
CIGANAS 
 
Cigana Mama Rosa 
Composição: Gustavo Guimarães / João Costa 
Vem chegando a Rosa no terreiro 
A Rosa do canteiro 
Não tem a sua luz 
Vem trazendo a cor do seu povo 
Amarelo e o roxo 
É o vermelho e azul 
E azul é o céu do cigano > 
Mama Rosa chegando > 
Me dá sua mão >2x 
 
Cigana Chermira  
Composição: Cigana Chermira / Reinaldo Godinho 
Cigana, que vem do oriente 
Que vem da Aruanda 
Que vem trabalhar 
Chermira tem a força dourada > 
A força dourada > 
Que vem trabalhar >2x 
 
Cigana Carmencita das Campinas 
 
É das campinas 
Que ela vem pra trabalhar 
É a cigana Carmem > 
Carmencita das campinas >2x 
Com a força da lua 
Do fogo e do sol 
Ela vem pra trabalhar 
É a cigana Carmem > 
Carmencita das campinas >2x 
 
Cigana Bia 
 
Cigana, cigana eu sou 
Sou Bia, do bem e do amor 
Com a luz na estrela guia 
Ela faz sua magia 
 
Cigana Carmem 
 
A estrela da cigana Carmem 
Que lá do oriente brilha 
Sem parar 



Esta estrela ela traz em seu peito 
E toda a Umbanda ela vem clarear 
Clareia estrela formosa 
Da cigana Carmem 
Que é astro seu 
E como uma estrela do oriente > 
Ilumina os caminhos > 
Que a cigana acolheu >2x 
 
Cigana Clarita 
 
Clarita cigana da roda 
Cigana faceira 
Vem me ajudar 
Com seu encanto 
Tocando pandeiro 
Trazendo o amor e a paz 
Ela é bonita 
Ela é da gira 
Girando, girando 
Vem ajudar 
 
Cigana Esmeralda 
 
Cigana Esmeralda > 
Vem toda brilhante > 
Sua pedra brilha > 
Mais que diamante >2x 
Traz luz traz força e traz flores 
Dançando na ponta do pé 
Com fitas, com pedras, com cores 
Trazendo a todos seu axé 
 
Cigana da Estrada 
 
Quem neste mundo  
Nunca ouviu dizer 
E nesse mundo nunca ouviu falar 
De uma cigana 
Que mora naquela estrada 
Ela tem sua morada 
Sob o clarão do luar 
Cigana da Estrada 
Força poderosa 
Me dê proteção e axé 
Ciganinha Formosa 



 
Cigana Estrela 
 
Cigana Estrela 
Tu tens a mãe natureza 
Com a força e a beleza 
Para todo o mal levar 
Sua magia tem a força da alegria 
Com a paz e harmonia 
Pros seus filhos ajudar 
 
Cigana Juanita 
 
Ela dança pra lua 
E também pras estrelas 
Trabalha na campina 
É cigana faceira 
É cigana bonita 
Vem na lei da Umbanda 
Ela é Juanita 
Saravá sua banda 
 
Cigana Luana 
Letra: Cigano Woisler 
Dança, dança, dança 
Da lua ao sol, do sol a lua 
Lua cheia 
Pensam que cansa 
Mas a flor da Cigana Luana 
Traz a todos a bonança 
Luana, Luana, Luana 
Abençoe a todos aqui 
Luana, Luana, Luana 
 
Cigana Luna 
 
Cigana Luna, linda mulher 
Vem no terreiro ajudar a quem tem fé 
A luz da lua, toda prateada 
Mostra o gingado da sua saia rodada 
 
Cigana Madalena 
 
Era uma noite de luar 
Uma estrela incandescente apareceu 
Seu brilho forte  



Povo cigano enxergou 
Era cigana esperança 
A cigana criança 
Que chegava 
Para ajudar aos filhos seus  
Madalena, Madalena 
 
Cigana Pérola  
 
Sou quem veio trabalhar, eu sou 
Pérola do Oriente 
Trago incenso, vela e mel 
Para encher de energia 
Filhos que vou ajudar 
Sou forte, sou contente, eu sou 
Pérola do Oriente 
Sou cigana minha gente 
Venho aqui alegremente 
A todos quero saudar 
 
Cigana da Praia 
 
Já era alta madrugada 
Passando numa estrada eu vi uma cigana 
Perguntei o nome dela 
Ela então me respondeu: 
Eu sou a cigana da Praia >2x 
Encantado eu fiquei  
Por muito tempo a lhe procurar 
Sei que abaixo de Deus 
Só você pode me ajudar 
Retirou toda mandinga  
Toda feitiçaria que havia em cima de mim 
Se não fosse você linda cigana 
Talvez fosse o meu fim 
Eu agradeço, oh cigana querida 
Que estendeu para mim a mão amiga 
 
Cigana Rosa 
1. 
Numa noite de lua 
Uma linda cigana 
Passeava na rua 
E sorria ao luar 
Ela era formosa 
Era dona da rosa 



Uma linda cigana 
Vem o mal desmanchar 
2. 
Quando ouvi pela primeira vez 
Aquela gargalhada 
Achei uma coisa tão linda 
Senti uma força cigana 
Olhando no meio da roda, estava lá 
Uma cigana formosa 
Ela é a cigana formosa > 
Cigana Rosa > 
 
Cigana Rosalina 
 
Em uma grande campina 
Numa noite de lua 
Sentada junto ao fogo  
Está a Cigana Rosalina 
Com a força da lua 
Com a força do fogo 
Cigana Rosalina estende sua ajuda 
Cigana Rosalina, Rosalina de Sevilha 
Cigana da campina 
Cigana Rosa, Rosalina 
 
Cigana Rosita 
 
Rosita é uma cigana bonita 
Que usa vestido de chita 
E vem para girar 
Colar brinco e pulseira 
Ela usa pra trabalhar 
É a cigana Rosita 
Que veio pra trabalhar 
 
Cigana Saluma 
 
Saluma, jovem ciganinha 
Longos cabelos, lindas trancinhas 
A sua dança traz a magia 
Com muito encanto 
E grande euforia 
Saluma, jovem ciganinha 
Traz pra você a paz 
E muita alegria 
 



Cigana do Sereno 
 
Cigana, cigana vem 
Cigana vem trabalhar 
Ela é a Cigana do Sereno 
Que vem para seus filhos ajudar 
Ela é bonita, ela é faceira 
Gosta de brincos, colar  
Muitas pulseiras 
Cabelos longos, pele morena 
Até a lua admira sua beleza 
 
Cigana Sezanita 
 
Ao som de um violino cigano > 
A cigana Sezanita chegou >2x 
Dançando uma linda melodia > 
Que um cigano apaixonado > 
Lhe ofertou >2x 
Não sei se era noite > 
Ou se era dia > 
Só sei que era > 
Bela a melodia >2x 
 
Cigana Silvana 
 
Da campina vem Silvana 
Pois foram me chamar 
Com a força da lua, do fogo e do sol 
Seguindo as estrelas  
Ela vem prá trabalhar 
Com sua energia ela agora está aqui 
Salve Silvana que chegou prá trabalhar 
 
Cigana Soraia 
 
Bem que eu te avisei > 
Pra você não jogar >  
Essa cartada comigo >2x 
Você apostou no valete 
E eu parei na dama 
Amigo você não me engana > 
Ela é a cigana Soraia >  
Que vem trabalhar na Umbanda >2x 
 
Cigana Sulamita 



 
Moça sua casa é a estrada > 
Sem lugar certo pra ficar > 
Vive daqui pra ali > 
Vive de lá pra cá > 
Com seu pandeiro de fita > 
E um baralho pra jogar > 
Tem uma luz nos seus olhos 
Para ajudar quem lhe procurar 
Esta cigana é tão bonita 
Estou falando da cigana Sulamita 
 
Cigana Tânia 
 
Se você sentir a beleza das campinas 
Verá uma cigana  
Junto às flores a rezar 
Salve Jesus Cristo e a Virgem Maria 
Que nos protege, nos ajuda e nos guia 
É a cigana Tânia da Andaluzia 
Saúda seu povo  
E também vem trabalhar 
A cigana Tânia  
Vem trazer sua amizade 
Traz felicidade, muita fé 
Muita emoção 
A força cigana nunca vai embora 
Fortalece a fé em deus 
E em nossa senhora 
A cigana Tânia vai chegar agora 
Sua mão amiga dá amparo ao coração 
 
Cigana dos Ventos 
 
O vento vai trazer uma cigana 
Que as flores da campina vão vergar 
São uma, são duas, são três flores 
De onde seu perfume vai tirar 
Quando cheguei na aldeia 
Senti um aroma de rosas 
Havia uma cigana formosa 
Qual cigana eu encontrei 
Levanta a saia oh cigana 
Não deixe a saia arrastar  
A saia custa dinheiro 
Dinheiro custa ganhar 



 
 
Cigana Zaíra 
 
Cigana, cigana Zaíra 
Cigana das sete linhas 
Cigana dos andarilhos 
Que vem aqui trabalhar 
Cigana, cigana Zaíra 
Cigana dos encantados 
Jogou as cartas na mesa 
E disse que vai me ajudar 
 
Cigana Zoyha 
 
Caminhando pela campina 
Vi cigana Zoyha chegar 
Trazendo sorte e alegria 
Para seu povo contagiar 
 
Ciganinha da Praia 
 
Quem vem de lá tão longe > 
Balançando sua saia > 
Essa moça tão bonita > 
É a ciganinha da praia >2x 
Ela não marca bobeira 
É ciganinha faceira 
Ela vem na ponta do pé > 
Abençoar a quem tem fé >2x 
Se você quiser que ela leia sua mão 
Bata na palma da mão >2x 
 
PONTOS DE LINHA 
 
1.  
Segura a saia cigana 
Não deixa a saia arrastar 
A saia custa dinheiro 
Dinheiro custa a ganhar 
 
2. 
Tinha uma barraca velha 
Foi a cigana quem me deu 
O que é meu é da cigana 
O que é dela não é meu 



E cigana puerê > 
Oh puerê, oh puerá >2x 
 
3. 
Vinha caminhando a pé, a pé > 
Para ver se encontrava > 
Uma linda cigana de fé >2x 
Ela parou, e leu minha mão 
E disse toda verdade 
Mas eu só queria saber > 
Onde andava > 
Aquela linda cigana de fé >2x 
 
4. 
Cigana ela vem dançando 
Ela vem mostrando  
A sua dança no terreiro 
Com sua saia rodada 
Sua bata prateada 
Pra acabar com feiticeiro 
 
5. 
Numa noite de lua 
Uma linda cigana 
Passeava na rua 
E sorria ao luar 
Ela era formosa 
Era dona da rosa 
Uma linda cigana 
Vem o mal desmanchar 
 
6. 
Ela é a ciganinha > 
Da sandália de pau >2x 
Ela faz o bem, ela faz o bem > 
Nunca faz o mal >2x 
 
7. 
Ela é uma cigana faceira ela é 
Ela é das sete linhas  
E também de muita fé 
Ela vem de muito longe  
Os seus filhos ajudar 
Ela vem de muito longe  
Saravá este Congá 
 



8.  
Caminhando pela rua eu te vi >2x 
Cigana eu me enamorei > 
Cigana eu me enamorei por ti >2x 
 
9. 
Ao acender uma fogueira 
Traz sorte cantar 
Destacou-se uma cigana 
E alegremente se pôs a dançar 
Nesta festa colorida 
Esta canção foi escolhida 
Novos passos a ensaiar 
Até a dança começar 
Nossa gente está dançando 
Outros pares se formando 
A fogueira a faiscar 
Vamos todos acelerar 
A magia é contagiante 
Sua presença é constante 
Nesta noite de luar 
Dançaremos até o raiar 
A madrugada está chegando 
A fogueira se apagando 
A festa já vai terminar 
Agora só resta sonhar 
 
10.  
Eu bem que avisei 
Pra você não jogar 
Essa cartada comigo 
Você apostou no valete 
E eu apostei na dama 
Amigo você não me engana 
Essa linda cigana 
Vem trabalhar na Umbanda 
 
11. 
Dizem que bom cabrito não berra 
Dizem que povo cigano não erra 
Te dei amor, te dei trabalho 
Te dei saúde 
Se não era isso, então o que era 
 
12.  



Moça me dá um cigarro do seu > 
Prá fumar > 
Que eu não tenho dinheiro > 
Prá comprar  > 
Vivo sozinho nessa solidão  
Ô ciganinha 
Me dê a sua proteção  
Ô moça, ô moça > 
Ô moça me tira dessa fossa >2x 
 
13. 
Se eu colhesse todas as rosas 
Que nascem nos mais lindos jardins 
Não teria a magia 
Do perfume que você  
Transmite em mim, ó cigana 
Ó cigana, com sua saia rodada 
Enfeitada de várias cores 
Trazendo seus mistérios 
Que uma rainha possui 
Com todos seus esplendores 
Oh cigana 
 
14. 
Cadê meu baralho de ouro > 
Para minha cigana jogar >2x 
O baralho lero-lero-lê 
O baralho lero-lero-la  
O baralho lero-lero-lê 
Olha, deixa a cigana jogar 
 
15. 
Amigos joguem flores e perfumes > 
Joguem flores e perfumes > 
Que a cigana está em festa >2x 
Oh, oh, oh, oh, que cigana linda 
Oh, oh, oh, oh, que cigana bela 
 
16. 
Uma cigana leu a minha mão 
Cigana da minha devoção 
Cigana eu vivo tão sozinho 
Preciso de amor 
Preciso de carinho 
Cigana me dê felicidade > 
Você é minha alegria > 



Você é minha verdade >2x 
E como se fosse um menino 
Em suas mãos entrego o meu destino >2x 
 
17. Força Cigana 
Com suas barracas coloridas 
Eles chegam com alegria 
Suas roupas de cores berrantes 
Mais parecem fantasias 
Batendo na palma da mão 
Com uma rosa presa nos dentes 
Sacudindo todo seu guizo 
Ao som do violino ardente 
Força cigana 
Este Congá também é seu 
E de todo o seu povo 
Que vem pra ajudar 
Força cigana a união 
É a maior força 
Que podemos ter no coração 
 
18.  Lua Cheia 
 
Com seu colar de ouro 
Sua pulseira dourada 
Sua saia rodada 
Ela sai a bailar 
Dança, dança cigana 
Quero ver você dançar 
Espalhando os seus mistérios 
Na dança que sabe dar 
Lua cheia clareou, clareou 
Lua cheia vai clarear, clarear 
As estradas tão longas 
Para a cigana dançar >2x 
Com seu lenço colorido 
Seu rosto lindo e belo 
Transforme esse teu mundo 
Num mundo de paraíso 
Lua cheia clareou, clareou 
Lua cheia vai clarear, clarear 
Os caminhos tão longos 
Para os ciganos passar 
 
19. Feitiço de Ciganas 
 



Cigana linda de olhar feiticeiro > 
Cigana das rosas vermelhas > 
O seu perfume tem um feitiço > 
De matar os feiticeiros >2x 
A sua cor, ela transmite o amor 
O seu perfume, a alegria de viver 
Oh cigana linda, oh linda cigana > 
Ciganinha do amor >2x 
 
20. 
Trazendo seus cristais na mão 
De todas as cores 
A cigana me dizia qual deles me pertencia 
Dizia também o poder que eles têm >2x 
O amarelo a prosperidade 
O lilás a proteção 
O azul transmite a paz 
E o verde a saúde 
O rosa me traz amor 
E linda cigana sua proteção >2x 
 
21. 
Quando cheguei à aldeia 
Senti um aroma de rosas 
Havia uma rosa formosa 
Qual cigana eu encontrei 
 
22. Ciganas Carmencita e Rosita 
 
Quando o sol não mais brilhar 
E a lua surgir 
Os ciganos vêm trabalhar > 
Como é bonita a madrugada na estrada 
Com os ciganos trabalhando 
Cumprindo sua missão 
Que coisa linda Carmencita 
Com o baralho  
Cigana Rosita lendo a sorte na mão 
Chora toda a banda, chora 
O sol vai surgir e eles vão estrada afora 
 
23. 
Ela saiu em busca 
Em busca de um grande amor 
Contemplando a natureza 
Para sua sorte encontrar 



As folhas falavam 
As águas a rolar 
As flores exalam seus perfumes 
Os pássaros a cantar 
Olhem só quanta emoção 
Quando encontrou seu grande amor 
É o cigano guerreiro 
Com sua espada na mão 
Ele diz: eu não sou só guerreiro 
Pois sou um cigano sonhador 
Por isso, linda cigana > 
Não vivo sem o seu amor >2x 
 
24. 
Composição: Fernanda Macedo Coradin 
Cigana sua alma é luz 
Ilumina esse terreiro 
Carregando uma cruz 
Caminhando o mundo inteiro 
Com a lua a iluminar 
Sua graça e beleza 
Com seu povo a dançar 
Contemplando a natureza 
A paixão a incendiar 
A tristeza e o pranto 
Refletindo em todo ar 
Alegria e encanto 
 
SUBIDA DE CIGANAS 
 
Se precisar de mim 
É só mandar chamar >2x 
As ciganas vão embora > 
Mas breve vão voltar >2x 


