Calango da Violência Doméstica
José de Almeida Jr.

Refrão
Calango dê ripipi calango dá
A violência doméstica tem que acabá
O Calango é bicho esperto
passa n'água sem molhá
veste calça pela cabeça
paletó pro calcanhá
Lá no alto daquele morro
Passa boi passa boiada
Também passa o agressor
Vitimizando a garotada
Refrão
Meu amigo, companheiro
Escuta qu'eu vou falá
O agressor é desalmado
Sua família quer arrazá
Não respeita a mulhé
Faz com a filha indecência
Aproveita da sua idade
Destrói a sua inocência

Vamos aniquilar
Essa malquerência
Não queremos mais saber
Dessa maldita violência
Vamos construir
Uma cultura da infância
para que elas tenham
Defensores em toda instância
Refrão
Lá no alto da Policlínica
Tem uma equipe especializada
Que orienta mulher criança
E também mulher casada
Seu Doutô Delegado
Escuta qu'eu vou falá
Tem homem abusando da filha
tá viclado não qué pará
Refrão

Refrão
Essa menina tá ficando mal na escola
Fica pelos canto remexendo a caixola
Quer sair de casa
Fugir da tentação
Pensa em morrer
De tanta humilhação
Meus amigos, meus ouvintes
Escuta que eu vou falá
Essa violência nos lar
Tem que acabá
Refrão

As coitadinhas tao doidas
Não sabem o que fazer
Se não pará a violência
Não sei o que vai ser
Seu Doutô Delegado
Escuta qu'eu vou falá
Tem gente que finge de ema
Tem medo de denunciá

Refrão
Já fiz um rebuliço
Que é só pra começá

1

Denunciei boi zebú
No Conselho Tutelar

A violência doméstica tem que acabá
0h! Yes!

M.M. Senhô Douto Juiz
Escuta qu'eu vou falá
Sou testemunha da violência
Física e sexuá

Refrão

Refrão

Seu diretor da escola preste atenção
O Estatuto precisa mais de divulgação
Pois em breve verá os seus efeitos
Sendo as crianças sujeitas de direitos

Manda cuidá dessa família
Que está é bagunçada
Tire o agressor da casa
E proteja a criançada

Povo em geral, líderes comunitários
Nas suas campanhas fiquem bem ligados
Se ficar sabendo de algum caso de indecente
Vá denunciar no órgão competente

Calango dê ripipi calango dá

Refrão

Contribuição da Equipe 90 — IV — TELELACRI — Manhuaçu. MG.
Coordenador: José de A Jr.
Obs: Para obter esta música entre em contato com o coordenador da Equipe.

CALANGO: Dança popular em Minas Gerais: Bicas,
Caratinga. Manhuaçu. Barbacena e, também, no
Estado do Rio de Janeiro. Informa António Gomes
Filho, tratar-se de canto e baile que são realizados
Isolada ou conjuntamente. Dançar o calango. Cantar
o calango.

Fonte: Azevedo, Maria Amélia e Guerra, Viviane Nogueira de Azevedo, 1998, Com licença vamos à luta,
São Paulo: Guia de Bolso / Telelacri.
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