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Músicas do CD do Grupo 

 

Canção 1: Tributo a Mestre Paulo Dos Anjos 

 

Autor: Jerry 

 

Ó meu Deus 

Ó meu Deus 

 

Me diga aonde está 

Aonde está Paulo dos Anjos 

Que todo mundo ouviu falar 

Que todo mundo ouviu cantar 

Bezouro Preto Mangangá 

E ele sempre dizia 

E ele sempre dizia 

Que continua enfrentando 

Essa vida que eu gosto, ô iaiai 

Vida de Capoeira 

 

Ê, ó meu Deus, 

Aonde ele chegava 

Cantava de coracao 

Nao tinha dia e nem hora 

Todos prestavam à atencao 

Ê, d´aonde vinha 

Toda aquela energia 

Energia de Capoeira 

Que um dia acabou 

Foi embora e nos deixou 

Mestre Paulo dos Anjos 

Mestre Paulo dos Anjos 

Esteja você onde estiver 
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Você sempre será louvado 

Foi grande Capoeira 

Nome muito respeitado 

Ê, aqui na Terra 

Nessa Terra de meu Deus 

Estou com você no pensamento 

Nunca mais vou lhe esquecer 

Ê, quem sabe um dia 

A gente possa se encontrar 

Do lado de seu Pastinha 

Do lado de Aberrê 

E de Mestre Canjiquinha, camará 

Ê viva meu mestre 

iê viva meu mestre, camará 

Ele é mandingueiro 

iê é mandingueiro, camará 

Ê Paulo dos Anjos 

iê Paulo dos Anjos, camará 

Ê que tá no céu 

iê que tá no céu, camará 

 

Camugerê como tá como tá 

Camugerê 

Como tá você 

Camugerê 

Como tá como tá 

Camugerê 

Como tá você 

Camugerê 

Eu vou bem de saúde 

Camugerê 

Para mim é um prazer 

Camugerê 
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Como tá como tá 

Camugerê 

Como tá você 

Camugerê 

Eu vou bem de saúde 

Camugerê 

Para mim é um prazer 

Camugerê 

 

Ê, ó meu amigo 

Tanto tempo que nao o vejo 

Quero saber se tu estás 

Está bem é de saúde 

 

Ê, camugerê como tá como tá 

Camugerê 

Como tá você 

Camugerê 

Eu vou bem de saúde 

Camugerê 

Para mim é um prazer 

Camugerê 

 

Ê, ele é guerreiro 

com certeza é meu amigo 

Na roda de Capoeira 

Nunca vi ele em perigo 

Oi é Bezouro 

Cordao de Ouro 

Ele é Bezouro 

Cordao de Ouro 

Ele é Bezouro 

Cordao de Ouro 
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Ê, mas é Bezouro 

Cordao de Ouro 

Ê, mas é Bezouro 

Cordao de Ouro 

 

Ê e o seu canto 

É igual uma Iúna 

Você vai ver 

A lealdade desse homem 

Ê lá ê laêlá 

Ô lelê 

Ê ai ai ai ai  

Ô lelê 

Ô iô iô iô 

Ô lelê 

Ê lá lá ê laêlá 

Ô lelê 

Ê ai ai ai ai  

Ô lelê 

Ê oiô iô iô  

Ô lelê 

Ê lá lá ê laêlá 

Ô lelê 
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Canção 2: Sonho do Mestre Bimba 
 

Autor: Olho de Gato 

 

Eu fui dormir era noite 

Fui dormir era noite 

Acordei já era dia 

Olha eu tive um sonho bom 

Sonhei que estava na Bahia 

Eu sonhei que era aluno 

Do famoso Mestre Bimba 

Ele sempre nos passava 

Um pouco da sua mandinga 

Olha eu sonhei, olha eu sonhei 

Sonhei com coisas que não acreditei 

Olha eu sonhei, olha eu sonhei 

Olha eu sonhei com coisas que não acreditei 

Olha eu sonhei, olha eu sonhei 

 

O Mestre levava seus alunos 

Na Roça do Lobo pra treinar 

Tinha que fugir das emboscadas 

Para poder se formar 

Olha eu sonhei, olha eu sonhei 

Sonhei com coisas que não acreditei 

Olha eu sonhei, olha eu sonhei 

 

A sequência de ensino 

Você tinha que saber 

A Cintura Desprezada 

Era obrigado a aprender 

Olha eu sonhei, olha eu sonhei 

Sonhei com coisas que não acreditei 
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Olha eu sonhei, olha eu sonhei 

 

Mestre Bimba era sábio 

Ensinando a Regional 

Sentado no velho banco 

Tocando o seu berimbau 

Olha eu sonhei, olha eu sonhei 

Sonhei com coisas que não acreditei 

Olha eu sonhei, olha eu sonhei 

 

Capoeira vem crescendo 

Vem crescendo a cada dia 

Devemos agradecer 

Os velhos Mestres da Bahia 

Olha eu sonhei, olha eu sonhei 

Olha eu sonhei com coisas que não acreditei 

Olha eu sonhei, olha eu sonhei 

Olha eu sonhei com coisas que não acreditei 

Olha eu sonhei, olha eu sonhei 

Naquele tempo Mestre Bimba era rei 

Olha eu sonhei, olha eu sonhei 
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Canção 3: O tempo que fez 
 

Autor: Maestro, cantada por Jerry 

 

Ê, se o tempo que fez 

A alegria voltar 

Recordar do passado 

Berimbau a tocar 

Se o tempo que fez 

Ê que fez 

A alegria voltar 

Ê voltar 

Recordar do passado 

Berimbau a tocar 

 

Ê, se o tempo que fez 

A alegria voltar 

Recordar do passado 

Berimbau a tocar 

Se o tempo que fez 

Se o tempo que fez 

Ê que fez 

A alegria voltar 

Ê voltar 

Recordar do passado 

Berimbau a tocar 

 

Ê, mas o canto era forte 

Alegria demais 

Alegria de um tempo 

De um tempo que não volta mais 

Se o tempo que fez 

Se o tempo que fez 
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Ê que fez 

A alegria voltar 

Ê voltar 

Recordar do passado 

Berimbau a tocar 

 

Ê, berimbau me levou 

Pra bem longe, ao passado 

Agradeci a seu Bimba 

Pela Regional ter criado 

Se o tempo que fez 

Se o tempo que fez 

Ê que fez 

A alegria voltar  

Ê voltar 

Recordar do passado  

Berimbau a tocar  

 

Ê, com o mundo se aprendi 

Com a vida se ensina 

Mas te digo menino 

Capoeira é minha sina 

Se o tempo que fez 

Se o tempo que fez  

Ê que fez 

A alegria voltar  

Ê voltar 

Recordar do passado  

Berimbau a tocar  

 

Ê, e diziam os Mestres 

Pastinha e Aberrê 

Waldemar e Traíra 
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Dos Mestres não vou me esquecer 

Se o tempo que fez 

Se o tempo que fez  

Ê que fez 

A alegria voltar  

Ê voltar 

Recordar do passado  

Berimbau a tocar  

 

Ê, com o mundo se aprendi 

Com a vida se ensina 

Mas te digo menino 

Capoeira é minha sina 

Se o tempo que fez 

Se o tempo que fez 

Ê que fez 

A alegria voltar  

Ê voltar 

Recordar do passado 

Berimbau a tocar 

 

Ê, se o tempo que fez 

Se o tempo que fez  

Ê que fez 

A alegria voltar  

Ê voltar 

Recordar do passado  

Berimbau a tocar 
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Canção 4: Janaína 

 

Autor: Bochecha 

 

Janaína ê, Janaína 

Vou remando minha jangada 

Lá pro mar de Janaína 

 

Janaína ê, Janaína 

Vou remando minha jangada 

Lá pro mar de Janaína 

 

Ê, Janaína, ô sereia, 

Encantou meu coração 

Janaína dona do mar 

Lhe digo com emoção 

Botei minha jangadinha 

Nas ondas desse teu mar 

Vou remando, eu vou remando 

Para Janaína encontrar 

 

Janaína ê, Janaína 

Vou remando minha jangada 

 Lá pro mar de Janaína 

Janaína ê, Janaína 

Vou remando minha jangada  

Lá pro mar de Janaína  

 

Janaína se me leva 

Pras ondas desse teu mar 

Eu que sou novo na vida 

Meus caminhos clarear 
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Quando vir uma tempestade 

Não deixar barco virar 

Se virar vou lá pro fundo 

Para Janaína encontrar 

  

Ê, Janaína que é mamãe 

Janaína que é vovó 

Ela conhece o mistério 

E a força das águas do mar 

Teu filho é marinheiro 

Marinheiro eu vou ser 

pra tá nas ondas do mar 

Yemanjá vou conhecer 

 

Ê, Janaína flor das águas 

Janaína sal do mar 

Janaína que se banha 

com a luz desse luar 

Vou levar dente de ouro 

Vou lhe dar laços de fita  

Me abençoe, ô mamãe 

Yemanjá, ô Janaína 

  

Janaína ê, Janaína 

Vou remando minha jangada 

 Lá pro mar de Janaína 

Janaína ê, Janaína 

Vou remando minha jangada  

Lá pro mar de Janaína  
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Canção 5: Venha ver a Brincadeira 

 

Autor: Olho de Gato 

Meu camarada, venha ver a brincadeira 

Meu camarada, venha ver a brincadeira 

O cabra salta, canta e dança no jogo da capoeira 

O cabra salta, canta e dança no jogo da capoeira  

Capoeira que é bamba 

Joga em qualquer lugar 

Sabe fazer Ladainha 

No Samba de Roda vai dançar 

Meu camarada, venha ver a brincadeira 

Meu camarada, venha ver a brincadeira 

O cabra salta, canta e dança no jogo da capoeira 

O cabra salta, canta e dança no jogo da capoeira 

Eu já disse antes 

E agora eu repito 

Eu falo de Mestre Bimba 

Ele já virou um mito 

Meu camarada, venha ver a brincadeira 

Meu camarada, venha ver a brincadeira 

O cabra salta, canta e dança no jogo da capoeira 

O cabra salta, canta e dança no jogo da capoeira  

Foi batuqueiro, 

angoleiro respeitado 

Na Roda de Capoeira 

Mestre Bimba é lembrado 

Meu camarada, venha ver a brincadeira 

Meu camarada, venha ver a brincadeira  

O cabra salta, canta e dança no jogo da capoeira 

O cabra salta, canta e dança no jogo da capoeira  

O cabra salta, canta e dança no jogo da capoeira 

O cabra salta, canta e dança no jogo da capoeira  
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Canção 6: Berimbau tocou na beira do mar 
 

Autor: Jerry 

Ê, berimbau tocou na beira do mar 

A sereia ouviu 

E falou pra Yemanjá, berimbau 

 

Berimbau tocou na beira do mar 

A sereia ouviu 

E falou pra Yemanjá 

 

Ê, amanhã é dia santo 

Dia de mãe Yemanjá 

Vou tocar meu berimbau, o iáiá 

E pra ela eu vou cantar, berimbau 

 

Berimbau tocou na beira do mar 

A sereia ouviu 

E falou pra Yemanjá 

 

Ê, lá vem ela, com o seu manto 

Toda bonita para nos abençoar, berimbau 

  

Berimbau tocou na beira do mar 

A sereia ouviu 

E falou pra Yemanjá 

 

Ê, nossa rainha, sereia do mar 

Não deixe o berimbau parar de tocar, berimbau 

  

Berimbau tocou na beira do mar 

A sereia ouviu 

E falou pra Yemanjá 
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Ê, mãe Yemanjá, iáiá, rainha do mar 

Proteja essa roda, me dê forças pra jogar, berimbau 

  

Berimbau tocou na beira do mar 

A sereia ouviu 

E falou pra Yemanjá 

 

Berimbau tocou na beira do mar 

A sereia ouviu 

E falou pra Yemanjá, berimbau 

  

Berimbau tocou na beira do mar 

A sereia ouviu 

E falou pra Yemanjá 

 

Ê, mãe Yemanjá, iáiá, rainha do mar 

Proteja essa roda, me dê forças pra jogar, berimbau 

  

Berimbau tocou na beira do mar 

A sereia ouviu 

E falou pra Yemanjá 

 

Berimbau tocou na beira do mar 

A sereia ouviu 

E falou pra Yemanjá, berimbau 

  

Berimbau tocou na beira do mar 

A sereia ouviu 

E falou pra Yemanjá 
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Canção 7: Cativeiro 

 

Autor: Bochecha  

 

Ê, quando eu fui na Bahia 

Vi Gameleira vi Coqueiro 

Encontrei Preto Velho 

Lembrando do cativeiro 

 

Quando eu fui na Bahia  

Vi Gameleira vi Coqueiro 

Encontrei Preto Velho  

Lembrando do cativeiro  

 

Ê, naquele tempo 

O negro muito sofria 

Acorrentado sentia 

Grande dor no coração 

Lá na Senzala 

Era grande a sua dor 

O chicote estalava 

Ai meu Deus, nosso Senhor 

 

Quando eu fui na Bahia  

Vi Gameleira vi Coqueiro 

Encontrei Preto Velho  

Lembrando do cativeiro  

 

Ê, o Preto Velho 

me dizia e me benzia 

Chamava Santa Maria 

Que me livre do senhor 

E disse  então 
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puzesti a chibatada 

Onde o sangue já jorrava 

Nas costas de seu avô 

 

Quando eu fui na Bahia  

Vi Gameleira vi Coqueiro 

Encontrei Preto Velho  

Lembrando do cativeiro  

 

Ê, navio tumbeiro 

Flutuava mar ao ar 

Cada onda uma morte 

Cada morte a lamentar 

Chegando aqui 

Começa a mutilação 

Era tronco, era açoite 

Era chibata de mão 

 

Quando eu fui na Bahia  

Vi Gameleira vi Coqueiro 

Encontrei Preto Velho  

Lembrando do cativeiro  

 

Ê, negro sofreu 

Mas conseguiu liberdade 

As correntes se quebraram 

Salve Zumbi, Zambi, Alá 

E a capoeira 

Instrumento de defesa 

Criada em nossas terras 

Tirada da dança da zebra 
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Quando eu fui na Bahia  

Vi Gameleira vi Coqueiro 

Encontrei Preto Velho  

Lembrando do cativeiro  

 

Ê, lembrando do cativeiro 

 

Quando eu fui na Bahia  

Vi Gameleira vi Coqueiro 

Encontrei Preto Velho  

Lembrando do cativeiro  
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Canção 8: A Ginga da Capoeira 
 

Autor: Ranzinza 

 

Balança povo na ginga da capoeira 

Esse gingado mostra a raça brasileira 

Balança povo na ginga da capoeira 

Esse gingado mostra a raça brasileira  

 

Ê, Berimbau Gunga comanda a Roda inteira 

Esse gingado mostra a raça brasileira 

Balança povo na ginga da capoeira 

Esse gingado mostra a raça brasileira  

 

Ê, Berimbau Gunga comanda a Roda inteira 

Tome cuidado com o tombo da ladeira 

Balança povo na ginga da capoeira 

Esse gingado mostra a raça brasileira  

 

Disse Pastinha: - "Tamanho não é documento" 

Tem cabra grande que apanha de pequeno 

Balança povo na ginga da capoeira 

Esse gingado mostra a raça brasileira  

 

Ê, esse corrido foi pra poder me expressar 

Tudo que eu sinto nessa arte nacional 

Balança povo na ginga da capoeira 

Esse gingado mostra a raça brasileira  

 

Ê, o nêgo pula, nêgo planta bananeira 

Nesse gingado vou jogando a capoeira 

Balança povo na ginga da capoeira 

Esse gingado mostra a raça brasileira  
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Canção 9: Capoeira Iaiá, Capoeira Ioiô 
 

Autor: Jerry 

 

Ê, capoeira iáiá, capoeira iôiô 

Capoeira me chama, me chama que eu vou 

Capoeira iáiá, capoeira iôiô 

Capoeira me chama, me chama que eu vou 

 

Ê, capoeira iáiá, capoeira iôiô 

Capoeira me chama, me chama que eu vou 

Capoeira iáiá, capoeira iôiô 

Capoeira me chama, me chama que eu vou  

 

Ê, me chama pra Bahia, pra São Salvador 

Lá tem grandes Mestres de muito valor 

Capoeira iáiá, capoeira iôiô 

Capoeira me chama, me chama que eu vou  

 

Ê, mas meu Mestre ele é bom, é bom jogador 

Na Roda de Bamba já se consagrou 

Capoeira iáiá, capoeira iôiô 

Capoeira me chama, me chama que eu vou  

 

Ê, mas quando eu for visitar a Bahia 

Vou lembrar de seu Bimba e de Mestre Pastinha 

Capoeira iáiá, capoeira iôiô 

Capoeira me chama, me chama que eu vou  

 

Ê, mas um dia eu vou morar lá no céu 

Vou matar a saudade de Mestre Ezequiel 

Capoeira iáiá, capoeira iôiô 

Capoeira me chama, me chama que eu vou  
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Ê, no Jogo de Dentro, no Jogo de Fora 

Capoeira pra mim não tem dia e nem hora 

Capoeira iáiá, capoeira iôiô 

Capoeira me chama, me chama que eu vou 

 

Ê, capoeira iáiá, capoeira iôiô 

Capoeira me chama, me chama que eu vou 

Capoeira iáiá, capoeira iôiô 

Canção 10: Me chama pra Bahia 

 

Autor: Olho de Gato 

 

Me chama que eu vou 

Mas me chama que eu vou 

Vou jogar capoeira 

No cais lá em São Salvador, me chama que vou 

 

Me chama que eu vou  

Me chama que eu vou 

Vou jogar capoeira  

No cais lá em São Salvador  

 

Ê, São Salvador, 

Capital lá da Bahia 

É terra de grandes Mestres 

E também muita magia, me chama que eu vou 

 

Me chama que eu vou  

Me chama que eu vou 

Vou jogar capoeira  

No cais lá em São Salvador  
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Ê, São Salvador, 

É terra de grandes Mestres 

Eu falo de Mestre Bimba 

De seu Pastinha e Waldemar, me chama que eu vou 

 

Ê, São Salvador, 

Terra de muita magia 

Terra de muito Dendê 

Do Acarajé, eu vou pra lá, me chama que eu vou 

 

Ê, lá na Bahia 

Ladeira do Pelourinho 

Lá no Mercado Modelo 

No Farol da Bahia eu vou jogar, me chama que eu vou 

 

Ê, no cais do porto 

Lagoa do Abaeté 

Você joga capoeira 

E bata com a mão 

Apanha com o pé, me chama que eu vou 

 

Ê, me chama que eu vou 

… 
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Canção 11: Joga Capoeira Iaiá 

 

Autor: Bochecha 

 

Com a capoeira encantei meu coração 

No rítmo do atabaque, berimbau, suma canção 

Joga capoeira, iáiá, chora berimbau 

Joga capoeira, iáiá, chora berimbau 

 

Ê, a capoeira brasileira é luta fenomenal 

Brincadeira de dois amigos 

Tira a prova do rival 

Joga capoeira, iáiá, chora berimbau 

Joga capoeira, iáiá, chora berimbau 

 

Ê, Martelo e um Esporão 

Rasteira lhe põe no chão 

É na boca dessa roda 

Chama o Sete Salomão 

Joga capoeira, iáiá, chora berimbau 

Joga capoeira, iáiá, chora berimbau 

 

Ê, não tem lê-lê-lê-lê-lê 

Não tem lá-lá-lá-lá-lá 

Na roda de fundamento 

Berimbau que vai mandar 

Joga capoeira, iáiá, chora berimbau 

Joga capoeira, iáiá, chora berimbau 

 

Ê, na roda de fundamento 

Quem comanda é o berimbau 

Capoeira eu tô jogando 

Eu sou do Arte Nacional 
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Canção 12: Hino do Arte Nacional Capoeira 

 

Autor: Jerry e Busca Longe 

 

Ê, nos olhos do senhor 

Parecia brincadeira 

Surgia a nossa arte 

Em terras brasileiras 

Era luta de defesa 

Negro no canavial 

Hoje em dia corre o mundo 

No toque do berimbau 

  

Arte Nacional  

Arte Nacional  

Negro luta, negro dança 

No toque do berimbau  

 

Esse jogo é de São Bento 

Tenho que saber jogar 

Na cadência desse toque 

Não posso me apavorar 

Me desculpe meu amigo 

Meu irmão, meu camarada 

Tu tem que correr roda 

Não pode ficar parado 

  

Arte Nacional  

Arte Nacional  

Negro luta, negro dança 

No toque do berimbau  
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Ê, capoeira é luta, é dança 

Esporte, educação 

Se você não acredita 

Venha praticar então 

Vem mantendo a tradição 

De Angola e Regional 

Vem mantendo evolução 

Isso é Arte Nacional 

  

Arte Nacional  

Arte Nacional  

Negro luta, negro dança 

No toque do berimbau  

 

Ê, Arte Nacional 

Arte Nacional 

Negro luta, negro dança 

No toque do berimbau 

  

Arte Nacional  

Arte Nacional  

Negro luta, negro dança 

No toque do berimbau  

 

Ê, negro luta negro dança 

No toque do berimbau 

Negro luta, negro dança 

No toque do berimbau 

 

Ê, negro luta negro dança 

No toque do berimbau 

Negro luta, negro dança 

No toque do berimbau  
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Outras músicas 
 

Canção 1: A canoa virou marinheiro 

A canoa virou marinheiro 

Oi no fundo do mar tem dinheiro 

A canoa virou marinheiro 

Oi no fundo do mar tem dinheiro 

A canoa virou marinheiro 

 

 

Canção 2: Abalou, capoeira, abalou 

Abalou, capoeira, abalou 

oi se abalou deixa abalar 

Abalou, capoeira, abalou 

Mas se abalou deixa abalar 

Abalou, capoeira, abalou 

E abalou vamos jogar 

Abalou, capoeira, abalou 

E se abalou vai abalar 

Abalou, capoeira, abalou 

Eu quero ver quem vem jogar 

Abalou, capoeira, abalou 

 

 

Canção 3: Adão, Adão,Ô cadê Salomé 

Adão, Adão, 

Ô cadê Salomé 

Adão 
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Mas cadê Salomé 

Adão 

Foi pra Ilha de Maré 

 

 

Canção 4: Angola ê, Angolá, Angola ê 

mandiguera, Angolá 

Angola ê, Angolá, Angola ê mandigueiro, Angolá 

Angola ê, Angolá, Angola ê mandigueiro, Angolá 

Voume embora pra Bahia, amanhã eu vou pra lá 

Vou jogar a capoeira no mercado popular 

Angola ê, Angolá, Angola ê mandigueiro, Angolá 

 

 

Canção 5: Auê Auê Auê 

Auê auê auêêê, ô lê lê lê lê lê lê lê lê ô 

Auê auê auêêê, ô lê lê lê lê lê lê lê lê ô 

É cultura da raça Brasileira, capoeira 

É da nossa cor 

Berimbau 

É da nossa cor 

Atabaque 

É da nossa cor 

O pandeiro 

É da nossa cor 

Auê auê auêêê, ô lê lê lê lê lê lê lê lê ô 

Auê auê auêêê, ô lê lê lê lê lê lê lê lê ô 
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Canção 6: Beira mar auê Beira mar 

Beira mar auê Beira mar 

Beira mar auê Beira mar 

Beira mar auê Beira mar 

Beira mar auê Beira mar 

O riacho que corre pro rio 

e o rio que corre pro mar 

O mar é morada de peixe 

quero ver quem vai jogar 

na volta do mundo 

Beira mar auê Beira mar 

Beira mar auê Beira mar 

Minha mãe chama Maria, 

E na ilha de maré, 

tem tanta Maria, 

minha Mãe não sei quem é, 

quero saber, 

 

 

Canção 7: Berimbau bateu 

Berimbau bateu, 

Angoleiro me chamou, 

voume embora que é noite, 

eu não posso demorar 

 

 



 

- 29 - 

Canção 8: Boa viagem 

Adeus, adeus 

Boa viagem 

Eu vou embora 

Boa viagem 

Eu vou com Deus 

Boa viagem 

E Nossa Senhora 

Boa viagem 

Adeus meu pai 

Boa viagem 

E minha mãe 

Boa viagem 

e meu irmão 

Boa viagem 

Adeus, adeus 
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Canção 9: Canarinho da Alemanha 

Canarinho da Alemanha 

Quem matou meu curió 

Eu jogo capoeira 

Da Bahia a Maceió 

Canarinho da Alemanha 

Quem matou meu curio 

Eu jogo capoeira 

Mas meu mestre é melhor 

Canarinho da Alemanha 

Quem matou meu curio 

Quem tem fé em Deus 

Nunca cai em bozó 

Canarinho da Alemanha 

Quem matou meu curio 

O segredo da lua 

Quem sabe é o clarão do sol 

Canarinho da Alemanha 

Quem matou meu curió 
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Canção 10: Chora Capoeira 

Chora Capoeira, Capoeira chora, 

chora Capoeira Mestre Bimba foi embora 

Chora Capoeira, Capoeira chora, 

chora Capoeira Mestre Bimba foi embora 

Mestre Bimba foi embora 

Por favor tire o chapeu 

Mas não vai chorar agora 

Mestre Bimba foi pro céu 

Eh chora 

Chora Capoeira, Capoeira chora, 

chora Capoeira Mestre Bimba foi embora 

Mestre Bimba foi embora 

Mas deixou jogo bonito 

Deve estar jogando agora 

Numa roda do infinito 

Eh chora 

Chora Capoeira, Capoeira chora, 

chora Capoeira Mestre Bimba foi embora 

Mestre Bimba foi embora 

Não teve choro e nem mistério 

O berimbau tocou sereno 

Na porta do cemitério 

Eh chora 

Chora Capoeira, Capoeira chora, 

chora Capoeira Mestre Bimba foi embora 
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Canção 11: Cruz Credo, Ave Maria 

Cruz credo, ave Maria 

Eu cantava eu tocava 

E ninguém respondia 

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 

Mas eu plantei melão 

E nasceu melancia 

Cruz credo, ave Maria 

Vai parar todo mundo 

é na delegacia 

Cruz credo, ave Maria 

A irmã da minha mãe 

Ela é minha tia 

Cruz credo, ave Maria 

 

Canção 12: Dona Maria Como Vai Você 

Vai você, vai você 

Dona Maria como vai você 

Vai você, como vai você 

Dona Maria como vai você 

Olha joga ligeiro que eu quero ver 

Dona Maria como vai você 

Joga bonito que eu quero aprender 
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Canção 13: Dona Maria do Camboatá 

Dona Maria do Camboatá 

Ela chega na venda, ela manda voltar 

Dona Maria do Camboatá 

Ela chega na venda e dá salto mortal 

Dona Maria do Camboatá 

Ela chega na venda e começa a gingar 

Dona Maria do Camboatá 

 

 

Canção 14: É legal é legal 

É legal é legal 

Oi joga Capoeira é um negócio legal 

É legal é legal 

Oi toca berimbau é um negócio legal 

É legal é legal 

Oi tocar pandeiro é um negócio legal 

É legal é legal 

Oi tocar atabaque é um negócio legal 

É legal é legal 
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Canção 15: Ê Luanda, ê pandeiro 

Ê Luanda, ê pandeiro 

Ê Luanda, ê pará 

Tereza samba deitada 

Marina samba de pé 

e lá no cais da Bahia 

Na roda de capoeira 

Não tem lêlê Não tem nada 

Oi, não tem lêlê nem lala 

Oi laê laê la 

Oi lêlê 

 

 

Canção 16: Gunga é Meu 

Gunga é meu, gunga é meu 

Gunga é meu, é meu, é meu 

Gunga é meu, gunga é meu 

Gunga é meu foi meu pai que meu deu 

Gunga é meu, gunga é meu 

O gunga é forte ô esse gunga é meu 

Gunga é meu, gunga é meu 

Gunga é meu eu não dou a ninguém 

Gunga é meu, gunga é meu 
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Canção 17: Jogo De Dentro, Jogo De For a 

Jogo de dentro, jogo de fora 

Jogo bonito esse jogo de Angola 

Jogo de dentro, jogo de for a 

Jogo manhoso é o jogo de Angola 

Jogo de dentro, jogo de fora 

 

Jogo bonito, berimbau e viola 

Jogo de dentro, jogo de fora 

Jogo pra Deus e pra Nossa Senhora 

Jogo de dentro, jogo de fora 

Jogo bonito quero ver agora 

 

 

Canção 18: Marinheiro Sou 

Eu não sou daqui 

Marinheiro sou 

Eu não tenho amor 

Marinheiro sou 

Eu sou da Bahia 

Marinheiro sou 

De São Salvador 

Marinheiro sou 

Ô Marinheiro marinheiro 

Marinheiro sou 

Quem te ensinou a nadar 

Marinheiro sou 

Ou foi o tombo do navio 

Marinheiro sou 

Ou foi o balanço do mar 
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Marinheiro sou 

Lá vem, lá vem 

Marinheiro sou 

Ele vem faceiro 

Marinheiro sou 

Todo de branco 

Marinheiro sou 

Com seu bonezinho 

Marinheiro sou 
 

Canção 19: Moleque é tu 

Oi, e tu que é Moleque 

Moleque é tu 

Moleque te pego 

Moleque é tu 

eh, me chamou de Moleque 

Moleque é tu 

 

 

Canção 20: O mundo de Deus é grande 

O mundo de Deus é grande (2x) 

Deus traz numa mão fechada 

O pouco com Deus é muito 

O muito sem Deus é nada 

Noite de escuro não presta 

Pra caçar de madrugada 

Caçador dá muitos tiros 

De manhã não acha nada 

Viado correu pro mato (2x) 

Podia correr na trilha 

Se eu fosse governador 
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Manobrasse a Bahia 

Isso que tu tá fazendo 

Comigo tu não fazia 

Camará,  

Iê viva meu Deus, 

Iê, viva meu Deus, camará 

Iê viva meu Mestre,  

Iê, viva .......... 

 

Canção 21: Onde vai Caiman 

Onde vai caiman 

Onde vai caiman 

Onde vai caiman 

Vai para ilha de Maré 

Onde vai caiman 

Caiman, caiman 

Onde vai caiman 

Vai para ilha de Maré 
 

 

Canção 22: Pega esse nêgo 

Pega esse nêgo e joga no chão 

Esse nêgo é valente 

Esse nêgo é o cão 

Pega esse nêgo derruba no chão 

Derruba no chão conforme a razão 

Pega esse nêgo derruba no chão 

Derruba no chão com um pé no pulmão 

Pega esse nêgo e joga no chão 

Esse nego é maluco 

Esse nego é ladrão 

Pega esse nêgo e joga no chão 
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Canção 23 Sai sai Catarina 

Sai sai Catarina, 

Saia do mato venha ver Idalina 

Sai sai Catarina 

Saia do mato, venha ver, venha ver 

Sai sai Catarina 

Saia do mato, venha ver como é 

Sai sai Catarina 
 

 

Canção 24: Solta a mandinga 

Solta a mandinga ê 

Solta a mandinga a 

Solta a mandinga ê, Capoeira 

Solta a mandinga a 

Solta a mandinga ê 

Solta a mandinga a 

Solta a mandinga ê, Capoeira 

Solta a mandinga a 

 

 

Canção 25: Vim lá da Bahia pra lhe ver 

Vim lá da Bahia pra lhe ver, 

Vim lá da Bahia pra lhe ver 

Vim lá da Bahia pra lhe ver, pra lhe ver, 

pra lhe ver, pra lhe ver, pra lhe ver 

Vim lá da Bahia pra lhe ver, 

Vim lá da Bahia pra lhe ver 

Vim lá da Bahia pra lhe ver, 
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pra lhe ver, pra lhe ver, pra lhe ver,  

pra lhe ver, pra lhe ver 

 

Canção 26: Vou Dizer a meu Senhor 

Vou dizer a meu senhor 

Que a manteiga derramou 

Vou dizer a meu Senhor 

Que a manteiga derramou 

A manteiga é de ioiô 

Caiu na água e se moulhou 

Vou dizer a meu Senhor 

Que a manteiga derramou 

Oi a manteiga do patrão 

Caiu no chão e derramou 

Vou dizer a meu Senhor 

Que a manteiga derramou 

A manteiga não é minha 

É para filha de ioiô 

Vou dizer a meu Senhor 

Que a manteiga derramou 


