
Aidê 

Ai ai Aidê 
Joga bonito que eu quero ver 

Ai ai Aidê 
Joga bonito que eu quero aprender 

Ai ai Aidê 
Eu venci a batalha do Camujerê 

Ai ai Aidê... 
Cara de gato, nariz de sarigue 

 



São Bento me Chama 
Ai, ai, ai, ai 

São Bento me chama 
Ai, ai, ai, ai 

São Bento me chamou 
Ai, ai, ai, ai 

Sinhó São Bento 
Ai, ai, ai, ai ... 



Camugerê 
Camugerê como tá? como tá? 

Camugerê 
Como vai voismicê? 

Camugerê 
Tu tá bem de saude 

Camugerê 
Para mim é um prazer 

Camugerê... 



Dona Maria do Camboatá 
Dona Maria do Camboatá 

É do Camboatá, é do Camboatá 
Dona Maria do Camboatá 

Chega da venda ela manda botar 
Dona Maria do Camboatá 

Ela chega na roda e dá solta mortá 
Dona Maria do Camboatá 

Ela chega na venda e começa a gingar 
Dona Maria do Camboatá 



Dá no nègo 
Eh, dá, dá, dá no nègo 
No nègo voce não dá 
Dá, dá, dá no nègo 

Mas se der, vai apanhar 
Dá, dá, dá no nègo... 



Tim Tim Tim Aruandê 
Tim tim tim aruandê 

Aruanda, aruanda, aruandê 
Tim tim tim aruandê 

Aruanda, aruanda, é prá valer 
Tim tim tim aruandê 

Aruanda, aruanda qué me vencer 
Tim tim tim aruandê... 

Aruanda  aruanda  cabece 
Tim tim tim aruandê 



Santo Antonio é Protetor 
Santo Antonio é protetor 

Da Barquinha de Noé 
Santo Antonio é protetor 

Da Barquinha de Noé 
Santo Antonio é protetor... 



Santa Maria, Mãe de Deus 
Santa Maria, mãe de Deus 

Eu cheguei na igreja e me confessei 
Santa Maria, mãe de Deus 

Eu cheguei na igreja e me confessei 
Santa Maria, mãe de Deus 

Eu cheguei na igreja e me ajoulhei 
Santa Maria, mãe de Deus 



A Onça Morreu 
A onça morreu o mato é meu 
O mato é meu, O mato é meu 
A onça morreu o mato é meu 
O mato é meu, é meu é meu 
A onça morreu o mato é meu 

O mato é meu, foi meu pai gue me deu 



Ô Besouro Preto 
Ô besouro preto 

Ô besouro preto malvado 
Ô besouro preto malvado 
Ô besouro preto danado 

Ô besouro preto 
Ô besouro preto malvado 
Ô besouro preto malvado 
Ô besouro preto malvado 

Ô besouro preto 
Ô besouro preto malvado... 



Licurí Quebrar Dendê 
Quem nunca viu, venha ver 

Licurí quebrar dendê 
Quem nunca viu, venha ver 

Venha ver para aprender 
Quem nunca viu, venha ver... 



A Canoa Virou 
A canoa virou, marinheiro 

Êno fundo do mar tem dinheiro 
A canoa virou, marinheiro 

Êno fundo do mar tem dinheiro 
A canoa virou, marinheiro... 

Apanha quem for mais ligeiro 
A canoa virou, marinheiro 

Apanha se for trapasseiro.... 



Saia Do Mar 
Saia do mar 

Saia do mar, marinheiro 
Saia do mar, marinheiro 
Saia do mar, estrangeiro 

Saia do mar 
Saia do mar, marinheiro... 



Sai Sai Catarina 
Sai sai Catarina 

Saia do mar venha vê Idalina 
Sai sai Catarina 

Saia do mar venha vê, venha vê 
Sai sai Catarina 

Catarina venha vê.... 
Sai sai Catarina 

Catarina minha nêga 
Sai sai Catarina 

Catarina venha cá 
Sai sai Catarina 

Se não vem vou te buscar 
Sai sai Catarina.... 



Quem Vem lá Sou Eu 
Quem vem lá sou eu 

O maior é Deus 
Na cansela bateu 
Angoleiro sou eu 

Quem vem lá sou eu 
O maior é Deus 
Na cansela bateu 
Angoleiro sou eu 



A Manteiga Derramou 
Vou dizer a meu sinhó 

Que a manteiga derramou 
Ô, a manteiga não é minha 

É para a filha de ioiô 
Vou dizer a meu sinhó 

Que a manteiga derramou 
Ô, a manteiga do patrão 

Caiu na agua, e se molhou 
Vou dizer a meu sinhó 

Que a manteiga derramou... 



Nhê, Nhê, Nhê 
Nhê, Nhê, Nhê 

O menino chorou 
Nhê, Nhê, Nhê 

Cale a boca menino 
Nhê, Nhê, Nhê 

É menino chorão 
Nhê, Nhê, Nhê 

É porque não mamou 
Nhê, Nhê, Nhê... 



Moleque é tu 
Olha, é tue que moleque 

Moleque é tu 
é tu que moleque 

Moleque é tu 
Cale a boca moleque 

Moleque é tu 
Todo mundo é moleque... 



Angolaê, Angola-á 
Angolaê, Angola-á 

O berimbau tá me chamando pra jogar 
Angolaê, Angola-á 

O berimbau tá me chamando pra 
jogar 

Angolaê, Angola-á 
O meu mestre se chamava Waldemar.... 



Tô Dormindo... Tô Sonhado 
Tô Dormindo... Tô Sonhado 
Estão falando mal de mim 

Tô Dormindo... Tô Sonhado 
Estão falando mal de mim 

Tô Dormindo... Tô Sonhado 
E na roda de Capoeira 

Tô Dormindo... Tô Sonhado 
E deixe quem quiser falar 

Tô Dormindo... Tô Sonhado 
O meu mestre ja morreu 

Tô Dormindo... Tô Sonhado 
Se chamava Waldemar... 



Sim e Não 
Ôi sim sim sim 
Ôi não não não 
Ôi sim sim sim 
Ôi não não não 

Mas hoje tem amanhã não 
Mas hoje tem amanhã não 

Ôi sim sim sim 
Ôi não não não 

Mas hoje tem amanhã não 
Olhe a pisada de Lampião 

Ôi sim sim sim 
Ôi não não não ... 



Manda Lecô 
Manda la Lecô 

Caju é 
Manda loiá 

Caju é 
Lecô 

Caju é 
Manda loiá 

Caju é 
Lecô 

Caju é... 



O Sinhó Mandou Chamar 
Ô iaiá, o sinhó mandou chamar 
Ôi iaiá, o sinhó mandou chamar 

No mercado popular, ôi iaiá 
Ôi iaiá, o sinhó mandou chamar 

Ôi iaiá, puxa puxa leva leva 
Joga prá cima de mim, ôi iaiá 

Ôi iaiá, o sinhó mandou chamar 
Ôi iaiá, quem não pode com mandinga Não 

carrega patuá, ôi iaiá 
Ôi iaiá, o sinhó mandou chamar 

Ôi iaiá, meu sinhó está chamando 
Tá chamando pra jogar, Ôi iaiá 
Ôi iaiá, o sinhó mandou chamar 
Tá chamando pra jogar, Ôi iaiá 
Tá chamando pra jogar, Ôi iaiá 

Ôi iaiá, o sinhó mandou chamar... 



Canarinho da Alemanha 
Canarinho da Alemanha 
Quem matou meu curió 

O secredo da lua está no clarão do sol 
Canarinho da Alemanha 
Quem matou meu curió 

Eu jogo capoeira 
Mas Pastinha foi o maior 
Canarinho da Alemanha 
Quem matou meu curió 

Eu jogo capoeira 
Mas meu mestre é melhor 
Canarinho da Alemanha 

Quem matou meu curió... 
Eu jogo capoeira 

Mas Waldemar foi o maior 
Canarinho da Alemanha 

Quem matou meu curió... 



Eh! Paraná 
(Eh! Paraguá) 

Eh! Paraná 
Paraná Paranaê Paraná 

Eh! Paraná 
Vou m'embora vou m'embora Paraná 

Eh! Paraná 



Capoeira, Capú 
Quando o meu filho nascer 

Vou perguntar a parteira 
O que é que meu filho vai ser 
O meu filho vai ser capoeira 

Capoeira, capú 
Maculelê  Maracatú 

Mas não é Karatê, nem também Kung-Fu, 
Maculelê  Maracatú 

Eu vim pra Bahia comer caruru 
Maculelê  Maracatú ... 



Vai Você 
Eh! Vai você Vai você 

Dona Maria como vai você 
Como vai você, como vai você 

Dona Maria como vai você 
Joga bonito que eu quero ver 
Dona Maria como vai você . 

Joga bonito que eu quero aprende 
Dona Maria como vai você 

Como vai, como passou 
Dona Maria como vai você . 

Como vai, como passou, como vai você 
Dona Maria como vai você . 



Ô Me dá Meu Dinheiro 
Ô, me dá meu dinheiro 

Ô, me dá meu dinheiro valentão 
Ô, me dá meu dinheiro valentão 

Porque no meu dinheiro 
Ninguem põe a mão 

Ô, me dá meu dinheiro 
Ô, me dá meu dinheiro valentão 
Ô me da meu dinheiro valentão 

Que eu lhe dou uma rasteira 
E lhe jogo no chão 

Ô, me dá meu dinheiro 
Ô, me dá meu dinheiro valentão 



A Pisada de Lampiao 
É é é tum tum tum 

Olha pisada de Lampião 
É é é tum tum tum 

Lampião desceu a serra 
É é é tum tum tum 
Amanhã e dia santo 
É é é tum tum tum 

Dia de corpo de Deus 
É é é tum tum tum 

Quem tem roupa vai a missa 
É é é tum tum tum 

Quem não tem faz como eu 
É é é tum tum tum 



Paraná 
Paranaê, Paranaê Paraná 
Paraná Paranaê Paraná 

Paraná Paranágua Paraná 
Paranaê, Paranaê, Paraná 

Amanhá é dia santo Paraná 
Dia do corpo de Deus Paraná 

Paranaê, Paranaê, Paraná 
Quem tem roupa vai a missa Paraná 
Quem nao tem faz como eu Paraná 

Paranaê, Paranaê, Paraná 
Quem não pode com mandinga Paraná 

Não carrega patuá Paraná 
Paranaê, Paranaê, Paraná 

Era eu, era meu mano Paraná 
Era meu mano, era eu Paraná 

Paranaê, Paranaê, Paraná 



Côco no Dente 
Eu vi a cotia com côco no dente 

Com coco no dente, com côco no dente 
Eu vi a cotia com côco no dente 

Comendo farinha com cocada quente 
Eu vi a cotia com côco no dente 

Quando ele me viu engoliu de repente 



Vim Da Bahia 
Quando meu amor me deixou 

Quase morri do coração 
Chorei de saudade 
Chorei de paixão 

Vim da Bahia pra lhe ver 
Vim da Bahia pra lhe ver 
Vim da Bahia pra lhe ver 
Pra lhe ver, Pra lhe ver 
Pra lhe ver, Pra lhe ver 

Vim da Bahia pra lhe ver 
Vim da Bahia pra lhe ver 
Vim da Bahia pra lhe ver 
Pra lhe ver, Pra lhe ver 
Pra lhe ver, Pra lhe ver 
Pra lhe ver, Pra lhe ver 

Pra lhe ver Pra lhe ver Pra lhe ver 
Pra lhe ver, Pra lhe ver 

Pra lhe ver Pra lhe ver Pra lhe ver... 



Dona Alice 
Ô Dona Alice, não me pegue não 

Não me pegue, não me agarre 
Não me pegue não 

Dona Alice, não me pegue não 
Não me pegue, Não me pegue 

Que eu não gosto não 
Dona Alice, não me pegue não 
Não me pegue, ou só me pegue 

No meu coração 
Dona Alice, não me pegue não... 



A Bananeira Caiu 
Meu facão bateu embaixo 

A bananeira caiu 
Meu facão bateu embaixo 

A bananeira caiu 
Cai cai bananeira 
A bananeira caiu 
Caiu bananeira 

A bananeira caiu.... 



Cruz-Credo, Ave-Maria 
Cruz-credo, Ave Maria 
Quanto mais eu cantava 

Ninguém respondia 
Cruz-credo, Ave Maria 
Essa roda é de mudo 

E eu não sabia 
Cruz-credo, Ave Maria 

Eu rezava de noite e rezava de dia 
Cruz-credo, Ave Maria 

Eu cantava de noite e cantava de dia 
Cruz-credo, Ave Maria ... 



A Cobra me Morde 
E a cobra me morde 
Ô sinhô São Bento 

Mas a cobra é danada 
Ô sinhô São Bento 

Ela é venenosa 
Ô sinhô São Bento 

Mas que cobra valente 
Ô sinhô São Bento 

Mas cuidado com a cobra 
Ô sinhô São Bento 

E a cobra me morde 
Ô sinhô São Bento... 



Sou eu Maitá 
Sou eu Maitá 

Sou eu Maitá, sou eu 
Sou eu Maitá, sou eu 
Sou eu Maitá, sou eu 

Sou eu Maitá 
Sou eu Maitá, sou eu 
Sou eu Maitá, sou eu 
Sou eu Maitá, sou eu 

Sou eu Maitá 
Sou eu Maitá, sou eu 



Valha me Deus, Senhor São Bento 
Valha me Deus, Senhor São Bento 

Ai meu Deus vou jogar meu Barravento 
Valha me Deus, Senhor São Bento 

Buraco véio tem cobra dentro 
Valha me Deus, Senhor São Bento 

Vou jogar meu Barravento 
Valha me Deus, Senhor São Bento... 



Barro Vermelho 
Lemba ê Lembá 

Lemba do Barro Vermelho 
Lemba ê Lembá 

Lemba do Vermelho Barro 
Lemba ê Lembá 

Lemba ê o ê Lemba 
Lemba ê Lembá 

Lemba do Barro Maior 
Lemba ê Lembá 



Baraúna 
Baraúna caiu, quanto mais eu 

Quanto mais eu, Quanto mais eu 
Baraúna caiu, quanto mais eu 

Ê valei-me Nossa Senhora 
Baraúna caiu, quanto mais eu 
Ê mãe de Deus da Conceição 
Baraúna caiu, quanto mais eu 

Ê me livre dessa senhora 
Baraúna caiu, quanto mais eu 

Mas isso é imagem do cão 
Baraúna caiu, quanto mais eu 
Eu vou m'embora dessa terra 
Baraúna caiu, quanto mais eu 

Como eu já disse que vou 
Baraúna caiu, quanto mais eu 

Mas eu não sou feliz aqui 
Baraúna caiu, quanto mais eu 

E na minha terra eu sou 
Baraúna caiu, quanto mais eu.... 



Dona Maria que vendi aí 
Dona Maria que vendi aí 

É côco e pipoca que é do Brasil 
Dona Maria que vendi aí... 



É de manhã 
É de manhã 

Idalina tá me chamando 
Idalina têm um costume 

De chamar e sair andando 
É de manhã 

Idalina tá me chamando 
Idalina é meu amor 

Idalina tá m'esperando 
É de manhã 

Idalina tá me chamando... 
Idalina têm um costume 

Danado de falar de homen... 



Maribondo 
Maribondo, maribondo 

Pelo sinal 
Maribondo me mordeu 

Pelo sinal 
Me mordeu foi no umbigo 

Pelo sinal 
Mas se fosse mais embaixo 

Pelo sinal 
Meu caso tava perdido 

Pelo sinal 
Maribondo muito doido 

Pelo sinal 
Maribondo me mordeu 

Pelo sinal... 



Ginga cabôclo 
Ginga cabôclo 

Quero ver você gingar 
Ginga cabôclo 

Ginga lá que eu gingo cá 
Ginga cabôclo... 



Quebra 
Quebra 

Quebra Gereba 
Quebra 

E quebra gereba 
Quebra 

Vou quebrar tudo hoje 
Quebra 

E amanhã nada quebra 
Quebra 

Quebra Gereba 
Quebra 

Quebra gereba 
Quebra tudo hoje 

E amanhã nada quebra 
Quebra 

Quebra gereba... 
Quebra tudo hoje 

E amanhã que é quebra 



Tabaréu que vem do sertão 
Tabaréu que vem do sertão 

Que vende maxixe, quiabo e limão 
Tabaréu que vem do sertão 

Que vem do sertão Tabaréu meu irmão 
 Tabaréu que vem do sertão 

Que vem do sertão, Que vem do sertão 
Tabaréu que vem do sertão... 



Nêga que Vendi Aí 
O Nêga que vendi aí 

É côco e pipoca que é do Brasil 
O Nêga que vendi aí... 

Vendendo abacaxi 
O Nêga que vendi aí 

É  côco do norte que vem do Brasil 
O Nêga que vendi aí 

Meu sinho mando vender 
O Nêga que vendi aí 

Que vendi aí, o que vendi aí 
O Nêga que vendi aí 



Minha cumade 
Até você 

Minha cumade 
Falou de mim 
Minha cumade 

Eu não falei 
Minha cumade 
Falou que eu vi 
Minha cumade 

Eu não falei 
Minha cumade 

Atè você 
Minha cumade 

Eu não vou na sua casa 
Minha cumade 

Pra você não vir na minha 
Minha cumade 

Você tem a boca grande 
Minha cumade 

Vai comer minha galinha 
Minha cumade... 



Tico  Tico 
Apanha a laranja no chão tico-tico 

Se meu amor for embora não fico  Apanha a 
laranja no chão tico-tico 

Não com a mão que se apanha com o bico 
Apanha a laranja no chão tico-tico ... 



Luanda É 
Luanda è Gondé 
Ô Luanda è Pará 

Oi Tereza canta sentada 
Ô Idalina canta de pé 
Ô lá no cais da Bahia 

Não tem lelê Não tem lá 
Não tem lelé Nem lalá 

O laê laê la 
O lelê 

O laê laê lá 
O lelê... 



Quero ver cair 
O á o aí 

Vou bater, quero ver cair 
O á o aí 

Quero ver bater, quero ver cair 
O á o aí .... 



Licuri Botou 
Licuri botou 

Gameleira no chão 
Boutou, botou 

Gameleira no chão 
Mandei botar 

Gameleira no chão 
Boutou que eu vi 

Gameleira no chão 



Jogo de Dentro, Jogo de Fora 
Jogo de dentro, jogo de fora 

Jogo bonito é o jogo de Angola 
Jogo de dentro, jogo de fora 

Jogo bonito, berimbau e viola 
Jogo de dentro, jogo de fora 

Valha-me Deus minha Nossa Senora 
Jogo de dentro, jogo de fora 

Sao Bento Grande nao e Angola 
Jogo de dentro, jogo de fora 

Levanta esse jogo por nossa Seniora 
Jogo de dentro, jogo de fora... 



Eu sou Angoleiro 
Eu sou Angoleiro 

Angoleiro o que eu sou 
Eu sou Angoleiro 

Angoleiro de valor 
Eu sou Angoleiro 

Venho la do Salvador 
Eu sou Angoleiro 

Meu mestre que me ensinou 
Eu sou Angoleiro... 



Tem Dendê 
Tem Dendê Tem Dendê 

Jogo de Angola tem Dendê 
Tem Dendê Tem Dendê 

No jogo de baixo tem Dendê 
Tem Dendê tem Dendê 

Capoeira tem Dendê 



Tim Tim Tim lá Vai Viola 
Tim Tim Tim lá vai viola 

O lé lé lé lá vai viola 
Tim Tim Tim lá vai viola 

Jogo bonito é jogo de Angola 
Tim Tim Tim lá vai viola 

Segura esse jogo pra nossa senhora 



Gunga é Meu 
Esse Gunga é meu, Gunga é meu 

Esse Gunga é meu 
Foi meu pai quem me deu 

Gunga é meu, Gunga é meu 
Esse Gunga é meu eu não dou a ninguém 

Gunga é meu, Gunga é meu 
Gunga é meu, é de boa madeira 

Gunga é meu, Gunga é meu 
Gunga é meu, é pra Capoeira 
Gunga é meu, Gunga é meu 
Gunga é meu, é meu,é meu, 



Pega Esse Gunga 
Pega esse gunga 

Me venda ou me dê 
Esse gunga é meu, 

Eu não posso vender 
Pega esse gunga 

Me venda ou me dê 
Esse gunga é meu, 

Foi meu pai quem me deu 
Pega esse gunga 

Me venda ou me dê 
Esse gunga é meu, 

Foi meu mestre quem me deu... 



Chuê Chuá 
Eu pisei na folha seca 
E vi fazer chuê chuá 
Chuê chuê chuê chuá 
E vi fazer chuê chuá 
Chuê chuê chuê chuá 
E vi fazer chuê chuá... 



Marinheiro só 
Eu não sou daqui 

Marinheiro só 
Eu não tenho amor 

Marinheiro só 
Eu sou da Bahia 
Marinheiro só 

De São Salvador 
Marinheiro só 

Marinheiro, marinheiro 
Marinheiro só 

Quem te ensinou a nadar 
Marinheiro só 

Ou foi o tombo do navio 
Marinheiro só 

O foi o balanço do mar 
Marinheiro só... 
la vem la vem 
Marinheiro só 

Como ele vem faceiro 
Marinheiro só 

Todos de brancos 
Marinheiro só 

Com o seu bonezinho 



Marinheiro só 
O Marinheiro, marinheiro 



Era Besouro 
Era Besouro, Era Besouro 

Era Besouro 
Cordão de Ouro 

Era Besouro, Era Besouro... 
É Besouro 

Como é meu nome 
É Besouro 

como que eu chamo 
É Besouro 

Cordão de ouro 
É Besouro.... 



Abalou Cajueira 
Abalou Cajueira abalou 
Abalou não deixe abalar 
Abalou Cajueira abalou 
Abalou não deixe abalar 

Abalou Cajueira abalou.... 



Era o tal de Besouro Mangangá 
Uma dia numa roda 

Um moleque me chamou prá jogar 
Eu que fui desconfiado 

Fiquei lá de lado a reparar 
Que tava escrito na camisa 

Era o tal de Besouro Mangangá 
O Que tava escrito na camisa 

Era o tal de Besouro Mangangá 
Êê íêá 

Era o tal de BesouroMangan 



Beira-mar 
Beira-mar aaê Beira-mar 
Beira-mar aaê Beira-mar 
Beira-mar aaê Beira-mar 

Beira-mar aaê Beira-mar... 
Beira-mar, Beira do rio 

Beira-aae Beira-mar 
Beira-mar aaê Beira-mar 

Beira-mar aaê Beira-mar... 



Capoeira é prá Homen, Menino e Mulher 
Eu Conheci Mestre Bimba 

Conheci Cajiquinha 
E tambem Seu Maré 
Ele me disse uma dia 

Capoeira prá homen, menino e mulher 
Prá Menino e mulher 
Pra menino e mulhere 

Capoeira prá homen, menino e mulher 
ÊÊ... 



Pomba Voou 
Pomba Voou Pomba Voou 
Pomba voou gavião pegou 
Pomba Voou  Pomba Voou 
Pomba voou gavião pegou 

Pomba Voou  Pomba Voou... 



Vamos acabar (començar) a Brincadeira 
Vamos acabar (començar) a brincadeira 

Brincadeira de capoeira 
Vamos acabar (començar) a brincadeira 



O Meu Boi Morreu 
O meu boi morreu 

Na passagem do valão 
Ô iaiá na passagem do valão 

O meu boi passou lá não voltou não 
O meu boi morreu 

Na passagem do valão 
Ô iaiá na passagem do valão 

na passagem do valão 
O meu boi morreu 

Na passagem do valão... 



Panha lá vaqueiro 
Panha lá vaqueiro 

Panha o jaleco de couro 
Panha o jaleco de couro 

Na porteira do curral 
Panha lá vaqueiro 

Panha o jaleco de couro... 



Lace o boi vaqueiro 
Lace o boi vaqueiro 

Não deixe o boi esccapar 
Lace o boi vaqueiro 

Pega o boi no seu laço... 



Uma Volta So 
O iaiá mandou dar 

Uma volta so 
Uma volta so 

O iaiá mandou dar 
Uma volta so 
Uma volta so 

O iaiá mandou dar... 



Capoeira de Angola 
Ô lê lalá, capoeira de Angola mandou me 

chamar 
Ô lê lalá 

Capoeira de Angola chegou no lugar 
Ô lê lalá 

Capoeira de Angola em Seattle vou jogar 
Ô lê lalá 

Capoeira de Angola coisa boa bôa do jogar 
Ô lê lalá 



Trabalo nego 
Trabalo nego, nego trabala 

Trabala nego pra nao apanhar 
Trabalo nego, nego trabala 

Trabala nego pra nao apanhar 



É  danca do pau 
O Maculelê,  é danca do pau 

É a capoeira quem comanda é o birimbau 
O Maculelê,  é danca do pau 

É a capoeira quem comanda é o birimbau 



Capoeira 
É defensa,  ataque, é ginga do corpo,    é 

malandragem 
Que navio é esse, que chegou agora 

E o navio negreiero, ô iá iá, trouxe escravos 
de angola 
Capoeira 

É defensa ataque é ginga do corpo 
é malandragem 

Eu sofri de tudo, prêto velho meu avô 
Que ensinou para meu pai 

Mais meu pai não me ensinou 
Capoeira 

É defensa  ataque é ginga do corpo 
é malandragem 



Vamos plantar dendê 
Vamos trabalhar, vamos plantar Dendê 

Na roda do capoeira, nêgo joga pra valer 
Vamos trabalhar, vamos plantar dendê. Na 

roda do capoeira, nêgo joga 
pra valer 

No tempo do cativeiro ô iá iá, quando o 
senhor me batia. Eu rezava 

pra nossa senhora o ia ia, como a chibata doia 

Vamos trabalhar, vamos plantar dendê. Na 
roda do capoeira, nêgo joga 

pra valer 
Trabalhava no arroz, trabalhava no sizal, 

Trabalava todo dia, só ganhava era um pau 
Vamos trabalhar, vamos plantar dendê. Na 

roda do capoeira, nêgo joga 
pra valer 



Girar o mundo 
Essa arte me encanta 

Eu não quero mais sair 
Aprendi a capoeira que vem lá do nossos 

ansestrais 
Salve salve o meu mestre 

Que me ensina o ABC 
Dues lhe salve, Dues lhe ajude 
Nunca mais vou lhe esquecer 

E aí ! 
Vou girar o mundo, vou girar o mundo, vou 

girar o mundo, ô girar ô 
girar, ô giraê 

Cada salto é uma reza, cada golpe é uma 
canção, o que fal leuar 

vantagem é a malicia do negãso 
E aí 

Vou girar o mundo, vou girar o mundo, vou 
girar o mundo, ô girar ô 

girar, ô giraê 
Quando a ginga ensendeia o coração de uma 

donzela. Entre as pedras 
preciosas 

A capoeira é a mais bela 



E aí 
Vou girar o mundo, vou girar o mundo, vou 

girar o mundo, ô girar ô 
girar, ô giraê 



Foi na beira do mar 
Foi na beira do mar 

Na beira do mar 
Eu aprende a joga 

Capoeira de Angola 
Na beira do mar 

Foi na beira do mar 
Foi na beira do mar 
Eu aprende a joga 

Capoeira de Angola 
Foi na beira do mar 



Diguidum Perere 
Diguidum Perere 

Terere terere 
Diguidum Perere 
Perere Deca o pe 
Diguidum Perere 
Perere Perere... 



Angola e e 
Angola e e, Angola e, Angola 
Angola e e, Angola e, Angola 
Angola e e, Angola e, Angola 
Angola e e, Angola e, Angola 
Angola e e, Angola e, Angola 



Jogo comigo com muito cuidado 
Jogo conmigo com muito cuidado 

Com muito cuidado, com muito cuidado 
Jogo conmigo com muito cuidado 

Com muito cuidado, com muito cuidado 



Carcara 
La no Nordeste 

La no Nordeste do sertao 
La onde mora a carcara 

Onde se esconde a gaviao 
Carcara 

Por seu amor empregou a maldade 
no coracao 

Atravessando a mar do Juezeiro 
Econtrou Petrolina no sertao 
Era um homen comandando 

Um cangaco 
Um homen chamando Lampiao 

Virgilinho era um homen mandingueiro 
Foi buscar carcara la no sertao 

Carcara 
Pega pra matar e come 

Carcara 
Vai morrer de fome... 



Esse roda e de bamba 
Esse roda e de bamba 

E de bamba e, 
E de bamba e 

Esse roda e de bamba, 
E de bamba, e de bamba, 

E de bamba e 
E de bamba e 

Esse roda e de bamba 
E de bamba e, 
E de bamba e... 



Nem tudo que reluz e ouro 
Nem tudo que reluz e ouro 
Nem tudo que balanca cai 
Nem tudo que reluz e ouro 
Nem tudo que balanca cai 
Cai, cai, cai, cai, cai, cai 

Capoeira balanca mais nao cai 
Cai, cai, cai, cai, cai, cai 

Capoeira balanca mais nao cai 
Cai, cai, cai, cai, cai, cai... 



Beira mar io io 
Beira mar io io 
Beira mar ia ia, 
Beira mar io io 
Beira mar ia ia 
Beira mar io io 
Beira mar ia ia, 
Beira mar io io 
Beira mar ia ia 

Beira mar beira mar 
E de io io 

Beira mar beira mar 
E de ia ia 

Beira mar beira mar 
E de io io 

Beira mar beira mar 
E de ia ia 



Quem nao sabe andar 
Quem nao sabe andar, 

Pisa no masape escorrega 
Pisa no masape escorrega, 
pisa no masape escorrega 

Quem nao sabe andar, 
Pisa no masape escorrega 
Pisa no masape escorrega, 
pisa no masape escorrega 



Escorrega mas nao cair 
Escorrega mas nao cair  jeito 

Jeito que e corpo da 
Escorrega mas nao cair  jeito 

Jeito que e corpo da 



O da da da 
O da da da 

Quem não pode com mandinga 
não correga patua 

O da da da 
Deram um tira de amor 

no coracão de Maria 
O da da da 



Corou de boi 
Meu atabaque é de 

corou de boi 
Meu atabaque é de 

corou de boi 
Meu atabaque é de 

corou de boi 
Meu atabaque 

é de corou de boi 
Meu atabaque 

é de corou de boi 



Tamadua 
Tamandua como vai coroa 
Tamandua como vai coroa 
Tamandua como vai coroa, 

Tamamdua 
Como vai coroa 

Tamandua 
Como vai coroa 



Quem quiser me ve 
Quem quiser me ve 

Vai na piedade amanha 
Vai na piedade amanha 
Vai na piedade amanha 

Quem quiser me ve 
Vai na piedade amanha 
Vai na piedade amanha 
Vai na piedade amanha 
By: Mestre Brigadinho



Bico no chao 
Galinha come com bico no chao 
Galinha come com bico no chao 
Galinha come com bico no chao 

Galinha come 
Com bico no chao 

Galinha come 
Com bico no chao... 



Le le le le la 
Le le le le la 
Le le le la e 

Capoeira ensaio 
chega mas perto pra ve 

Le le le le la 
Le le le la e 

Capoeira ensaio 
chega mas perto pra ve 
Capoeira pra coronel 

pra menino sinha 
todo mundo que joga 

Joga pazeamor 
Le le le le la 
Le le le la e 

Capoeira ensaio 
chega mas perto pra ve 



Ai ai ai Eu vou 
Ai ai ai eu vou 

Eu jogo capoeira eu vou, eu vou 
Ai ai ai eu vou 

Eu jogo Capoeira na Sao Salvador 
Ai ai ai eu vou 

Ai ai ai Eu vou, Eu vao 
Ai ai ai eu vou 

Segura iaia, segura ioio 
Ai ai ai eu vou... 



Meu berimbau ele e berraboi 
Meu berimbau ele e berraboi 
Meu berimbau ele e berraboi 
Meu berimbau ele e berraboi 

Meu berimbau 
Ele e berraboi 
Meu berimbau 
Ele e berraboi... 



Adeus Corina 
Adeus Corina, dã dã 

Vou m'bora, vou m'bora 
Adeus Corina, dã dã 

Como já disse que vou 
Adeus Corina, dã dã 

Mas prossegue o berimbau 
Adeus Corina, dã dã 

Um amigo de quem sou 
Adeus Corina, dã dã 
Dã dã dã dã dã dã dã 

Adeus Corina, dã dã... 



Adeus....Adeus 
Adeus... adeus 

Boa viagem 
Eu vou m'bora 

Boa viagem 
Eu vou com Deus 

Boa Viagem 
E  Nossa Senhora 

Boa viagem 
Adeus 

Boa viagem... 



Adão, Adão  
Mas cadé Salomé 

Adão, Adão 
Mas cadé Salomé 

Adão 
Mas cadé Salomé 

Adão 
Foi na Ilha de Maré 

Adão, Adão... 



Adeus Santo Amaro 
Adeus Santo Amaro 

Vou ver Lampião na moita 
Vou ver Lampião na moita 
Vou ver Lampião na moita 

Adeus Santo Amaro 
Vou ver Lampião na moita... 


