LETRAS DAS CANÇÕES

Professores, a seguir, vocês encontrarão as letras das canções da série
"Crianças Contra Zika", para serem utilizadas em sala de aula,
com seus alunos (nos anos de 2016 e 2017).
Além delas, há trechos dos depoimentos dos artistas do projeto,
revelando questões importantes sobre o assunto.
Juntos, vamos combater o Aedes Aegypti.

Tema: Mosquito
Canção: “O Odioso do Egito (Aedes Aegypti)”
Compositor: Zeca Baleiro
O meu nome é Mosquito
O Odioso do Egito
O meu nome é Mosquito
O Odioso do Egito
Eu sou dengoso e perigoso
Minha picada é do mal
Pois eu transmito os três vírus
Como eu não tem igual
É zika, dengue e chikungunya
Com isso eu posso te derrubar
Tu não me pega com tua unha
Não adianta buzinar
Eu vivo mesmo é no criadouro
Água da chuva, poça e vidro
Se não quiser que eu lhe coma o couro
Melhor é não deixar que eu saia vivo
O meu nome é Mosquito
O Odioso do Egito

O meu nome é Mosquito
O Odioso do Egito
Não deixe água parada
Limpe todo o seu quintal
Não deixe ficar vivo
Quem te deixa assim tão mal
Não deixe água parada
Limpe todo o seu quintal
Não deixe ficar vivo
Quem te deixa assim tão mal
O meu nome é Mosquito
O Odioso do Egito
O meu nome é Mosquito
O Odioso do Egito
Eu sou dengoso e perigoso
Minha picada é do mal
Pois eu transmito os três vírus
Como eu não tem igual

“A canção ‘O Odioso do Egito’ faz um trocadilho com o nome científico do mosquito Aedes Aegypti.”
“Se você ensinar para uma criança essas medidas de prevenção, ela vai aprender direitinho. E vai lembrar
o pai, a mãe, o irmão mais velho.”

Zeca Baleiro

Tema: Mutirão
Canção: “Xô Xuá (Água Parada não Vai Ficar)”
Compositor: Hélio Ziskind
Água parada, água parada
Água parada é muito bom pra mim
Nascem muitos mosquitinhos
Sim, sim, sim
Sim, sim, sim, o quê?!
Não, não!
Não vou deixar, não
Água parada pra mosquito, não
Vai, gatinho!
Muito bem!
Pensa onde é que tem
Água parada...
Vamos, vamos lá, virar o pneu
Xô xuá
Vira a garrafinha
Xô xuá
Caixa-d’água tampadinha
Tum tum tum
Vem ajudar

Água parada pra mosquito?
Não, não vai rolar!

Todo mundo
Vem ajudar!

Olha o mosquito no vasinho
Xô xuá
Tira a água de lá
Xô xuá
Põe areia no lugar

Água parada pra mosquito, não
Não vai rolar!

Chama o seu vizinho
E fala pro vizinho
Falar pro seu vizinho
Que é pro bem de todo mundo
E todo mundo tem que vir ajudar
Na lata, na calha, no pneu
Pensa no mosquito
Não deixa a água parar
Não, não
Lava, lava
Enxuga, enxuga

Se o mosquito não tiver onde criar
Não nasce mosquito pra picar
Vamos lá, vamos lá
Vamos ajudar
Água parada não vai ficar
Vamos ajudar
Água parada não vai ficar
Vamos ajudar
Água parada não vai ficar
Vamos ajudar
Água parada não vai ficar
Não, não

“‘Xô xuá’ é como se fosse o som de a gente tirando a água, empurrando a água para ela não empoçar.”
“Adulto vai trabalhar... Criança vai pra escola... Todo mundo corre. Parar pra olhar onde está empoçando
água é fundamental.”

Hélio Ziskind

Tema: Educação
Canção: “Na Escola”
Compositor: Arnaldo Antunes

O bê-á-bá hoje vou ensinar
Aqui na escola o mosquito não vai morar

Nossa cantina bem limpinha, nossa tia eu vou cobrar
Sem garrafa ou copo d’água, eu não deixo acumular

Tem água de chuva, tá parada na sarjeta
O mosquito não é besta, quer bater na sua testa

Sou herói da minha gente
Vou cuidar do meu país
Vou mostrar pra todo mundo
O valor de um aprendiz

Tem vaso com pratinho, vou encher a professora
Põe areia no cantinho, que lhe dou a nota dez
O bê-á-bá hoje vou ensinar
Aqui na escola o mosquito não vai morar
O bê-á-bá hoje vou ensinar
Aqui na escola o mosquito não vai entrar
Se o telhado tá empoçado, é criadouro
Zika, dengue e chikungunya
Vai virar um matadouro

O bê-á-bá hoje vou ensinar
Aqui na escola o mosquito não vai morar
O bê-á-bá hoje vou ensinar
Aqui na escola o mosquito não vai entrar

“As crianças têm esse desejo de participar socialmente e pensar na coletividade, no meio
ambiente, nas questões da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, do seu país, do planeta.”
“A música diz: ‘Vou encher a professora’. Não é a professora que está pedindo para os alunos
cuidarem. São os próprios alunos que tomam essa iniciativa e alertam os adultos. As crianças são
aprendizes, mas estão ensinando.”

Arnaldo Antunes

Tema: Sintomas
Canção: “Sai Dessa Zika”
Compositores: André Abujamra e Xis

Se você está sentindo dor no corpo
Febre, enjoo e dor nos olhos
Se você tem manchas no corpo inteiro
Então você está com sintomas
Da zika ou dengue
Da dengue ou zika
Da chikungunya
Procure um médico para saber
Procure uma unidade de saúde
Não se automedique
Não se automedique
Atenção! Sintoma da zika é perigoso
Tu vai pra cama mais cedo e não vai achar isso gostoso

Cuide bem da mamãe, do papai e do idoso
Faça a sua parte pra tudo ficar maravilhoso
O vírus pode te deixar doente,
mas você sabe qual é a solução?
Cuide bem da sua casa, sua família, sua geração
Sentiu dor, febre, mancha no corpo,
um negócio estranho?
Procure um médico, procure logo
e a batalha estará ganha
Da zika ou dengue
Da dengue ou zika
Da chikungunya

“Se você mostra algo lúdico a uma criança, pra que a imaginação dela se misture com as coisas
que ela precisa aprender, ela vai assimilar isso.”

André Abujamra

“A criançada vai ajudar o pai, a mãe, a vovó, a titia. Por isso, é importante bater um papo direto
com a molecada.”

Xis

Tema: Gravidez
Canção: “Ninguém Vai Me Machucar”
Compositora: Marisa Orth

Um bebê está para chegar
Um bebê está para chegar
Por isso eu vou me cuidar
O zika vírus não vai me achar
O zika vírus não vai me pegar
Um repelente eu vou passar
Meias compridas e roupas longas
Eu sou gestante com muito amor
Um bebê está para chegar
Um bebê está para chegar

A doença é tão nova
E o mosquito é tão velho
Dor no corpo e febre baixa
E a pele tão vermelha
Ninguém vai me machucar
Meu bebê vou proteger
Quando ele aqui chegar
É o amor que vai vencer
É o amor que vai vencer
Quando ele aqui chegar

“Crianças são heróis. É uma vitória muito grande quando a criança consegue implantar uma ideia. E é
uma delícia quando uma criança tem mais razão que o adulto.”
“Todo mundo tem que abraçar essa luta. Porque todo mundo é vítima. O vizinho é vítima, alguém da
sua família é vítima. Então, todo mundo tem que ajudar todo mundo.”

Marisa Orth

Tema: Criadouros do Mosquito
Canção: “Vira Vira É a Solução”
Compositor: Palavra Cantada

Vira, vira (É um chato)
Vira, vira (Esse mosquito)
Vira, vira (É do mal)
Vira, vira (Esse mosquito)
Vira, vira (É um perigo)
Vira, vira (Esse mosquito)
Vira, vira (Ele é da dengue)
Vira, vira (Ele é da zika)
Vira, vira o pneu
Vira, vira o baldinho
Vira, vira a bacia
E acaba o mosquitinho
Vira, vira o tambor
Vira, vira o galão
Vira, vira para baixo
Esta é a solução

Esse mosquito da zika e da dengue
Não escolhe casa, não escolhe gente
Canos e ralos, calhas e becos
Devem ser limpos, devem ser secos

Vamos acabar com esse mosquito
Eliminar esse mosquito
Exterminar esse mosquito
Extinguir esse mosquito

E a caixa-d’água deve estar tampada
E qualquer coisa que acumule água
E o pratinho do vaso, olha a dica:
Enche de areia que não tem zika

Vira, vira o pneu
Vira, vira o baldinho
Vira, vira a bacia
E acaba o mosquitinho

Vira, vira
O que não pode
É deixar água parada

Vira, vira
E acaba, acaba o mosquitinho

É um saco esse mosquito
Pica a gente esse mosquito
Traz a dengue esse mosquito
Traz a zika esse mosquito

“A música tem esse vira-vira porque é para escorrer a água dos recipientes, das embalagens, do
vaso, da bacia.”

Paulo Tatit (Palavra Cantada)

“A ideia é conseguir que todos os potinhos da casa, de todo mundo, sejam esvaziados. Porque é
nessa água que o mosquito da dengue bota os ovos dele.”

Sandra Peres (Palavra Cantada)

