 
 
7.  A FLOR VERMELHA 
 

A flor vermelha iluminará 
Alcatéia dança ao seu redor 
Dançando, lobos, nossa lei cantai, 
Com o cair do sol 
Tu e eu somos irmãos 
E do mesmo sangue 
Teu rastro vai junto ao meu rastro 
Minha caça e para ti 

De Baloo ouvi sempre as lições 
Alcatéia dança ao seu redor 
Boa caçada assim conseguirás 
Com o cair do sol 
Tu e eu somos irmão 
E do mesmo sangue 
Teu rastro vai junto ao meu rastro 
Minha caça é para ti. 

 
 
8.  A JIBÓIA 
 

A jibóia me falou que está com fome 
Ta com fome faz um ano que não 
come 
Foi falando e foi abrindo a sua goela 
É por isso que eu não chego perto 
dela 
 

A Jibóia me falou que quer caricia 
Quer caricia e está cheia de malicia 
Foi falando e foi abrindo a sua goela 

É por isso que eu não chego perto 
dela 
 

A Jibóia me falou que quer um 
abraço 
Ela pensa que sou bobo e sou 
palhaço 
Foi falando e foi abrindo a sua goela 
É por isso que eu não chego perto 
dela 

 
9.  A LEI 
 

Nossa lei tem cinco artigos cada 
qual bem definido 
deve levá-los a sério todo bom e fiel 
lobinho 
o lobinho ouve sempre bem atento 
os velhos lobos 

abre os olhos e o ouvidos pensa 
primeiro nos outros 
ele é limpo e alegre gosta sempre da 
verdade 
é honesto e companheiro nunca é 
falso ou covarde. 
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10.  A LEI ESCOTEIRA 
 

ESTRIBILHO: 
Escoteiros, Escoteiros meus amigos, 
vamos todos com atenção 
cantarolando, 
nossa lei que tanto amamos escutar. 
 

Um, um, um, um, 
O escoteiro tem uma só palavra, 
sua honra vale mais que a própria 
vida. 
 

Dois, dois, dois, dois. 
O escoteiro é, o escoteiro é. 
O escoteiro é leal. 
 

Três, três, três, três. 
O escoteiro está sempre alerta 
e pratica diariamente uma boa ação. 
 

Quatro, quatro, quatro, quatro. 
O escoteiro é amigo de todos, 
e irmão dos demais escoteiros. 
 

Cinco, cinco, cinco, cinco. 
O escoteiro é, o escoteiro é. 
O escoteiro é cortes. 
 

Seis, seis, seis, seis. 
O escoteiro é, 
bom para os animais, 
e as plantas. 
 

Sete, sete, sete, sete. 
O escoteiro é. 
O escoteiro é obediente  e 
disciplinado. 
 

Oito, oito, oito, oito. 
O escoteiro é. O escoteiro é alegre  
e sorri nas dificuldades. 
 

Nove, nove, nove, nove. 
O escoteiro é. 
O escoteiro é econômico 
e respeita o bem alheio. 
 

Dez, dez, dez, dez. 
O escoteiro é 
O escoteiro é 
limpo de corpo e alma. 

 
11.  A NOITE NO ACAMPAMENTO 
 

Na doce paz da noite**, vamos 
cantar**. 
Sempre Alerta Escoteiros. 
Sempre Alerta vamos cantar. 
À luz desta fogueira**, vou me 
alegrar**. 
Sempre Alerta Escoteiros . . . vou 
me alegrar. 
E junto aos meus amigos**, vou me 

aquecer** 
Sempre Alerta Escoteiros . . . , vou 
me aquecer 
É alegre o nosso canto**, junto à 
fogueira**. 
Sempre Alerta Escoteiros . . . , 
junto à fogueira 
E nós assim unidos**, como é tão 
bom**. 
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Sempre Alerta Escoteiros . . . como 
é tão bom 
Todo amor do mundo**, pudesse 
crer **. 
Sempre Alerta Escoteiros . . . 
pudesse crer. 
Amor e paz buscamos**, de 

coração**. 
Sempre Alerta . . . de coração. 
Feliz todas as noites**, eu 
cantarei**. 
Sempre Alerta Escoteiros . . . eu 
cantarei.      

 
**Coral Repete

 
12.  A ORQUESTRA 
 

Fiz um teste musical 
Numa grande orquestra (Todos) 
Tinha zabumba 

Tinha zabumba (Todos) 
Zumba, zumba, zumba zá 

 
Piano - Violino - Corneta – Flautinha 

 
 
13.  A ORQUESTRA 
 

O Baloo vinha pela estrada, 
tocando seu tambor, tarará, tatá. 
A Baguera acompanhava tocando o 
violão. 
Digdeg, digdeg, digdon. 
Tarará, tatá. Digdeg, digdeg, 
digdon. 
Tarará, tatá. Digdeg, digdeg, 
digdon. 
Tarará, tatá. Digdeg, digdeg, 
digdon. 
O Baloo vinha pela estrada  
tocando seu pistão pororó, popó. 
A Baguera acompanhava tocando 
acordeon. 

Nhecnhec, nhecnhec, nhecnhom.    
Pororó, popó, popó. Nhecnhec, 
nhecnhec, nhecnhom. 
Pororó, popó, popó. Nhecnhec, 
nhecnhec, nhecnhom. 
Tarará, tatá, tatá. Digdeg, digdeg, 
digdon. 
Tarará, tatá, tatá. Digdeg, digdeg, 
digdon. 
Tarará, tatá, tatá. Digdeg, digdeg, 
digdon. 
Pororó, popó, popó. Nhecnhec, 
nhecnhec, nhecnhom. 
Pororo, popó, popó. Nhecnhec, 
nhecnhec, nhecnhom 
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14.  A PAZ 
 

Fico pensando, em mais um dia que 
vai, 
Nós reunidos, buscando um pouco de 
paz 

A espera é longa, mas vale a pena 
esperar 
A paz se esconde, mas haveremos 
de achar. 

 
15.  A REUNIÃO 
 

Quando o sábado vem 
A festa lá na sede é sensacional 
Tem reunião 
Tem encontro com akelá 

Lobinhos vêm dali, lobinhos vem de 
lá. 
Tem reunião, tem reunião! 

 
 
16.  A VACA SUBIU NO MONTE 
 

A vaca subiu no monte, 
A vaca subiu no monte, 
A vaca subiu no monteee... 
O que é que a vaca viu ? 
O que é que a vaca viu ? 
O que é que a vaca viu ? 
(repetir ao menos 10 vezes) 

O outro lado do monte, 
O outro lado do monte, 
O outro lado do monte, 
Foi o que a vaca viu. 
Foi o que a vaca viu. 
Foi o que a vaca viu. 

 
(repetir só duas vezes) 

17.  A VIAGEM 
 

Eu vim de longe pra encontrar o meu 
caminho, 
Tinha um sorriso e o sorriso ainda 
valia, 
Achei difícil a viagem até aqui, 
Mas eu cheguei, mas eu cheguei... 
Eu vim depressa eu não vim de 
caminhão, 
Eu vim a jato neste asfalto nesse 
chão, 
Achei difícil a viagem até aqui, 
Mas eu cheguei, mas eu cheguei... 

Eu vim por causa daquilo que não se 
vê, 
Vim nu, descalço, sem dinheiro e o 
pior, 
Achei difícil a viagem até aqui, 
Mas eu cheguei, mas eu cheguei.... 
Eu tive ajuda de quem você não 
acredita, 
Tive a esperança de chegar até aqui, 
Vim caminhando e aqui estou, me 
decidi, 
Eu vou ficar, eu vou ficar... 
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18.  AO LONGE E MUITO DISTANTE 
 

Ao longe muito distante 
Fica o campo aonde eu vou 
Paisagens belas e deslumbrantes 
Minha tropa visitou 
Vim da cidade 

Vida agitada 
Agora quero descansar 
Vou ao longe, longe, longe 
Junto ao pé da Serra 
Vou com a tropa acampar 

 
 
19.  AS BABULETAS 
 

Nois semos as babuletas, de asa 
branca e rabo preto 
Vuemos, em vorta das lampidas 
Batemos asas e espludemos. 
Quem nois semos? 

Nois semos as babuletas, de asa 
branca e rabo preto 
Vuemos, em vorta das lampidas 
Batemos asas e espludemos. 
Quem nois semos? 

 
A musica começa bem baixinho e de vagar, a media que se vai perguntando: "Quem nois 

semos?", aumenta-se o tom das voz e a aceleração da musica..... quando enjoar, troca-se a 
pergunta por: "E nois morremos". 

 
 
20.  AS FORMIGAS 
 

Formigas marcham de uma em uma 
horra, horra 
Formigas marcham de uma em uma 
horra, horra 
Elas marcham assim, a primeira para 
e chupa o dedão 

E continuam marchando assim, para 
baixo no buraca< 
Longe da chuva, dentro do chão, 
hum – hum, hum – hum 
Formigas marcham de duas em duas 
em duas horra, horra 

 
 
 
21.  ABUNI 
 

Abuni buni cha abuni – abuni buni 
cha abuni 
A ya ya ia yipi ay cayeni - A ya ya ia 

yipi ay cayeni 
Abu abuni ti chi. 
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22.  ACAMPAMENTO ESCOTEIRO 
Versão: Chefe João Bosco 
 

Mochila às costas, bastão na mão, e 
os escoteiros alegres estão 
cantando estão, cantando estão: Trá 
lá - trá lá - trá lá 
O acampamento começou, e os 
escoteiros alegres estão 
cantando estão, cantando estão: Trá 
lá - trá lá - trá lá 
Montar barraca é diversão, e os 
escoteiros alegres estão 
cantando estão, cantando estão: Trá 
lá - trá lá - trá lá 
Fazer comida num bom fogão, e os 
escoteiros alegres estão 

cantando estão, cantando estão: Trá 
lá - trá lá - trá lá 
Jogar, correr e muita ação, e os 
escoteiros alegres estão 
cantando estão, cantando estão: Trá 
lá - trá lá - trá lá 
Fogueira alta é reunião, e os 
escoteiros alegres estão 
cantando estão, cantando estão: Trá 
lá - trá lá - trá lá 
Céu estrelado e um bom colchão, e 
os escoteiros cansados estão 
dormindo estão, dormindo estão: 
Trá lá - trá lá - trá lá 

 
 
23.  ACAMPAMENTO ESPACIAL 
 

Bip-bip como é que é, não tem 
foguete eu vou a pé (2x) 
Acampamento do futuro, vai ser 
tudo diferente, 
Apertamos um botão e o robô faz 
tudo para gente 
Imagine só o plano do chefe, 
Acampamento em Saturno com a 
cota de um milhão. 
Bip-bip como é que é, não tem 
foguete eu vou a pé (2x) 
Alimento é instantâneo, cozinhar é 
do passado, 
A bandeira é posta em órbita e a 
barraca já vem armada 
Enfermeiros como os de hoje, não 

são como os de antes 
Dentro das barracas, tem 
instrumentos de transplantes. 
Bip-bip como é que é, não tem 
foguete eu vou a pé (2x) 
Seria muito bacana, intercâmbio 
com Urano, 
Escoteiros de Saturno, de Marte e 
de Vulcano. 
Seria interessante, e cheio de 
alegria, 
Terminado o acampamento, para a 
Terra eu voltaria 
Bip-bip como é que é, não tem 
foguete eu vou a pé (2x) 
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24.  ACAMPANDO LÁ EM JUQUITIBA 
 

Cheguei Cedo, Lá Na Sede Peguei 
Ônibus Fui Acampar 
La Chegando, Logo Vi Que O 
Acampamento, Tava P’ra Mim 
Descarreguei, Material Montei O 
Toldo E A Barraca< 
Mais Tempo Logo Mudou Caiu A 
Chuva, Foi Um Horror 
Acampando Lá Em Juquitiba Lá Em 
Juquitiba, Lá Em Juquitiba 
Mais A Chuva Logo Parou Peguei A 
Lenha, Para O Fogão 
O Monitor Logo Mandou Pegar 
Panelas, Fazer Sopão 
Saiu Uma Coisa, Muito Grudenta 
Tinha Um Suco, De Dar Pavor 
Mais Fome, Era Mais Forte Pois O 
Banquete, Era De Rei 
Acampando Lá Em Juquitiba Lá Em 
Juquitiba, Lá Em Juquitiba 

Veio O Fogo De Conselho Muita 
Lenha, Para Queimar 
Mais Um Chefe Vem Perguntar Este 
Fogo Posso Mudar ? 
Tinha Pólvora, E Gasolina E Muita 
Gente Para Assisti 
Sua Barba E Seu Cabelo Logo O 
Fogo Tudo Aparou 
Acampando Lá Em Juquitiba Lá Em 
Juquitiba, Lá Em Juquitiba 
No Final Do Acampamento 
Desmontamos As Barracas E No 
Campo Já Tudo Pronto O Grande 
Circulo Já Fizemos 
E Na Canção De Despedida Muita 
Emoção Muita Alegria 
Em Juquitiba Tudo E Tão Lindo Que 
Belos Lagos, Que Belos Dias 
Acampando Lá Em Juquitiba Lá Em 
Juquitiba, Lá Em Juquitiba 

 
 
 
25.  ACAMPAREI COM EMOÇÃO 
 

Sou escoteiro de coração 
Acamparei com emoção! 
Sou escoteiro de coração 
Acamparei com emoção! 
Ela é lobinha, eu sou lobinho, 
namoraremos no escurinho! 
Ela é lobinha, eu sou lobinho, 
namoraremos no escurinho! 

Ela é escoteira, eu sou escoteiro, 
nos casaremos em fevereiro! 
Ela é escoteira, eu sou escoteiro, 
nos casaremos em fevereiro! 
Primeiro cada frase é recitada, 
depois cantada em cadência rápida, 
acompanhada de palmas. 
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26.  ACAMPEI LÁ NA MONTANHA 
 

Acampei lá na montanha (huhú), 
De manhã fiz meu café (huhú),  
Arrumei minha mochila e toquei para 
frente a pé (huhú).  

Como é bom viver, acampando assim,  
Ver o sol no horizonte nascer,  
Vale a pena ter um grande ideal,  
e por ele viver e morrer. 

 
 
27.  ACENDA ESTA FOGUEIRA 
 

Acenda fogo, acenda; Acenda esta 
fogueira; (Bis) 
Aqueça minha tenda; Ilumine esta 
clareira! 

Pelo símbolo vermelho; A fogueira 
nos faz irmãos; (Bis) 
Neste fogo de conselho; Vamos 
todos dar as mãos! 

 
 
28.  ACENDA FOGO, ACENDA 
 

Acenda o fogo acenda, acenda essa 
fogueira 
aqueça minha tenda e ilumine esta 
clareira 
Acenda o fogo acenda, acenda essa 
fogueira 
aqueça minha tenda e ilumine esta 
clareira 

Reduzindo o vermelho, a fogueira 
nos faz irmãos 
Neste fogo de conselho vamos 
todos dar as mãos 
Reduzindo o vermelho, a fogueira 
nos faz irmãos 
Neste fogo de conselho vamos 
todos dar as mãos 

 
 
29.  ACLAMAÇÃO 
 

A tua palavra se fez a palavra 
que faz minha vida sorrir. 
A tua verdade se fez a verdade 
que faz a minha alma se abrir. 
 

Eu me sento ao redor da tua mesa 
meu fogo de conselho e minha flor 
de lis. 

Tu me falas e eu sinto esta certeza 
de achar 
em tua mesa o porque de eu ser 
feliz 
e é por isso que eu insisto em 
repartir . . . 
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30.  ACORDA ESCOTEIRO 
 

Acorda escoteiro acorda que o galo 
já cantou (2x) 
Cantou cantou, cantou cantou cantou 
Co córi , co ri co ri, co córi co ricó 
 

Acorda escoteiro acorda que a 
ovelha já baliu (2x) 
Baliu baliu, baliu baliu baliu 
Memé, memé, memé, memé memé 
memé 
Co córi , co ri co ri, co córi co ricó 
 

Acorda escoteiro acorda que o boi 
já mugiu (2x) 
Mugiu mugiu, mugiu, mugiu, mugiu 

Muu muu muu, muu muu muu 
Memé, memé, memé, memé memé 
memé 
Co córi , co ri co ri, co córi co ricó 
 

Acorda escoteiro acorda que o gato 
já miou (2x) 
Miou miou, miou miou miou 
Miau, miau,miau,miau miau miau 
Muu muu muu, muu muu muu 
Memé, memé, memé, memé memé 
memé 
Co córi , co ri co ri, co córi co ricó 
 

Cachorro latiu ..  
 
 
31.  ACORDA ESCOTEIRO 
 

Ta ta ta ta ta ta ta ta ta 
Amanheceu o céu é todo anil, 
Alerta, Alerta  

De pé pelo Brasil, pelo Brasil 
Alerta oh escoteiro, sempre Alerta 
De pé pelo Brasil, pelo Brasil 

 
 
32.  ACORDA MENINA BONITA 
 

Acorda menina bonita, 
levanta e vai fazer o café, 
que o dia já vem raiando, 
e a chefia já está de pé. 
(Mas...) 

Corre que a chefia é uma praga, 
e às oito vai fazer inspeção, 
se o campo não estiver tinindo, 
a monitora vai virar leão! 

 
 
33.  ADEUS AMIGO ESCOTEIRO 
Hélius Sironi de Moraes 
   

Hoje fui te procurar no paraíso e 
não te encontrei. 
Subi pedras, desci morros, remei 

em botes, mas não te achei. 
Saiba amigo escoteiro, eu estive lá 
pra te buscar, mas não te encontrei. 
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Saiba amigo escoteiro, não estás  
mais aqui pra nos alegrar, mas estas 
no nosso coração. 
Amigo escoteiro, não vá embora. 
Amigo escoteiro, já estou com 
saudades. 
Amigo escoteiro, não estás aqui  
agora. 
Amigo escoteiro, olha por 
nós...piedade. 
Lembra dos acampamentos,  
cantávamos canções e sábado foi a 
última vez. 

Amigo escoteiro do mar, ficaste no 
rio pra nunca mais voltar. 
Mas ainda hoje lembro de ti, tua 
amizade é que ficou. 
Amigo escoteiro, não vá embora. 
Amigo escoteiro, já estou com 
saudades. 
Amigo escoteiro, não estás aqui  
agora. 
Amigo escoteiro, olha por 
nós...piedade. 
Ficou no rio pra nunca mais voltar. 
Foi pro paraíso, lá é o seu lugar. 

 
 
34.  ADEUS MONTES E VALES 
 

Adeus montes e vales queridos 
Onde doces momentos passei 
Adeus campos e bosques floridos 
Logo e sempre aqui voltarei 
 

Este céu é uma imensa barraca 
Pois é Deus nosso chefe geral 
Este sol é lanterna diurna 
Nossa Vida é Luz Natural 

 
35.  AJURI 
 

Viemos do norte, do sul e do leste, 
viemos do oeste, de todo Brasil. 
Das praias, dos papas, Dos campos 
dos montes e 
Dos horizontes de todo Brasil. Das 
grandes cidades, 
Das vilas mais belas, Das casas 
singelas 
De todo Brasil. Mochila nas costas 
bandeiras ao vento 
Para o acampamento de todo o 
Brasil 
 
O Ajuri Nacional, Do Rio de Janeiro, 

É o marco triunfal do ano escoteiro, 
Comemoramos o centenário de 
Baden Powel o fundador, 
E do escotismo o cinqüentenário, 
Do acampamento da Ilha de 
Browsea, 
Na Ilha do Governador. 
 
Se ele é gaúcho. Você do amazonas, 
De baixo da lona são todos irmãos 
Qualquer cor ou classe, 
Qualquer raça ou credo Despertam 
bem cedo são todos irmãos 
Fazendo a comida universitários 
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Peões e operários 
São todos irmãos 
Nascido em palácio, nascido em 
favela Lavando a panela, são todos 
irmãos 
O Ajuri Nacional, Do Rio de Janeiro, 
É o marco triunfal do ano escoteiro, 

Comemoramos o centenário de 
Baden Powel o fundador, 
E do escotismo o cinqüentenário, 
Do acampamento da Ilha de 
Browsea, 
Na Ilha do Governador. 

 
 
36.  ALABUM XICABUM 
 

Alabum Xicabum, Alabum Xicabum 
Alabum Xicabum, Alabum Xicabum 
Alabum Xicauaca Xicauaca Xicabum 
Alabum Xicauaca Xicauaca Xicabum 
Aha, Aha 

Oh yeah, Oh Yeah 
Mais uma vez… 
 

(bem alto, rindo, chorando, 
baixinho) 

 
 
37.  ALERTA 
 

Alerta! 
Uma voz vamos ouvir, com atenção; 
A um chamado, um apelo, uma 
canção; 
A nos falar do nosso grande ideal; 
Vamos ouvir. 

Desperte e lute por todo o sei vigor; 
Somos irmãos e queremos nos unir; 
A Flor de Liz é a seguir; 
O nosso rumo a seguir. 
É vida, aventura; Somos irmãos; 
Alerta! 

 
 

38.  AMICI SAMI SAMI  
 

Amici sami sami ipê pê pivô pivô 
 

Amici sami sami ipê pê pivô pivô - 
Pivô pivô pivô. 

 
 

39.  AMIGOS PARA SEMPRE 
 

Eu não tenho nada para dizer, 
Você parece em um momento até 
Saber o quanto eu estou sofrendo, 
Vem! Veja através dos olhos meus 
a emoção que sinto de estar aqui, 
sentir seu coração me amando. 

Amigos para sempre é o que nós 
devemos ser, na primavera ou em 
qualquer 
outra das estações, nas horas 
tristes nos momentos de prazer. 
Amigos para sempre! 
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Você pode estar longe, muito longe 
sim, 
mas por te amar sinto você perto de 
mim 
e meu coração contente 
não nos perderemos, não te 
esquecerei, 
você é minha vida, tudo que sonhei 

e eu quis para mim um dia. 
Amigos para sempre é o que nós 
devemos ser, na primavera ou em 
qualquer 
outra das estações, nas horas 
tristes nos momentos de prazer. 
Amigos para sempre! 

 
 
40.  ANA GUANÂNA 
 

Anaaa, Guanâna 
Ana, Ana, Guanânana 

É 1, é 2, é 3 Guanâna 
Ana, Ana, Guanânana 

 
 
41.  ANDAR DE TREM 
 

Andar de trem, ANDAR DE TREM 
É bem legal, É BEM legal 
Mas se puxar o Cordão, mas PUXAR 
O CORDÃO 
Você para o trem, VOCÊ PARA O 
TREM 

e o inspetor , E O INSPETOR 
Se aborrecerá, SE ABORRECERA 
E mandara, E MANDARÁ 
Você descer do trem,  VOCÊ descer 
DO TREM 

 
(Cebolinha, inglês, russo, gaúcho) 

 
42.  ANIMAIS DA JUNGLE 
 

Rudyard Kipling, muito obrigado 
Por nos mostrar este Jungle 
encantado 
O Povo Livre, organizado 
Os banderlogs correndo assustados. 
A Bagheera, pantera negra 
Muito ágil, ensinava a caçar 
E Rasha, a mãe loba 
Preocupada, ensinava a amar. 
Oh Mowgli, pequena rã 
Que com Baloo aprendeu a obedecer 

Todas as leis você cumpria 
E com os lobos você quis crescer. 
Akelá, experimente, 
Era astuto e também inteligente 
Chill, o milhano, 
Sobrevoava e a selva observava. 
Shere-khan, tigre maldoso, 
Kaá, a serpente inteligente, 
Até Hathi, o elefante, 
Acham bonito o Farão cantante. 

 



326  CANÇÕES ESCOTEIRAS 

õ¿õ Lecão                                                                 Centro de Difusão do Conhecimento Escoteiro Aldo Chioratto 17

 
43.  ARAM TSAM TSAM 
 

aram tsam tsam, aram tsam tsam 
Guli, guli, guli, guli, aram tsam tsam 
Aram tsam tsam, aram tsam tsam 
Guli, guli, guli, guli, aram tsam tsam 

Arabit, arabit 
Guli, guli, guli, guli, aram tsam tsam 
Arabit, arabit 
Guli, guli, guli, guli, aram tsam tsam. 

 
 
44.  AVANÇAM AS PATRULHAS 
 

Avançam as patrulhas, ao longe, ao 
longe 
Avançam as patrulhas, cantando com 
fervor, ao longe 
- Juntos escalemos a montanha 
altiva, juntos escalemos o seu pico 
azul, somente os falcões a nossa 
frente, vôos majestosos sob o céu 
de anil. 
Se avista o acampamento, ao longe 
ao longe 
Se avista o acampamento, na fumaça 
dos fogões, ao longe 
- Juntos escalemos a montanha 
altiva, juntos escalemos o seu pico 
azul, somente os falcões a nossa 
frente, vôos majestosos sob o céu 
de anil. 

Avistam-se as barracas, ao longe, ao 
longe 
Avistam-se as barracas, douradas 
pelo sol, ao longe 
- Juntos escalemos a montanha 
altiva, juntos escalemos o seu pico 
azul, somente os falcões a nossa 
frente, vôos majestosos sob o céu 
de anil. 
Avançam as patrulhas, ao longe, ao 
longe 
Avançam as patrulhas, cantando com 
fervor, ao longe 
- Juntos escalemos a montanha 
altiva, juntos escalemos o seu pico 
azul, somente os falcões a nossa 
frente, vôos majestosos sob o céu 
de anil. 

 
 
 

45.  AVANTE 
 

Avante, avante ó Bandeirante. 
Caminhar é nosso maior prazer. 
Avante, avante ó Bandeirante, 
para o nosso Brasil conhecer.     

Das coxilhas do Sul,  
às montanhas de Minas 
Sob o céu bem azul,  
às mais verdes campinas. 
Avante, avante . . .   
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46.  BAGUEERA PANTERA 
 

Ela é Bagueera 
A pantera negra 
Ela é Bagueera 
Que ensinou Mowgli a caçar 
Seus olhos verdes 
Enxergam no escuro 
E ela é negra 
Como a noite sem luar 

Foi ela quem 
Na Roca do Conselho 
Com a voz macia 
Deu um salto e foi falar 
Direito para ficar aqui 
Eu não tenho 
Mas dou um touro 
Para o garoto aqui ficar. 

 
 
47.  BANDEIRA 
 

No Brasil não tem, No Brasil não 
tem 
pano mais bonito que eu mais queira 
bem 
pano mais bonito que eu mais queira 
bem 
No Brasil tem muita mina, cada mina 
é um tesouro 
É por isso que a bandeira tem 
metade cor de ouro 
 

No Brasil não tem, No Brasil não 
tem 
pano mais bonito que eu mais queira 
bem 
pano mais bonito que eu mais queira 
bem 
A Bandeira brasileira tem no meio o 
céu pintado 

Tem um céu com muita estrela, cada 
estrela é um estado 
 

No Brasil não tem, No Brasil não 
tem 
pano mais bonito que eu mais queira 
bem 
pano mais bonito que eu mais queira 
bem 
Quando há festa em cada mastro 
bate o sol numa bandeira 
Quando há festa em cada mastro 
bate o sol numa bandeira 
Fico todo satisfeito quando vejo a 
brasileira 
Fico todo satisfeito quando vejo a 
brasileira 
 
No Brasil não tem, pano mais bonito 
que eu mais queira bem 

 
48.  BARBAPUM 
 

Lá na Etiopia reinava o Rei Segum, 
Rei Segum, Rei Segum 
Usava u'a grande barba chamavam 
Barbapum, Barbapum 

Barbapum, Barbapum 
Barbapum, Barbapum, Barbapum, 
Barbapum, Barbapum 
Lutava na batalha fazendo 
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Pinpanpum, Pinpanpum, Pinpanpum 
Ao ve-lo todos gritavam que viva 
Barbapum, Barbapum 
Barbapum, Barbapum 
Barbapum, Barbapum, Barbapum, 
Barbapum, Barbapum 
Uma bala inimiga lhe fez Cataplum, 

Cataplum, Cataplum 
E viva a Etiopia e abaixo Barbapum, 
Barbapum 
Barbapum, Barbapum 
Barbapum, Barbapum, Barbapum, 
Barbapum, Barbapum 

 
49.  BARRACA 
 

Armei a minha barraca O mosquito 
nela entrou, 
O danado do mosquito Em minha 
orelha então pousou 
Peguei o meu sapato O mosquito se 
arrancou, 

Minha orelha então inchou. 
Glória, glória aleluia, Glória, glória 
aleluia, 
Glória, glória aleluia. Vamos todos 
acampar. 

 
50.  BARRACA 
 

BIS  
Era uma barraca bem desgraçada,  
não tinha estaca, não tinha nada.  
Ninguém podia entrar nela não,  
porque a barraca não tinha chão. 

Ninguém podia dormir cedo,  
porque os mosquitos não dão 
sossego.  
Ninguém podia fazer pi pi, 
porque latrina não tinha ali. 

 
Será que alguém pode enviar o final desta música? 

 
 
51.  BARRIL ESCOTEIRO 
 

Escoteiros, lobinhos, todos jovens e 
rapazes.  
São felizes, são capazes, de alegrar 
a humanidade. 
Irradiam mocidade e também 
felicidade, 
todos, todos a sorrir confiam no 
porvir. 
Quando é puro e forte o coração, 
toda a vida tem outra feição.  

A gente vê em cada flor,  
um dom sem par do Deus de amor.  
Vamos amigos, unamos as nossas 
mãos. 
Vamos amigos, sejamos um coração. 
Vamos correndo, buscar os que sós 
estão,  
e o ódio fugirá correndo, ante a 
nossa união. 
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52.  BINGO 
 

Havia um lobinho 
que tinha um cão 
que se chamava BINGO. 
(REPETE) 
B.I.N.G.O., 
B.I.N.G.O., 
B.I.N.G.O., 
BINGO era o seu nome. 
 

Havia um lobinho 
que tinha um cão 
que se chamava BINGO. 
(REPETE) 
B.I.N.G.-., 
B.I.N.G.-., 
B.I.N.G.-., 
BINGO era o seu nome. 

Segue assim até sumir o nome 
 
53.  BOA NOITE PATRULHAS! 
 

Boa noite (patrulha), 
Boa noite (patrulha), 
Boa noite (patrulha)... 
Que agora vamos dormir. 

Bem alegres vamos indo, 
vamos indo, vamos indo, 
Bem alegres vamos indo, 
sob um céu de anil. 

 
O canto se repete p/ todas as patrulhas, chefia, fogo, etc 

 
 
54.  BONECO DE LATA  
 

O meu boneco de lata caiu com o 
braço* no chão 
Levou quase uma hora prá fazer a 

operação 
Aperta aqui, aperta ali, prá ficar 
bom 

 
* Testa, perna ... 

 
55.  BOM DIA  
 

Alô! Bom dia, como vai você? 
Um olhar bem amigo, um caro 
sorriso e um aperto de mão. 
E a gente sem saber como e porque, 
se sente feliz e sai a cantar uma 
alegre canção. 

Bom dia nada custa, ao nosso 
coração, e é bom fazer feliz o nosso 
irmão. 
A Deus se deve amar, amar sem 
distinção.  
Alô! Bom dia irmão. 
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56.  BOM DIA AMIGO  
 

Bom dia amigo, bom dia irmão 
Dê um sorriso, e cante esta canção 
As flores do campo, as nuvens do 
céu 
As águas do rio e eu num barco de 
papel 
Bom dia amigo, bom dia irmão 

Dê um sorriso, e cante esta canção 
Mas venha comigo, estenda a mão 
Enfrente a maré cantando esse 
refrão 
Bom dia amigo, bom dia irmão 
Dê um sorriso, e cante esta canção 

 
 
57.  BONECO DE LATA 
 

O meu boneco de lata 
Bateu a cabeça no chão 
Levou mais de uma hora 

Prá fazer a operação 
Desamassa aqui para ficar bom 

 
(Nariz - Queixo - Mão - Cotovelo – Joelho) 

 
58.  BRAVO  
 

Bra-a-vo bra-a-vo bravo bravíssimo 
Bra-a-vo bra-a-vo bravo bravíssimo 
Bravo bravíssimo bravo bravíssimo 
Bra-a-vo bra-a-vo bravo bravíssimo  

Gra-a-to gra-a-to grato gratíssimo 
Gra-a-to gra-a-to grato gratíssimo 
Grato gratíssimo grato gratíssimo 
Gra-a-to gra-a-to grato gratíssimo 

 
 
59.  BRILHA A FOGUEIRA (STODOLA) 
 

Brilha a fogueira ao pé do 
acampamento 
para alegria não há melhor momento. 
Velhos amigos não perdem a ocasião 
de reunidos cantar uma canção – Ei!!! 
Stodola stodola stodola Pumpa 
stodola pumpa stodola pumpa 
Stodola stodola stodola Pumpa 
stodola pumpa pumpa pum! 
 

No acampamento que faz o 
escoteiro 

muito trabalha durante o dia 
inteiro, 
mas, quando a noite já trouxe a 
escuridão, 
acende o fogo e canta uma canção – 
Ei!!! 
Stodola stodola stodola Pumpa 
stodola pumpa stodola pumpa 
Stodola stodola stodola Pumpa 
stodola pumpa pumpa pum! 
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60.  BRILHA A FOGUEIRA  
VERSÃO INCÊNDIO DE CONSELHO - Fabiana, Guilherme F., Gustavo, Maurício e Renato do G.E.Tabapuã 
 

Brilha a fogueira ao pé do escoteiro 
Para asfixia não há melhor momento 
Velhos amigos tostando o orelhão 
"Pega o cobertor e taca ele no chão" 
Hei, ... 
Durante o incêndio o que faz um 
escoteiro 
Fogo no mato durante um dia inteiro 
Mas vem o vento forte e fica preta 
a situação 
"Molha o cobertor e taca ele no 
chão" 
Hei,... 

Fogo apagado tudo resolvido 
Sobra um escoteiro com o peito 
dolorido 
Todos no hospital, resolve a 
situação 
"Deita na cama e faz inalação" 
Hei,... 
No Tabapuã tudo é harmonia 
Depois do incêndio sobra alegria 
Turma animada e aquela inspiração 
E reunidos "fizemo" esta canção 
Hei,... 
 

 
Música criada durante Ponta de Flecha em 24 de junho de 2000 aonde os escoteiros João Paulo, Guilherme X., 

Guilherme F., Gustavo, Renato, Liana, Wanessa, Roberta e os Chefes Maurício e Fabiana, tiveram que lidar com um 
incêndio de um pasto próximo ao acampamento em Araçoiaba da Serra, SP. O fogo foi vencido, mas o Renato teve 

fortes dores no peito devido a fumaça inalada. Ele, o escoteiro Gustavo e os demais foram submetidos a uma seção de 
inalação em um pronto socorro local e logo ao chegarem de volta ao acampamento, fizeram esta música. 

 
 
61.  BUFARALI 
 

Se as moças de todo mundo   
Bufarali fara lá lá 
quisessem a nós se unir         
Bufarali fara lá lá   
na Promessa Bandeirante      
Bufarali fara lá lá o o o   
formaríamos então               
Bufarali fara lá lá  
uma roda colossal                
Bufarali fara lá lá  
que o mundo envolveria        

Bufarali fara lá lá o o o   
num abraço fraternal          
Bufarali fara lá lá  
uma enorme fogueira           
Bufarali fara lá lá  
aqueceria a terra inteira     
Bufarali fara lá lá o o o   
sempre prontas a servir      
Bufarali fara lá lá  
Bufarali fara lá lá              
Bufarali fara lá lá 
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62.  CAÇA AS ESTRELAS 
 

Nossa Alcatéia nas noites de lua,  
vai à floresta para caçar,  
mas não é caça de carne crua, 
caçamos provas para passar. 
 

Só ganha estrelas que é muito 
esperto 
e sempre quer o melhor fazer. 
Quem tem estrela, tem olho aberto. 
Só é lobinho quem saber ver.  

Cada lobinho, procura honrar sua 
Alcatéia, 
fazendo força, para ganhar mais 
uma estrela. 
Devagarinho, prova, por prova a 
gente sobe, 
para alcançar, mais uma estrela a 
brilhar. 
 

Melhor Possível.  
 
63.  CAMINHO DE PAZ 
 

Con las manos enlazadas, 
senda Scout, camino de paz, 
caminar la misma ruta, 
senda Scout, camino de paz. 
 

Las altas cumbres de los montes 
nos desafian a escalar, 
buscando nuevos horizontes, 
 

siempre ascendiendo más y más 
Con las manos enlazadas,  
senda Scout, camino de paz, 
caminar la misma ruta,  
senda Scout, camino de paz. 
 

Vivir cumpliendo nuestro lema  
de dar servicio a los demás 
es dar la paz a nuestra tierra  
sembrando buena voluntad 
 

Con las manos enlazadas, 
senda Scout, camino de paz, 
caminar la misma ruta,  
senda Scout, camino de paz. 
 

Cantando alegres junto ao fuego  
agradecidos de vivir 
vamos llamando el mundo entero  
a la hermandad del Jamboree! 

 

64.  CAMINHO PIONEIRO 
VERSÃO "É por você que canto" 
 

Meu caminho é aqui Meu destino é 
seguir 
Nesta vida que eu escolhi e, então 
Com o Escotismo no meu coração, 
Vou servir Meu irmão 
Com amor Verdadeiro 
Eu sou Pioneiro, Eu sou Pioneiro 
 

O escotismo é pra mim 
A razão da vida e, assim, 
O meu Clã melhor eu vou deixar 
Como todo lugar que eu passar 
E assim Vou cumprir 
Meu ideal Escoteiro 
Eu sou Pioneiro, Eu sou Pioneiro 
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65.  CANÇÃO DA ALCATEIA 
VERSÃO: Canção do Soldado 
 

Nós somos de uma alcatéia 
de alegres lobos 
que não são bobos 
O nosso Akelá ensina 
ter olho aberto 
e ouvido esperto 
Andamos pela floresta 
no peito e raça 
buscando caça 
Pois somos de uma alcatéia 
de gente esperta 
na trilha certa 
Nas provas somos campeões 

estrelas temos de montões 
nos jogos ninguém nos ganha 
e fazemos a façanha 
de vencer competições 
Excursionar 
é um prazer 
ver o sol a despontar 
ver a lua aparecer 
Nossa alcatéia 
ama o Brasil 
a nossa terra 
de encantos mil. 

 
 
66.  CANTO DA ALVORADA 
 

Taaa   ta tá. 
Tá ta ta ta ta tá. 
Tá ta ta ta ta tá. 
 

Amanheceu, o céu é todo anil. 
 

Alerta, Alerta,  de pé pelo Brasil. 
Pelo Brasil.  
Alerta aos Escoteiros, Sempre 
Alerta. 
De pé pelo Brasil. 

 
67.  CANÇÃO DA BAGHEERA 
Versão “o bom menino” 
 

Ela é a bagheera, a pantera negra 
Ela é a bagheera 
Que ensinou mowgli a caçar 
Seus olhos verdes enxergam no 
escuro 
E ela é negra como as noites sem 
luar 

Foi ela quem, na roca do conselho, 
Com a voz altiva de um salto e foi 
falar 
“Direito para falar aqui eu não 
tenho 
Mas dou um touro para o garoto aqui 
ficar“ 
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68.  CANÇÃO DA DESPEDIDA 
 

Por que perder a esperança de nos 
tornar a ver? 
Por que perder a esperança se há 
tanto querer? 
Não é mais que um até logo, não é 
mais que um breve adeus. 
Bem cedo, junto ao fogo, 
tornaremos a nos ver. 
 

Com nossas mãos entrelaçadas ao 
redor do calor, 
Formemos nesta noite mais um 
círculo de amor. 
 

Não é mais que um até logo, não é 
mais que um breve adeus. 

Bem cedo, junto ao fogo, 
tornaremos a nos ver 
 

Hum  hum  hum hum  .hum. hum hum 
Hum  hum  hum hum  .hum. hum hum 
Hum  hum  hum hum  .hum. hum hum 
Hum  hum  hum hum  .hum. hum hum  
 

Pois o Senhor que nos protege e nos 
vai abençoar, 
um dia, certamente, vai de novo nos 
juntar 
 

Não é mais que um até logo, não é 
mais que um breve adeus. 
Bem cedo, junto ao fogo, 
tornaremos a nos ver. 

 

69.  CANÇÃO DA DESPEDIDA 
versão   
 

Será que vamos nos deixar   
Sem cantar esta canção   
Dizendo a cada um de nós   
Meu amigo, meu irmão   
 

REFRÃO 
É só um breve Adeus, irmão   
É só um breve Adeus   
Havemos de voltar , irmão   
É só um breve Adeus.   

 

Unamos nossas mãos assim   

E esqueçam a saudade   
Pois estaremos sempre unidos   
Na corrente da amizade   

REFRÃO 
E heis que Deus nos vendo assim   
Lá no céu põe-se a sorrir   
Pois nós sabemos que um dia   
Haverá de nos unir.  

REFRÃO 

 
70.  CANÇÃO DA DESPEDIDA DO ELO 
 

O Castor Elo já cresceu 
E da Colônia vai partir, 
Com o Keeo, amigo seu, 
Pela "Margem do Rio" subir. 

Adeus meu Castorzinho, 
Meu Castorzinho, adeus. 
Se lembre de compartilhar 
Para um bom Lobo se tornar. 
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71.  CANÇÃO DA ESCOTEIRA 
 
Eu sou uma escoteira, de muito 
valor, 
Batom na mochila, miolo de robô. 
Eu sou escoteira, acredite e verá 
Acendo a fogueira, só com meu 
olhar. 
Eu sou uma escoteira muito 
delicada, 
Mal vejo uma abelha, chamo a 

rapaziada. 
Eu sou uma escoteira, todo mundo 
diz, 
De todas as flores, prefiro a flor-
de-lis. 
Esta musiquinha, é só para brincar, 
E como ensinou B.P., eu boto para 
quebrar. 

 
 
72.  CANÇÃO DA GINÁSTICA 
 
Cabeça, ombro, perna e pé. Perna e 
pé. 
BIS: Cabeça, ombro, perna e pé. 
Perna e pé. 

Olhos, ouvidos, boca e nariz. 
Cabeça, ombro, perna e pé. Perna e 
pé  

 
Cantar apontando a parte do corpo 

 
 
73.  CANÇÃO DA PASSAGEM 
 

Já esta chegando a hora de ir 
Vim aqui me despedindo 
Toda a alcatéia é muito legal 
Que dá pena de partir 
Fiquem meus irmãozinhos com Deus 

Pois a tropa agora vou seguir 
O meu coração aqui vou deixar 
Não liguem se acaso eu chorar 
Vão embora, adeus! 

 
 
74.  CANÇÃO DA PROMESSA 
 

Prometo, neste dia, cumprir a lei 
Sou seu escoteiro, Senhor e Rei 
 

Eu te amarei prá sempre, cada vez 
mais 
Senhor, minha promessa protegerás 

 

Da fé eu sinto orgulho, quero viver, 
Tal como ensinaste, até morrer 
 

Eu te amarei prá sempre... 
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Com alma apaixonada, servi-lo-ei 
A minha Pátria amada, fiel serei 
 

Eu te amarei prá sempre... 
 

A promessa que um dia,  fiz junto a 

Ti, 
Para toda vida, a prometi  
 

Eu te amarei prá sempre... 

 
 
75.  CANÇÃO DA RONDA 
 

BIS       
Na noite de ronda eu vou, 
caminhando no acampamento 
E a voz das árvores e a do vento, 
vem com Deus a me saudar. 
 

E com Ele eu ando, sem medo enfim, 
e um canto de alegria em mim, 
vem mostrar que a noite de ronda 
tem, 
uma paz que nos faz muito bem 

 
76.  CANÇÃO DE GILWELL 
 

Eu era um bom lobo, Um bom lobo 
de lei. 
Não estou mais lobando O que fazer 
não sei 
 

Me sinto velho e fraco, Não sei mais 
lobar 

Logo a Gilwell, Assim que eu possa 
eu vou voltar 
 

Volto a Gilwell, Terra boa, 
Lá um curso assim, que eu possa, vou 
tomar 

 
 
77.  CANÇÃO DO ACAMPAMENTO 
 

Laribom ( bom) Laribom (bom) 
Vem correndo depressa escoteiro,  
Ajudar o cozinheiro  
A fazer um jantar supimpa 
(supimpa) 
Para tibum tibum papabum pabum 
 

Acende o fogo põe a panela, prá 
dentro dela. 

O feijão cozinhar (o feijão 
cozinhar) 
Põe o churrasco sobre o braseiro 
Alerta escoteiro não deixa queimar 
 

E quando a tarde cai no 
acampamento (mento, mento) 
A lua nasce além do firmamento 
(mento, mento) 
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Acende o fogo para o conselho, E 
canta alegre uma canção. 
Acende o fogo para o conselho, E 
canta alegre uma canção. 
 

E quando a tarde cai no 
acampamento (mento, mento) 
A lua nasce além do firmamento 
(mento, mento) 
Brilha fogueira clarão vermelho, 
Eleva a Deus tua oração. 
Brilha fogueira clarão vermelho, 
Eleva a Deus tua oração 

 

Laribom (bom) Laribom (bom) 
Vem correndo depressa escoteiro, 
Ajudar o cozinheiro.  
a fazer um jantar supimpa (supimpa) 
Para tibum tibum papabum pabum 
Aos ajudantes agradecer 
O cozinheiro um prêmio dará (um 
prêmio dará) 
Depois do jantar, enquanto se canta, 
Irão os premiados, (pausa)  panelas 
lavar. 

 
 
78.  CANÇÃO DO CHALÉ 
 

No alto da montanha, há um velho 
chalé. 
No alto da montanha, há um lindo 
chalé. 
Seu teto acolhedor,  
abriga sempre as Bandeirantes 
e torna todas as moças, irmãs por 
uma lei 
 

No alto da montanha, nos vamos ao 
chalé. 
No alto da montanha, nós vamos ao 
chalé.        
Viver em acampamento,  
com alegria a trabalhar 

A vida serena e simples, iremos lá 
passar. 
 

No alto da montanha, na sala do 
chalé. 
No alto da montanha, na sala do 
chalé. 
Em volta da lareira,  
onde o fogo jamais cessa. 
sentimo-nos unidas, pela nossa 
promessa 

 
 
79.  CANÇÃO DO CLÃ 
 

Em uma montanha bem perto do céu 
se encontra um lago azul 
Que só o conhecem aqueles que têm 
a dita de estar em meu clã 

 

Laiá, lalaiá, lalaiá, Laiá Laiá 
Laiá, lalaiá, lalaiá, Laiá Laiá 
 

A sede de riscos que nunca se 
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acaba, as rochas que hei de escalar 
O rio tranqüilo que canta e que 
chora jamais poderei olvidar 
 

Laiá, lalaiá, lalaiá, Laiá Laiá 
Laiá, lalaiá, lalaiá, Laiá Laiá 
 

O Sol o caminho a seguir direciona 
O vento estimula a andar 
Paredes e vidros e grandes 
rochedos repetem o eco a cantar 
 

Laiá, lalaiá, lalaiá, Laiá Laiá 
Laiá, lalaiá, lalaiá, Laiá Laiá 
 

No alto da serra na gruta 

escondida,foi lá que eu fiz o meu lar 
Subindo e descendo com corda 
ligeira eu vi o meu clã acampar 
 

Laiá, lalaiá, lalaiá, Laiá Laiá 
Laiá, lalaiá, lalaiá, Laiá Laiá 
 

A noite sentado ao pé da fogueira 
crepita a alma escoteira 
Pioneiros meditam, definem a trilha 
fazem a sua vigília 
 

Laiá, lalaiá, lalaiá, Laiá Laiá 
Laiá, lalaiá, lalaiá, Laiá Laiá 

 
 
80.  CANÇÃO DO JAMBOREE DA AUSTRIA 
 
ESTRIB.  
Jamboree, jamboree, jamboree. 
Jamboree, jamboree, jam. 
Ha ha ha ha. 
Jamboree, jamboree, jamboree 
Jamboree, jamboree, jam - boree 
 

Vem irmão cantar conosco aqui 
a Áustria chama para este 
Jamboree. 
Pelo céu azul e o tempo bom 

cante conosco esqueça a amolação. 
ESTRIBILHO Jamboree, jamboree  
 

BIS  
As nações ressoam,  
as nações ressoam. 
Ressoam pelo mundo inteiro,  
chamando todos Escoteiros,  
ao Jamboree. 
Sua alegria, sua alegria,  
seu júbilo e felicidade, 
unindo numa irmandade. Salve B.P. 

 
 
 
81.  CANÇÃO DO JAMBOREE PAN-AMERICANO 
 

A nossa barraca é o firmamento, 
fincada nas praias do oceano. 
No Rio de Janeiro é o acampamento, 
do Jamboree Pan-americano. 
Viemos de terras distantes, 

servindo na vida e na morte. 
Estão acampados Scouts da 
América,  
do sul e do norte, neste Jamboree 
 

Vivendo na paz e alegria, 
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trazemos no peito uma flor, que 
simboliza 
e que nos guia, nos mandamentos do 
Senhor 
Os nossos irmãos da Pátria inteira, 
a um brado de alerta estão aqui. 
Com toda família escoteira,  
no Rio de Janeiro em Jamboree. 
Ouvindo o mesmo ideal,  
trazemos uma oferta a servir, 

Honra o seu lema, irmãos 
escoteiros, 
lutamos nervosos, neste Jamboree 
 

Vivendo na paz e ... 
Jamboree dos escoteiros,  
Jamboree do Rio de Janeiro, 
Jamboree, Jamboree, Jamboree. 
Jamboree. 

 
 
82.  CANÇÃO DO MUTIRÃO NACIONAL DE TORRES 
 

Há uma energia gostosa no ar  
A um tempo de paz e amor  
Com o cheiro de esperança  
Que há no simples olhar de uma 
criança  
Cavaleiros de modernos tempos  
Pioneiros atrás de seus ideais  
Na busca constante de seus sonhos  
Na vontade de um dia acertar  

A galera reunida  
A cadeia da união  
A energia transmitida  
A todos nossos irmãos.  
Mutirão (nacional)  
Há um cheiro de amor no ar  
Mutirão (nacional)  
Pioneiros alegres a sonhar  

 
 
83.  CANÇÃO DO PIONEIRO 
Oly Jardim 
 

Hoje estou aqui 
Amanhã em outro lugar 
Mas sempre pronto para ajudar 
a quem precisar 
 

Por que sou pioneiro 
Meu lema é servir 
E vou trilhando o caminho que  
eu mesmo escolhi 
 

Ponha suas mágoas num bornal 
E vamos sair por aí 
Levando nosso ideal 
Que será sempre servir 
 

E assim eu vou feliz 
Pelos campos a fora 
Por que sou Pioneiro todo dia 
E a toda hora. 
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84.  CANÇÃO DO TIO REMUS 
(Filme de Walt Disney) 
 

Zupa-di-duda, zupa-di-ê...Mas que 
belo dia hoje vai ser, 
o sol brilhando vem nos dizer que 
hoje é dia de bem-querer. 
 

Meu amigo o passarinho já vem 
cantar - Que lindo! 

Natureza está sorrindo... 
 

Oh!...Zupa-di-duda, zupa-di-ê, Mais 
um belo dia hoje vai ser, 
o sol brilhando vem nos dizer Tens 
alegria, saiba viver ! 

 
 
85.  CANÇÃO DO EXPEDICIONÁRIO 
Composição: Guilherme de Almeida 
 

Você sabe de onde eu venho ? 
Venho do morro, do Engenho, 
Das selvas, dos cafezais, 
Da boa terra do coco, 
Da choupana onde um é pouco, 
Dois é bom, três é demais, 
Venho das praias sedosas, 
Das montanhas alterosas, 
Dos pampas, do seringal, 
Das margens crespas dos rios, 
Dos verdes mares bravios 
Da minha terra natal.  
Por mais terras que eu percorra, 
Não permita Deus que eu morra 
Sem que volte para lá; 
Sem que leve por divisa 
Esse "V" que simboliza 
A vitória que virá: 
Nossa vitória final, 
Que é a mira do meu fuzil, 
A ração do meu bornal, 
A água do meu cantil, 
As asas do meu ideal, 
A glória do meu Brasil. 
 

Eu venho da minha terra, 
Da casa branca da serra 
E do luar do meu sertão; 
Venho da minha Maria 
Cujo nome principia 
Na palma da minha mão, 
Braços mornos de Moema, 
Lábios de mel de Iracema 
Estendidos para mim. 
Ó minha terra querida 
Da Senhora Aparecida 
E do Senhor do Bonfim! 
 

Por mais terras que eu percorra, 
Não permita Deus que eu morra 
Sem que volte para lá; 
Sem que leve por divisa 
Esse "V" que simboliza 
A vitória que virá: 
Nossa vitória final, 
Que é a mira do meu fuzil, 
A ração do meu bornal, 
A água do meu cantil, 
As asas do meu ideal, 
A glória do meu Brasil. 
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Você sabe de onde eu venho ? 
E de uma Pátria que eu tenho 
No bôjo do meu violão; 
Que de viver em meu peito 
Foi até tomando jeito 
De um enorme coração. 
Deixei lá atrás meu terreno, 
Meu limão, meu limoeiro, 
Meu pé de jacaranda, 
Minha casa pequenina 
Lá no alto da colina, 
Onde canta o sabiá. 
 

Por mais terras que eu percorra, 
Não permita Deus que eu morra 
Sem que volte para lá; 
Sem que leve por divisa 
Esse "V" que simboliza 
A vitória que virá: 
Nossa vitória final, 
Que é a mira do meu fuzil, 
A ração do meu bornal, 
A água do meu cantil, 
As asas do meu ideal, 
A glória do meu Brasil. 
 

Venho do além desse monte 
Que ainda azula o horizonte, 
Onde o nosso amor nasceu; 
Do rancho que tinha ao lado 
Um coqueiro que, coitado, 
De saudade já morreu. 
Venho do verde mais belo, 
Do mais dourado amarelo, 
Do azul mais cheio de luz, 
Cheio de estrelas prateadas 
Que se ajoelham deslumbradas, 
Fazendo o sinal da Cruz ! 
 

Por mais terras que eu percorra, 
Não permita Deus que eu morra 
Sem que volte para lá; 
Sem que leve por divisa 
Esse "V" que simboliza 
A vitória que virá: 
Nossa vitória final, 
Que é a mira do meu fuzil, 
A ração do meu bornal, 
A água do meu cantil, 
As asas do meu ideal, 
A glória do meu Brasil. 

 
86.  CANÇÃO DO SÊNIOR 
 

Temos, 15, 16 ou 17 anos 
O futuro é nosso vamos prosseguir 
Vemos longe a brilhar nossa estrela 
D'alva 
Quando se é jovem não se pode 
desistir 
Marchar avante e sempre avante 
Por sobre a terra, pelos mares e 
pelo ar 
Continuando se os outros param 

Sorrindo sempre se há vontade de 
chorar 
Não sentir fome, não sentir sede 
Ter persistência, paciência e 
resistir 
Ser mais que humano, 
Querer por dez 
E conquistar a nossa meta no porvir 
Temos, 15, 16 ou 17 anos 
O futuro é nosso vamos prosseguir 
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Vemos longe a brilhar nossa estrela 
D'alva 
Quando se é jovem não se pode 
desistir 
A humanidade busca a verdade 
Pela ciência, pelo estudo e o saber 
E a mocidade, é como a flecha 
Que vai do arco até o alvo sem 
temer 
A fé nos guia, coragem temos 
Temos amor pra dar aos outros e 

ajudar 
E o que é mais fraco, mas nosso 
irmão 
E todos juntos o Sucesso conquistar 
Temos, 15, 16 ou 17 anos 
O futuro é nosso vamos prosseguir 
Vemos longe a brilhar nossa estrela 
D'alva 
Quando se é jovem não se pode 
desistir 

 
 
87.  CANÇÃO DOS PRIMEIROS SOCORROS 
 

Um lobinho da Alcatéia , 
foi fazer uma excursão.  
Descascando uma laranja,  
deu um corte em sua mão. 

O Joãozinho que é esperto,  
a farmácia foi buscar.  
E fez logo o curativo, 
como ele vai contar.  

 
OBS:   Pára-se a música e o  Joãozinho explica como se faz esse curativo. 

CONTINUAR ALTERANDO PARA: Ao acender uma fogueira, sem querer queimou a mão. 
Descendo uma ladeira ganhou um esfolão. 

 
 
88.  CÂNONE NORDESTINO 
 

Este baião 
Eu inventei pra ninar 
O meu amor num berço 
Feito de raio de luar 
  

Baião oi! De nina 
Tum!Tsi! Tum 
  

Baião oi! De nina 
Tum! Tsi! Tum !

 
89.  CANTANDO HALLY GALLY 
 

eu ponho a mão direita dentro 
eu ponho a mão direita fora 
eu ponho a mão direita dentro 
e sacudo ela agora 
e canto hally gally 
assim é bem melhor 

eu ponho a mão esquerda dentro 
eu ponho o pé direito dentro 
eu ponho o pé esquerdo 
eu ponho a cabeça dentro 
eu ponho corpo dentro 
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90.  CÃOZINHO PINGO 
 

Havia um lobinho 
Que tinha um cãozinho 
Que se chamava pingo 
Havia um lobinho 
Que tinha um cãozinho 

Que se chamava pingo 
P-I-N-GE-Ó, P-I-N-GE-Ó, 
P-I-N-GE-Ó 
PINGO era seu nome 

 
Substituir uma letra por palma em cada rodada, começando da ultima. 

 
91.  CASINHA 
 

Eu tenho uma casinha assim, assim. 
Eu bato na portinha assim, assim, 
assim. 

E pela chaminé sai uma fumaça 
assim, assim. 
Eu lustro meus sapatos assim, assim. 

 
 
92.  CATIVAR 
 

Uma  palavra perdida 
Já quase esquecida me fez 
despertar 
Contendo 7 letrinhas que todas 
juntinhas se lê cativar 
  

Cativar é amar é também carregar 
Um pouquinho da dor que alguém 
têm pra levar 
  

Cativou diz alguém laços fortes 

criou 
Responsável tu és pelo que cativou  
  

No deserto tão só 
Entre homens também 
Vou tentar cativar viver perto de 
alguém  
  

Cativou diz alguém laços fortes 
criou 
Responsável tu és pelo que cativou

 
 
93.  C’EST LE PISTON 
 

c’est le piston c’est le piston 
que fait move la machine 
c’est le piston c’est le piston 
que fait move le vagon 
piston, piston 

que fait move la machine 
piston, piston 
que fait move le vagon 
c’est le piston c’est le piston 
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94.  CÉUZINHO LINDO 
 

Se você no céu 
Conseguir entrar 
Faça um buraquinho  
Para eu entrar 
 

Airiaio 
Airiaio 
Airiaioooo 
 

Se você do inferno, 
Não escapulir 
Tape o buraquinho 
Para eu não cair 
 

Airiaio 
Airiaio 
Airiaioooo 
 

No céu não se ganha, 
A copa Mundial 
Nem precisa ser 
Miss Universal 
 

Airiaio 
Airiaio 
Airiaioooo 
 

Se você quiser 
Ter o seu ceuzinho 
Não precisa ir longe 
É neste grupinho 
 

Airiaio 
Airiaio 

Airiaioooo 
 

Quando o padre fala 
Coisas tão profundas 
Me dói a cabeça 
E me arde à nuca. 
 

Airiaio 
Airiaio 
Airiaioooo 
 

O céu não se ganha 
Um cara biruta 
Nem precisa ser  
Um filho batuta 
 

Airiaio 
Airiaio 
Airiaioooo 
 

O céu não se ganha 
De corcel ou de mustang 
É preciso ter 
Deus no seu sangue 
 

Airiaio 
Airiaio 
Airiaioooo 
 

O céu não se ganha 
De faca ou canivete 
Nem precisa ser 
Zero zero sete 

 
 

95.  CHALI GULI 
 

Chali guli, chali guli, chali guli, é 
umpa umpa umpa 

Chali guli, chali guli, chali guli, é 
umpa umpa umpa 
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Guim gam guli guli guli uatcha, guim 
gam gu guim gam gu 
Guim gam guli guli guli uatcha, guim 
gam gu guim gam gu 
 

Eila, Eila Sheila  
Eila Sheila, Eila ôôô 
Eila, Eila Sheila 
Eila Sheila, Eila ô 

 
96.  CHAMADO 
 

Venha descobrir, criar e ser... 
descobrir, criar e ser. 
Venha participar... participar. 
E vamos juntos todos amar. 
 

Você tem gente, ao seu redor,  
Que quer lhe dar todo o amor 
Você aqui... Você aqui tem amizade, 
Mesmo bem longe, de sua cidade. 
 

Venha descobrir, criar e ser... 
descobrir, criar e ser...  
 

Descubra a vida com alegria, 
E crie sempre muita harmonia, 
Seja você o mensageiro, 
Leve esse canto ao mundo inteiro. 
 

Venha descobrir, criar e ser... 
descobrir, criar e ser... 

 
97.  CIRANDA LOBO 
 

Eu sou um bom lobinho  
E escoteiro quero ser 
E seguindo o bom caminho 
Bem depressa eu vou crescer 
 

As leis e a promessa  
Eu já aprendi de cor 
Vou agora bem depressa 
Fazer sempre o melhor 

98.  CISNE BRANCO 
Música: Primeiro-Sargento (Exército Brasileiro) Antonio Manoel do Espírito Santo 
Letra: Primeiro-Tenente (Marinha do Brasil) Francisco Dias Ribeiro 
 

Qual cisne branco em noite de lua 
Vai deslizando num lago azul, 
O meu navio também flutua 
Nos verdes mares de Norte a Sul. 
Linda galera que em noite apagada 
Vai navegando num mar imenso 
Nos traz saudades da terra amada 
Da Pátria minha em que tanto penso 
Qual linda garça 
Que aí vai cruzando os ares, 
Vai navegando 

Sob um belo céu de anil, 
Minha galera 
Também vai cruzando os mares; 
Os verdes mares, 
Os mares verdes do BrasilQuanta 
alegria nos traz a volta 
À nossa Pátria do coração, 
Dada por finda a derrota 
Temos cumprido nossa missão. 
Linda galera que em noite apagada 
Vai navegando num mar imenso 
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Nos traz saudades da terra amada, 
Da Pátria minha em que tanto penso. 
Qual linda garça 
Que aí vai cruzando os ares, 
Vai navegando 

Sob um belo céu de anil, 
Minha galera 
Também vai cruzando os mares; 
Os verdes mares, 
Os mares verdes do Brasil

 
 
99.  CLI-CLE-CLOF 
 

Cli cle Clof Tarara tiruriru 
Cli cle Clof Tarara Tiruriru 
Fru Fru Zum Zarava 

Zé Tinguetá Mis Pirulinga 
Cati Marifunda Cati Mariflau 
Flau Flau 

 
 
100.  COM UM QUERO CANTAR 
 

Com um quero cantar 
Verdes, verdes ramos 
Com um o que é que há 
Um é um, um foi um 
Um sempre será. 
 

Com dois quero cantar 
Verdes, verdes ramos 
Com dois o que é que há 
Dois para noite, noite e dia 
Dia são um par 
Um é um, um foi um 
Um sempre será. 
 

Com três quero cantar 
Verdes, verdes ramos 
Com três o que é que há 
Três para tudo o que é bom 
É muito bom 
(repetir 2 e 1) 
 

Com quatro quero cantar 

Verdes, verdes ramos 
Com quatro o que é que há 
Quatro as estações do ano 
Quatro as estaçõe(repetir 3, 2 e 1) 
 

Com cinco quero cantar 
Verdes, verdes ramos 
Com cinco o que é que há 
Cinco dedos em uma mão 
(repetir 4, 3, 2 e 1) 
 

Com seis quero cantar 
Verdes, verdes ramos 
Com seis o que é que há 
Seis dias de trabalho 
(repetir 5, 4, 3, 2 e 1) 
 

Com sete quero cantar 
Verdes, verdes ramos 
Com sete o que é que há 
Sete dias na semana 
(repetir 6, 5, 4, 3, 2 e 1) 
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101.  COMO É FELIZ O ACAMPAMENTO 
 

Como é feliz o acampamento na 
floresta. 
Junto de nos passa um regato a 
murmurar. 
Cantão as aves pelos ninhos sempre 
em festa. 
E o vento sopra a ramagem a dançar. 
E sobre o coração... e o coração! 
Porque sou tão feliz... sou tão feliz! 
Eu levo com amor... e com amor! 

A minha flor de lis... a flor de lis! 
Perto de mim tenho tantos 
companheiros. 
A cada um deles eu estimo como 
irmão. 
É a amizade que reúne os 
escoteiros. 
Faz com que todos tenha um só 
coração 

 
102.  CONCHINHAS 
 

Nas conchinhas lá do mar,  
Nas estrelinhas do céu 
No universo infinito e comigo Deus 
está 
Quem quiser pode escutá-lo no 
cantar do sabiá 

No sussurro do vento, no chuá das 
ondas do mar 
Churuá churuá chuá - Churuá churuá 
chuá  
Churuá churuá chuá - Churuá churuá 
chuá  

 
 
103.  CONHECER UM AMIGO 
 

Quem conheceu um amigo jamais 
morrerá, 
Pois, os amigos são um pedaço do 
céu. 
É como ter uma flor no quintal, 
desapegada no chão floresceu, 
Quem, conheceu um amigo, 
descobriu seu Deus. 
Mas, o bem maior é ter no peito um 
jeito sincero de se da a ar, 
É deixar o coração se abrir direito 
do jeito que alguém precisar. 
Quem aceitou um amigo para 
caminhar 

Sente que não vai cair no espinho da 
flor. 
É como ter descoberto o amor, ter 
encontrado um conforto maior, 
Sentir o carinho de alguém na hora 
da dor. 
Mas, o bem maior é ter no peito um 
jeito sincero de se da a ar, 
É deixar o coração se abrir direito 
do jeito que alguém precisar 
Quem acolheu um amigo encontro a 
paz 
Não há discórdias no mundo, 
ninguém sabe mais. 
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Não há feridos nem guerra, todos 
são filhos do mesmo Pai. 
Quem encontrou um amigo não 
morre jamais 

Mas, o bem maior é ter no peito um 
jeito sincero de se da a ar, 
É deixar o coração se abrir direito 
do jeito que alguém precisar 

 
 
104.  CORAL DE SINOS 
 

Coral de sinos,  sempre a tocar, 
ele está dizendo que é para não 
chorar.       

A Bandeirante pode ensinar 
que a vida é bela  
pra quem quer cantar.  

 
105.  CUBBIE CUB SCOUT 
EUA  (http://www.scoutorama.com/song/)  
 

Our Pack leader his name is Dave,  
He is a lot of fun and kind of brave,  
We like to sing and laugh at dumb 
jokes,  
It's the Cub Scout way along with 
our folks.  
Refrain:  
Oh, Cubbie Cub Scout, Oh Daddy, I 
want to go!  
Ugh!  
Ya, ya, ya, ya.  
Cubbie Cub Scout, Oh Mommy, I 
want to grow!  
Ugh!  
Ya, ya, ya, ya  

In our Den we are all friends,  
We work on our books until it ends,  
Achievements, belt loops, arrows of 
light,  
I hate to leave at the end of the 
night.  
Refrain  
I hope one day I'm an Eagle Scout,  
Go camping and fishing, canoeing 
about,  
I'll follow the motto to "Do your 
best",  
Mom, sew this new patch on my 
bright red vest 

 
 
106.  DA NORUEGA DISTANTE 
até cinco vazes 
 

Da Noruega distante 
Veio esta canção 
Cante cuco, uma vez 
Preste bem atenção 
Tiria oia, 

Tiria oia cuco 
Oia tiria cuco 
Oia tiria cuco 
Oia tiria cuco 
Oia tiria cuco 
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107.  DO NORDESTE DISTANTE 
até cinco vazes 
 

Do nordeste distante, veio esta 
canção, 
Diga oxente uma vez, preste bem a 
atenção. 
Cabra da peste, bichinho da gota, 
oxente 

Do nordeste distante, continua a 
canção. 
Diga oxente duas vezes, preste bem 
a atenção. 
Cabra da peste, bichinho da gota, 
oxente, oxente 

 
 
 

108.  DÁ-NOS, FOGO, TUAS CHAMAS 
 

Dá-nos fogo, Tuas chamas 
Dá-nos fogo, Luz e calor 
As fagulhas da fogueira 

Dançam, brilham pela noite 
Qual estrela cuja esteira 
Perde-se no ar. 

 
 
 
109.  DANÇA DA PASTORA 
 

Eu sou a linda pastora que passeava 
pelo pomar. 
Por isso que me chamavam: Linda 

pastora pa ram pam pam 
Morena mexe a cintura - Morena 
mexe seu pom pom - Pam ram ram

 
 
110.  DANÇA DA PIABA 
 

Sai, sai, sai piaba. Saia da lagoa 
Sai, sai, sai piaba. Saia da lagoa 
Põe a mão na cabeça, a outra mão é 

na cintura 
Dá um remeleixo no corpo, dá um 
bicada no outra 

 
 
111.  DANÇA DA SERPERNTE 
 

Essa é a estória da serpente que 
desceu dos montes 
para procurar um pedacinho do seu 

rabo que perdeu. 
Você também, você também é um 
pedação do meu rabã ã ão 

 
 
 



326  CANÇÕES ESCOTEIRAS 

õ¿õ Lecão                                                                 Centro de Difusão do Conhecimento Escoteiro Aldo Chioratto 41

112.  DANÇA DO TURÚ 
 

Oh! Grande Turú: Você que criou o 
céu 
Você que criou a luz, etc... esta é a 
sua dança 
Esta é a dança do Turú: 

Turú Turú Turú rú rú rú Turú Turú 
Turú rú rú rú 
Turú com um só braço* - Turú Turú 
Turú rú rú rú 
Esta é a dança do Turú: Turú... 

 
 
113.  DE B.P. TRAGO O ESPÍRITO... 
 

De "B.P." trago o espírito sempre na 
mente, 
 sempre na mente, sempre na mente. 
De "B.P." trago o espírito sempre na 
mente, 
 sempre na mente estará. 
 

De "B.P." trago o espírito no 
coração, no coração, no coração. 
De "B.P." trago o espírito no 

coração, no coração estará. 
 

De "B.P." trago o espírito junto de 
mim, junto de mim, junto de mim. 
De B.P." trago o espírito junto de 
mim, junto de mim, estará. 
 

De B.P." trago o espírito sempre na 
mente, No coração, junto de mim. 
De "B.P." trago o espírito sempre na 
mente, no coração estará. 

 
 
 

114.  DE BEM COM A VIDA 
 

No fundo, a gente não nasceu pra 
viver só 
E achar o amor é tudo o que mais se 
quer... 
Ser é bem mais fácil pra quem tem 
Uma canção no coração. 
De bem com a vida, acreditando no 
amanhã 
E só fazer amigos por onde for 
E o sol que sempre traz novo dia 
Vai brilhar mais, pra quem acredita 
no amor 

Cada vez mais – cada vez mais 
Não estamos sós – não estamos sós 
Nós somos muitos a cantar esta 
canção! 
Cada vez mais – cada vez mais 
Não estamos sós – não estamos sós 
Deixando brilhar a luz de dentro do 
coração 
Deixando brilhar a luz de dentro do 
coração 
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115.  DE UM SORRISO 
 

Dê um sorriso, só sorriso aberto 
Sorriso certo cheio de amor 
Dê um sorriso, só sorriso aberto 
Sorriso certo cheio de amor 
 

Quem tem amor, gosta de cantar, 
Vive sempre sorrindo,  
Mesmo quando não dá 
Tropeça aqui e cai acolá 

 

Mas logo se levanta e começa a 
cantar: 
 

Dê um sorriso, só sorriso aberto 
Sorriso certo cheio de amor 
Dê um sorriso, só sorriso aberto 
Sorriso certo cheio de amor 

 
 
116.  DAMOS GRAÇAS 
 

Damos graça ao senhor, damos 
graça 
Graças pelo seu amor 
De manha cedo, os passarinhos 

Estão cantando, e louvando o 
criador 
E tu, amigo, por que não cantas 
Agradecendo a vida ao senhor? 

 
 

117.  DANÇA DA PASTORA 
 

Eu sou a linda pastora que passeava 
pelo pomar. 
Por isso que me chamavam: Linda 
pastora pa ram pam pam 

Morena mexe a cintura - Morena 
mexe seu pom pom – Ulala 

 
 
118.  DESPEDIDA 
 

Unido em teu nome partiremos pra 
levar  
a paz que recebemos nesta mesa de 
amor. 
Trouxemos na mochila pão e vinho 
pra te dar, 
agora caminhamos com Jesus 
libertador. 
Escoteiros pra servir a 
humanidade,            

lutaremos pelo reino da verdade.   
Iremos pelos campos e cidades a 
sorrir 
e junto marcharemos esta marcha 
do crescer, 
contigo nós iremos semear e 
construir 
no coração dos outros a esperança 
de viver 
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119.  EEN GONYAMA 
 

Chorus 
Een Gonyama, 
Gonyama Invooboo 
Yabo, Yabo Invooboo 
 

“He is a lion, he is a lion 
No, he is greater than a lion: 
he is hippopotamus” (Zulu Impi) 
 

When lion is sleeping he dreams of the 
days 
The days when his lion cub learns 
To follow father hunt and chase 
Stand ready and wait his turn. 
 

Baloo big bear knows all of our names 
He calls the stranger home 
As sisters and brothers we all need the 
same 
Come gather and sing this song 
 

It’s lonely wolf who howls at the moon 
They say he never takes rest 
The wolf cub learns the jungle rules 
Akela we’ll do our best. 
 

Hippo lies on the river bank 
We know to leave him alone 
He takes a wash by the waterfall 
He’s the fiercest of them all 
 
All songs by Bernie Gilmore 
(SOCAN) except The Bells of Dundalk by Bernie Gilmore 
and Kevin White and Sparrow words by Bernie Gilmore, 
music by Bernie Gilmore and Mary Ashton. 
 

Refrão 
Een Gonyama 
Gonyama Invooboo 
Yabo, Yabo Invooboo 

"Ele é um leão, ele é um leão 
Não ele é maior que um leão: 
Ele é um hipopótamo" (Zulu Impi) 

Quando o leão está dormindo ele sonha 
com os dias 
Os dias em que seu filhote aprende 
A seguir o pai, a caçar e a perseguir 
Ficar pronto e esperar sua vez 

Baloo grande urso sabe todos os nossos 
nomes 
Ele chama o estranho para casa 
Como irmãs e irmãos nós precisamos do 
mesmo 
Vem, se junte a nós a cantar esta 
canção 

É lobo solitário que uiva para a lua 
Dizem que ele nunca descansa 
O filhote do lobo aprende as leis da 
selva (jângal (mowgli)) 
Akelá faremos nosso melhor 

Hipopótamo está no leito do rio 
Sabemos que temos de deixá-lo só 
Ele toma um banho na cachoeira 
Ele é o mais feroz de todos 

Tradução: Ch. Pandorf; Tropa Sênior Kayovás;  
G.E. Guaianazes - 68/SP 
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120.  DINO 
 

Havia um velho capataz que se chamava DINO 
D-I-N-O D-I-N-O D-I-N-O que se chamava DINO 
 
Havia um velho capataz que se chamava DINO 
D-I-N-_ D-I-N-_ D-I-N-_ que se chamava DINO 
 
Havia um velho capataz que se chamava DINO 
D-I-_-_ D-I-_-_ D-I-_-_ que se chamava DINO 
 
Havia um velho capataz que se chamava DINO 
D-_-_-_ D-_-_-_ D-_-_-_ que se chamava DINO 
 
Havia um velho capataz que se chamava DINO 
_-_-_-_   _-_-_-_  _-_-_-_ que se chamava DINO 
 
 

121.  DONA ARANHA 
 

A dona aranha 
Subiu pela parede 
Veio a chuva forte 
E a derrubou 
Já passou a chuva 

O sol já foi surgindo 
E a dona aranha continuar a subir 
Ela e teimosa, e desobediente. 
Sobe, sobe, sobe nunca esta 
contente. 

 
 
 
122.  EL SAPO 
SAPO DA BARRIGA VERDE 
 

Había un sapo, sapo, sapo  
que nadaba en un río, ríio, río  
con su traje verde, verde, verde  
se moría de frío, frío, frío,  
la señora sapa, sapa, sapa  
tenía un amigo, amigo, amigo  
que era profesor. 
 
 

Eu vi um sapo, sapo, sapo 
na beira do rio, rio, rio 
de barriga verde, verde, verde 
a tremer de frio, frio, frio 
A mulher do sapo , sapo, sapo 
foi quem me falou, falou, falou 
que o marido dela, dela, dela 
era professor. 
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123.  EM PISTA COM B. P.  
 

Em pista com B.P. 
Queremos a vida olhar 

Ser felizes amando 
Para a Deus chegar 

 
 
124.  EM SILENCIO, ACAMPAMENTO 
Tente em 2, 3 e até 4 vozes 
 

Em silêncio o acampamento   
Este canto vinde ouvir   

São fagulhas da fogueira que nos 
dizem,  Escoteiros a servir. (BIS)   

 
Cante 3 Vezes: lento, rápido e Normal 

 
125.  ESCOTEIRO FELIZ 
 

Antes eu vivia tão sozinho, 
não tinha nem ao menos 
companheiro, 
hoje minha vida é alegria, 
depois que me tornei um escoteiro. 
 

O escotismo é bom, e todo mundo 
diz: } refrão 
Quem entra nele só pode ser feliz. } 
Agora estou contente e um 
juramento fiz } 
de carregar comigo a flor-de-lis. } 

Trá,lá,lá,lá-lá-lá , Trá,lá,lá,lá-lá-lá } 
 

Agora tenho muitos companheiros, 
amigos de verdade eu achei, 
a vida solitária já não lembro, 
porque a felicidade eu encontrei. 
 

Refrão 
A você que está me escutando, 
um convite eu quero fazer, 
entre para um Grupo de Escoteiros, 
que prá nós será muito prazer. 

 
 
126.  ESCOTEIRO SÓ 
Versão Marinheiro Só 
 

Eu estou aqui 
Escoteiro só 
Eu vim trazer amor 
Escoteiro só 
Sempre Alerta 
Escoteiro só 
Seja aonde for 
Escoteiro só 
 

Sou escoteiro, escoteiro 
Escoteiro só 
Quem te ensinou acampar 
Escoteiro só 
Foi o Lorde Baden Powell 
Escoteiro só 
Foi no campo foi no ar 
Escoteiro só 
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Ele vem, ele vem 
Escoteiro só 
Ele vem faceiro 
Escoteiro só 
Trazer alegria 

Ao acampamento 
Escoteiro só 
Sou escoteiro, escoteiro 
Escoteiro só 

 
 
127.  ESCOTEIRO SÓ 
 

Escoteiro, Escoteiro.  
quem te ensinou a acampar,  
foi a vida na Patrulha  
que é bamba nas amarras  
e também nos nós. 
Lá vem, lá vem, 
com seu bastão.  

Alegre a cantar, 
com seu violão.   
Com sorriso nos lábios, 
e B-P. no coração. 
Sempre Alerta pra ajudar, 
em qualquer situação. 

 
Após cada linha repetir o refrão: Escoteiro só. 

 
 
128.  ESTÁ TUDO AZUL 
 

Está tudo azul, o caminho aberto. 
Sopra o vento ao sul, tudo dando 
certo. 
Nesta caminhada, neste belo dia, 
não vai ter mais nada, só muita 
alegria. 
BIS:  
Para frente, para a frente  
vamos caminhar 

Que prazer que alegria  
é excursionar.  
Um alto foi dado, pra gente 
descansar,  
um riacho ao lado, canta sem parar. 
Que felicidade, caminhar assim. 
longe da cidade, nos campos sem 
fim. 
Para frente, para a frente . .  

 
 
129.  ESTAVA A VELHA EM SEU LUGAR 
 

Estava a velha em seu lugar, 
veio a mosca lhe fazer mau 
A mosca na velha 
e a velha a fiar 
 

Estava a mosca no seu lugar 
veio a aranha lhe fazer mau 
A aranha na mosca, a mosca na velha 
e a velha a fiar 
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- - - - - -  continuar acrescentando 
o rato,      o gato,      o cachorro, 
o pau,       o fogo,      a água, 
o boi,        o homem,  a mulher 
- - - - -  
 

Estava a mulher em seu lugar 
veio a morte lhe fazer mau. 
A morte na velha  
e a velha a fiava. 

 

130.  EU DEI UM NÓ 
 

Eu dei um nó, um nó, um nó de 
escota, 
amarrei minha bandeira para não 
ficar a solta 
No acampamento, o primeiro que eu 
fiz, 
não fui muito feliz, pois muito 
trabalhei. 
O monitor, pega água, pega lenha, 
vê cabra se tu agüentas, tem 
panelas p’ra lavar. 
Na minha folga, uma mesa fui armar, 
depois dela aprontar a turma eu 
chamei, 
chegou o chefe, sentou nela com 
firmeza, 

mas a pobre da minha mesa foi no 
chão ele deixar 
Foi na cozinha, o destaque bem 
maior, 
pois eu não tinha dó, e bem me 
apresentei 
arroz queimado, o feijão estava bem 
duro 
onde foi o meu descuido até hoje eu 
não sei 
mais hoje em dia aprendi dar muitos 
nós 
agora vejam só aqueles que já sei; 
o nó de frade e o nó de pescador, 
mas o nome do fundador não 
pergunte que eu não sei. 

 
 
 
 

131.  EU LAVO ESSA JANELA 
 

Eu lavo essa janela, mais um, mais 
um 
Eu lavo essa janela, mais um, mais 
um, mais um 
Para dentro e para fora, mais um, 
mais um 
Para dentro e para fora, mais um, 
mais um, mais um 
Eu escolho o meu parzinho, mais um, 
mais um 

Eu escolho o meu parzinho, mais um, 
mais um, mais um 
Eu danço bonitinho, mais um, mais 
um 
Eu danço bonitinho, mais um, mais 
um, mais um 
Eu o deixo na roda, mais um, mais 
um 
Eu o deixo na roda, mais um, mais 
um, mais um. 

 



326  CANÇÕES ESCOTEIRAS 

õ¿õ Lecão                                                                 Centro de Difusão do Conhecimento Escoteiro Aldo Chioratto 48

 

132.  EU SOU UM LOBINHO 
 

Eu sou um lobinho, sempre a cantar 
De uniforme e bonezinho, sempre a 
brincar 
Escoteiro não descansa, dorme no 

chão 
Mas eu que sou lobinho, levo um 
vidão 
Tralalá lalalalá, Tralalá lalalalá 

 
 
133.  EU SOU UM MUSICANTE 
 

Eu sou um musicante 
Tu és um farsante 
Eu toco zabumba 
Como se toca zabumba? 
Zumba, zumba, zumba zá 
Zumba, zumba, zumba zá 
Zumba, zumba, zumba zá 
 

Eu sou um musicante 
Tu és um farsante 
Eu toco piano-la 
Como se toca piano-la? 
Piano, piano, piano-la 
Piano, piano, piano-la 
Piano, piano, piano-la 

Piano - Violino - Corneta – Flautinha 
 

134.  EUFRONGA 
 

Eufrídia, eufrídia, é uma barbuleta 
azul, ela é azul e voa assim, 
com suas anteninhas piscando, 
piscando para mim. 
Mas eu amo, e gosto dele assim 
de asas abertas, de asas fechadas, 
pisando para mim (2x) 
Eufronga, eufronga, é uma 
barbuleta monga, ela é monga e voa 
assim, 
com suas anteninhas e piscando para 
mim 
Mas eu amo e gosto dela assim 

De asas abertas, de asas fechadas, 
piscando para mim (2x) 
Tibium, tibum, chalaia, laia, laia (2x) 
Peixe quer mar, ave quer voar, eu 
quero amar todo o amor que tem em 
mim 
Alo, alo Paiol, gosto de você, ele, 
moreno e espetacular, tem olhos 
verdes 
da cor do mar, mas eu amo, e gosto 
dele assim: 
Assado, fritinho, enrolado, todinho 
para mim! (2x) 

 
 
135.  FALA TCHICABUM  
 

Falabum Tchicabum 
Falabum tchicabum 

Falabum tchicauáca tchicauáca 
tchicabum 
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Falabum tchicauáca tchicauáca 
tchicabum 
Ah! Há – Ah! Há - Ô yes! – Ô yes! 

Mais uma vez – Mais uma vez 
Bem alto* – Bem alto*  
(*Bem devagar, bem baixinho, etc...)

 
Não tem melodia, é só falado. Alguém comanda e os outros respondem. 

 
 

136.  FIM DO DIA 
 

Fim do dia foi-se o Sol   
Lá no céu, nas colinas, no mar   

Veio à noite, tudo em paz   
Deus nos Guarde.  

 
 

137.  FLIM FLAY 
 

Flim, 
Flim Flai, 
Flim Flai Flu, 
Vista, Bela Vista, 

Cumba lari cumba lari cumba lari 
vista 
No no nono no vista 
Mini mini uatcha mini mini uaua 
No no nono ti uaua  

 
REPETIR EM CORO CADA FRASE 

 
138.  FLOR DE LIS 
 

Floooooooooor de Lis Flor de Lis Flor de Lis Dorada que nació en mi pecho Y sin 
ser sembrada. Oh Flor de Lis (Flor de lis, Flor de lis) quien iba a pensar (quien 
iba a pensar) que en toda mi patria ibas a brillar Nuestro fundador (Nuestro 
fundador) Por algo escogió (por algo escogió) Este bello emblema Que a todos 
unió. 
 
 
139.  FOGO DE CONSELHO 
  

Nós estamos com a tocha na mão,  
para o fogo, para o fogo. 
Nós estamos com a tocha na mão, 
para o fogo acender. 
Fogo vermelho que brilha vivamente. 
Hoje estamos reunidos  
junto ao Fogo de Conselho. 
Estas fagulhas que dançam,  

sobre o fogo, 
representam amizade,  
lealdade, esperança.  
Escoteiros vede o fogo . . .  
Escoteiros vede o fogo a queimar, 
olha o fogo a crepitar. 
Arde óh fogo e dá aos Escoteiros,  
luz calor e confiança,  
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no ideal de Baden Powell. 
Nós vamos hoje cantando festejar.  
Pois estamos reunidos, 

junto ao Fogo de Conselho. 
junto ao Fogo de Conselho. 

 
 
140.  FOLCLORE  
Versão: Asa Branca 
 

Você sabe o é folclore? 
Vou lhe dar a explicação 
É tudo aquilo que sai do povo 
Que nasce livre do coração 
 

Tem a lenda da Mãe-d'água 
Tem estórias do Saci 
Do Curupira, Vitória-régia 
Do Lobisomem, curupira 
 

Tem cantiga de criança 
Tem Modinha, tem Lundu 
Tem Samba Lenço, baião e frevo 
Cateretê, maracatu 
 

Tem ditados populares 
Mostram o que o povo sente 
Quem não te cão, caça com gato 
Olho por olho, dente por dente 
 

Minha terra tem de tudo 
Tem angu, tem mungunzá 
Tem carne seca, tem rapadura 
Tem caruru, tem vatapá 
 

Tudo isso pode crer 
Foi do povo que saiu 
É do folclore da nossa gente 
Da nossa gente boa do Brasil 

 
141.  FRAILECITO CAMPANERO 
 

En la torre de una iglesia 
vive un frailecito campanero 
Los domingos y en las fiestas 

muy temprano se pone a tocar 
Mandandirun dirun dero 
Mandandirun dirun dirun dero 

 
 
142.  FRANCISCO 
 

Lá vai São Francisco pelo caminho 
De pé descalço, tão pobrezinho. 
Dormindo a noite junto ao moinho 
Bebendo a água do ribeirinho 
Lá vai são Francisco de pé no chão 
Levando nada em seu surrão 
Dizendo ao vento: - bom dia meu 
amigo 

Dizendo ao fogo: - saúde irmão! 
Lá vai são Francisco pelo caminho 
Levando ao colo Jesus Cristinho 
Fazendo festa no menininho 
Contando historia para os 
passarinhos 
Lá vai são Francisco pelo caminho... 
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143.  FRERE JACQUES 
 

Frere Jacques, Frere Jacques 
Dormez vous? Dormez Vous? 
Sonnes las matines, Sonnes las 
matines, 
Din, din, don. Din, din, Don. 
Brother John, Brother John. 
Are you sleeping? Are you sleeping? 
Morning belle are ringing, Morning 

belle are ringing, 
Din, din, don. Din, din, Don, Frei 
sineiro, Frei sineiro. 
Dormes tú, Dormes tú, Tocam as 
matinas, 
Tocam as matinas, Din, din, don. Din, 
din, Don 

 
 

144.  GATITOS 
 

Eu tinha uma gatita, eu tinha uma 
gatita, 
Que ela era ética, pelética, 
pelimplimplética, 
Pelada, peluda, pelimplimpluda. 
 

Casou-se com um gatito, casou-se 
com um gatito, 
Que ele era ético, pelético, 
pelimplimplético, 
Pelado, peludo, pelimplimpludo. 
 

Tiveram dois gatitos, tiveram dois 
gatitos, 
Que eles eram éticos, peléticos, 
pelimplimpléticos, 
Pelados, peludos, pelimplimpludos. 
 

Formaram uma família, formaram 
uma família, 
Que ela era ética, pelética, 
pelimplimplética, 
Pelada, peluda, pelimplimpluda. 

 
145.  GLÓRIA, GLÓRIA 
 

El acampamento 
És querido por el scout 
E que nunca ouvidará 
Glória, Glória, Aleluia 

Glória, Glória, Aleluia 
Glória, Glória, Aleluia 
E que nunca olvidará 

 
 

146.  GUÉ, GUM 
 

Gué, gum, fez um dia um sapinho.  
Gué, gum, fez um dia um sapinho.  
e os lobinhos fizeram: gue, gué, gum! 
Gué, gum, disse um dia um sapinho.  

Gué, gum, disse um dia um sapinho. 
e com seus olhinhos fazem gué, gué, 
gum!  
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147.  GULI ALI 
 

Gosto das flores, até do mal me 
quer 
Gosto dos montes e deu um pais 
qualquer 
Gosto dos rios que cantam para mim 
 

Guli ali guli ali guli ali guli 
Pó rom pom pom pom pom 
 

Gosto dos bichos de um besouro a 
um elefante 
Gosto das arvores de qualquer 
exuberante 

Gosto dos templos que cantam para 
mim 
 

Guli ali guli ali guli ali guli 
Pó rom pom pom pom pom 
 

Gosta das coisas que Deus criou na 
Terra 
Que a conserve sempre em paz sem 
guerra 
Para que cantem esta canção para 
mim 
 

Guli ali guli ali guli ali guli 
Pó rom pom pom pom pom 

 
 
148.  GOSTO DE ANDAR E PASSEAR 
 

Um passinho cá, um passinho lá  
Gosto de andar e passear, 
TRALALALALA 

Calcanhar e ponta, gira 1, 2, 3. 
Até logo! Olá, muito prazer. 
TRALALALALA 

 
 
149.  GRAN BATALHON 
 

Nosotros somos un gran batallón, 
llón, llón, 
que siempre está sirviendo al rey, al 
coronel  

y a los sargentos, 
y el que no ponga atención recibirá  
un gran coscorrón. 
Atención ! Batallón! 

 
 
150.GRITA COMIGO 
 

Grita comigo 
Que é possível 
 Avançar contra a corrente, 
Grita comigo 

Que é possível 
Se te tiram as palavras. 
Será tua vida 
A que grita fortemente. 
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151.  GUIN-GAN-GULI 
 

Guin Gan Guli, guli, guli, guli, uatcha 
guin gang gu 
Guin Gan Gu 
Guin Gan Guli, guli, guli, guli, uatcha 
guin gang gu 
Guin Gan Gu 
Ella, ella tche ella, ella tche ella, ella 
ô 

Ella, ella tche ella, ella tche ella, ella 
ô 
Chali buli, chali buli, chali buli, chali 
buli....  
umpa, umpa, umpa (coro continua) 
Guin Gan Guli..... 

 
 
152.  GUIN-GAN-GULI ME CAMINO 
 

BIS: Guim gam guli me camino como 
um gato. 
Guim gam guli me camino para trás. 

BIS: Eila cheila cheila cheila 
Eila cheila cheila cheila 
Eila cheila cheila cheila o o.  

 
Continuar trocando o animal 

 
 
153.  GULI ALI 
 

Guli ali, guli ali, guli ali, guli ali, Guli 
ali, guli ali 
Gosto das flores, até do mal me 
quer 
Gosto dos montes e deu um pais 
qualquer 
Gosto dos rios que cantam para mim 
 

Guli ali, guli ali, guli ali, guli ali, Guli 
ali, guli ali 
Gosto dos bichos de um besouro a 
um elefante 
Gosto das arvores de qualquer 
exuberante 

Gosto dos templos que cantam para 
mim 
 

Guli ali, guli ali, guli ali, guli ali, Guli 
ali, guli ali 
Gosta das coisas que Deus criou na 
Terra 
Que a conserve sempre em paz sem 
guerra 
Para que cantem esta canção para 
mim 
 
Guli ali, guli ali, guli ali, guli ali, Guli 
ali, guli ali 
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154.  GULI GULI 
 

Oram, sam, sam 
Oram, sam, sam 
Guli Guli Guli Guli 
 
Oram, sam, sam 
Oram, sam, sam 

Guli Guli Guli Guli 
 
Oram, sam, sam 
Oram, sam, sam 
Guli Guli Guli Guli 

 
 
 

155.  HAVENU SHALON 
 

Havenu Shalon alehem, 
Havenu Shalon alehem,  
Havenu Shalon alehem, 

Havenu Shalon,  
Shalon – Shalon - alehem 

 
 
 

156.  HAVIA UMA CORUJA 
 

Havia uma coruja 
Que morava na floresta 
nas noites de lua cheia 
ouvia-se o seu canto 
itui - itui - itui 

itui - itui - itui 
cha-chara-cha-cha 
cha-chara-cha-cha 
che-chere-che-che 
che-chere-che-che 

 
 

157.  HERMANOS DEL VIENTO 
 

Somos os irmãos do vento 
que dança nas ondas do mar, 
que canta nas folhas do bosque, 
e ruge quando há temporal. 
Vamos por vales e montes, 
nada nos pode parar, 
pois somos os irmãos do vento, 
e amamos a todos a liberdade. 
 

Assim somos escoteiros, 
dançamos junto ao fogo, 
cantamos para a vida, 

dormimos ao relento. 
 

Vamos levando uma mensagem, 
de amor e de fraternidade, 
buscando a luz e a alegria, 
cantando canções de paz. 
Se nossas mãos são tão fracas 
pouco se pode esperar, 
juntando nossa energia 
formamos uma grande 
fraternidade. 
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158.  HEYGO 
 

Heygo, Yo remando voy mi canoa por 
el rio va, 

Y em lãs tardes frescas voi 
cantando... - Heygo 

 
 
159.  HEVENU SHALON  
 

Hevenu, Shalon, aleichen  
Lerita a ô.  Lerita a ô.   
 

Shalon. Shalon. 

Hebraico. Tradução: seja bem vindo. 
 
 

160.  HINO À BANDEIRA NACIONAL 
Música: Francisco Braga (1868-1945) Letra: Olavo Bilac (1865-1918) 
 

Salve lindo pendão da esperança, 
Salve símbolo augusto da paz! 
Tua nobre presença à lembrança 
A grandeza da Pátria nos traz  

Recebe o afeto que se encerra, 
Em nosso peito juvenil, 
Querido símbolo da terra 
Da amada terra do Brasil!  

Em teu seio formoso retratas 
Este céu de puríssimo azul 
A verdura sem par destas matas, 
E o esplendor do Cruzeiro do Sul...  

Recebe o afeto...  

Contemplando o teu vulto sagrado, 
Compreendemos o nosso dever, 
E o Brasil por seus filhos amados, 
poderoso e feliz há de ser  

Recebe o afeto...  

Sobre a imensa Nação Brasileira, 
Nos momentos de festa ou de dor, 
Paira sempre sagrada bandeira 
Pavilhão da justiça e do amor.  
Recebe o afeto...  

 
161.  HINO AÇÃO 
Hino da Tropa G.E.Tabapuã 
 

Ao nosso grupo escoteiro 
Damos nosso coração 
Nós somos tropa sênior 
Nosso nome é Ação 
Acampamentos, caminhadas 
Sem ter medo de morrer 
Cumpriremos as jornadas 

Este é nosso dever 
FORÇA, CORAGEM, 
DETERMINAÇÃO 
PROEZA, DESTREZA, CUMPRIR 
UMA MISSÃO 
NA VIDA, NA MORTE, EM OUTRA 
ENCARNAÇÃO 
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TROPA SÊNIOR AÇÃO 
Por nosso objetivo 
Do mundo bem melhor 
Recebemos incentivo 
Dessa Força Maior 
Pessoas de valor 
Que trabalham sem cansar 
Trabalham com Amor 

Até depois do sol baixar 
FORÇA, CORAGEM, 
DETERMINAÇÃO 
PROEZA, DESTREZA, CUMPRIR 
UMA MISSÃO 
NA VIDA, NA MORTE, EM OUTRA 
ENCARNAÇÃO 
TROPA SÊNIOR AÇÃO 

 
 
162.  HINO ATIVA 
 

A tropa sênior ataca, massacra 
Impõe o seu valor, 
Não tem medo da morte, essa seção 
só faz horror, 
Nós somos tropa sênior, 
Nosso lema é vibração, 
Estamos sempre juntos pra cumpri 
qualquer missão, 

É sênior, 
Brasil, 
Acima de tudo, 
Abaixo de nada, 
Ativa, unida e destemida 
A nossa preferência será sempre 
A tropa sênior, hei, é que é bacana 
Ser sênior, hei, é que é legal. 

 
 
163.  HINO DA INDEPENDENCIA 
Música de D. Pedro I. 
 

Já podeis, da Pátria filhos, 
Ver contente a mãe gentil; 
Já raiou a liberdade 
No horizonte do Brasil. 
 
Brava gente brasileira! 
Longe vá... temor servil: 
Ou ficar a pátria livre 
Ou morrer pelo Brasil. 
 
Os grilhões que nos forjava 
Da perfídia astuto ardil... 
Houve mão mais poderosa: 
Zombou deles o Brasil. 
 

Brava gente brasileira! 
Longe vá... temor servil: 
Ou ficar a pátria livre 
Ou morrer pelo Brasil. 
 
Não temais ímpias falanges, 
Que apresentam face hostil; 
Vossos peitos, vossos braços 
São muralhas do Brasil. 
 
Brava gente brasileira! 
Longe vá... temor servil: 
Ou ficar a pátria livre 
Ou morrer pelo Brasil. 
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Parabéns, ó brasileiro, 
Já, com garbo varonil, 
Do universo entre as nações 
Resplandece a do Brasil. 

 
Brava gente brasileira! 
Longe vá... temor servil: 
Ou ficar a pátria livre 

 
 

164.  HINO DA REPÚBLICA 
 

Seja um pálio de luz desdobrado 
sob a larga amplidão destes céus. 
Este canto rebel, que o passado 
vem remir os mais torpes labéus! 
 

Seja um hino de glória que fale 
de esperanças de um novo porvir! 
Com visões de triunfos embale 
quem por ele lutando surgir. 
 

Liberdade! Liberdade!  
Abre as asas sobe nós 
nas lutas, nas tempestades  
da que ouçamos a tua voz. 
 

Nós nem cremos que escravos 
outrora 
tenha havido em tão nobre país . . . 
Hoje o rubro lampejo da aurora 
acha irmãos, não tiramos hostis. 
 

Somos todos iguais ao futuro 
saberemos, unidos, levar 
nosso augusto estandarte que, puro 
brilha avante, da Pátria no altar! 
 

Liberdade! Liberdade! . . .   
 

Se é mister que de peitos valentes 
haja sangue no nosso pendão. 
Sangue vivo do herói Tiradentes 
batizou este audaz pavilhão. 
 

Mensageiros da paz, paz queremos. 
É de amor nossa força e poder. 
Mas da guerra nos transes 
supremos 
hei de ver-nos lutar e vencer! 
 

Liberdade! Liberdade! . . .  
 

Do Ipiranga é preciso que o brado 
seja um grito soberbo de fé! 
O Brasil já libertado 
sob as púrpuras régias de pé! 
 

Eia, pois brasileiros, Avante! 
verdes louros, colhamos louçãos. 
Seja o nosso país triunfante, 
livres terras de livres irmãos. 
 

Liberdade! Liberdade! . . . 

 

165.  HINO DAS GUIAS BANDEIRANTES 
Ritmo: Vento Negro 
 

Onde o campo começar 
Clã Raízes gente eu sou 
Onde o campo terminar 

Uma guia sou 
Quem me ouve vai cantar 
Hinos belos de louvor 
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Pelo nosso amanhecer 
Pela aurora, pelo sol 
No acampamento, hei de seguir 
A minha trilha, vivência e ver aquilo 
que Deus fez 
Clã Raízes, mundo afora vai dizer:  
Quem luta agora tem que amar, pra 
prosseguir 
Os campos onde atravessei, 

Um pouco de mim lá ficou 
Um rastro de bem eu deixei 
O coração colheu 
O verde, o mar e tudo assim 
Tão puro e simples há de vir 
Como uma bomba explodir 
A da vontade de Servir 
No acampamento hei de seguir... 
(2X) 

 
 

166.  HINO DE LA RUTA 
 

Caminar al mismo paso, camaradas 
de verdad 
Que en la ruta los ruteros 
encontraron su amistad 
Caminante , peregrino , este camino 
, lo hicieron los profetas 
Que vencieron el temos con su 
cancion 

En la noche de tu duda no no temas 
capitan 
Que en tormentas tus veleros solo 
saben avanzar 
Son sencillos los caminos y es tan 
hondo el caminar 
Escondidar en los senderos 
descubrir la claridad 

 
 
167.  HINO DO I JAMPAN  
 

ESTRIB.:   
Jamboree Pan-americano. 
Pan American Jamboree. 
De pólo a pólo, de oceano a oceano; 
A juventude da América está aqui 
Jamboree Pan-americano 
Pan American Jamboree 
 

Celebrando o quarto centenário, 
da cidade Rio de Janeiro, 
nossa festa maior de aniversário, 
é o Jamboree Escoteiro. 
Do Oiapoque ao Chui, Brasil inteiro, 
Das fazendas, fábricas, florestas, 
veio aqui acampar como escoteiro, 

feliz participa das festas. 
 

Jamboree Pan-americano . . . 
 

Juventude Pan-americana, 
boas vindas dão-lhes os brasileiros. 
Raças, línguas, nações, tudo se 
irmana. 
E todos são só escoteiros, 
Be Prepared! Toujours Pret! 
Siempre Listo! 
Sempre Alerta diz o brasileiro. 
Quatro séculos de encantos nunca 
vistos olhai é o meu Rio de Janeiro. 
 

Jamboree Pan-americano . . . 
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168.  HINO DO JAMPAN 2001 
 

À luz da fogueira 
No céu brilha uma estrela 
Clareia o meu coração 
A paz é bandeira 
A natureza inteira 
Festeja na mesma canção 
Um só pensamento, 
O grande momento 
A fraternidade acampada em nós. 

Servir, Sempre Alerta 
Um ideal que se renova e desperta 
Nas águas brancas da Foz. 
Jamboree, Jamboree, 
A América se abraça 
É Jamboree (2x) 
Começando com alegria 
Um novo tempo, um novo milênio 
Jamboree, Jamboree, Jamboree. 

 
 
169.  HINO DO I JANAC 
 

Alerta Jamboree!!!  
Na vida escoteira o que conta é 
união, 
tanto tempo esperamos para estar 
aqui. 
São todos os ramos que se unem 
como irmãos 
confraternizando como queria B-P. 
 

Jamboree Nacional,  
confirmando nosso ideal  
Escoteiros do Brasil,  
garantindo a nação do ano 2.000. 

 

Santa Catarina se orgulha em 
receber 
gente tão amiga, flor de lis no 
coração. 
Abraço a Navegantes, que se 
empolga só em ver 
e ouvindo todo mundo repetindo o 
refrão 
 

Jamboree Nacional . . . 

 
 
170.  HINO DO XI JAMBOREE 
 

O escoteiro está Sempre Alerta 
atendendo a cantar 
o chamado Jamboree Jamboree 
Seu compromisso está pronto a 
cumprir 
a sorrir com seu povo 
a quem ter necessidade 
 

BIS: 
Jamboree jamboree 
todo escoteiro canta alegre esta 
canção 
Jamboree Jamboree 
Todo escoteiro canta como coração 
Do rico as feras deixou o escoteiro 
que vem se irmanar 
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nesse novo Jamboree, no jamboree 
Pelo direito e na fraternidade 
nos todos queremos a paz universal 
 

BIS Jamboree Jamboree 
 

Lá no azul do céu nos somos sempre 
irmãos 

 
 
171.  HINO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Hino dos Bandeirantes – Letra: Guilherme de Almeida 
  

Paulista, pára um só instante 
Dos teus quatro séculos ante 
A tua terra sem fronteiras, 
O teu São Paulo das "bandeiras"! 
Deixa atrás o presente: 
Olha o passado à frente! 
Vem com Martim Afonso a São 
Vicente! 
Galga a Serra do Mar! Além, lá no 
alto, 
Bartira sonha sossegadamente 
Na sua rede virgem do Planalto. 
Espreita-a entre a folhagem de 
esmeralda; 
Beija-lhe a Cruz de Estrelas da 
grinalda! 
Agora, escuta! Aí vem, moendo o 
cascalho, 
Botas-de-nove-léguas, João 
Ramalho. 
Serra-acima, dos baixos da 
restinga, 
Vem subindo a roupeta 
De Nóbrega e de Anchieta. 
Contempla os Campos de Piratininga! 
Este é o Colégio. Adiante está o 

sertão. 
Vai! Segue a entrada! Enfrenta! 
Avança! Investe! 
Norte - Sul - Este - Oeste, 
Em "bandeira" ou "monção", 
Doma os índios bravios. 
Rompe a selva, abre minas, vara 
rios; 
No leito da jazida 
Acorda a pedraria adormecida; 
Retorce os braços rijos 
E tira o ouro dos seus esconderijos! 
Bateia, escorre a ganga, 
Lavra, planta, povoa. 
Depois volta à garoa! 
E adivinha através dessa cortina, 
Na tardinha enfeitada de miçanga, 
A sagrada Colina 
Ao Grito do Ipiranga! 
Entreabre agora os véus! 
Do cafezal, Senhor dos Horizontes, 
Verás fluir por plainos, vales, 
montes, 
Usinas, gares, silos, cais, arranha-
céus! 

 
A lei nº 337, de 10 de julho de 1974, revoga o artigo 3º da Lei n. 9854 de 2 de outubro de 1967, e 

institui, como letra do Hino Oficial do Estado de São Paulo, o poema "Hino dos Bandeirantes". A Lei nº 
9.854, de 02 de outubro de 1967.  Dispõe sobre a instituição do Hino Oficial do Estado de São Paulo. 

 
A Lei nº 337, de 10 de julho de 1974. Revoga o artigo 3º da Lei n. 9854 , de 2 de outubro de 1967, que 

dispõe sobre a instituição do  Hino Oficial do Estado de São Paulo. Estabelece como letra do hino o poema 
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"Hino dos Bandeirantes",   do poeta Guilherme de Almeida nos termos da cessão de direitos autorais  
feita ao Governo de São Paulo por Dona Beikiss Barrozo de Almeida, na qualidade de viúva e única 

herdeira do "Príncipe dos Poetas". Lei 793, de 03 de dezembro de 1975. Institui concurso público para a 
elaboração da música do  "Hino dos Bandeirantes", criada pela lei 9.854/1967 e modificada pela Lei 

337/1974. Quanto a música tem sido tocada pela banda da Polícia Militar com a partitura do maestro 
Spartaco Rossi. 

 
 
172.  HINO DO XIX ACANAC 
 

Se és Lobito 
Chefe ou Caminheiro 
Explorador Pioneiro 
Estamos unidos 
Numa só missão 
E somos iguais nesta canção. 
Não há longe nem distância 
Há um futuro que espera em nós 
Algo novo diferente 
Grita Alerta a nossa voz. 
 

Há um sorriso 
Em cada olhar 
Há um motivo para cantar 
Esta canção 
O hino que é 
Do ACANAC, Alerta, CNE. 
Não há longe nem distância 
Há um futuro que espera em nós 
Algo novo diferente 
Grita Alerta a nossa voz. 

 
 

173.  HINO DO G.E.TABAPUÃ 
 

Acampar uma noite junto ao rio, 
montar barracas, 
Fazer fogueira para combater o frio 
Tabapuã é "legal pacas". 
Nesse céu azul, nada a temer, vamos 
acampar 
Pois Nosso Senhor, enquanto eu 
viver, está a me guardar. 

Acampar em bosques e vales, 
montes floridos 
Conhecer novos outros lugares, nos 
horizontes perdidos 
Nesse céu azul, nada a temer, vamos 
acampar 
Pois Nosso Senhor, enquanto eu 
viver, está a me guardar. 

 
 
 

174.  HINO DO JUBILEU 
 

Vamos dar as mãos e os corações 
até. 
Vamos caminhar, mas caminhar com 
fé, 
e descobrir nos cantos mais 
distante, 

tesouros de bondade, nós somos 
Bandeirantes.       
No nosso acampamento quem bater, 
só pode entrar se trouxer nas mãos, 
um monte de amor pela paz 
e um mundo de perdão  
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175.  HINO DO LOBINHO 
 

Irmão de lobo nasci 
De um povo livre e valente 
A selva onde eu cresci 
Me deu um deus e uma lei 
Akelá,escuto tua voz 
E sigo tuas pegadas 

Bagheera e baloo 
São os amigos que me levam 
A avançar, sempre melhor! 
Povo livre, avançar! 
Com afã, hás de ser 
Cada dia melhor. 

 
 

176.  HINO DOS AVIADORES 
Composição: Capitão Armando Serra de Menezes 
 

Vamos filhos altivos dos ares 
Nosso vôo ousado alçar, 
Sobre campos, cidades e mares, 
Vamos nuvens e céus enfrentar. 
 

D'astro-rei desafiamos nos cimos, 
Bandeirantes audazes do azul. 
Às estrelas, de noite subimos, 
Para orar ao Cruzeiro do Sul. 
 
Estribilho 2X 

Contacto! Companheiros! 
Ao vento, sobranceiros, 
Lancemos o roncar 
Da hélice a girar. 
 

Mas se explode o corisco no espaço 
Ou a metralha na guerra, rugir 
Cavaleiros do século do aço, 
Não nos faz o perigo fugir. 
 

Não importa a tocaia da morte 
Pois que a pátria, dos céus no altar 
Sempre erguemos de ânimo forte, 
O holocausto da vida, a voar. 
 
Estribilho 2X 

Contacto! Companheiros! 
Ao vento, sobranceiros, 
Lancemos o roncar 
Da hélice a girar.

 

177.  HINO DOS PIONEIROS 
Ana Luzia Dinelli 
 

Somos Pioneiros por opção. 
Temos o Escotismo no coração 
e um lema a cumprir,  
o ideal de BP - Servir! 
 

Somos companheiros e esta união,  
cada vez mais forte,  
nos torna irmãos,  
partilhando emoções,  
entoando canções e assim... 

Com a mochila e a forquilha eu vou 
procurar nova trilha e então, 
Enfrentar desafios - vencer! 
Reforçar sempre o meu querer,  
fazer melhor... 
 

As altas montanhas eu vou escalar 
e, do mar, o fundo vou pesquisar. 
Vou crescer muito mais... 
Eu vou me superar - Ser Feliz! 
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178.  HINO NACIONAL BRASILEIRO 
Música: Francisco Manuel da Silva / Letra: Joaquim Osório Duque Estrada 
 

Ouviram do Ipiranga às margens 
plácidas 
De um povo heróico o brado 
retumbante, 
E o sol da liberdade, em raios 
fúlgidos, 
Brilhou no céu da Pátria nesse 
instante.  
Se o penhor dessa igualdade 
Conseguimos conquistar com braço 
forte, 
Em teu seio ó liberdade, 
Desafia o nosso peito a própria 
morte!  
Ó Pátria amada, Idolatrada, Salve! 
Salve!  
Brasil de um sonho intenso, um raio 
vívido, 
De amor e de esperança à terra 
desce 
Se em teu formoso céu risonho e 
límpido 
A imagem do Cruzeiro resplandece.  
Gigante pela própria natureza 
És belo, és forte, impávido colosso, 
E o teu futuro espelha essa 
grandeza,  
Terra adorada! 
Entre outras mil 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada  
Dos filhos deste solo és mãe gentil, 

Pátria amada Brasil!  
 
Deitado eternamente em berço 
esplêndido,  
ao som do mar e à luz do céu 
profundo,  
Fulguras, ó Brasil, florão da 
América,  
Iluminado ao sol do Novo Mundo!  
Do que a terra mais garrida 
Teus risonhos lindos campos tem 
mais flores,  
Nossos bosques tem mais vida 
Nossa vida no teu seio mais amores  
Ó Pátria amada, Idolatrada, Salve! 
Salve! 
Brasil, de amor eterno seja símbolo 
O lábaro que ostentas estrelado,  
E diga o verde-louro dessa flâmula 
Paz no futuro e glória no passado.  
Mas se ergues da justiça a clava 
forte,  
Verás que um filho teu não foge à 
luta,  
Nem teme, quem te adora, a própria 
morte,  
Terra adorada!  
Entre outras mil 
És tu, Brasil,  
Ó Pátria amada  
Dos filhos deste solo és mãe gentil 
Pátria amada Brasil!
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179. HINO NACIONAL BRASILEIRO (Guarany) 
Música: Francisco Manuel da Silva / Letra: Joaquim Osório Duque Estrada 
Versão Guarany: Cafuzo TuKumbó Dyeguaká (Violonista Robson Miguel) e Karay Tata’ Endy (Basílio Silveira)  
 
Onhe Hendu ypiranga gui hembe 
Kangy’i 
Ouviram-se do Ipiranga as margens calmas 
Xondáro sapukai omboryryi 
O grito dos guerreiros estremeceu 
Kuaray aça oexape vy nhanderesaka 
O raio do sol brilhou ofuscante 
Hendy pe arai re agu’i 
Brilhou no céu nesse instante 
Openhara joo raminguá 
Se o penhor da igualdade 
Jyvá mbaraete py rogueru 
Conseguimos trazer com braço forte 
Ne kâmy teko vy’a 
Em teu seio, a paz 
Nhande poxi’a oenoi nhane mano 
Nosso peito chama a própria morte 
Yvy hayupy 
Terra amada 
Nhemboete 
Respeitada, 
Oúma ! Oúma! 
Saúdo! Saúdo! 
Pindorama nhe’em baraete overá hendy  
Brasil, é a voz forte, raio reluzente 
Mborayu ha’e nhearô gui ywy oguejy 
De amor e de esperança à terra desce 
Yvá porã py tory potim açy 
No céu formoso, riso e límpido, 
Kuruxú ra’ angaa hexakã 
A imagem da cruz das estrelas resplandece 
Tuixa ojegui hae oíny há’epy 
Grande pela própria natureza, 
Iporã, hatã há’agaa ndaovaiguái 
É bonito, é forte, a imagem é imcomparável 
Tuixa ojekuaa araka’ e verã 
Aparece o grande futuro 
Yvy porã 
Terra bonita, 
Heta va’ egui 
Entre outras muitas, 
Ndee há’e 
Você é,a 
Yvy hayupy 
Terra amada! 
Ko Yuy Ra’y kuery Gui xy Marangatu 
Dos filhos desta terra é mãe gentil 
Yvy hayupy 
Terra amada, 
Pindorama! 
Brasil! 

Onhenó Kuri peve Guarã Mondeapy 
Deitado eternamente em colo da mãe, 
Pará Guaçu Nhedu Ha’e yuá rexakã 
O som do mar e a luz do céu, 
Pindorama ojekuaa ve va’e “América” 
py 
O Brasil que aparece mais na América, 
Oexapé kuaray yuy pyau gui 
Ilumina o sol do Novo Mundo! 
Pe yvy iporã ve 
Terra mais bonita 
Hory, nhuu dy porã heta vé yvoty 
Seus risonhos, lindos campos e mais flores 
Nhande ka’aguypy oi ve tekove 
Em nossa floresta tem mais vida,  
Orerekove nekã my roayuve 
Nossa vida em teu seio mais amamos. 
Yvy hayupy 
Terra amada,  
Nhemboete 
Respeitada, 
Oúma! Oúma! 
Saúdo! Saúdo! 
Pindorama Mborayú guí que tojexauka 
De amor do Brasil, que apareça  
Hajukue jaxytata oexauká va’e 
O pano que mostra estrelas, 
Eré arapaxái hovy ko haju kue’ire 
Diga o verde-louro deste paninho 
Vy’arã há’e aguyjevete yma guarere 
Paz no futuro e glória no passado. 
Onhemopy’a ha’egui onhendu ratã 
Mas, ergueu-se e clamou forte, 
Rexa’rã nde ra’y nonhai nherairõ gui 
Verás que teu filho não fugirá da luta, 
Ekyjeme de rayua nemanoa 
Não tenha medo, quem te adora, própria morte. 
Yvy porã 
Terra bonita 
Mbovy he’y va’egui 
Entre outras muitas, 
Ndee há’e 
Você é, a 
Yvy hayupy 
Terra amada! 
Yuy ra’ygui ha’e xy marangatu 
Dos filhos desta terra é mãe gentil 
Yvy hayupy 
Terra amada, 
Pindorama! 
Brasil! 

 
 

Versão aproximada da letra original com rimas sonoras do povo Guarani considerando no dialeto 
a não existência das letras C, F, L, e Z . 
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180. HINO ROVER 98 
 

De mãos dadas vamos 
Agir para mudar 
No Rover 98 
A esperança semear. 
O Rover 98 
São todos os que aqui estão 
Agiremos p´ra mudar 
Se dermos a nossa mão. 
 

Há um farol que nos guia 
Que dia e noite se vê 
É o espírito e a alegria 
Do ideal de B.P. 
 

A esperança que todos temos 

Na vontade de agir 
A mochila não esquecemos 
Quando temos de servir. 
 

Refrão 
 

Quero ver no nosso lenço vermelho 
A fogueira da amizade 
Jesus Cristo é nosso espelho 
Na procura da verdade 
 

Quero ouvir esse grito de alerta 
De alerta para servir 
Fica assim a porta aberta 
De um mundo p´ra agir. 

 
 
181.  HISTÓRIA DA SERPENTE 
 

Esta é a história da serpente,  
que desceu dos montes, 
para procurar um pedacinho,  

do rabo que perdeu. 
Você também, é um pedação, 
do meu rabão, do meu rabão. Sim.  

 
Um inicia a canção e todos batem palmas. Na parte: você também . . . pára diante de alguém e o 

convida a também convidar os demais, 
 
182.  HOY QUE FELIZ 
 

Hoy que feliz que me sinto hoy 
después de hacer una buena ación 
Jo cumplire mi Promessa y ley 

e ajudare al pobre y al rey 
Y observare en el cielo azul 
la cruz de sur y la seguire 

 
 
183.  HUM HUM 
 

Hum, hum... quero ficar aqui 
Hum, hum... mais um pouquinho só 
Hum, hum... mais um pouquinho com 
você, hum, hum... 
Hum, hum... a noite vem eu sei 

Hum, hum... não posso crer que vou 
Hum, hum... para bem longe de você, 
hum, hum... 
Hum, hum... por isso eu canto assim 
Hum, hum... para alegrar a Deus 
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Hum, hum... para essa amizade não 
ter fim, hum, hum... 
Hum, hum... a nossa amizade 

Hum, hum... conosco se formou 
Hum, hum... e para sempre há de 
ficar, hum, hum... 

 
 
 
184.  IP, IP, AI 
 

Cantando ai, ai, ip, ip, ai 
Cantando ai, ai, ip, ip, ai 
Cantando ai, ai, ip, ip, ai 
Ai, ip canto o ai 
Ai, ip, ip, ai 
 

Lá no campo vamos temperar 
Lá no campo vamos temperar 
Nossa fibra, nossa fibra de 
escoteiro 
Para ser bom brasileiro 

E a Pátria levantar 
 

ESTRIBILHO 
 

Sou escoteiro meu exemplo diz 
No escotismo vivo e sou feliz 
O ideal que me habita o coração 
Faz de todos meus irmãos 
Na família mundial 
 

ESTRIBILHO 

 
 
 
 
185.  IRMÃOS DO VENTO 
Luís J. Poblete - Versão: Chefe João Bosco 
 

Somos os irmãos do vento que baila 
nas ondas do mar, 
que canta na orla dos bosques e 
ruge quando há temporal. 
Vamos por vales e montes, nada nos 
pode parar. 
Somos os irmãos do vento por isso 
amamos a liberdade. 
Assim somos, os escoteiros: 
Dançamos junto ao fogo, 
cantamos para a vida - que é um 
lindo acampamento. 

Vamos levando a mensagem do amor 
e da fraternidade, 
ancorando a luz e a alegria, 
plantando a paz e a amizade. 
Vamos por vales e montes, nada nos 
pode parar. 
Somos os irmãos do vento por isso 
amamos a liberdade. 
Assim somos, os escoteiros: 
Dançamos junto ao fogo, 
cantamos para a vida - que é um 
lindo acampamento. 
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186.  JAMBOREE NO CÉU 
 

Escoteiro que sempre, sempre 
cante, 
pois a dor cantando desfará. 
Ergue a voz com emoção e verás a 
dor se vai 
para Escoteiro a cantar,  
para viver, para sonhar 
 

Marcha, marcha vida em volta, 
toda erguida sem temor. 
Entoando nossos cantos, com 
bravura, 
com clamor e com ardor 
Marcha, marcha pela vida em 
constante exaltação, 
conservando sempre ardente o 
coração, 
o coração. 
Marcha, marcha pela vida em 
constante exaltação, 
conservando sempre ardente o 
coração. 

Neste peito transparente de 
Escoteiro, 
está o cadinho rubro e forte -- o 
coração 
a pulsar, a pulsar pro mundo inteiro, 
e a ensinar que vivamos como 
irmãos. 
A pulsar, a pulsar pro mundo inteiro 
e a ensinar que vivamos como 
irmãos. 
 

As estrelas cintilantes no céu, 
são lanternas, são barracas em luz. 
O luar é quem diz Sempre Alerta, 
no celestial Jamboree de Jesus. 
O luar é quem diz Sempre Alerta, 
no Jamboree, lá dos 11 irmãos. 
 

Neste peito transparente ... 
Sempre a cantar. 

 
 
187.  JAMBOREE PANAMERICANO 1981 
 

Passo firme, o mateiro,  
De mochila a caminhar,  
Porque todo o escoteiro,  
Tem vontade de acampar,  
Essas matas e o céu azul,  
Deste Rio Grande do Sul. 
Vão unir o escotismo e saudar:  

Sempre Alerta ao chegar. 
Todos os cantos,  
Todas as raças,  
Desta América em paz,  
Se encontram plantando o 
Jambore Panamericano aqui! 
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188.  JOANINHA 
 

A joaninha é baixinha, tcha, tcha, 
tchá tcha, tcha, tchá tchá 
Arrasta a saia pelo chão, tcha, tcha, 
tchá tcha, tcha, tchá tchá 

Ela é meu bem, ela é meu bem 
Se ela chorar eu choro também 
(correr, pular, comer, dormir). 

 
 

189.  JOHN JACOB JINGLEHEIMERSCHMIDT 
 

John Jacob Jingleheimerschmidt 
Eu me chamo assim / Prá onde quer 
que eu vá / Todo mundo diz 

Lá vai John Jacob 
Jingleheimerschmidt 
Tra, la, la, la, la , la, la, la. 

 
John Jacob Jingleheimerschmidt é um rapaz tímido e não quer ser notado. O que acontece é 

que quanto mais tenta passar despercebido mais é notado. Esta canção é cantada muitas vezes, 
cada repetição com um volume menor exceto o trecho "Lá vai John Jacob 

Jingleheimerschmidt, tra, la, la, la, la , la, la, la que se repete cada vez mais alto. 
 
 
190.  JOHNNY FURACÃO 
 

Essa é a história de Johny Furacão, 
Um cara que bem cedo desejou ser 
campeão, 
Ele alimentava seu desejo profundo 
Johny queria ser o melhor do 
mundo, 
Juntou dinheiro, 
O ano inteiro, 
Até que resolveu comprar um carro, 
Começou a treinar, 
E a se destacar, 
E vai competir numa prova gigante, 
Essa é sua chance de se tornar 
importante. 
A corrida já vai começar, 
Johny dispara em primeiro lugar, 
Johny está na frente, 
Seu carro é diferente, 
É muito mais potente 

 

Johny vai ganhar, 
Não há como parar, 
Já está pensando no que vai dizer, 
Não pode aparecer chorando na 
TV... 
 

Tá tudo pronto 
Não falta nada, 
Só a vitória e o beijo na namorada... 
Quando o carro quebra na curva 
principal, 
Johny morreu, 
Antes ele do que eu... 
 

Quem acreditou nesta estória é um 
bobão 
pois Johnny na verdade se tornou 
um Campeão! 



326  CANÇÕES ESCOTEIRAS 

õ¿õ Lecão                                                                 Centro de Difusão do Conhecimento Escoteiro Aldo Chioratto 69

191.  JUAN PACO PEDRO DE LA MAR 
 

Juan Paco Pedro de la Mar - És mi 
nombre asi 
Y quando yo mi voi - me dicem al 

passar 
Adios, Juan Paco Pedro de la Mar! 
Ha ha ha ha ha ha ha há 

 
Canta-se, diminuindo cada vez mais o volume da voz na estrofe e aumentando o volume da 

risada. 
 

192.  JUNGLE 
VERSÃO: SE ESSA RUA FOSSE MINHA 
 

Na alcatéia, na alcatéia tem um lobo 
Que se chama, que se chama Akelá 
Ele é velho mas é muito inteligente 
E está sempre pronto a nos guiar 
Na alcatéia, na alcatéia tem uma 

cobra 
Tem um urso e também uma pantera 
E com eles aprendemos a ser vivos 
E com eles o amor sempre impera. 

 
 

193.  JUNGLE FELIZ 
  

O Aquelá nos ensinou uma canção 
que diz: 
todo lobinho para ser bom, 
tem que fazer a boa ação,  
como ensinou Baloo. 
Baloo ensina as leis.  
Baguera ensina a caçar.  

Kaá nos guia na selva.  
A Raschka ensina a amar. 
Com Hatti somos valentes.  
Com Chill sabemos falar. 
BIS: Assim lá na Jângal  
vivemos feliz. 
Felizes sempre a cantar. 

 
 

194.  KADIMARUSA 
 

Kádima kádima kadimarusa – 
kadimarusa kadimarusa 
Kádima kádima kadimarusa – 
kadimarusa – sá 

La la la la – la la la la – la la la la – la 
la la la 
la la la la – la la la la – la la la la – la 
la la la 

 
 

195.  KUMBAYAH 
 

Kumbayah Senhor, Kumbayah  
Kumbayah Senhor, Kumbayah  
Kumbayah Senhor, Kumbayah  
Oh! Senhor Kumbayah.  

alguém canta aqui, Kumbayah 
alguém canta aqui, Kumbayah 
alguém canta aqui, Kumbayah 
Oh! Senhor Kumbayah.  
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(ri, chora, ...) 
 

196.  LA BELLA POLENTA 
ORIGINÁRIA DA ITÁLIA 
 

Quando se planta la bella polenta,  
la bella polenta se planta cosí,  
se planta cosí 
ô ô ô, la bella polenta cosí,  
tcha tcha bum (3x) bum bum bum. 
 

Quando se cresce la bella polenta,  
la bella polenta se cresce cosí,  
se planta cosí,  
se cresce cosí 
ô ô ô, la bella polenta cosí,  

tcha tcha bum (3x) bum bum bum. 
 

Quando se flore la bella polenta,  
la bella polenta se flore cosí,  
se planta cosí,  
se cresce cosí,  
se flore cosí 
ô ô ô, la bella polenta cosí,  
tcha tcha bum (3x) bum bum bum. 

 
se talha cosí, se moe cosí, se coze cosí, se manja cosí, se gusta cosí, se **** cosí 

 
 

197.  LA CARGA DEL GINETE 
 

Por la bataja del calientamento 
Ponem-se todos a carga del ginete 
Ginetes, a la carga, una pata 
Por la bataja del calientamento 
Ponem-se todos a carga del ginete 
Ginetes, a la carga, una pata, dos 

patas 
Por la bataja del calientamento 
Ponem-se todos a carga del ginete 
Ginetes, a la carga, una pata, dos 
patas, tres patas... 
(quatro patas, la cabeça, el cuerpo) 

 
 

198.  LA MÁQUINA DEL CAPO 
 

La máquina del capo al buco de la 
guna 
La máquina del capo al buco de la 
guna 
Riparemo-la com chevegum 
La (vrum) del capo al buco de la guna 
La (vrum) del capo al buco de la guna 
Riparemo-la com chevegum 
La (vrum) del (-) al buco de la guna 
La (vrum) del (-) al buco de la guna 

Riparemo-la com chevegum 
La (vrum) del (-) al (psst) de la guna 
La (vrum) del (-) al (psst) de la guna 
Riparemo-la com chevegum 
La (vrum) del (-) al (psst) de la (-) 
La (vrum) del (-) al (psst) de la (-) 
Riparemo-la com chevegum 
La (vrum) del (-) al (psst) de la (-) 
La (vrum) del (-) al (psst) de la (-) 
Riparemo-la com (nhé-nhé-nhé). 
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199.  LA NA NOSSA ALCATEIA  
 

O Lobinho quando entra na Alcatéia, 
É acanhado, é medroso e é chorão. 
Aqui salta, brinca e canta, 
Cai e ri e se levanta. 
E se torna um Lobinho valentão. 
 

O Lobinho lá na nossa Alcatéia, 
Sempre tem pinta de campeão, 
Mas se é mole ou zangado, 
Ou se torna mascarado, 

Nós mandamos o Lobinho para o 
Japão. 
 

Lá na Alcatéia o mau não se perdura, 
Lá na Alcatéia tudo vive em paz, 
Lá na Alcatéia o que é bom que se 
apura 
Porque o Lobinho o melhor possível 
faz. 

 
 
200.  LÁ NO ALTO DAQUELE MONTE 
 

Lá no alto daquele monte 
mora uma velha águia 
que já está tão velhinha 
que parece uma galinha 
 

Lá no alto daquele monte 
mora um velho Leão 
que depois de aposentado 
ficou até desdentado 
 

Lá no alto daquele monte 
mora uma velha Pantera 
que tem tanto reumatismo 
que só anda na primavera 
 

Lá no alto daquele monte 
mora uma velha Cascavel 
que de tanto chacoalhar o guizo 
já não tem mais nenhum anel 

 
201.  LA SARDINA 
 

Una sardina ! 
Dos sardinas ! 
y un patito ! 
acordaron la manera de subirse a un 
barquito una tarde de verano ! 
Chip, Chip, Chip, Chihuahua ! 
Hua, Hua, Chip, Chip ! 
Oye Patito ! 

no te olvides de sacar la gabardina 
por si llueve ! 
Chip, Chip, Chip, Chihuahua ! 
Hua, Hua, Chip, Chip ! 
Oye Patito ! 
no te olvides de sacar la gabardina 
por si llueve ! 
Una sardina ! ...... 
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202.  LAGO AZUL 
 

Em uma montanha bem perto do céu 
Se encontra um lago azul 
Que só o conhecem 
Aqueles que têm 
A dita de estar em meu clã 
 

Lará, larará, larará, larará 
Lará, larará, larará, lará, lará. 
 

A sede de riscos que nunca se 
acaba, 
As rochas que há a escalar 
O rio tranqüilo 
Que canta e que chora 
Jamais poderei olvidar 
 

Lará, larará, larará, larará 
Lará, larará, larará, lará, lará. 
 

No alto da serra na gruta escondida, 

Foi lá que eu fiz o meu lar 
Subindo e descendo 
Com corda ligeira 
Eu vi o meu clã acampar 
 

Lará, larará, larará, larará 
Lará, larará, larará, lará, lará. 
 

O sol no caminho, a seguir direciona, 
O vento estimula a andar, 
Paredes e vidros e grandes 
rochedos, 
Repetem o eco a cantar! 
 

Lará, larará, larará, larará 
Lará, larará, larará, lará, lará. 
 

Lará, larará, larará, larará 
Lará, larará, larará, lará, lará. 

 
 
203.  LEI ESCOTEIRA 
 

Se quer ser alegre Caro 
companheiro 
Faça como nos Seja escoteiro... 
Are, are, are... Are, are, are... 
Faça todo dia Uma boa ação 
Tenha sempre o outro Como seu 
irmão. 
De ao bem alheio Sempre mais valia 
Guarde mais um pouco Faça 
economia. 
Uma só palavra Serve-nos de guia 

Honra e lealdade Junto a cortesia. 
O escoteiro é limpo Em seu corpo e 
alma 
E por isso ganha Da virtude a palma. 
Seja obediente E disciplinado 
Animais e plantas Sejam 
respeitados. 
Para completar Como despedida 
No escoteiro a honra Vale mais que 
vida. 
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204.  LEMA ESCOTEIRO 
 

Servindo Brasil e fazendo o bem. 
Nosso lema, tentamos cumprir. 
Por Deus, pela Pátria e família 
também, 
ajudando a quem possa surgir. 
 

Sempre Alerta diz o Escoteiro. 
Pronto e disposto pra frente a 
marchar. 
Por sua Pátria no mundo inteiro. 
enfrenta o perigo a lutar. 
 

ESTRIBILHO Ilá lá lá. Ilá lá lá. 
Ilá lá lá. Ilá lá lá. Em frente. 
Ilá lá lá. Ilá lá lá. 
Ilá lá lá. Ilá lá lá. Em frente.Nós 
somos os Escoteiros, 

da terra, do mar e do ar. 
Nós somos os Escoteiros, 
da terra do mar e do ar. 
O nosso uniforme é sinal de união, 
de serviço de paz e igualdade. 
 

Trazendo o Brasil dentro do 
coração, 
nós vivemos uma grande irmandade. 
Todos nós sentimos no peito, 
o mesmo ardor de viver e lutar. 
Para Deus, a Pátria e a Família, 
servir e lutando salvar. 
 

ESTRIBILHO Ilá lá lá. Ilá lá lá. 

 
 

205.  LEY SIN FRONTERAS 
 

Por donde enrubes tu vida,  
todos em ti confiaron  
Porque lo no oriente siempre,  
ha sido tu ideal. 
La gran pátria espera, 
que le sea siempre leal, 
y que nunca le pidas nada,  
porque tudo lo hay que dar. 
 

ESTRIB.:       
Ley Scout, ley sin frontera, 
ley de toda humanidad.  
Só lo Dios y um buen amigo 
nos hará encontrar la paz. 
 

Qualquier raça o bandera  
todos amamos a Dios. 
Y um dia de cortesia 

será um dia de amor. 
Cada hora em la tierra, 
és una obra de amor. 
Protejamos constantes,  
la obra del criador 
 

Ley Scout, ley sin . . . 
 

Toda ruta empreendida,  
tendremos que terminar, 
serviendo siempre a este mundo, 
que tenemos que aprontar. 
Trabajando cada dia, 
nós construimos tu vida. 
Y que sea limpia la vida,  
y que te lleve asté Dios. 
Ley Scout, ley sin . . .  
Ley Scout, ley sin . . . 
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206.  LOBINHO DE VERDADE 
oh! Suzana 
 

Um lobinho de verdade 
Cumpre toda a obrigação 
Faz com todos amizade, 
Não cabula reunião. 
(Estribilho) 
Um lobinho, perfeito quero ser 

Na alcatéia muito ativo; 
Sempre amigo pra valer. 
Tudo quanto possível faz. 
Um lobinho nunca briga. 
Mas trabalha pela paz. 

 
 
207.  LOBO BOM 
 

Eu sou um lobo bom, 
Lobo bom, lobo bom. 
Eu gosto de brincar 
E de comer bombom 
Hoje estou contente 
Já fiz minha boa ação 
Não há nada melhor 
Para aquecer o coração 
Eu sou um lobo bom, 
Lobo bom, lobo bom. 
Eu canto com alegria 
Sem errar o tom 

Gosto da alcatéia 
Cumpro a promessa 
Brinco e dou risada 
Pra crescer não tenho pressa 
Eu sou um lobo bom, 
Lobo bom, lobo bom. 
Eu ouço os velhos lobos 
Presto atenção 
Aos outros lobinhos 
Digo a verdade 
O que eu mais desejo 
É a nossa felicidade. 

 
 
208.  LOBO, LOBO, LOBO 
 

Eu tomo rumo do meu acampamento 
De braço dado com meu irmão, Lobo, 
lobo, lobo  
Manhã de sol, paz e calor 
E alegria me faz cantar de amor 
Oh, Oh 
Eu peço a Deus que guarde o 
acampamento Vou ao trabalho com 
meu irmão ,Escoteiro 
E a tarde invade o céu. 
Faz renascer toda a vontade que eu 

tenho de viver. 
Oh, Oh 
Ao redor da fogueira o vento 
soprando parece cantar 
Lobo, lobo, lobo 
E a noite calada, sem ser convidada, 
vem me acompanhar 
Lobo, lobo, lobo 
Do alto da serra eu sinto que a 
Terra de longe me traz 
Com a brisa a lembrança da minha 
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infância, meus tempos de paz. 
Num breve adeus eu deixo o 
acampamento De braço dado com 
meu irmão ,Pioneiro. 
A vida anoiteceu. Resta lembrar 
Manhãs e tardes que nos fazem 
chorar. 

Oh, Oh 
E quando eu for pro eterno 
acampamento 
Eu vou cantando esta canção 
Lobo, lobo, lobo 
E repetir mais uma vez, pra que eu 
nunca me esqueça de vocês. 

 
 
209.  LOBO QUE SALTA 
Versão Homem Primata – Titãs (Luciana Campelo Paes – G.E. Quarupe) 
  

Desde os primórdios 
Até hoje em dia 
O lobo ainda faz 
O que o Akelá fazia 
Eu só estudava, eu não sabia 
Que as leis são cinco e me dão 
alegria 
  

Lobo que salta! 
Fica sadio e contente 
Ô ô, ô 
  

Eu aprendi, a vida é um jogo 

As leis são cinco e eu faço com 
gosto 
Você vai viver, a vida é um mel 
É bom aprender, ser bom e fiel! 
  
Lobo que salta! 
Fica sadio e contente 
Ô ô, ô 
  

Eu me achei, na história da Jângal 
Eu me achei, eu me achei 

 
Bater palmas durante a estrofe, gesticular conforme o refrão 

 
 
210.  LOCOMOTIVA 
 

É o pistão, pistão, pistão, - que move 
a locomotiva 
É o pistão, pistão, pistão, - que faz 

mover o vagão. 
É o pistão que move a locomotiva 
É o pistão que faz mover o vagão 

 
 
211.  LONGO É O CAMINHO 
 

BIS: 
Longo é o caminho, longo, longo. 
Mas andaremos sem parar. 

Duro é o caminho, duro, duro. 
Cantemos para não cansar. 
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E andaremos horas inteiras,  
sob o sol forte de verão. 
E pisaremos sobre a poeira, 
que se eleva fina do chão. 
 

Longo é o  . . .  
 

E se os espinhos que bordam a 
estrada 
e se o cansaço nos ferir, 
que nossa voz se eleve mais forte, 

para mais alegria sentir 
 

Longo é o . . . 
 

E se a estrada é longa, imensa, 
não poderemos esquecer 
que ela nos leva à luz, alegria, 
verdade, ideal de viver 
 

Longo é o . . . 

 
212.  LORD BP 
 

Um certo dia, Lord B.P. 
Viu em atividade um monte de guris 
E teve a idéia, de levar Esses 
meninos para acampar 
Cruzaram matas, rios e campos 
Sempre alerta para os encantos 

Que a natureza e o criador 
Ser sempre honrado Cumprir 
deveres 
Melhor possível vou sempre fazer 
Esta promessa Que é feita aqui 
Na trilha certa Nós seguiremos B.P. 

 
 
213.  LORENÇA 
 

Lorença, querida Lorença.  
Quando é que podemos nos 
encontrar?  
Segunda? Ai se já fosse segunda.  
E eu encontrasse a Lorença. Lorença 
Lorença, querida Lorença. 

quando é que podemos nos 
encontrar. 
Na terça? Ai se já fosse a terça. 
E eu encontrasse a Lorença.  
Terça, segunda. 

 
CONTINUAR AUMENTANDO OS DIAS DA SEMANA 

 
214.  MANÉ PIPOCA 
 

M A MA 
N E NÉ MANÉ 
P I PI 
P O PO MANÉPIPO 
C A CA MANÉPIPOCA 

C A CA 
P O PÓ CAPÓ 
P I PI 
N E NE CAPOPINÉ 
M A MA CAPOPINÉMA 
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215.  MARCAS DO QUE SE FOI 
 

Este ano 
Quero paz no meu coração 
Quem quiser ter um amigo 
Que me dê a mão 
O tempo passa 
E com ele caminhamos 
Todos juntos sem parar 

Nossos passos pelo chão 
Vão ficar 
Marcas do que se foi 
Sonhos que vamos ter 
Como todo dia nasce 
Novo em cada amanhecer. 

 
 

216.  MARGEM DE RIO 
 

Sou Castor, sou Castor 
E quero me divertir 

Vou formar a margem do rio 
Para o dique construir. 

 
 

217.  MARIANA 
 

Mariana conta um, 
Um conta Marina é um é Ana, 
Viva Mariana, viva Mariana 
Mariana conta dois, 
Dois conta Marina é dois, é um é 
Ana, 

Viva Mariana, viva Mariana 
Mariana conta três, 
Três conta Marina é três, é dois, é 
um é Ana, 
Viva Mariana, viva Mariana 

 
 

218.  MATILHA FORMIDÁVEL 
 

Nossa matilha é formidável 
O nosso primo é o maior 

É a melhor entre as melhores 
Matilha _______ é a melhor 

 
 

219.  MEU GALO 
 

Meu galo quebrou a pata, 
Coitado, não podia mais andar, 
Meu galo quebrou a pata, não podia 
mais andar. 
 

Meu galo quebrou a outra pata, 
Coitado, não podia mais andar, 

Meu galo quebrou a pata, quebrou a 
outra pata,  
não podia mais andar. 
 

Meu galo quebrou a asa, 
Coitado, não podia mais voar, 
Meu galo quebrou a pata, quebrou a 
outra pata,  
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Quebrou a asa, não podia mais 
andar. 
 

Meu galo quebrou a outra asa, 
Coitado, não podia mais voar, 
Meu galo quebrou a pata, quebrou a 
outra pata,  
Quebrou a asa, quebrou a outra asa, 
não podia mais andar. 
 

Meu galo furou o olho, 
Coitado, não podia mais enxergar, 
Meu galo quebrou a pata, quebrou a 
outra pata,  
Quebrou a asa, quebrou a outra asa, 
furou o olho,não podia mais andar. 
 

Meu galo furou o outro olho, 
Coitado, não podia mais enxergar, 
Meu galo quebrou a pata, quebrou a 
outra pata,  

Quebrou a asa, quebrou a outra asa, 
furou o olho,furou o outro olho, não 
podia mais andar. 
 

Meu galo quebrou o bico, 
Coitado, não podia mais comer, 
Meu galo quebrou a pata, quebrou a 
outra pata,  
Quebrou a asa, quebrou a outra asa, 
furou o olho, furou o outro olho, 
quebrou o bico, não podia mais 
andar. 
 

Meu galo quebrou o pescoço, 
Coitado, ele morreu!!! 
Meu galo quebrou a pata, quebrou a 
outra pata,  
Quebrou a asa, quebrou a outra asa, 
furou o olho, furou o outro olho, 
quebrou o bico, quebrou o pescoço, 
ele morreu! 

 

220.  MICHILIN (CHICLETE) 
 

Esse carro é só defeito, já não 
serve mais para mim, 
Vou ver se dou um jeito consertando 
com michilin. 
 

Lá ( aponta os dois polegares para 
trás ) na estrada em curva ( faz um 
movimento sinuoso com as mãos 
imitando estrada ) deu um furo ( 
aponta os dois polegares para baixo 
) no pneu ( imita um pneu com as 
mãos ). 
Lá na estrada em curva deu um furo 
no pneu. 
Lá na estrada em curva deu um furo 
no pneu. 

Lá na estrada em curva deu um furo 
no pneu. 
 

Consertamos com michilin. 
( estala os lábios e com a mão faz 
que esta colando no colega do lado ) 
 

vai repetindo os movimentos, 
deixando de falar uma parte de "Lá 
na estrada em curva deu um furo no 
pneu". 
 

... na estrada em curva deu um furo 
no pneu. 
.................... um furo no pneu. 
......................... no pneu. 
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221.  1822 
 

1822, foi agosto, setembro, um 
pouco depois 
Cavalgava D. Pedro I às margens do 
rio Ipiranga, 
Atrás José Bonifácio, chupando 
caroço de manga (slurp, slurp, slurp) 
Quando estava na Itália só comia 
macarrone, 

Agora no Brasil é carne seca com 
fejone, 
Booing boing boing (2x) 
Mio filho Nicolino se casou com uma 
mulata, depois de nove meses uma 
filha 
chocolata 
Booing boing boing (2x) 

 
 
222.  MOWGLI 
 

A rã mowgli corre e pula 
Com os lobos vai caçar 
É valente pela mata 
E não teme Shere-khan 
Lá na roca do conselho 
Ele faz grande clamor 
E aprendeu não fazer conta 
Com os macacos bandarlogs. 

Como Akelá o protege 
Admitido em Seonee 
E a todos vai ensinando 
Pouco a pouco a sorrir 
Obedece ao velho lobo 
E diz sempre a verdade 
Sempre alegre e sempre pronto 
Ajudando aos demais. 

 

 
223.  MUNDO ENCANTADO 
 

Para ser lobinho é preciso ver 
Esse céu na imensidão, é fazer das 
tristezas 
Estrelas a mais, e do pranto uma 
canção. 

Há um mundo bem melhor 
Todo feito para você, é um mundo 
pequenino 
Que B.P. fez 

 
 
224.  NA MONTANHA DA FLORESTA EQUATORIAL 
 

Na montanha da floresta equatorial 
(bate-se o pé) 
Na montanha da floresta equatorial 
(bate-se o pé) 
Na montanha da floresta, / Na 

montanha da floresta, 
Na montanha da floresta equatorial 
(palmas) 
SIRIAIA IUPI IUPI AIA / 
SIRIAIA IUPI IUPI AIA, 
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SIRIAIA IUPI IUPI AIA / IUPI 
IUPI AIA, IUPI IUPI O 
Companheiros vamos a caça do leão 
(bate-se o pé) 
Companheiros vamos a caça do leão 
(bate-se o pé) 
Companheiros vamos a caça / 
Companheiros vamos a caça, 
Companheiros vamos a caça do leão 
(gesto de caçada) 
SIRIAIA IUPI IUPI AIA,….. 
O leão está dormindo na 
caverna(bate-se o pé) 
O leão está dormindo na 
caverna(bate-se o pé) 
O leão está dormindo / O leão está 
dormindo 
O leão está dormindo na caverna 

(gesto de dormir) ... 
SIRIAIA IUPI IUPI AIA,….. 
Se descuidas te devora com um 
bocão 
Se descuidas te devora com um 
bocão 
Se descuidas te devora / Se 
descuidas te devora 
Se descuidas te devora com um 
bocão (gesto de devorar) ... 
SIRIAIA IUPI IUPI AIA,….. 
E portanto a cautela é muito pouca 
E portanto a cautela é muito pouca 
E portanto a cautela / E portanto a 
cautela 
E portanto a cautela é muito pouca 
(gesto de silêncio) ... 

 
 
225.  NA ROCA DO CONSELHO 
 

Na roca do conselho 
O uivo do akelá 
E na jângal distante 

Respondem os lobinhos 
Aú, aú, aú, aú, aú (bis). 

 
226.  NAPOLEON 
 

Napoleon avec soissant soldads 
Napoleon avec soissant soldads 
Napoleon avec soissant soldads 
Marchez, dormez ne pas! 
N a p o l e o n a v e c s o i s s a n t s o l d a d s (três vezes) 
N a p o l e o n a v e c s o i s s a n t s o l _____ (três vezes) 
N a p o l e o n a v e c s o i s s a n t ___ _____ (três vezes) 
N a p o l e o n a v e c __________ ___ _____(três vezes) 
N a p o l e o n _____ __________ __ _____ (três vezes) 
N a p o ____ _____ __________ __ _____ (três vezes) 
N a __ ____ _____ __________ __ _____ (três vezes) 
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__ __ ____ _____ __________ __ _____ (três vezes) 
 
Canta-se subtraindo-se as sílabas, conforme acima, e repetindo-se o refrão: Marchez, dormez 

ne pas! 
 
 

227.  NAS CONCHINHAS 
Franklin José Heilbuth 
 

Nas conchinhas lá do mar, nas 
estrelinhas do céu 
no universo infinito e comigo Deus 
está. 
Quem quiser pode escutá-lo no 
cantar do sabiá, 

no sussurro do vento, no “chuá” das 
ondas do mar 
Churuá, churuá (chuá) - churuá, 
churuá (chuá) 
Churuá, churuá (chuá) - churuá, chuá 
(chuá) 

 
 

228.  NAS MONTANHAS, NAS BAIXADAS 
 

Nas montanhas, nas baixadas 
Por caminhos e picadas 
Nossa tropa faz sempre excursão 
Para o sul e para o oeste 
E para o norte e para o leste 
Nossa tropa faz sempre excursão 
 

Arre, arre, nossa tropa é exemplo 
da nossa região 
Para onde quer que vá 
Para li ou acolá 
Nossa tropa faz sempre excursão 
 

Sem temer a chuva ou o vento 
Com igual contentamento 
Nossa tropa faz sempre excursão 
no mesmo mês 
Nossa tropa faz sempre excursão 
 

Praticar o escotismo, só por meio de 
____ 
Acampando, fazendo excursão 
Ao ar livre, escoteiro, é que vive o 
bom mateiro 
Acampando, fazendo excursão 

 

229.  NESTA ONDA EU VOU  
 

Nesta onda eu vou, nesta onda, ia iá. 
É a nossa comida que acabou de 
chegar. 
Nesta onda eu vou, nesta onda, ia iá. 
É a nossa comida que acabou de 
chegar. 
Olha a macarronada, oba.  
E também tem angú, oba. 

O arroz está podre, oba. 
e o feijão está cru, oba.    
Mas o chefe e Caxias faz a gente 
comer, oba. 
A comida escoteira pra gente comer  
é preciso ter fé.  
Eu vou é dar no pé.  
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230.  NO BRASIL NÃO TEM  
 

BIS:  
No Brasil não tem, no Brasil não 
tem. 
pano mais bonito que eu mais queira 
bem. 
 

No Brasil tem muita mina,  
cada mina é um tesouro.  
É por isso que a bandeira,  
tem metade cor do ouro 
 

No Brasil não tem . . .   
 

A bandeira brasileira  
tem um meio céu pintado. 
Tem um céu com muita estrela,  
cada estrela é um estado. 
 

No Brasil não tem . . .  
 

Quando há festa, em cada mastro,  
bate o sol numa bandeira,  
fico todo satisfeito,  
quando vejo a brasileira. 
 

No Brasil não tem . . . 
 
 
231.  NO CAMINHO  
 

No caminho eu encontrei um 
trenzinho… ipu 
No caminho eu encontrei um 
trenzinho … ipu 
No caminho eu encontrei, no 
caminho eu encontrei, no caminho eu 
encontrei um trenzinho … ipu 
 

Cantando aia, ipi, ipi, aia…. Ipu 
Cantando aia, ipi, ipi, aia…. Ipu 
Cantando aia, ipi, ipi, aia, ipi, ipi, aia, 
ipi, ipi, ie…. Ipu 
 

No caminho eu encontrei um 
porquinho …. Ipu, oin, oin 
No caminho eu encontrei um 
porquinho …. Ipu, oin, oin 
No caminho eu encontrei, no 
caminho eu encontrei, no caminho eu 
encontrei um porquinho …. Ipu, oin, 
oin 
 

Cantando aia, ipi, ipi, aia…. Ipu, oin, 
oin 
Cantando aia, ipi, ipi, aia…. Ipu, oin, 
oin 
Cantando aia, ipi, ipi, aia, ipi, ipi, aia, 
ipi, ipi, ie…. Ipu, oin, oin 
 

No caminho eu encontrei um 
louquinho …. Ipu, oin, oin, am, am 
No caminho eu encontrei um 
louquinho …. Ipu, oin, oin, am, am 
No caminho eu encontrei, no 
caminho eu encontrei, no caminho eu 
encontrei um louquinho …. Ipu, oin, 
oin, am, am 
 

Cantando aia, ipi, ipi, aia…. Ipu, oin, 
oin, am, am 
Cantando aia, ipi, ipi, aia…. Ipu, oin, 
oin, am, am 
Cantando aia, ipi, ipi, aia, ipi, ipi, aia, 
ipi, ipi, ie Ipu, oin, oin, am,am 
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232.  NO PASSO FUNDO 
 

No mar do fundo      rataplã 
sobre as areias        rataplã 
não são sereias        rataplã 

quando há luar         rataplã 
No mar do fundo     rataplã 
sobre as areias       rataplã 

 
 
233.  NÓS TEREMOS PAZ 
folclore Judeu 
 

Hevenu shalom aleichem 
Hevenu shalom aleichem 

Hevenu shalom aleichem 
Hevenu shalom, shalom aleichem 

 
Repetir, a cada vez aumentando o ritmo. 

 

234.  99 KM 
 

99 Km, 99 Km, para um pouquinho, 
descansa um pouquinho 
98 Km, 98 Km, para um pouquinho, 
descansa um pouquinho 
97 Km, 97 Km, para um pouquinho, 
descansa um pouquinho 

96 Km, 96 Km, para um pouquinho, 
descansa um pouquinho 
95 Km, 95 Km, para um pouquinho, 
descansa um pouquinho 
e assim por diante……. 

 
 
 

235. O DIA CHEGOU AO FIM 
 
O dia chegou ao fim 
Silêncio, a noite desceu, 
Boa noite, paz em Deus. 
 

Por tudo quanto nos deste 

O dia, a luz e o calor 
Obrigado, Òh Senhor. 
 

O dia... 
Hum, hum, hum, ...  

 
 
 

236.  O JOGO VAI COMEÇAR 
VERSÃO: Escravos de Jô 
 

O nosso Akelá 
As ordens já vai dar 
Lobos, lobos, lobos 
Venham todos formar 

Matilhas por matilhas 
Nós já vamos arrumar 
Matilhas por matilhas 
Para o jogo começar 
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237.  O LOBINHO 
VERSÃO: Coelhinho da Páscoa que trazes prá mim 
 
De olhos castanhos, 
De pelo limpinho, 
De faro bem forte,  
Eu sou um lobinho. 
 

Sou muito valente, 
E dou muitos saltos, 
E no grande uivooooooooooo, 
Eu grito mais alto. 
 

pulo para frente, 
Eu salto para trás, 
Dou mil cambalhotas, 
Sou forte demais. 
 

Tirei as estrelas  
Esta tudo azul, 
só falta agoraaaaaaaaaaaaa 
Cruzeiro do sul. 

 

238.  O LOBINHO JOSUÉ  
(em ritmo de samba) 
 

Na minha alcatéia tem um lobo, 
um lobinho que se chama Josué, 
ele entrou no meu galinheiro, 
e depenou meu galinho garnisé. 
O garnisé que eu ganhei da Akela, 
porque eu fiz a minha boa ação, 
e esse lobinho, que é muito sapeca, 
depenou o meu galinho pra fazer 

uma peteca. 
 

ó Akela, Tum-tum-tum ! } 
ó Akela, Tum-tum-tum ! } 
Quero que diga ao lobinho Josué, } 
BIS 
Que eu quero no puleiro, o meu 
galinho garnisé ! } 

 
 
 
239.  O PAI PATO 
 

Lá vem o pai pato  Patinho! (Todos) 
Lá vem mamãe pata, Patinho! 
(Todos) 
Lá vem os patinhos, 
 Patinho patinho patinho Quem-
qüem 
Patinho patinho patinho Quem-qüem 
Cuidado pra não pisar ei, 

Patinho patinho patinho Quem-qüem 
Patinho patinho patinho Quem-qüem 
 
Se pisar pode matar ei 
Patinho patinho patinho Quem-qüem 
Patinho patinho patinho Quem-qüem 
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240. O MAR É LINDO 
 

No mar no fundo  ra-ta-plam 
Sobre as areias    ra-ta-plam 
Dançam sereias, quando há luar  ra-
ta-plam 
O mar é lindi e a noite é bela 
Desfralde a vela, remar, remar   ra-
ta-plam 

No mar nu fundo  ra-ta-plam 
Sobre os alchofres  ra-ta-plam 
Há lindos cofres que de hei de dar 
ra-ta-plam 
 O mar é lindo e a noite é bela 
Desfralde a vela, rema, remar    
ra-ta-plam 

 
 

241.  O MAR ESTAVA SERENO 
 

O mar estava sereno, 
sereno estava o mar  
O mar estava sereno, 
sereno estava o mar  
Vamos ver la luna, la luna, la luna 
(4x) 
 

A mar astava sarana... 
Vamos ver la luna, la luna, la luna 
(4x) 
 

E mer esteve serene... 

Vamos ver la luna, la luna, la luna 
(4x) 
 

I mir istivi sirini... 
Vamos ver la luna, la luna, la luna 
(4x) 
 

O mor ostovo sorono.. 
Vamos ver la luna, la luna, la luna 
(4x) 
 

U mur ustuvu surunu... 
Vamos ver la luna, la luna, la luna 
(4x) 

 

242.  O SAPO 
 

O que coisa boa, 
A gente ver o sapo, 
Na beira da lagoa, 
Batendo com o papo. 
 

Foi, foi, não foi; 
Foi, não foi; 
Foi, foi, não foi. 

 
243.  O SAPO NÃO LAVA O PÉ 
 

BIS:  
O sapo não lava o pé,  
não lava porque não quer. 

Ele mora lá na lagoa,  
não lava o pé porque não quer.   

 
Cantar alterando todas as sílabas para: A, E, I, O e U 
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244.  O TREM 
Versão Sing in the Rain 
 

Eu vou andar de trem / você vai 
também / só falta comprar a 
passagem / do velho trem / 
passagem do velho trem... PAROU! 
(parou!) 
bracinho pra frente! (bracinho pra 
frente!) / e titiuauaua / e 
titiuauauau 
Eu vou.... 
bracinho pra frente! (bracinho pra 
frente!) / dedinho pra cima 
(dedinho pra cima!) / e titiuauaua / 
e titiuauauau 
Eu vou.... 
bracinho pra frente! (bracinho pra 
frente!) / dedinho pra cima 
(dedinho pra cima!) / joelhinho 
dobrado! (joelhinho dobrado!) / e 
titiuauaua / e titiuauauau 
Eu vou.... 
bracinho pra frente! (bracinho pra 
frente!) / dedinho pra cima 
(dedinho pra cima!) / joelhinho 
dobrado! (joelhinho dobrado!) / 
pezinho pra dentro! (pezinho pra 
dentro!) / e titiuauaua / e 
titiuauauau 
Eu vou.... 
bracinho pra frente! (bracinho pra 

frente!) / dedinho pra cima 
(dedinho pra cima!) / joelhinho 
dobrado! (joelhinho dobrado!) / 
pezinho pra dentro! (pezinho pra 
dentro!) / bundinha pra trás! 
(bundinha pra trás!) / e titiuauaua / 
e titiuauauau 
Eu vou.... 
bracinho pra frente! (bracinho pra 
frente!) / dedinho pra cima 
(dedinho pra cima!) / joelhinho 
dobrado! (joelhinho dobrado!) / 
pezinho pra dentro! (pezinho pra 
dentro!) / bundinha pra trás! 
(bundinha pra trás!) / cabecinha pra 
cima! (cabecinha pra cima!) / e 
titiuauaua / e titiuauauau 
Eu vou.... 
bracinho pra frente! (bracinho pra 
frente!) / dedinho pra cima 
(dedinho pra cima!) / joelhinho 
dobrado! (joelhinho dobrado!) / 
pezinho pra dentro! (pezinho pra 
dentro!) / bundinha pra trás! 
(bundinha pra trás!) / cabecinha pra 
cima! (cabecinha pra cima!) / 
linguinha pra fora! (linguinha pra 
fora!) / e titiuauaua / e titiuauauau 

 
Todos cantam e quando o animador grita "PAROU" todos repetem e param. As palavras entre parênteses 

significam que primeiro o animador fala e depois os demais repetem. E todos fazendo os gestos.) 
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245.  OH, DEUS FOI BOM PRA MIM 
 

Oh, Deus foi bom pra mim, 
me fez feliz assim, 
deu-me tanta bendição 
o sol, a chuva e a plantação. 
 

Oh, Deus foi bom pra mim, 
e eu nem sei porquê, 
nem sei como explicar 
só sei que Deus me deu 
a terra pra eu cultivar. 
 

Oh, Deus foi bom pra mim, 
trabalho até o anoitecer 

para as minhas maças 
desde o sol nascer 
em todas as manhas 
 

Oh, Deus foi bom pra mim, 
ele me faz feliz assim, 
por isso estou sempre a cantar 
pois sei que nada vai me 
faltar. 
 

Oh, Deus foi bom pra mim! 

 
 

246.  OH! MANADO 
 

Oh, manado-o-o 
(bis) 
Oi-iepe-no-no-ie 
(bis) 
Iquidá podinela 

(bis) 
Gramanu 
(bis) 
Apo-opa-apo-dipo 
(bis) 

 
 
247.  OH SARI MARE 
ESPIRITUALIDADE 
 

Oh Sari Maré viejo amigo del ayer 
Em mi tu recurdo vive 
Mi amor és mas fuerte 
Que el viente y que la luz 
Que puedem dejar de existir 
  

Yo quiero  volver a mi buen 
Transvaal                                

Bello lugar de ensueño 
El viento perfumado em los bosques 
de verdor 
Por siempre de amor no habla 
El viento perfumado em los bosques 
de verdor  
Por siempre nos habla de amor

 
248.  OH MANA 
 

Oh Maná oh-oh-oh Oh ye penuno ye Akida apodiada Amanú Apodidá apodidú 
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249.  OH YEPÔ 
 

Oh Yepô itata ye 
Oh Yepô itata ye 
Oh Yepô  itata ye pô 

I tuke, I tuke ye pô 
I Tuke, I tuke ye 

 
 

250.  ORAMI SAMI SAMI 
 

Orami sami sami. Orami sami sami. 
Guli guli guli gu. Guli, orami sami 
sami. 
Orami sami sami. Orami sami sami. 
Guli guli guli guli. Guli orami sami 

sami.  
Orami, orami, guli guli, guli guli. 
Guli, orami sami sami. 
Orami, orami, guli guli, guli guli. 
Guli, orami sami sami. 

 
 
251.  OS BURROS  
 

Os burros têm dois pares de patas, 
um na frente e outro atrás 
Só fica atrás do par de trás, quem 
não sabe o que ela faz. 

Ficando atrás do par de trás, 
aprenderemos para sempre 
A ficar atrás do par da frente e na 
frente do trás. 

 
 
 

252.  OS ESCOTEIROS 
 
Os Escoteiros vão / vão juntos 
acampar 
Quisera estar também junto deles 
Quando saem pra acampar 
Turma feliz / e infernal 
Oh, quantos são e que gritos dão 
Quando saem pra acampar 

Eu levo aqui / a flor-de-lis 
Eu levo aqui também um ideal 
Fazer o bem e ser feliz 
enhamos fé l no Criador 
Cumprindo a lei seremos bons 
amigos 
E Ele nos dará amor 

 
 
253.  ORAÇÃO DO AMOR 
SÃO FRANCISCO DE ASSIS 
 

Senhor, 
Fazei-me instrumento de Vossa Paz. 
Onde houver ódio, que eu leve o 
Amor. 

Onde houver ofensa, que eu leve o 
Perdão. 
Onde houver discórdia, que eu leve 
a União. 
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Onde houver dúvida, que eu leve a 
Fé. 
Onde houver erro, que eu leve a 
Verdade. 
Onde houver desespero, que eu leve 
a Esperança. 
Onde houver tristeza, que eu leve a 
Alegria. 
Onde houver trevas, que eu leve a 
Luz. 
Ó, Mestre, 

Fazei com que eu procure mais 
Consolar, que ser consolado. 
Compreender, que ser 
compreendido. 
Amar, que ser amado. 
Pois é dando que se recebe. 
É Perdoando, que se é perdoado. 
E é morrendo que se vive para a 
Vida Eterna. 
Amém. 

 
 
254.  PAI MIGUEL 
 

Pai Miguel a navegar, Aleluia, 
Quero o rio atravessar, Aleluia 
Meu irmão vamos rezar, Aleluia 
Para o barco não virar, Aleluia 

O Jordão é traiçoeiro, Aleluia 
Mas Miguel é bom barqueiro, Aleluia 
Mas que fez o bom Miguel, Aleluia 
Do outro lado está o céu, Aleluia 

 
 
255.  PANELAS 
 

No acampamento o nosso tormento 
é ter que usar panelas 
Pois o alimento requer cozimento 
e ao fogo vão as panelas 
Lá o carvão e a fumaça põem tisnas 
no caldeirão 
E dentro se é macarrão 
Fica um grude que não sai não 
Foi-se o alimento e chegou o 
momento de ter que lavar panelas 
Negras, sebentas, queimadas, 
nojentas nas mãos nos dão as 
panelas 

Usa a força, o sabão, mais o sapólio 
e o esfregão 
Toda força, toda força, mas o grude 
não sai não 
Usa-se a faca e areia, e depois de 
muito esfregar 
O alumínio se acaba sem o tisnado 
grude acabar 
Chega a chefia no meio do dia 
para inspecionar panelas 
E os Escoteiros respondem 
fagueiros, 
não existem mais panelas. 
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256.  PALMA ESCOTEIRA 
 

1-2-3-4 
1-2 
1-2 
1-2-3-4 
1-2 
1-2 
1-2-3-4 
1-2-3-4 
1 
 

Maracujá,  
cuja,  
cuja. 
Maracujá,  
cuja,  
cuja. 
Maracujá,  
Maracujá,  
Já.

 
 
257.  PARA CAMINHADAS 
 

Está tudo azul no céu, o caminho 
esta aberto, 
Sopra o vento sul, tudo dando certo. 
  

Para frente, para frente vamos 
caminhar, 
Que prazer que alegria é 
excurcionar. 
 

Um alto foi dado para descansar, 
O riacho ao lado canta sem parar. 
 

Para frente, para frente vamos 
caminhar, 
Que prazer que alegria é 
excurcionar. 
 

Nossa caminhada, nesse belo dia, 
Não vai ter mais nada, só muita 
alegria. 
 

Para frente, para frente vamos 
caminhar, 
Que prazer que alegria é 
excurcionar. 
 

Que felicidade, caminhar assim, 
Longe da cidade, no campo sem fim. 
 

Para frente, para frente vamos 
caminhar, 
Que prazer que alegria é 
excurcionar. 

 
258.  PARA SER LOBINHO 
 

Para ser lobinho é preciso ter 
Muita alegria e disposição 
É brincar e aprender 
Tendo por um ideal 
Praticar a boa ação 

Há um mundo bem melhor 
Pra você descobrir 
É um mundo fascinante 
Feito por B.P. 
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259.  PARA SER LOBINHO 
 

Para ser lobinho é preciso ter 
uniforme azul e um bonezinho 
é viver agarrado na saia da kaa 
e também do akelá 

há um mundo bem melhor todo feito 
prá vocês 
é o mundo escoteiro que o Baden 
fez 

 
 
260.  PARE 
 

Se eu começo a cantar 
Não adianta estrilar 
Nem bater o pé 
Canto esganiçado 
Desafinado 

Aplauda quem quizer 
Eu sou escoteiro 
Gosto de cantar 
Canto bossa nova 
Danço iê-iê-iê 

 
 
261.  PASSINHO 
 

Um passinho cá, um passinho lá 
Gosto de andar e passear 
Tra-la-lá 

Calcanhar e ponta; 1,2,3 
Até logo, olá muito prazer 

 
 

262.  PASSO FIRME 
 

Passo firme, o mateiro, de mochila a 
caminhar 
Como todo escoteiro, tem vontade 
de acampar. 
Nestas matas e no céu azul, nesse 
Rio Grande do Sul 

Vão unir o escotismo e saudar, 
Sempre Alerta ao chegar (2x) 
Nessas matas, nesses campos, nessa 
América em paz 
Se encontram plantando Jamboree 
pan-americano aqui (2x) 

 
 

263.  PÉ-DE-VENTO 
 

Pé-de-vento deu no acampamento, 
desmoronou, jogou tudo pelo chão. 
Vai pé-de-vento, vai embora, 
deixe a gente sossegado aqui, agora! 
Pé-de-vento isto não se faz, 
deixe o acampamento em paz. 

Minha mochila, pé-de-vento levou, 
minha barraca, pé-de-vento levou. 
Que labirinto, 
o lenço limpo do Olinto, 
até o cinto do Jacinto, 
pé-de-vento levou ! 
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264.  PEIXINHO E PASSARINHO 
 

Eu queria ser um passarinho, 
E saber voar, voar; 
Mas eu sou um pobre peixinho 
E só sei nadar, nadar. 
Mas na vida eu dou o meu recado 

Ele voa, voa e eu nado, nado. 
Eu queria ser um passarinho 
E ter um ninho ao pôr-do-sol 
E se não fugir, me pega o anzol. 

 
 

265.  PERIQUITO 
 

Periquito, Periquito 
Parece seu papa (2x) 
Para riba, 

para bajo, 
para frente 
e para trás (2x) 

 
Fazendo os movimentos com os polegares 

 

266.  PEZINHOS 
 

Ai bota aqui, ai bota ali, 
O seu pezinho.< 
O seu pezinho bem juntinho< 
Com o meu. 
E depois não vai dizer,< 

Que você já me esqueceu 
E no chegar desse seu corpo, 
Um abraço quero eu. 
Agora que estamos juntinho, 
Dê cá um abraço e um beijinho. 

 
 

267.  PIPOCA 
 
Uma pipoca estourando na panela, 
outra pipoca vem correndo 
responder. 
Então, começa um tremendo 
falatório 
que ninguém mais consegue 

entender. 
É um tal de plóc 
Pló plóc plóc plóc - Pló plóc plóc plóc 
É um tal de plóc 
Pló plóc plóc plóc - Pló plóc plóc plóc 

 
 

268.  PÕE TUAS MÁGOAS NO BORNAL 
 

Põe tuas magoas no bornal, e vamos 
rir, rir, rir. 
Porque ligar só para o mal Porque? 
isto não resolve! 

Para que preocupações? 
Não trazem soluções, logo, 
pões tuas magoas no bornal, e vamos 
rir, rir, rir. 
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269.  PRIMEIRA ESTRELA 
 

Nossa alcatéia, nas noites de lua, 
Vai a floresta para caçar 
Mas não é caça de carne crua 
Caçamos provas para avançar 
Só tem estrela quem é muito 
esperto 
E sempre quer o melhor fazer 
Quem é lobinho tem olhos abertos 

Só é lobinho quem sabe ver 
Cada lobinho procura honrar sua 
alcatéia 
Fazendo força para alcançar mais 
uma estrela 
Devagarinho, prova por prova 
A gente sobe para alcançar 
Mais uma estrela a brilhar. 

 
 

270.  QUANDO A FOGUEIRA REDUZ 
 

Quando a fogueira reduz sua luz 
Eu começo a recordar 
Volta à memória o passado distante 
Que a saudade não deixa olvidar 
 

Vão-se os anos e eu posso de novo 
viver 
Feliz naquele escarcéu 
Do reino infantil e juvenil 
Onde é sempre azul o céu 
 

Nos meus sonhos volto sempre a 
Gilwell 
Onde alegre e feliz eu acampei 
Vejo os fins de semana com os meus 
amigos 
E o campo em que treinei 
É mais verde a grama lá em Gilwell 
Onde o ar do Escotismo eu respirei 
E no sonho eu sei, verei B-P 
Que nunca longe está dali 

 
 
271.  QUANDO O LOBO IMITA 
 

Quando o lobo imita o akelá 
O lobo quando imita é assim 
O lobo, o lobo 

O lobo quando imita é assim 
(balpo,kaa,bagheera,chill...) 

 
 
272.  QUANDO SE QUER O FRIO ESPANTAR 
 

quando quer o frio espantar põe-se 
os cavalos todos a trotar 
cavalos trotando, 1 pata 
quando quer o frio espantar põe-se 
os cavalos todos a trotar 

cavalos trotando, 1 pata, 2 patas 
quando quer o frio espantar põe-se 
os cavalos todos a trotar 
cavalos trotando, 1 pata, 2 patas, 3 
patas 
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quando quer o frio espantar põe-se 
os cavalos todos a trotar 
cavalos trotando, 1 pata, 2 patas, 3 
patas, 4 patas 
quando quer o frio espantar põe-se 
os cavalos todos a trotar 

cavalos trotando, 1 pata, 2 patas, 3 
patas, 4 patas, a cabeça 
quando quer o frio espantar põe-se 
os cavalos todos a trotar 
cavalos trotando, 1 pata, 2 patas, 3 
patas, 4 patas, a cabeça, o corpo. 

 
 
273.  QUEBRA COCO 
 
ESTRIBILHO 

Quebra coco, Quebra coco, na 
ladeira do Piá, escoteiro quebra 
coco e depois vai trabalhar. 
 

Acredite se quiser, em cima daquele 
morro tem três metros de lingüiça, 
correndo atrás de um cachorro. 
 

Já desci do pão de açúcar agarrado 
num barbante, arrisquei a minha 
vida, mas salvei a bandeirante. 
 

Quem salvou a bandeirante acha que 
é muito galante, pois eu só queria 
ver se arrebentasse o barbante. 
 

Joguei meu boné pro alto, para ver 
onde caia, caiu no colo da escoteira, 
isso mesmo que eu queria. 
 

Atravessei os setes mares, numa 
folha de palmeira, até fugi de 
tubarão, só para ver a pioneira. 
 

Lá em cima daquele morro passa boi 
passa boiada, e lá eu vi o(a)___ com 
a calça arrebentada. 
 

Lá em cima daquele morro passa um 
leiteiro, quando vê o(a)_______, vai 
direto pro banheiro. 
 

Lá em cima daquele morro mora um 
relojoeiro, quando vê o(a)____, faz 
relógio sem ponteiro. 
 

Lá em cima daquele morro mora um 
arquiteto, quando vê o(a)_____, 
bagunça todo o projeto. 

 
 

274.  QUEM FEZ 
 

Quem fez o grande sol? 
Quem fez as arvores? 
Quem fez os passarinhos? 
E quem me fez? 

Deus fez o sol para brilhar 
Deus fez as arvores para descansar 
Deus fez os passarinhos para voar 
E deus me fez para te ajudar 
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275.  QUEREMOS VER O BOSQUE 
Versão – Chefe João Bosco 
 

Queremos ver o bosque – BUM! 
Queremos ver o bosque – BUM! 
O bosque já não existe – O fogo o 
queimou 
lari lari larelo – lari lari larum 
O bosque já não existe – BUM! O 
fogo o queimou – BUM! 
Mas, veio a boa chuva – e a água o 
apagou 
lari lari larelo – lari lari larum 
Mas, veio a boa chuva – BUM! E a 
água o apagou – BUM! 
E a vida renasceu – o bosque 

ressurgiu 
lari lari larelo – lari lari larum 
E a vida renasceu – BUM! O bosque 
ressurgiu – BUM! 
Vem ver as lindas flores! – ouvir os 
passarinhos 
lari lari larelo – lari lari larum 
Vem ver as lindas flores! BUM! 
Ouvir os passarinhos! BUM! 
E erguer a Deus um hino – de amor e 
de carinho 
lari lari larelo – lari lari larum 

 
 

276.  QUERIA ACAMPAR 
 

Por fin de campamento hay que preparar lo que necesito para acampar. Y 
empiezan mis problemas la mochila hay que arreglar pedir tienda prestada y el 
permiso de papá. Pero quería acampar salir de la ciudad y a mi patrulla 
demostrar que en el campo soy buen scout, scout, scout Ya vamos caminando 
con la mochila atrás mi guía se ha perdido van cuatro vueltas ya!  
 
Por fin hemos llegado el sol ya se metió un tormentón cayó y todo se mojó! Pero 
quería acampar salir de la ciudad y a mi patrulla demostrar que en el campo soy 
buen scout, scout scout Y al día siguiente mi guía nos levantó entrando ya las 
nueve y el programa retrasó! Ya vamos a nadar el traje se me olvidó un clavado 
en calzón y una gripe me cayó!  
 
Pero quería acampar salir de la ciudad y a mi patrulla demostrar que en el 
campo soy buen scout, scout, scout Ya vamos a comer el arroz ya se quemó 
diarrea me agarró y el papel se me olvidó !  
 
La tragedia terminó cuando se nos fue el camión el dinero se acabó Y a pedir un 
aventón! Pero quería acampar salir de la ciudad y a mi patrulla demostrar que 
en el campo soy buen scout, scout, scout 
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277.  QUERO FICAR AQUI 
 

Quero ficar aqui hum hum   
Mais um pouquinho só  hum hum   
Mais um pouquinho com você  hum 
hum. A noite vem eu sei hum hum   
Não quero crer que vou  hum hum   
Para bem longe de você  hum hum  
Por isso eu canto assim  hum hum   

Para alegrar a Deus  hum hum   
E esta amizade não ter fim   hum 
hum .   
Uma grande amizade    hum hum   
Conosco se formou      hum hum   
E para sempre a de ficar     hum 
hum .   

 
 
278.  RATAPLAN 
HINO ALERTA  
 

Rataplan do arrebol,  
Escoteiros vede a luz! 
Rataplan! Olhai o sol  
Do Brasil que nos conduz 
Alerta, ó Escoteiros do Brasil, 
alerta!  
Erguei para o ideal os corações e 
flor!  
A mocidade ao sol da Pátria já 
desperta  
A Pátria consagrai o vosso eterno 
amor  
Por entre os densos bosques e 
vergéis floridos,  
Ecoem nossas vozes de alegria 
intensa!  
E pelos campos afora em cânticos 
sentidos  
Ressoe um hino ovante à nova Pátria 
imensa!  
Alerta! Alerta! Sempre Alerta!  
Um, dois! Um, dois! 
Rataplan do arrebol,  
Escoteiros vede a luz!  

Rataplan! Olhai o sol  
Do Brasil que nos conduz  
Unindo o passo firme a trilha do 
dever,  
Tendo um Brasil feliz por nosso 
escôpo e norte  
Façamos o futuro, em flores 
antever  
A nova geração jovial confiante e 
forte!  
E se algum dia acaso a Pátria 
estremecida,  
De súbito bradar: Alerta aos 
Escoteiros,  
Alerta respondendo, à Pátria a 
nossa vida  
E as almas entregar iremos 
prazenteiros!  
Alerta! Alerta! Sempre Alerta!  
Um, dois! Um, dois!  
Rataplan do arrebol,  
Escoteiros vede a luz!  
Rataplan! Olhai o sol  
Do Brasil que nos conduz.
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279.  RATAPLAN DO AR 
 

Rataplan-plan-plan! 
Vamos cantar 
Estamos sempre alertas, 
Escoteiros do Ar. 
(BIS) 
Turbinas ligadas 
Motores roncando 
Aeromodelos voando! 
Alegres e reunidos 

Em suas patrulhas 
Escoteiros do ar cantando!  
Escoteiros do Norte 
Escoteiros do Sul 
Do Leste e do Oeste no seu afã!  
Somos Escoteiros do Ar 
E vamos cantar o nosso 
Rataplan, plan, plan! 

 
 
280.  RATAPLAN DO MAR  
 

Do infinito mar, na vasta 
imensidade. 
E sob a infinidade do esplendente 
azul. 
Queremos educar a nossa mocidade, 
fugindo a vida inerte, infenso, 
atroz, paul. 
E quando vemos longe o torvelinho 
humano. 
O próximo perigo as almas nos 
desperta. 
Ao nosso brado: Alerta! Alerta!  
Sempre Alerta! 
Respondem-nos: Alerta! as vozes do 
oceano. 
 
(Refrão) 
 

Em cadência firme e sã,  
nossos peitos faz vibrar, o rataplan, 
rataplan, Rataplan dos Escoteiros 
do Mar. 
 

Na progressiva paz, nos dias de 
perigo. 
Nas horas de alegria ou quando 

reina a dor. 
É sempre o mesmo mar, o nosso 
grande amigo. 
É sempre a mesma Pátria, o nosso 
imenso amor  
Se, acaso, ferve um dia um 
turbilhão insano,  
Das cúpidas paixões de alguma hora 
incerta. 
Ao nosso brado: Alerta! Alerta!  
Sempre Alerta! 
Respondem-nos: Alerta! as vozes do 
oceano. 
 
(Refrão) 
 

Da Pátria, todo amor, constantes 
pioneiros. 
Por sobre o mar ou terra, ou sob o 
céu de anil. 
Ardentes, juvenis, do Mar, os 
Escoteiros.  
Só têm por lema audaz:Tudo pelo 
Brasil! 
E, assim, sempre evitando, da 
tibieza, o engano. 
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Do amor à Pátria e honra, da fé sob 
a coberta. 
Ao nosso brado: Alerta! Alerta!  
Sempre Alerta! 

Respondem-nos: Alerta! as vozes do 
oceano. 
 
(Refrão) 

 
 
281.  REI DOS REIS 
 

Que Me Diga Os Escoteiros, Quem 
É O Rei Dos Reis 
Que Me Diga Os Escoteiros, Quem 
É O Rei Dos Reis 
O Rei Dos Reis É O Senhor, O Rei 
Dos Reis É O Senhor 
Que Me Diga Os Lobinhos, Quem É 
O Rei Dos Reis 
Que Me Diga Os Lobinhos, Quem É 
O Rei Dos Reis 
Que Me Diga Os Seniors, Quem É O 
Rei Dos Reis 
Que Me Diga Os Seniors, Quem É O 
Rei Dos Reis 
Que Me Diga As Escoteiras, Quem 
É O Rei Dos Reis 
Que Me Diga As Escoteiras, Quem 

É O Rei Dos Reis 
Que Me Diga As Lobinhas, Quem É 
O Rei Dos Reis 
Que Me Diga As Lobinhas, Quem É 
O Rei Dos Reis 
Que Me Diga As Guias, Quem É O 
Rei Dos Reis 
Que Me Diga As Guias, Quem É O 
Rei Dos Reis 
Que Me Diga A Chefia, Quem É O 
Rei Dos Reis 
Que Me Diga A Chefia, Quem É O 
Rei Dos Reis 
Que Me Digam Todos, Quem É O 
Rei Dos Reis 
Que Me Digam Todos, Quem É O 
Rei Dos Reis

 
 
282.  REUNIÃO DA JÂNGAL 
 

Tem lobo tem, tem urso tem. 
Se tem pantera então ta bom 
Tem tigre tem, tem cobra também. 
E se tem elefante então ta bom 
Tem lobo gris, bagheera tem. 
Se tem baloo então ta bom 
Tem shere khan, kaa também 
E se tem akelá então ta bom 
Natoo era um bebê que se perdeu 
Criado pela Rakasha ele cresceu 

Ganho o nome de “pequena rã” 
Jurou caçar um dia shere khan. 
Baloo, bom professor, tudo 
ensinava. 
À Chill, kaa e hathi acompanhava 
Enquanto um macaquinho bagunçava 
Bagheera e mowgli iam as caçadas 
À noite quando a jângal adormecia 
O Akela então se reunia 
Com todos os animais e discutia 
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A vida do menino que crescia 
Um dia na cidade então chegou 
Messua, sua mãe, ele encontrou. 

Mas percebeu depressa que sua vida 
Só ia bem na jângal tão querida. 

 
 

283.  ROBOPAN  
 

_________, roubou pão na casa do 
João (2x) 
- Quem eu? 
- Você! 
- Eu não! 
- Então quem foi? 
- ___________... 

__________, roubou pan na casa 
de Juan. (2x) 
- Quem jo? 
- Si, tu! 
- Jo no! 
- Então quem foi? 
- ___________... 

 
 
284.  ROBOPAN  
 

Lobo robopan em la casa de Juan 
Lobo robopan em la casa de Juan 
 

Quen Yo? Si tu. Yo no 
Es quem? 

(escoteiro, senior, pioneiro, chefe) 
 
 
285.  SAÍDA DE MOWGLI  
  

A Jângal já não tem pra Mowgli, 
o interesse como antes.  
Por isso Mowgli vai embora, 
para junto dos seus.   

Não é mais que um até logo.  
Não é mais que um breve adeus. 
Bem cedo junto ao fogo, 
tornaremos a nos ver.  

 
 
286.  SAUDADES DA ALCATÉIA  
  

Hoje eu acordei e com saudades da 
Alcatéia. 
Corri para o meu grupo para lá me 
divertir. 
Sentei naquele banco lá do grupo só 
porque,  
foi lá que eu encontrei felicidade. 
 

É lá que eu brinco, é lá que eu jogo. 
É lá que aprendo a obedecer. 
mas mesmo assim, só sou feliz, 
quando tenho o Aquelá perto de 
mim. 
Quando tenho o Aquelá perto de 
mim.    
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Baguera o anjo bom que em ensina a 
jogar.  
Baloo a boa fada me ensinando a 
obedecer 

Kaá inteligente me ensinando a 
viver. 
Assim tenho uma infância salutar. 
É lá que eu brinco, é la que . . .  

 
 
287.  SAUDADE DO AMANHÃ  
Hino do Clã Aba-Tupã/ By Alexandre Daumerié 
 

Pela , minha honra 
Por meu Deus 
Pelo meu país 
E meus companheiros 
Uma só família 
Um Clã de Pioneiros 
A Saudade do Amanha 
O meu clã Aba-Tupã 
Este é o lenço 
Da minha lágrima 
Minha fonte 
de energia 
Esta forquilha 

Não me deixa cair 
Um por Todos 
E Todos por Um 
Servir - Um ! - Servir! Nunca 
teremos 
Que dizer Adeus 
Aos nossos sentimentos 
Sempre verdadeiros 
Uma só família 
Um Clã de Pioneiros 
A saudade do amanhã  
O meu clã 
Aba-Tupã 

 
 
288.  SE EU TENHO VONTADE DE...  
 

Se eu tenho vontade de aplaudir,  
pá pá. 
Se eu tenho vontade de aplaudir,  
pá pa. 
Se eu tenho a razão, e não há 
inspiração 
Eu não posso deixar de aplaudir,  
pá, pá. 
  

CONTINUAR MUDANDO PARA: 
Se eu tenho vontade de orar, amém 
. . . amém, pá pá. 

Se eu tenho vontade de beber, 
salute. 
. . . salute, amém, pá pá. 
 

Se eu tenho vontade de espirrar, 
atchim. 
. . . atchim, salute, amém, pá pá. 
 

Se eu tenho vontade de pisar, pó pó. 
. . . pó pó, atchim, salute, amém, pá 
pá. 
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289.  SCOUT DE CORAZON  
 

Yo soy scout ! de corazón ! Y acamparé con ilusión. Yo soy scout de corazón y 
acamparé con ilusión. Promesa y ley ! yo cumpliré ! Y a diario haré mi buena 
acción, promesa y ley yo cumpliré y a diario haré mi buena acción. Cocinaré ! En 
gran fogón ! Y a Dios daré mi corazón, cocinaré en gran fogón y a Dios daré mi 
corazón. Al monte fuí ! me resbalé ! Y me embarré de no se qué, al monte fuí 
me resbalé y me embarré de no se qué.  
 
Quiero cantar ! no sé cantar ! aprenderé con los scouts quiero cantar, no sé 
cantar, aprenderé con los scouts. Quiero nadar ! No sé nadar! aprenderé con 
Aquaman quiero nadar, no sé nadar, aprenderé con Aquaman. Quiero volar ! No 
sé volar ! aprenderé con Superman quiero volar, no sé volar, aprenderé con 
Superman. Quiero gritar ! No sé gritar ! aprenderé con mi mamá quiero gritar, 
no sé gritar, aprenderé con mi mamá. Quiero roncar ! No sé roncar ! aprenderé 
con mi papá quiero roncar, no seé roncar aprenderé con mi papá. Esta canción ! 
Ya se acabó ! es del scout de corazón, está canción ya se acabó, es del scout de 
corazón. 
 
 
290.  SEMPRE ALERTA 
 

Sempre Alerta escoteiro trabalha 
para servir o Brasil 
Sempre Alerta escoteiro trabalha 
para servir o Brasil 
O seu Brasil, o seu Brasil 
 

Marcha a frente escoteiro valente 
para servir o Brasil 
Marcha a frente escoteiro valente 
para servir o Brasil 
Nosso Brasil, Nosso Brasil 
 

Nosso lema é fazer sempre o bem a 
quem de nós precisar 
Nosso lema é fazer sempre o bem a 
quem de nós precisar 
Pelo Brasil, Pelo Brasil 
 

Marcha a frente escoteiro valente 
para servir o Brasil 
Marcha a frente escoteiro valente 
para servir o Brasil 
Nosso Brasil, Nosso Brasil 
 

O escoteiro é cortes para todos e 
amigo legal 
O escoteiro é cortes para todos e 
amigo legal 
O seu Brasil, O seu Brasil 
 

Marcha a frente escoteiro valente 
para servir o Brasil 
Marcha a frente escoteiro valente 
para servir o Brasil 
Nosso Brasil, Nosso Brasil
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291.  SENIORIA 
 

SOLO: Senioria, senioria 
CORO: Vai levando, vai levando 
SOLO: Vai levando, vai levando 
CORO: Senioria, senioria 
SOLO: Se não é a maior 
CORO: Tem que ser a melhor 
SOLO: Cada sênior daqui vale por 10 
CORO: Vale por dez! 
SOLO: Senioria, senioria 
CORO: Vai levando, vai levando 
SOLO: Vai levando, vai levando 
CORO: Senioria, senioria 
SOLO: Se não é a maior 

CORO: Tem que ser a melhor 
SOLO: Cada sênior daqui vale por 
cem 
CORO: Vale por cem! 
SOLO: Senioria, senioria 
CORO: Vai levando, vai levando 
SOLO: Vai levando, vai levando 
CORO: Senioria, senioria 
SOLO: Se não é a maior 
CORO: Tem que ser a melhor 
SOLO: Cada sênior daqui vale por 
mil 
CORO: Vale por mil! 

 
 

292.  SERENÔ 
 

Sou Lobinho eu saio, eu saio, 
Com a Alcatéia para acantonar, 
Já arrumei minha mochila, 
Já é hora de zarpar. 
 

E de noite, ai ai ai  
Que cansaço, ai ai ai  
Ter no chão que dormir muito mal. 
Quem me dera, ai ai ai  
Se eu pudesse, ai ai ai  
Ir para a cama num sono legal. 

 

Sou Lobinho eu saio, eu saio... 
 

Fico triste, ai ai ai  
E pensando, ai ai ai  
Ta na hora de ter que voltar. 
Akelá, ai ai ai  
Me consola, ai ai ai  
Porque aqui é que eu quero ficar. 
 

Sou Lobinho eu saio, eu saio... 

 
 
293.  SERVIR 
 

Sirva a Pátria com lealdade 
Sirva a Deus e a humanidade. 
Use sua força prá proteger os 
fracos 
e cante alegre esta canção 
 

ESTRIBILHO: 

Sempre Alerta Escoteiro, bis, bis. 
Como irmão e companheiro, bis, bis. 
E cumpra bem tua Promessa 
O teu lema é servir 
E cumpra bem tua Promessa 
o teu lema é servir. 
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Sirva a ciência com o teu estudo, 
para o bem da humanidade. 
Use a inteligência pra teu estudo, 
e cante alegre esta canção. 
 

ESTRIBILHO Sempre Alerta ... 
 

Uma resplandecente luz da 

liberdade, 
pelo amor e igualdade. 
Seja Escoteiro nobre paladino, 
destemido a lutar. 
 

ESTRIBILHO Sempre Alerta ... 

 
 
294.  SEU MATIAS 
 

(Chefe) Você conhece Seu Matias. 
o rapaz que o trem pegou? 
(resposta) Não Senhor, não 
conhecemos, 
mais queremos conhecer. 

Coitadinho do Matias, 
Que pegou uma pneumonia. 
E ficou com o braço assim, 
Tchacá, tchacá, tchacá, tchacá. 
{cabeça, perna, língua, bumbum} 

 
 
295.  SHOSHANA 
 

Shoshana Shoshana Shoshana rub si 
ly (2 vezes) 
Tiro liro liro Shoshana rub si ly (2 

vezes) 
La la la la la la la la la la la la (2 
vezes) 

 
 
296.  SOBEM AS CHAMAS 
Fogo de Conselho 
 

Sobe a chama, Sobe a Chama   
Mais Alto, Mais Alto   

Ilumina e Aquece   
Nossas Vidas Nossas Almas...   

 
 
297.  SOU ESCOTEIRA 
 

Sou escoteira de coração, 
Acamparei com emoção! 
Eu subo o morro, eu desço o morro, 
Depois eu paro, se não eu morro! 
Lá na barraca, a cama é dura, 
Mas não faz mal, a gente atura! 

Se a água é fria, é um desgosto, 
Não tomo banho, só lavo o rosto! 
Quando à tarde, não lavo o pé, 
Ninguém agüenta o meu chulé! 
No acampamento, de dia eu canso,  
Trabalho e jogo, à noite eu canto! 
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Sou escoteira, ele é escoteiro,  
Nos casaremos em fevereiro! 
E nossos filhos, já nascerão 

Escoteiros de coração! 
E nossos netos, já nascerão 
Enjoados dessa canção! 

 
 
298.  SOU ESCOTEIRO 
 

Sou Escoteiro 
(Sou Escoteiro) 
De Coração  
(De Coração) 
Acamparei  

(Acamparei) 
Com emoção  
(Com emoção) 
Sou Escoteiro de coração 
Acamparei com emoção 

 
 
299.  SOU ESCOTEIRO E SOU SINALEIRO 
 

Sou escoteiro e sou sinaleiro, A, B, 
C, D 
Em semáforo transmito ligeiro, E, F, 
G 

Desde o primeiro ao quarto grupo 
Eu faço K e V, Eu faço X 
Eu faço I R, J, P 

 
 

300.  TEM MOSQUITO  
Versão da musica Jesus Cristo - Roberto Carlos 
 

Refrão  
Tem mosquito, tem mosquito, tem 
mosquito neste mato aqui. 
Tem mosquito, tem mosquito, tem 
mosquito neste mato aqui. 
  

Lá no meio do mato num 
acampamento que era grupal 
Levamos as nossas tralhas 
ajeitamos tudo ficou legal. 
  

Fizemos aquela bóia e antes de 
dormir limpamos tudo 
Ai veio o ataque um enxame enorme 
de borrachudo. 

  

Refrão 
  

Ficamos empelotados todos 
inchados ai ai que dor 
O chefe não reclamava mas foi ele o 
que mais inchou. 
  

Corremos para a cidade e a tralha 
toda ficou para trás 
Fizemos um juramento naquele mato 
não vamos mais 
 

Refrão
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301.  TALHARINE 
 

Io soi iup talharine 
Iup talharine 
Que se move para lá 
Que se move para cá 

Todo emperochado, com um pouco 
de azeite, com um pouco de salsa 
Por que não moves tu, que sabes 
bien bailar. 

 
 

302.  TCHÊ TCHÊ COLÊ 
 

Tchê tchê colê (2x) 
tchê tchê coliza (2x) 

ô lisa lisa mana (2x) 
oman tchê tchê (2x) 

 
 

303.  TERRA DE TUPÃ 
 

CORO: Foi Tupã... foi Tupã... 
SOLO: Foi Tabajara,  
Foi Tabajara lá na terra de Tupã,  
Tem papagaio, arara e jaçanã 
Todas as aves do céu, quem nos deu, 
foi Tupã... 

CORO: Solta o pão 
SOLO: Vou dar na cara,  
Vou dar na cara se você não solta o 
pão,  
Tem marmelada, goiabada e 
requeijão.  
O que é que eu vou fazer com isso  
Se você não solta o pão... 

 
304.  TI-TI-BÓ DIBÓ-BÓ-BÓ 
 

Ti-ti-bó Dibó-bó-bó 
Ti-ti-bó Dibó-bó-bó 
 

Ti-ti-bó Dibó-bó-bó

Repete-se interminavelmente o ritmo enquanto cada um repete os gestos da pessoa à sua 
esquerda, sempre com a defasagem de uma rodada. O efeito é que cada um vai estar 

obrigatoriamente fazendo um gesto diferente dos que estão do lado. Quanto mais loucos os 
gestos, melhor. Quem erra sai e vai para o centro do círculo, ajudando a tomar conta. 

 
 
305.  TODO MOVIMENTO  
 

Todo movimento baila, baila. 
Com um dedo, um dedo, como o 
outro dedo. 

Todo movimento baila, baila 
Com uma mão, uma mão, como a 
outra mão. 

 
(pé, joelho, etc ...) 
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306.  TIA MÔNICA 
 

Yo tengo una tia, una tia Mônica 
Que quando vá as compras  
Se diga ulala 
Asi yo soy sombrero, sombrero es 
asi 
Asi yo soy sombrero, sombrero es 

asi 
Yo tengo una tia, una tia Mônica 
Que quando vá as compras 
Se diga ulala 
Asi es mi pluma, mi mano es asi 
Asi es mi pluma, mi mano es asi 

 
Deve ser cantada batendo palmas durante o estribilho e fazendo gestos. Ao cantar a segunda 

estrofe, volta cantando a anterior. Pode se inventar novos defeitos para a Tia Mônica  
(Mano, Boca, Perna, etc).. 

 
 
 
307.  TODOS JUNTOS  
 

Todos juntos estamos reunidos 
outra vez. 
Todos juntos estamos reunidos 
outra vez.  

Ninguém sabe quando todos juntos 
estaremos.  
Todos juntos estamos reunidos 
outra vez. 

 
 
308.  TOMATINHO VERMELHO 
 

Tomatinho vermelho 
Para a estrada rolou 
Caminho grande veio 
E o Tomatinho esmagou.. 

Tadinho do tomatinho, 
Pobrezinho do tomatinho... 
Agora CATCHUP virou,  
Agora CATCHUP virou. 

 
 
 
 

309.  TOQUE, PATOQUE 
 

Toque, patoque, patoque, tapi 
Tiquete, quite, quitumba, tumba, tumba, tumba 
 

Em circulo giratório em mãos dadas, o compaso da musica é marcado por passos 
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310.  TUITU 
 

Havia uma coruja  
que morava na floresta. 
E nas noites de festa,  

ouviam-se seus gritos.    
 

Tuitu tuitu itu itu itu   
Tuitu . . .  

 
 
311.  UM LOBINHO DISTRAÍDO  
 

Um lobinho distraído,  
foi sozinho, passear. 
Aquelá, vigilante,  
foi atrás prá vigiar.  
O lobinho viu um bicho,  
assustou-se, e correu. 
Aquelá, sempre alerta, bem 

depressa,  
bem depressa apareceu. 
Aquelá passou um pito no lobinho 
trapalhão. 
A Alcatéia reunida resolveu,  
que a Aquelá tem razão.  

 
 

312.  UM PASSINHO  
 

Um passinho cá, um passinho lá. 
Gosto de andar e passear tra la lá.  
Calcanhar e ponta, gira 1, 2, 3. 

Até logo olá, muito prazer, tra la 
laá. 

 
 

313.  UM SENIOR NO INFERNO  
 

Tropa Sênior foi pro inferno 
atentar o satanás 
missão louca como essa 
só um Sênior é capaz 
o capeta muito louco 
saiu correndo em desespero 
"fecha as portas do inferno, 
que aí vem a tropa Sênior" 
se eu morrer e não for pro céu 
eu desço ao inferno de rapel 
e se no inferno eu me der mal 
eu volto ao mundo de comando crau 
do diabo como a carne 
jogando os ossos para trás 

e o cão arrependido 
"Tropa Sênior nunca mais" 
a fogueira do inferno 
nós viemos apagar 
e o capeta injuriado 
começou a reclamar 
"não apague o fogaréu" 
foi pedido por favor 
"no inferno não faz frio 
nós não temos cobertor" 
esta estória muito louca 
é só mais uma provação 
pra que um dia você seja 
um Sênior da Tropa Ação. 
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314.  UM SENIOR NO INFERNO  
Senioria no Inferno 
 

Tropa Sênior foi pro inferno, 
atentar o satanás 
Fez contato com o cão cérbero e 
deixou o demo pra trás 

Aventura que nem essa só a Sênior 
é que faz 
Ainda pergunta pro capeta se 
acabou ou se tem mais. 

 
 
315.  VALDERI 
  

Eu conheço um grande jogo que aqui 
vou ensinar. 
É de novos, é de velhos, é bem fácil 
de jogar. 
Valderi, Valderá, Valderi, Valderá há 
há há há há há há há 
Valderi, Valderá, é bem fácil de 
jogar. 
 

Tem que ir por um caminho para 
então acampar 
E em fogueiras pela noite, vamos 
joviais estar 

Valderi, Valderá, Valderi, Valderá há 
há há há há há há há 
Valderi, Valderá, vamos joviais 
estar. 
 

Com irmãos assim unidos, não se diz 
nunca adeus, 
Porque sempre tem amigos sob o 
grande céu de Deus. 
Valderi, Valderá, Valderi, Valderá há 
há há há há há há há 
Valderi, Valderá, sob o grande céu 
de Deus. 

 
 

316.  VALE A PENA 
  

Vale a pena a União, Escoteiro 
Vale a pena ter irmãos, Escoteiro 
Sempre acompanhados 
Sempre de braços dados 
Todos num só coração 
[Assobio] 
Minha Promessa, trago sempre na 
mente 
Minha meta é procurar ajudar 
Alianças no Mundo e bons cidadãos 
O futuro da Terra está em nossas 
mãos 

Por isso Alerta, Escoteiros do 
Mundo 
O importante é sermos todos um só 
A nossa Nação é torre, poderosa e 
feliz 
O Amor está acima de qualquer País. 
Por isso Alerta, Escoteiros do 
Mundo 
O importante é sermos todos um só 
A nossa Nação é forte, poderosa e 
feliz 
Amor está acima de qualquer país 
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317.  VENHA CANTAR  
CÂNONE 
  

Venha cantar 
Venha brincar 
Junte-se a nós 
Para ser feliz 
Venha ouvir 

Participar 
Venha cantar 
Seja mais um 
Venha também 
Venha brincar

 
 
318.  VENHA LOBINHO 
 

Venha, lobinho... 
Venha brincar com a gente 
Seja divertido, seja diferente 

Nessa alcatéia ninguém fica parado 
Todos brincam juntos 
Alegres e animados. 

 
 
319.  VIDA NO CURSO 
 

Há nuvem de chuva sobre o 
acampamento. 
Dizendo pra nós que não vai dar 
tempo. 
De nenhuma barraca montarrrrr. 
 

Nós temos feito de tudo pra nos 
convencer. 
Que as técnicas mateiras são nosso 
viver. 
Mas nosso chefe não se deixa 
enganar. 
 

Ai, como é duro ser escotista. 
Longe de casa tentando passar na 
inspeção. 
Me ensina a ser exemplo. 
Ou venha logo e me tira desta 
situação. 
 

Vivo pedindo sisal pra fazer 
pionerias. 
Mas tudo tem saído uma bela 
porcaria. 
Basta ver o tripé da bacia. 
 

Nós temos feito de tudo p’ra nos 
convencer. 
Que as técnicas mateiras são nosso 
viver. 
Mas nosso chefe não se deixa 
enganar. 
 

Ai, como é duro ser escotista. 
Longe de casa tentando passar na 
inspeção. 
Me ensina a ser exemplo. 
Ou venha logo e me tira desta 
situação 

 



326  CANÇÕES ESCOTEIRAS 

õ¿õ Lecão                                                                 Centro de Difusão do Conhecimento Escoteiro Aldo Chioratto 110

320.  VIDA NA JÂNGAL 
 

Neste lugar para brincar 
Que todo lobinho tem 
Um mundo alegre para viver 
Com amigos que querem seu bem 
Lá tem bagheera e baloo 
Kaa e o lobo gris 

Um líder chamado akelá 
De um povo que e livre e feliz 
Corre pra cá, corre pra lá. 
Mowgli leva a vida a se divertir 
No rio vai nadar, nos galhos a pular. 
Caça, come e vai dormir. 

 
 

321.  VIVA A COMPANHIA 
 

Que cada amigo cante uma canção 
Viva a Companhia 
Alegria e sucesso em cada coração 
Viva a Companhia 
Viva e viva e viva o amor 
Viva e viva e viva o amor! 
Viva o amor! Viva o amor 
E viva a Companhia 
Um amigo à esquerda, outro amigo à 
direita 
Viva a Companhia! 

Sejamos unidos a amizade é 
estreita 
Viva a Companhia 
Viva ... 
Nosso círculo se expande cada vez 
mais 
Viva a Companhia 
Saudemos os irmãos do Ocidente e 
orientais 
Viva a Companhia 
Viva ... 

 
 

322.  VOU ENSINAR A LETRA 
 

Vou ensinar a letra. Vou ensinar a 
letra. 
Vou ensinar a letra. Vou ensinar a 
letra. 
 

Presta atenção na letra. Presta 
atenção na letra. 
Presta atenção na letra. Presta 
atenção na letra. 
 

Pé de cana, é caneta 
Pé de bucha, é bochecha 
No samba da Tiririca, pimenta, 
pipoca, pitanga e pipa  
 

Eu vou cobrar a letra. Eu vou cobrar 
a letra. 
Eu vou cobrar a letra. Eu vou cobrar 
a letra. 
 

Pé de cana, caneta. 
Pé de bucha, bochecha. 
No samba da Tiririca, pimenta, 
pipoca, pitanga e pipa. 
 

Ele já sabe a letra. Ele já sabe a 
letra. 
Ele já sabe a letra. Ele já sabe a 
letra. 
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323.  YO SOY SCOUT SEÑORES 
 

Yo soy scout señores, y escalo las alturas y al pie del Popocatépetl se encuentra mi 
sepultura. Andar, andar, andar, Ay, andar ! mi gusto es escalar, escalar y bajo las 
estrellas tan bellas, tan bellas, acampar. Me gusta asar un conejo al pie de San 
Miguel y encender mi fogata Sin cerillo ni papel. Andar, andar, andar, Ay, andar ! mi 
gusto es escalar, escalar y bajo las estrellas tan bellas, tan bellas, acampar. Yo 
tengo una promesa y una ley que observar la buena acción cotidiana jamás la debo 
olvidar. Andar, andar, andar, Ay, andar ! mi gusto es escalar, escalar y bajo la 
estrellas tan bellas, tan bellas, acampar. 
 
 

324.  ZINGO ZAME 
 

Zingo zame zingo zia aue aue aua 
Zingo zame zingo zia aue aue aua 
Bombe la zima bombe la zima - Zima 

zima aue aua 
Bombe la zima bombe la zima - Zima 
zima aue aua 

 
 

325.  ZINHANHA 
(folclore do Alto-Xingú) 
 

Awê, zinhânha awê, zinhânha awê, zinhânha awê. 
Awê, zinhânha awê, zinhânha awê, zinhânha, zinhânha. 
 

DANÇA: 
bater as mãos no peito e nas pernas, 

idem, porém andando para o lado, 
batendo as mãos nas cabeças ao lado, 
batendo palmas c/as pessoas ao lado, 
batendo palmas egípcias (cruzadas), 

batendo nas pernas das pessoas ao lado, alternadamente, 
bater nas canelas alternadamente, 

bater nos pés alternadamente, 
volta ao começo e... FIM! 

 
 

326.  ZUN-GALI-GALI 
 

Zun-gali-gali zun-gali gali (2x) 
Zun, zun... 
Para ser feliz, é preciso amar 
E ver cada dia a estrela brilhar 
É deixar que o mundo invada seu ser 

Se você quiser dar mais amor 
É colher no jardim uma pequena flor 
Basta apenas sorrir para um outro 
alguém 
E fará um grande bem 
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DDDEEE DDD III CCC OOO:::    
 

Aos Dirigentes da Fraternidade Mundial que deixaram de ser Voluntários para se tornarem 
Ativistas, estando presentes em cursos, eventos, atividades, cerimônias ou em todo e qualquer 
lugar onde solicitem suas presenças. 
 
 
 
 

AAAGGG RRR AAA DDD EEE ÇÇÇ OOO:::    
 
A todos os integrantes dos Grupos Escoteiros: Águia Branca, Araguaçú, Guiará, 
Quarupe, Tabapuã e Tiradentes pela amizade e confiança depositada em mim.  
 
Ao Escotista Gilmar Gonçalves, pela amizade e apoio nas fases difíceis.  
 
Federação das Bandeirantes do Brasil – Companhia Maria Josefina Anderson (RJ); G. E. John F. 
Kennedy (RJ); Antonio Luiz Galvão; Norberto de Aguiar; I Acampamento de Chefes (Jarinú, SP); 
Chefes: Gil, Agnaldo, Comissário Adan, Antonio Carlos e Rodolfo Soranz. 
  
 

 
 

PPPAAA RRR AAA    CCCOOONNN HHH EEE CCC EEERRR    MMMAAA IIISSS:::    
 

Escotismo para Rapazes (Baden-Powell) Edição da Fraternidade Mundial. 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
      
   

   
   
      
   

  
  
  
  
  
  
  

115544ºº  GGRRUUPPOO  EESSCCOOTTEEIIRROO  TTAABBAAPPUUÃÃ  
9º Distrito Escoteiro – Lapa 

União dos Escoteiros do Brasil 
Av. Prof. Alfonso Bovero, 935 - SABESP, Perdizes 

CEP 05019-011, São Paulo, SP, Brasil 
 tabapua@gmail.com    -   (11) 3863.9544 

- Reuniões aos Sábados das 9h30 ao Meio-Dia - 
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Estamos disponibilizando algumas Listas de Discussão. Participe: 
  
 
Espiritualidade Escoteira (PARA ESCOTISTAS/ASSISTENTES) 
  
Objetivo: Divulgar exemplos de orações, dinâmicas, mensagens, reflexões, etc., que possam ser 
utilizadas nas atividades. 
  
Disponível: Sugestões de orações, dinâmicas, apostila Caçada Fotográfica (7 Pecados Capitais), 
Deuses & Mitos, etc.  
  
Adesão: No ato você recebe o e-book Espiritualidade Escoteira com 220 Sugestões de Orações 
  
Para participar envie um e-mail para:  

espiritualidadeescoteira-subscribe@yahoogrupos.com.br 
 
  
  
  
Jogos & Canções (PARA ESCOTISTAS/ASSISTENTES) 
  
Objetivo: Resgatar o tradicional e trazer novas idéias. 
  
Disponível:  Cancioneiro, Jogos Indígenas (Quarup), variações para o Jogo do Kim, Guia de 
Atividades e Engenhocas tendo Água como pano de fundo, etc.  
 
Adesão: No ato você recebe Cancioneiro utilizado em Julho de 2000 no curso técnico realizado 
no Pólo Borda do Campo com Acordes para Violão e Guitarra 
  
Para participar envie um e-mail para:  

jogosecancoes-subscribe@yahoogrupos.com.br  

  
  
  
Comida Mateira Escoteira (PARA ESCOTISTAS/ASSISTENTES) 
  
Objetivo: Trazer sugestões mateiras e coletânea de receitas  
  
Disponível:  e-books: Receitas para especialidade Cozinheiro / Confeiteiro, dicas 
gerais), Pipocasso (mais de 60 receitas utilizando pipoca), Como Fazer Embutidos, Manual de 
Sobrevivência ALIMENTAÇÃO, FOGO (como fazer sem utilizar fósforos), PESCA, etc 
  
Adesão: No ato você recebe o e-book Milagres da Cozinha Escoteira ACAMPAMENTO (comida 
mateira,  pão caçador, como criar utensílios, como preservar alimentos, etc),  
  
Para participar envie um e-mail para:  

comidamateiraescoteira-subscribe@yahoogrupos.com.br 
  
  
  
  
Confraria Escoteira (PARA JOVENS & ESCOTISTAS) 
 
Objetivo: Divulgar festas nos Grupos, atividades escoteiras e convites diversos que permitam a 
presença da comunidade. 
  
Para participar envie um e-mail para:  

confrariaescoteira-subscribe@yahoogrupos.com.br 


