
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Capoeira im Quadrat 

Liedersammlung 



 

 

Vorwort 
 
Das folgende Dokument ist eine Sammlung der gängigen 
Lieder, die bei Capoeira im Quadrat gespielt und gesungen 
werden.  
Jedes Lied enthält, sofern möglich, einen Link zu einem 
entsprechenden Video.  
Der Chor erscheint in roter Schrift. 
Die Lieder sind eingeteilt in:  

 Chula:  
Kurz gereimte Verse, direkte Antwort des Chors. Die 
Chula wird nach der Ladainha gesungen  
z. B. Oi nega que verde ai 

 Corrido:  
Schnell gesungene, kurz gereimte Verse, mit direkter 
Antwort des Chors 
z. B. Ai, ai, ai são bento me chama 

 Quadra:  
Vier Versen, wobei Verse vom gleichen Thema 
handeln 
z. B. Quem vem la so eu 

 Martello:  
6-10 Silben, 7-10 Verse, bei denen nicht auf 
zusammenpassende Reime geachtet werden.  
z. B. Um Tal de Besouro Mangangà 

 
  



 

 

Die Lieder sind in drei Kategorien eingeteilt, die als 
Empfehlung zur Spielart und -geschwindigkeit dienen:  

 A 
Langsame Spielart, Jogo de Angola 

 B 
Mittlere Spielart, Jogo de dentro 

 C 
Schnelle Spielart, Jogo em pé 

 
 
Die Liste wird kontinuierlich angepasst und erweitert. 
 
 
 
 
 
 



Chula 

 

 
 
 
 
 
Chula 
  



Chula 

 

Iê, Viva meu Deus1 
https://www.youtube.com/watch?v=Mn1tFug2GG4  
 
Ladainha mit Chula 
 
 
Iê, Viva meu Deus 
Iê, Viva meu Deus, camará 
 
Iê, Viva meu Mestre 
Iê, Viva meu Mestre, camará 
 
Iê, quem me ensinou 
Iê, quem me ensinou, camará 
 
Iê, a capoeira 
Iê, a capoeira, camará 
 
 
É Água de beber 
Iê, Água de beber, camará 
 
É ferro de bater 
Iê, ferro de bater, camar

 
 

                                                             
1 Der Text variiert nach Sänger. Der Chor wiederholt immer den Text 
des Sängers. 

https://www.youtube.com/watch?v=Mn1tFug2GG4


Corrido 

 

 
 
 
 
 
Corrido



Corrido 

 

Ai ai ai ai São bento me chama 
https://www.youtube.com/watch?v=LGJSPdKxGKI 
Kategorie C 
 
 
Ai ai ai ai São bento me chama 
Ai ai ai ai 
 
São bento me quer 
Ai ai ai ai 
 
Pra jogar capoeira 
Ai ai ai ai 
 
O meu mestre me chama 
Ai ai ai ai 
 
O meu mestre chamou 
Ai ai ai ai 
  

https://www.youtube.com/watch?v=LGJSPdKxGKI


Corrido 

 

Boa viagem 
https://www.youtube.com/watch?v=fNk3m-Gxbhg 
Kategorie C 
 
Adeus adeus 
Boa viagem 
 
Eu vou 
Boa viagem 
 
Eu vou eu vou 
Boa viagem 
 
Eu vou- me embora 
Boa viagem 
 
Eu vou agora 
Boa viagem 
 
Eu vou com deus 
Boa viagem 
 
E com nossa senhora 
Boa viagem 
 
Chegou a hora 
Boa viagem 
  

https://www.youtube.com/watch?v=fNk3m-Gxbhg


Corrido 

 

É da nossa cor 
https://www.youtube.com/watch?v=z8v4V0CRLT0 
Kategorie C 
 
 
Au ê au ê au ê ê 
E lê lê lê lê lê lê lê lê o 
 
Au ê au ê au ê ê 
E lê lê lê lê lê lê lê lê o 
 
É cultura da raça brasileira Capoeira 
É da nossa cor 
 
Berimbau 
É da nossa cor 
 
Atabaque 
É da nossa cor 
 
Mestre Bimba 
É da nossa cor 
  

https://www.youtube.com/watch?v=z8v4V0CRLT0


Corrido 

 

Paranà ê 
https://www.youtube.com/watch?v=Uph2L5VATck 
Kategorie C 
 
 
Vou dizer pra minha 
mulher,Paraná 
Capoeira me venceu, 
Paraná 
Paraná ê, Paraná ê, Paraná 
 
Ela que bateu o pé firme, 
Paraná 
Isso não acontecer, Paraná 
Paraná ê, Paraná ê, Paraná 
 
É de vera que o morro, 
Paraná 
Se mundou para a cidade, 
Paraná 
Paraná ê, Paraná ê, Paraná 
 
Tem batuque todo dia, 
Paraná 
Mulata de qualidade, 
Paraná 
Paraná ê, Paraná ê, Paraná 
 
Minha mae e mulher 
velha, Parana 
Fecha porta e dorme cedo, 
Parana 

Paraná ê, Paraná ê, Paraná 
 
A mulher para ser bonita, 
Parana 
Nao precisa se pintar, 
Parana 
Paraná ê, Paraná ê, Paraná 
 
A pintura e do Diablo, 
Parana 
A beleza e Deus quem da, 
Parana 
Paraná ê, Paraná ê, Paraná 
 
Vou me embora, vou me 
embora- Paraná 
Como eu já disse que vou- 
Paraná 
Paraná ê, Paraná ê, Paraná 
 
Eu aqui não sou querido- 
Paraná 
Mas na minha terra eu 
sou- Paraná 
Paraná ê, Paraná ê, Paraná  
ê

ê

https://www.youtube.com/watch?v=Uph2L5VATck


Corrido 

 

Vim da Bahia pra lhe ver 
https://www.youtube.com/watch?v=dhBj_emUSBU 
Kategorie C 
 
 
Vim la da Bahia pra lhe ver 
Pra lhe ver  
 
Vim la da Bahia pra lhe ver  
Pra lhe ver  
 
Vim la da Bahia pra lhe ver 
Pra lhe ver, pra lhe ver, pra lhe ver, pra lhe ver 
Vim la da Bahia pra lhe ver 
Vim la da Bahia pra lhe ver 
Vim la 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 
  

https://www.youtube.com/watch?v=dhBj_emUSBU


Corrido 

 

Capoeira vem 
https://www.youtube.com/watch?v=5CqXbPH7MJ8 
Kategorie C 
 
 
Ela te chama 
Capoeira vem 
 
Ela te quer 
Capoeira vem 
 
A capoeira encanta 
Capoeira vem 
 
e luta de bater com pe 
Capoeira vem 
 
Meu Mestre mandou chamar 
Capoeira vem 
 
A capoeira vai rolar 
Capoeira vem 
 
me chamou pra vadiar 
Capoeira vem 
 
Ohh lae la e la 
Capoeira vem 
 
La La ela 
Capoeira vem 
  

https://www.youtube.com/watch?v=5CqXbPH7MJ8


Corrido 

 

A Bananeira caiu 
https://www.youtube.com/watch?v=GgnqOZfS7ew 
Kategorie C 
 
 
O facão bateu em baixo 
a bananeira caiu 
 
o facão bateu em baixo 
a bananeira caiu 
 
cai cai bananeira 
a bananeira caiu 
 
rabo de arria nao e rastra 
a bananeira caiu  

https://www.youtube.com/watch?v=GgnqOZfS7ew


Corrido 

 

Palma de Bimba 
https://www.youtube.com/watch?v=voMkLe-ZV_U  
Kategorie C 
 
A palma estava errada 
Bimba parou outra vez 
Bata esta palma direito 
A palma de Bimba é um, 
dois, três 
 
Olha a palma de Bimba 
É um, dois, três 
 
Se você e devoto de Bimba 
Na roda ele vai lhe ajudar 
Mas se não e, sai correndo 
Que a roda ta aberta,  
E o bicho vai pegar  
 
Olha palma de Bimba 
É um, dois, três 
 
A quadra estava errada 
Bimba parou outra vez 
Cante esta quadra direito 

A palma de Bimba 
 
Olha a palma de Bimba 
É um, dois, três 
 
A Iuna estava errada 
Bimba falou outra vez 
Não maltrate esta ave 
moleque 
E a palma de Bimba 
 
Olha a palma de Bimba 
É um, dois, três 
 
A ginga estava errada 
Bimba parou outra vez 
O ginga bonito moleque 
E a palma de Bimba  
 
Olha a palma de Bimba 
É um, dois, três 

 

https://www.youtube.com/watch?v=voMkLe-ZV_U%20


Corrido 

 

Rainha do mar- (Mora Iemanjá) 
https://www.youtube.com/watch?v=bG6Dh4RiCck 
Kategorie C 
 
Quando a maré baixar  
vá lhe visitar   
vá fazer devoção 
vá lhe presentear 
 
No mar  
Mora Iemanjá 
 
Vários negros foram pro Brasil  
Bantus , Nagôs e Iorubá 
dentro do navio negreiro  
deixaram suas lagrimas correr no mar  
 
No mar  
Mora Iemanjá 
 
Sua lagrima que correu no mar 
tocou no peito de Iemanjá  
ela podia mudar a maré  
fazer meu navio voltar pra Guiné  
 
No mar  
Mora Iemanjá 
  

https://www.youtube.com/watch?v=bG6Dh4RiCck


Corrido 

 

Nem tudo que reluz é ouro 
https://www.youtube.com/watch?v=HL-aaHBbtc4 
Kategorie C 
 
Nem tudo que reluz é ouro 
nem tudo que balança cainem tudo que reluz é ouro 
nem tudo que balança caicai cai cai cai 
capoeira balança mas não caicai cai cai caibatuqueiro balança 
mas não cai 
 
cai cai cai cai 
capoeira balança mas não cai 
 
foi você quem me disse 
que filho de bimba não cai 
foi você quem me disse 
que filho de bimba não cai 
 
cai cai cai cai 
capoeira balança mas não cai 
  

https://www.youtube.com/watch?v=HL-aaHBbtc4


Corrido 

 

O que é berimbau?  
https://www.youtube.com/watch?v=lESUAUQp_Zs 
Kategorie C 
 
O que é berimbau?  
A cabaça, arame e um pedaço de pau  
 
O que é berimbau?  
A cabaça, arame e um pedaço de pau 
 
Olha como é gostoso tocar berimbau, A cabaça, arame e um 
pedaço de pau  
 
Ohla como é gostoso tocar berimbau, A cabaça, arame e um 
pedaço de pau  
 
O la e la e la 
O lele 
 
O la e la e la 
O lala 
  

https://www.youtube.com/watch?v=lESUAUQp_Zs


Corrido 

 

Bem-te-vi jogou 
https://www.youtube.com/watch?v=I_M3Zi60i4I 
Kategorie C 
 
Bem-te-vi jogou gameleira no chão, Bem-te-vi jogou  
Gameleira no chão  
 
Jogo que eu vi  
Gameleira no chão  
 
Jogou Jogou  
Gameleira no chão  
 
Jogo jogou  
Gamelera no chão 
  

https://www.youtube.com/watch?v=I_M3Zi60i4I


Corrido 

 

E‘ de manhã, idalina tà me chamando 
https://www.youtube.com/watch?v=-
9wFcEQdrC4&feature=youtu.be 
Kategorie C 
 
E’ de manhã, idalina tà me chamando 
Idalina tem o costume 
De chamar e vai andando 
 
E’ de manhã, idalina tà me chamando 
 
O idalina meu amor 
Idalina tà me esperando 
 
E’ de manhã, idalina tà me chamando 
 
Idalina tem o costume 
Danado de falar de homem 
 
E’ de manhã, idalina tà me chamando 
 
Idalina meu amor 
Idalina tà me esperando 
 
E’ de manhã, idalina tà me chamando 
  

https://www.youtube.com/watch?v=-9wFcEQdrC4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-9wFcEQdrC4&feature=youtu.be


Corrido 

 

Leva morena me leva 
https://www.youtube.com/watch?v=oRogtb28c88 
Kategorie C 
 
Leva morena me leva 
Me leva pro seu bangalo 
oi me leva morena 
Me leva que hoje faz frio 
amanha faz calor 
 
leva morena me leva 
Me leva pro seu bangalo 
 
oi me leva morena 
Me leva que sou capoeira 
ja disse que sou 
 
leva morena me leva 
Me leva pro seu bangalo 
 
oi me leva morena 
Me leva me faz um 
denguinho me leva que eu 
vou 
 

leva morena me leva 
Me leva pro seu bangalo 
 
oi me leva morena 
Me leva eu sou capoeira 
de sao salvador 
 
leva morena me leva 
Me leva pro seu bangalo 
 
morena faceira danada 
Me leva pra baixo do seu 
cobertor 
 
leva morena me leva 
Me leva pro seu bangalo 
 
oi me leva morena faceira 
eu sou capoeira me leva 
que eu vou 
  

https://www.youtube.com/watch?v=oRogtb28c88


Corrido 

 

Tim Tim Tim la vai Viola 
https://www.youtube.com/watch?v=zgfMV9WqJ6k 
Kategorie C 
 
O moleque chegou la em casa 
preguntando o que eu ia fazer 
eu vou no mato vou pegar biriba 
pra minha viola fazer 
 
Tim Tim Tim la vai Viola 
 
O viola meu bem viola 
Tim Tim Tim la vai Viola 
 
O le le le ,la vai viola 
Tim Tim Tim la vai Viola 
 
Jogo de Dentro Joga de Flora 
Tim Tim Tim la vai Viola 
 
Joga Bonita e Jogo de Angola 
  

https://www.youtube.com/watch?v=zgfMV9WqJ6k


Corrido 

 

Adeus povo bom adeus 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=l324
w4s4PNc 
Kategorie C 
 
Adeus povo bom adeus 
Adeus eu ja vou me embora 
Pelas ondas do mar eu vim 
Pelas ondas do mar 
Eu vou me embora 
 
Adeus povo bom adeues 
Adeus eu ja vou me embora 
Pelas ondas do mar eu vim 
Pelas ondas do mar 
Eu vou me embora 
  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=l324w4s4PNc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=l324w4s4PNc


Corrido 

 

Ingazeira O Ingá 
https://www.youtube.com/watch?v=eab7Hpas-Mc 
 
O Inga na Ingazeira 
Ingazeira O Ingá 
 
E uma fruta brasileira 
Ingazeira O Ingá 
 
Camarão e peixe bom 
Ingazeira O Ingá 
 
Pra quem sabe temperá 
Ingazeira O Ingá 
 
Deu aú e deu rasteira 
Ingazeira O Ingá 
 
Deu armada e ponteira 
Ingazeira O Ingá 
 
Tem mulher na capoeira 
Ingazeira O Ingá 
 
Mais O Inga Ó Inga 
Ingazeira O Ingá 
  

https://www.youtube.com/watch?v=eab7Hpas-Mc


Corrido 

 

Axè Axè 
 
Kategorie C 
 
Axè Axè 
Capoeira tem axè 
 
axè axè 
 
Nosa grupo tem axè 
axè axè 
 
Todo mundo tem axè 
axè axè 
  



Corrido 

 

Besouro Besourinho 
https://www.youtube.com/watch?v=tcOUolwss5Q 
Kategorie B 
 
Agora sim, que mataram o seu Besouro 
Depois de morto, Besourinho cordão de ouro 
 
Agora sim, que mataram o seu Besouro 
Depois de morto, Besourinho cordão de ouro 
 
Besouro Besourinho 
Cordão de Ouro 
 
Besouro Besourinho 
Cordão de Ouro 
  

https://www.youtube.com/watch?v=tcOUolwss5Q


Corrido 

 

Cajue 
https://www.youtube.com/watch?v=8gepyfgT9O0 
Kateorie B 
 
Ê manda leco  
Cajuê  
 
Ê manda loiá  
Cajuê  
 
Mestre Bimba  
Cajuê  
 
Mestre Pastinha  
Cajuê  
 
Mestre Bimba  
Cajuê  
 
O seu Traira  
Cajuê  
 
Cobrinha verde  

Cajuê  
 
Canjiquinha  
Cajuê  
 
Mestre Gigante  
Cajuê  
 
Ezequiel  
Cajuê  
 
Seu Caiçara  
Cajuê  
 
O Seu Nagé  
Cajuê  
 
O leco  
Cajuê

  

https://www.youtube.com/watch?v=8gepyfgT9O0


Corrido 

 

A Canoa virou marinheiro 
https://www.youtube.com/watch?v=MIDE1stOPdE 
Kategorie B 
 
 
A canoa virou marinheiro 
No fundo do mar tem dinheiro 
A canoa virou marinheiro 
 
No fundo do mar tem segredo 
A canoa virou marinheiro 
 
Oi no fundo do mar tem dinheiro 
A canoa virou marinheiro   

https://www.youtube.com/watch?v=MIDE1stOPdE


Corrido 

 

O Areia 
https://www.youtube.com/watch?v=qBpcBeXXMhE 
Kategorie B 
 
O areia,o areia do mar 
O areia,o areia do mar 
 
O areia,o areia do mar 
O areia,o areia do mar 
 
Dá licença ai 
Areia 
 
sou pequenininho 
Areia 
 
me deixa passar 
Areia 
 
Berimbau quebro 
Areia 
 
Foi axe da li 
Areia 
 
na beira do mar 
Areia 
 
na beira da praia 
  

https://www.youtube.com/watch?v=qBpcBeXXMhE


Corrido 

 

Eu vim fazer chue chua 
https://www.youtube.com/watch?v=7wahQWCNiZg 
Kategorie B 
 
Eu pisei na folha seca 
de fazer chue chua 
 
chue chue chue chua 
 
eu vim fazer chue chua 
 
chue chue chue chua 
 
eu vim fazer chue chua 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7wahQWCNiZg


Corrido 

 

E Besouro 
https://www.youtube.com/watch?v=3ktU8UxlYYk 
Kategorie A 
 
Iêêêê Quando eu morrer  
Não quero grito nem mistério  
Quando eu morrer  
Não quero grito nem mistério 
 
Quero um berimbau tocando  
Na porta do cemitério  
E uma fita amarela, oi iaiá  
Gravada com nome dela  
E ainda depois de morto, oi iaiá  
Besouro Cordão de Ouro  
 
Como é que eu chamo  
É Besouro Besouro  
 
Como é que eu chamo  
É Besouro Besouro  
 
Como é meu nome  
É Besouro  

https://www.youtube.com/watch?v=3ktU8UxlYYk


Corrido 

 

Beira mar ioio 
https://www.youtube.com/watch?v=KOK5M0V0zo0 
Kategorie A 
 
 
Beira mar ioio Beira mar iaia 
Beira mar ioio Beira mar iaia 
 
Beira mar beira mar 
é de ioio 
 
beira mar beira mar 
é de iaia 
  

https://www.youtube.com/watch?v=KOK5M0V0zo0


Corrido 

 

Sai sai Catarina 
https://www.youtube.com/watch?v=YqdEWWrktZ0 
Kategorie A 
 
 
Sai sai Catarina 
Saia do mar venha ver Idalina 
Sai sai Catarina 
 
Saia do mar venha ver venha ver 
Sai sai Catarina 
 
Oh Catarina, meu amor 
Sai sai Catarina 
 
Saia do mar, saia do mar 
Sai sai Catarina 
  

https://www.youtube.com/watch?v=YqdEWWrktZ0


Corrido 

 

Camungerê 
https://www.youtube.com/watch?v=z8RaFKs7Vrs 
Kategorie A 
 
Como vai, como tá? 
Camungerê! 
 
Como vai vosmecê? 
Camungerê! 
 
E vai bem de saúde? 
Camungerê! 
 
Para mim é prazer 
Camungerê! 
 
Como tá, como tá? 
Camungerê! 
 
Como vai vosmecê? 
Camungerê! 
 
Como vai afamilia? 
Camungerê! 
 
Mais tarde eu vou ver 
Camungerê! 
 
Eu vou bem de saúde 
Camungerê! 
  

https://www.youtube.com/watch?v=z8RaFKs7Vrs


Corrido 

 

Eu sou angoleiro 
https://www.youtube.com/watch?v=k9BOUV5FHHY 
Kategorie A 
 
Eu sou angoleiro 
angoleiro e o que eu sou 
eu sou angoleiro 
 
angoleiro de valor 
eu sou angoleiro 
 
angoleiro de salvador 
eu sou angoleiro 
 
angoleiro sim senhor 
eu sou angoleiro 
 
meu mestre me ensinou 
eu sou angoleiro

https://www.youtube.com/watch?v=k9BOUV5FHHY


Quadra 

 

 
 
 
 
 
Quadra 
  



Quadra 

 

A hora essa 
https://www.youtube.com/watch?v=tpxuDmgsCZ4 
Kategorie C 
 
 
A hora é essa 
A hora é essa 
A hora é essa 
A hora é essa 
 
Berimbau tocou na Capoeira 
Berimbau tocou eu vou jogar 
Berimbau tocou na Capoeira 
Berimbau tocou eu vou jogar 
 
Vai la vai la vai la vai la vai la 
Vai la vai la vai la vai la vai la 
  

https://www.youtube.com/watch?v=tpxuDmgsCZ4


Quadra 

 

Mar calmo 
https://www.youtube.com/watch?v=xAn9muy5Erk 
Kategorie C 
 
Mar calmo não faz marinheiro forte 
Mar calmo não leva a jangada pro mar 
A vela precisa de vento forte, marinheiro. 
Jangada vai onde vento levar. 
 
Marinheiro não viaja sobre a sorte. 
Marinheiro é guiado pelo luar. 
Marinheiro viaja do sul ao norte. 
Marinheiro sabe os segredos do mar. 
 
A vida de marinheiro não é fácil. 
A vida do balanço à velejar. 
A vida é pra quem tem destreza, capoeiras. 
A vida é pra quem sabe mandingar. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=xAn9muy5Erk


Quadra 

 

A maré, a maré 
https://www.youtube.com/watch?v=E3gqrjBxH_c 
Kategorie C 
 
A maré, a maré, me leva a o céu 
A maré, a maré, me leva a o céu 
A maré, a maré, me leva a o céu 
A maré, a maré, me leva a o céu 
 
A jangada me leva 
pra outro lugar 
eu não sei onde eu vou 
nas ondas do mar… A mare 
A maré, a maré, me leva a o céu 
A maré, a maré, me leva a o céu 
 
O chicote me corta 
me faz chorar 
eu não quero mais isso 
vou lá pro mar… A mare 
A maré, a maré, me leva a o céu 
A maré, a maré, me leva a o céu 
 
Eu perdi a razão 
de meu sofrimento 
por que a escravidão 
não tem fundamento… A mare 
A maré, a maré, me leva a o céu 
A maré, a maré, me leva a o céu 
  

https://www.youtube.com/watch?v=E3gqrjBxH_c


Quadra 

 

Banda de Costa 
https://www.youtube.com/watch?v=1PG2V_kk5AA 
Kategorie C 
 
Banda de Costa, Tombo da Ladeira  
segura moço que esse jogo é capoeira  
Banda de Costa, Tombo da Ladeira  
segura moço que esse jogo é capoeira  
 
Há quanto tempo que eu não vejo um floreio  
Em um jogo ligeiro, só termina em agarrão  
Agora é moda, o capoeira puxar peso 
 Diz que é pra perder o medo e finalizar no chão  
Banda de Costa, Tombo da Ladeira  
segura moço que esse jogo é capoeira  
 
Banda de Costa, Tombo da Ladeira,  
segura moço que esse jogo é capoeira  
Banda de Costa, Tombo da Ladeira  
segura moço que esse jogo é capoeira  
 
Oi a quanto tempo que não vejo um floreio  
Em um jogo ligeiro, que só termina em agarrão  
Agora é moda, o capoeira puxar peso  
Diz que é pra perder o medo e finalizar no chão  
Banda de Costa, Tombo da Ladeira  
segura moço que esse jogo é capoeira  
  

https://www.youtube.com/watch?v=1PG2V_kk5AA


Quadra 

 

A E I O U 
https://www.youtube.com/watch?v=g5Ze2E0Popg 
Kategorie C 
 
A E I O U 
U O I E A 
A E I O U 
Vem criança vem jogar 
 
Eu aprendi a ler 
aprendi a cantar 
e foi na Capoeira 
que eu aprendi a jogar 
 
A E I O U 
U O I E A 
A E I O U 
Vem criança vem jogar 
 
Eu estudo na escola 
e treino na academia 
eu respeito a minha mãe 
o meu pai e minha tia 
 
A E I O U 
U O I E A 

A E I O U 
Vem criança vem jogar 
 
Sou criança sou pequeno 
mas um dia eu vou crescer 
vou treinando Capoeira 
pra poder me defender 
 
A E I O U 
U O I E A 
A E I O U 
Vem criança vem jogar 
 
Capoeira é harmonia 
é amor no coração 
Capoeira tem criança 
o futuro da nação 
 
A E I O U 
U O I E A 
A E I O U 
Vem criança vem jogar  

https://www.youtube.com/watch?v=g5Ze2E0Popg


Quadra 

 

Capoeira É Defesa Ataque 
https://www.youtube.com/watch?v=gqshydnB3Zg 
Kategorie C 
 

Capoeira 
É defesa, ataque 
A ginga de corpo 
E a malandragem 
Capoeira 
 
É defesa, ataque 
A ginga de corpo 
E a malandragem 
 
São francisco nunes 
Preto velho meu avô 
Ensinou para o meu pai 
Mas meu pai não me 
ensinou 
Capoeira 
 
É defesa, ataque 
A ginga de corpo 
E a malandragem 
 
O maculelê 

É dança do pau 
Na roda de Capoeira 
È no toque do Berimbau 
Capoeira 
 
É defesa, ataque 
A ginga de corpo 
E a malandragem 
 
Eu ja tive em moçambique 
Eu ja tive em guinè 
Tô voltando de angola 
Com o jogo de malè 
 
É defesa, ataque 
A ginga de corpo 
E a malandragem 
 
Se você quiser aprende 
Vai ter que praticar 
Na roda de Capoeira 
E’ gostoso de jogar

  

https://www.youtube.com/watch?v=gqshydnB3Zg


Quadra 

 

Boa Energia na rodada Capoeira 
Kategorie C 
 
Boa Energia na rodada Capoeira 
Boa Energia no toque do Berimbau 
 

Boa Energia na rodada Capoeira 
Boa Energia no toque do Berimbau 

  



Quadra 

 

É jogo praticado na terra de Săo Salvador 
https://www.youtube.com/watch?v=xR4tsmgswX4 
Kategorie C 
 
Oi meu mano, 
O que foi que tu viu la, 
Eu vi Capoeira matando, 
Tambem vi maculelę, 
Capoeira 
 
É jogo praticado na terra 
de Săo Salvador 
 
Sou discipulo que aprende, 
Sou mestre que da liçăo, 
Na roda de Capoeira, 
Nunca dei um golpe em 
văo, Capoeira 
 
É jogo praticado na terra 
de Săo Salvador 
 
e capoeira 
 
É jogo praticado na terra 
de Săo Salvador 
 
Manuel dos Reis Machado, 
Ele é fenômenal, 
Ele é o Mestre Bimba, 
Criador do Regional, 
Capoeira 

 
É jogo praticado na terra 
de Săo Salvador 
 
Capoeira é luta nossa, 
Da era colonial, 
Nasceu foi na Bahia, 
Angola e Regional, 
Capoeira 
 
É jogo praticado na terra 
de Săo Salvador 
 
No dia que eu amenheço 
Danado da minha vida 
Planto cana descascada 
Com seis dias tá nascida, 
Capoeira 
 
É jogo praticado na terra 
de Săo Salvador 
 
Capoeira 
É jogo praticado na terra 
de Săo Salvador 
  

https://www.youtube.com/watch?v=xR4tsmgswX4


Quadra 

 

Eu sou capoeira sim senhor 
https://www.youtube.com/watch?v=9GNFshYtV2E 
Kategorie C
  
Eu sou capoeira sim 
senhor 
Eu tenho uma familia de 
ouro 
A capoeira é a minha vida 
E a roda é o meu tesouro 
Eu sou! 
  
Eu sou capoeira sim 
senhor 
Eu tenho uma familia de 
ouro 
A capoeira é a minha vida 
E a roda é o meu tesouro 
  
Quando eu ouco o som do 
berimbau 
O meu corpo todo se 
arrepia 
Bate no fundo da minha 
alma 
Aumentado minha energia 
Eu sou! 
  
Coro 
  
Pandeiro, reco reco e 
agogô 
 

Mexe com meu corpo 
inteiro 
E seja na angola ou 
regional 
Eu meu transformo em um 
mandingueiro 
Eu sou! 
  
Coro 
  
Atabaque repicando 
swingando 
E o canta forte de um bom 
cantador 
Eu faco capoeira todo dia  
Mas treino pra ser um 
bom jogador 
Eu sou! 
  
Coro 
 
Eu sou capoeira sim 
senhor 
Eu tenho uma familia de 
ouro 
A capoeira é a minha vida 
E a roda é o meu tesouro 
  

https://www.youtube.com/watch?v=9GNFshYtV2E


Quadra 

 

Eu vi eu vi 
https://www.youtube.com/watch?v=Uk4-ix1yXQA 

Kategorie C 

Eu vi eu vi a roda de 
capoeira 
Eu escutei o toque de 
Berimbau 
Eu vi armada vi Martelo e 
meia lua 
eu vi rasteira e tambem 
salto mortal 
  
Eu vi eu vi a roda de 
capoeira 
Eu escutei o toque de 
Berimbau 
Eu vi armada vi Martelo e 
meia lua 
eu vi rasteira e tambem 
salto mortal 
  
Hoje eu sonher com uma 
roda de Gigante 
E como antes a maneira de 
jogar 
Vim mestre Bimba 
tocando seu berimbau 

Seu Besouro e seu 
Manduca tocando regional 
  
Coro 
  
E o aatabaque o pandeiro 
acompanhava 
Jogo ligeiro voce, pode 
imaginar 
Mas quando ouvia o 
touque cavaleria 
Era a policia que vinha ta 
na horade parar 
  
Coro 
  
Fui acordado com jogo de 
mandinga 
Muita malicia havia de se 
jogar 
A capoeira e uma coisa 
bonita 
E historia e cultura que 
nasceu nesse lugar  

https://www.youtube.com/watch?v=Uk4-ix1yXQA


Quadra 

 

Mulher na Roda 
https://www.youtube.com/watch?v=P1o0Wr5hOqE 
Kategorie B 
 
Mulher na roda 
Não é pra enfeitar 
Mulher na roda 
É pra ensinar 
 
Ê, ela treina com destreza 
E respeita o educador 
Mostrando delicadeza 
E também o seu valor 
 
Mulher na roda 
Não é pra enfeitar 
Mulher na roda 
É pra ensinar 
 
Já passou aquele tempo 
Que era só bater pandeiro 

Bater palma e cantar coro 
Pra poder ganhar terreno 
 
Mulher na roda 
Não é pra enfeitar 
Mulher na roda 
É pra ensinar 
 
Não precisa da espaço 
Pois ela já conquistou 
Hoje cantar bem na roda 
Não é só pra cantador 
 
Mulher na roda 
Não é pra enfeitar 
Mulher na roda 
É pra ensinar.  

https://www.youtube.com/watch?v=P1o0Wr5hOqE


Quadra 

 

Quem vem lá? Sou eu  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=jGcYq
bbecz0 
Kategorie B 
 
Quem vem lá? Sou eu 
Quem vem lá? Sou eu 
Berimbau bateu 
Capoeira sou eu 
 
Quem vem lá? Sou eu 
Quem vem lá? Sou eu 
Berimbau bateu 
Capoeira sou eu 
 
Eu venho de longue 
Venho da Bahia 
Jogue Capoeira 
Capoeira sou eu 
 
Quem vem lá? Sou eu 
Quem vem lá? Sou eu 
Berimbau bateu 
Capoeira sou eu 
 
Ę sou eu, sou eu 
Quem vem lá 
Sou eu Brevenuto 
Quem vem lá 
Montado a cavalo 
Quem vem lá 
Fumando charuto 
Quem vem lá

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=jGcYqbbecz0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=jGcYqbbecz0


Quadra 

 

Chico Paraue 
https://www.youtube.com/watch?v=apFS7Ij8zfk 
Kategorie A 
 
 
Chico Paraue raue 
Chico Paraue raua 
Chico Paraue raue 
Pararaue raue 
Pararaue raua 
 
A dor de uma mae escrava 
Ao ver seu filho se afastar 
Vendido para uma fazenda 
Como se ele fosee especie 
de animal 
 
Chico Paraue raue 
Chico Paraue raua 
Chico Paraue raue 
Pararaue raue 
Pararaue raua 
 
 
A dor do pai era mais forte 
Mais nada podia fazer 

Do que se ajoehar na terra 
E pedir para Deus que 
queria morrer 
 
Chico Paraue raue 
Chico Paraue raua 
Chico Paraue raue 
Pararaue raue 
Pararaue raua 
 
A aqua que gente bebia 
Corria logo por ali 
Racao era unica comida 
Palha de coqueiro cama 
pra dormir 
 
Chico Paraue raue 
Chico Paraue raua 
Chico Paraue raue 
Pararaue raue 
Pararaue raua 
  

https://www.youtube.com/watch?v=apFS7Ij8zfk


Quadra 

 

E de ioio e de iaia 
https://www.youtube.com/watch?v=MF8cCx6-NoQ 
Kategorie A 
 
E de ioio 
E de iaia 
Capoeira de Angola, jogar ta na beira do mar 
E de ioio 
 
E de ioio 
E de iaia 
Capoeira de Angola, jogar ta na beira do mar 
  

https://www.youtube.com/watch?v=MF8cCx6-NoQ


Quadra 

 

 

Vim no navio de Aruanda, Aruanda ê 
https://www.youtube.com/watch?v=A6mZllfcCTc 
Kategroei B 
  
Vim no navio na Aruanda, Aruanda ê 
Vim no navio na Aruanda, Aruanda á 
Pourque me trouxeram de Aruanda 
Pra que me trouxeram de Aruanda 
Vim no navio de Aruanda, Aruanda ê 
  
Vim no navio na Aruanda, Aruanda ê 
Vim no navio na Aruanda, Aruanda á 
Pourque me trouxeram de Aruanda 
Pra que me trouxeram de Aruanda 
Vim no navio de Aruanda, Aruanda ê

  

https://www.youtube.com/watch?v=A6mZllfcCTc


Quadra 

 

A manteiga derramou (Vou dizer a meu 
sinhô)  
https://www.youtube.com/watch?v=BdjAH4Qbhss 
Kategorie A 
 
Vou dizer a meu sinhô 
Que a manteiga derramou 
E a manteiga não é minha 
E a manteiga é de ioiô 
 
Vou dizer a meu sinhô 
Que a manteiga derramou 
 
E a manteiga não é minha 
E a manteiga é de ioiô 
 
Vou dizer a meu sinhô 
Que a manteiga derramou 
 
A manteiga é de ioiô 
Caiu na água e se molhou 
 
Vou dizer a meu sinhô 
Que a manteiga derramou 
 
A manteiga é do patrão 
Caiu no chão e derramou 
 
Vou dizer a meu sinhô 
Que a manteiga derramou 
 
A manteiga não é minha 
É pra filha de ioiô  

https://www.youtube.com/watch?v=BdjAH4Qbhss


Quadra 

 

Na beira do mar (aprendi a jogar) 
https://www.youtube.com/watch?v=56goU_fXKmk 
Kategorie A 
 
Na beira do mar 
é na beira do mar 
aprendi a jogar 
capoeira de angola 
na beira do mar 
 
Na beira do mar 
é na beira do mar 
aprendi a jogar 
capoeira de angola 
na beira do mar 
 
Vou m’embora que è de 
noite 
tão cedo não venho cá 
Se iá-iá quiser me ver 
Bote seu navio no mar 
 

Na beira do mar 
é na beira do mar 
aprendi a jogar 
capoeira de angola 
na beira do mar 
 
E verdade meu amigo 
Escutei o que eu vou falar 
Quem é dono no ciuma 
Quem não e quer ciumar 
 
Na beira do mar 
é na beira do mar 
aprendi a jogar 
capoeira de angola 
na beira do mar  
  

https://www.youtube.com/watch?v=56goU_fXKmk


Quadra 

 

Eu vou, encontrar só, canarinho da 
Alemanha 
https://www.youtube.com/watch?v=LxZ-MVQCdKo 
Kategorie A 
 
Eu vou, encontrar só 
canarinho da Alemanha 
quem matou meu curió 
 
Eu vou, encontrar só 
canarinho da Alemanha 
quem matou meu curió 
 
Dizem que joga 
Capoeira,mas o mestre é o 
melhor 
mas o que quero saber é 
quem matou meu 
curió,mas eu vou 
 
Eu vou, encontrar só 
canarinho da Alemanha 
quem matou meu curió 
 
Procurei nas Alagoas bem 
depois de Maceió 
procurei la na Bahia 
,cachoeira e Tororó,mas 
eu vou 
 
Eu vou, encontrar só 
canarinho da Alemanha 
quem matou meu curió 

Dizem que a lua tem 
segredo,mas quem sabe é 
o clarao do sol 
se ela não me responder 
eu vou perguntar ao 
Berimbau,mas eu vou 
 
Eu vou, encontrar só 
canarinho da Alemanha 
quem matou meu curió 
 
Eh,sei que todo 
marinheiro,tem que 
desatar o nó 
mas o que eu quero saber 
é quem matou meu 
curió,mas eu vou 
 
Eu vou, encontrar só 
canarinho da Alemanha 
quem matou meu curió 
 
Eu vou procurar sozinho o 
rastro do curio 
sei quem tem fe em deus 
nessa vida não esta só 
  

https://www.youtube.com/watch?v=LxZ-MVQCdKo


Quadra 

 

Paz  
https://www.youtube.com/watch?v=RfKHMqnZFCA 
Kategorie A 
 
Meu, meu Berimbau 
Vai tocando dimdim 
Pedindo paz 
 
Meu, meu Berimbau 
Vai tocando dimdim 
Pedindo paz 
 
O homem procura paz 
Onde não ha 
Pra que insistir 
 
Coro 
 
Guerra pra que tanta 
guerra 
Se ela não é a solução 
 
Coro 
 
O homem perdeu toda 
razão 
Virando as costas 
Pra o seu criador 
 
Coror 
 
Ele não entendeu 
Que a criação não 
terminou 

Precisa ser completada 
com seu amor 
 
Coro 
 
Guerra pra que tanta 
guerra 
Se ela não é a solução 
 
Coro 
 
O homem perdeu toda 
razão 
Virando as costas 
Pra o seu criador 
 
Coro 
 
Ele não entendeu 
Que a criação não 
terminou 
Precisa ser completada 
com seu amor 
 
Coro 
 
Meu, meu Berimbau 
Vai tocando dimdim 
Pedindo paz

https://www.youtube.com/watch?v=RfKHMqnZFCA


Quadra 

 

Foi no clarăo da lua 
https://www.youtube.com/watch?v=ZW80kcVu-VM 
Kategorie B, C 
 
Foi,Foi no clarăo da lua 
que eu vi acontecer 
num vale-tudo com o jiu-jitsu 
o Capoeira vencer, mas foi 
 
Foi,Foi no clarăo da lua 
que eu vi acontecer 
num vale-tudo com o jiu-jitsu 
o Capoeira vencer 
 
Deu armada, deu rasteira 
meia lua e a ponteira 
Logo no primeiro round 
venceu o Capoeira 
Em baixo do ringue 
o mestre Bimba vibrava 
tocando seu berimbau 
enquanto a gente cantava, mas foi 
 
Foi,Foi no clarăo da lua 
que eu vi acontecer 
num vale-tudo com o jiu-jitsu 
o Capoeira vencer 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ZW80kcVu-VM


Quadra 

 

Eu sou movido pela Capoeira 
https://www.youtube.com/watch?v=tVye1mVAfJs 
Kategorie A, B 
 
Eu Sou movido pela 
Capoeira 
Eu sou movido pelo 
Berimbau 
le le le le 
 
Eu sou movido pela 
capoeira 
Eu sou movido pelo 
berimbau 
 
Na ladainha de Angola 
Na quadra da regional 
No gingar de um Capoeira 
No toque do Berimbau 
 
Coro 
 
O mundo fica pequeno 
Quando a roda começa 
Expresso o meu 
sentimento 
Deixo o meu corpo falar 
 
Coro 
 
Ela é minha estrela guia 

E ela que vem e me leva 
Peco a deus e agradeco 
Por ter conhecido ela 
 
Coro 
 
Ela é a minha vida 
É ela que me carrega 
Ela é minha energia 
por isso eu levo ela 
 
Coro 
 
Comecei por brincadeira 
comecei sem emoção 
mais depois a capoeira 
conquistou meu coração 
 
Coro 
 
Escolhi a capoeira 
porque ela me escolheu 
Olhei pra ela, ela sorriu 
e naquele instante me 
acolheu 
 
Coro

https://www.youtube.com/watch?v=tVye1mVAfJs


Quadra 

 

Meu Patuá 
https://www.youtube.com/watch?v=fD4IkHDrZX0 
Kategorie A, B 
 
Foi na Bahia que eu 
mandai fazer 
Foi na Bahia qui eu mandai 
preparar 
meu patuá meu pai meu 
patuá 
meu patuá  para meu 
proteger 
 
Foi na Bahia que eu 
mandai fazer 
Foi na Bahia qui eu mandai 
preparar 
meu patuá  meu pai meu 
patuá 
meu patuá  para meu 
proteger 
 
Era domingo era um dia de 
oferendas 
e eu levei flores pra 
Iemanjá 
fui celebrar Janaina rainha 
menina 
Iemanjá que e a dona do 
mar 
 
Coro 
 
E na Bahia 

um Mestre velho 
mandingueiro 
abriu a roda fazendo uma 
louvação 
cantou bem forte o 
lamento 
me dando a benção 
era a hora de eu sair pra 
jogar 
 
Coro 
 
Fui convidado pra uma 
roda de Gingante 
com dois Pandeiros 
e três Berimabaus 
E um Atabaque 
tocando maneiro e sereno 
É a roda qui já vai 
commeçar 
 
Coro 
 
Meu patuá  
é meu Berimbau sagrado 
É minha vida 
e tambem e meu cantar 
É os meus amigos sorrindo 
sempre junto comigo, na 
volta qui o mundo dá

https://www.youtube.com/watch?v=fD4IkHDrZX0


Quadra 

 

Samba lê lê 
https://www.youtube.com/watch?v=jftQWUZFevY 
Kategorie A, B, C 
 
Samba lê lê bateu na porta 
Samba lê lê vai ver quem é 
Samba lê lê e meu amor 
Samba lê lê samba no pé 
 
Samba lê lê bateu na porta 
Samba lê lê vai ver quem é 
Samba lê lê e meu amor 
Samba lê lê samba no pé 
 
Andam dizendo por aí 
Quem o amor se acabou 
E mentira de quem disse 
Ele apenas começou 
 
Samba lê lê bateu na porta 
Samba lê lê vai ver quem é 
Samba lê lê e meu amor 
Samba lê lê samba no pé 
 
Mais mulher velha não se casa 
Porque não acha ninguem 
Quando chega no roçado 
Chama todos de meu bem 
 
Samba lê lê bateu na porta 
Samba lê lê vai ver quem é 
Samba lê lê e meu amor 
Samba lê lê samba no pé

https://www.youtube.com/watch?v=jftQWUZFevY


Martello 

 

 
 
 
 
 
Martello   



Martello 

 

Roda Maravilhosa 
https://www.youtube.com/watch?v=RYfkgGfS7Pc 
Kategorie C 
 
Bem-te-vi vôou, vôou 
Bem-te-vi vôou, vôou 
Deixa voar 
 
Lá lauê lauê lauê lauê 
Lá lauê lauê lauê lauê 
 
Que som o que arte é essa 
de luta e brincadeira 
Que roda maravilhosa é essa 
é o a Capoeira 
Em cada som, em cada toque 
em cada ginga, tem um estilo de jogo 
 
Em cada som, em cada toque 
em cada ginga, tem um estilo de jogo 
Lauê lauê lá… 
Lá lauê lauê lauê lauê

https://www.youtube.com/watch?v=RYfkgGfS7Pc


Martello 

 

Era um tal de Besouro Manganga 
https://www.youtube.com/watch?v=EY-91ZdMit4 
Kategorie C 
 
Certo dia numa festa 
um muleque me chamou pra jogar 
eu que sou desconfiado 
fiquei logo de lado à reparar 
o que estava escrito na camisa 
 
Era um tal de Besouro Manganga 
Gesungene Variante:  
Eu sou sangue de Besouro Menganga 
 
o que estava escrito na camisa 
 
Era um tal de Besouro Manganga 
Gesungene Variante:  
Eu sou sangue de Besouro Menganga 
 
é,é é,a 
 
Era um tal de Besouro Manganga 
Gesungene Variante:  
Eu sou sangue de Besouro Menganga 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EY-91ZdMit4


Martello 

 

Morreu um negro na terra de seu Pastinha 
https://www.facebook.com/iscapoeiraosasco/videos/%E2%9
9%AA-eu-podia-jurar-que/498366433625627/ 
Kategorie C 
 
Morreu um negro na terra 
de seu Pastinha 
Sangue na terra ate ontem 
tava la 
Na brisa fina, no clarão da 
madrugada 
Eu podia jurar 
Que era Besouro 
manganga 
 
Eu podia jurar 
Que era Besouro 
manganga 
 
Eu podia jurar 
Que era Besouro 
manganga 
 
Oi le 
Le le le le le le le 
La la la la la la ia la 
Le le le le le le le 
La la la la la la ia la 
Le le le le le le le 

La la la la la la ia la 
 
Morreu o negro que partiu 
e fui pra longe 
Eu tambem sei que um dia 
eu vou pra la 
A bala nunca no seu corpo 
se alojou 
 
Mas da falsidade 
Besouro nao escapou 
 
Mas da falsidade 
Besouro nao escapou 
Mas da falsidade 
Besouro nao escapou 
 
Oi le 
Le le le le le le le 
La la la la la la ia la 
Le le le le le le le 
La la la la la la ia la 
Le le le le le le le 
La la la la la la ia la 

https://www.facebook.com/iscapoeiraosasco/videos/%E2%99%AA-eu-podia-jurar-que/498366433625627/
https://www.facebook.com/iscapoeiraosasco/videos/%E2%99%AA-eu-podia-jurar-que/498366433625627/


Martello 

 

Por favor nao maltrate esse nego  
https://www.youtube.com/watch?v=BUYQN8F7aIc 
Kategorie B 
 
Por favor não maltrate esse nego 
Esse nego foi quem me ensinou 
Esse nego na calça rasgada 
Camisa furada, ele meu professor 
 
Por favor não maltrate esse nego 
Esse nego foi quem me ensinou 
Esse nego na calça rasgada 
Camisa furada, ele meu professor

https://www.youtube.com/watch?v=BUYQN8F7aIc


Sonstige 

 

 
 
 
 
 
Sonstige



Sonstige 

 

Mercado Mondello 
https://www.youtube.com/watch?v=5IwXwOlR_hE 
Kategorie A 
 
Quando chegou no mercado modelo, modelo 
na festa do amanhecer 
Quando chegou no mercado modelo, modelo 
na festa do amanhecer 
 
já tem muita gente me esperando 
perguntando negao que vai fazer 
já tem muita gente me esperando 
perguntando negao que vai fazer 
eu respondo 
 
eu sou capoeira, e batuquege 
 
eu respondo 
 
eu sou capoeira, e batuquege 
 
pra la la 
 
pra la la laaaa 
 
pra la la 
 
pra la laueeee 
aue 
  

https://www.youtube.com/watch?v=5IwXwOlR_hE


Sonstige 

 

Na arunada 
https://www.youtube.com/watch?v=rK2R6lfGRJU 
Kategorie C 
 
É na Aruanda ê 
É na Aruanda a 
 
É na Aruanda ê 
É na Aruanda a 
 
Venho de longe 
terra dos meus ancestrais 
Eu fui acorrentado 
pra lá não voltar mais 
Numa casa de madeira 
um tumbar flutuante sobre o mar 
Assim eu fui trazido 
ao Brasil pra trabalhar 
 
É na Aruanda ê 
É na Aruanda a 
 
E na linguagem jeji 
congagola e nagô 
Veio o povo Batuque 
que no Brasil chegou 
Com sua cultura 
sua história, seu axé 
Os mistérios ancestrais 
e a força do candomblé 
 
É na Aruanda ê 
É na Aruanda 

https://www.youtube.com/watch?v=rK2R6lfGRJU


Sonstige 

 

Aqui do lado (veja veja) 
https://www.youtube.com/watch?v=-
JiTMBzKBfs&feature=youtu.be 
Kategorie B, C 
 
Aqui do lado tem uma lagoa 
Ai ai ai ai ai 
 
Aqui do lado tem uma vista boa 
Ai ai ai ai ai 
 
Aqui do lado tem um mar para nadar 
E la em cima tem a lua para viajar 
 
Aqui do lado tem um mar para nadar 
E la em cima tem a lua para viajar 
 
Veja veja veja veja veja 
Ai ai ai ai ai 
 
Veja veja veja veja veja 
Ai ai ai ai ai 
 
Quem eu queria não estava lá 
Quem eu não queria estava presente 
 
Quem eu queria não estava lá 
Quem não queria estava presente

https://www.youtube.com/watch?v=-JiTMBzKBfs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-JiTMBzKBfs&feature=youtu.be


Sonstige 

 

Marineiro só 
https://www.youtube.com/watch?v=Jjf8jGHXwZ0 
Kategorie A, B 
 
 
Eu não sou daqui 
Marinheiro só 
Eu não tenho amor 
Marinheiro só 
Eu sou da Bahia 
Marinheiro só 
De São Salvador 
Marinheiro só 
 
O marinheiro marinheiro 
Marinheiro só 
Quem te ensinou a "nadá" 
Marinheiro só 
O foi o tombo do navio 
Marinheiro só 
O foi o balanço do mar 
Marinheiro só 
 
La vem la vem 
Marinheiro só 
Ele vem faceiro 
Marinheiro só 
Todo de branco 
Marinheiro só 
Com seu bonezinho 
Marinheiro só

https://www.youtube.com/watch?v=Jjf8jGHXwZ0


Sonstige 

 

Olha o peixe pulo na mare 
https://www.youtube.com/watch?v=kMKWU6CjT8s 
Kategorie B 
 
Olha o peixe pulo na maré 
Olha o peixe pulo na maré 
Olha o peixe pulo na maré 
Olha o peixe pulo na maré 
 
A maré ta cheia ia ia 
A maré ta cheia io io 
A maré ta cheia ia ia 
A maré ta cheia io io 
 
A maré subiu 
Sobe maré 
A maré desceu 
Desce maré 
 
É maré de maré 
Vou pra ilha de maré 
É maré de maré 
Vou pra ilha de maré

https://www.youtube.com/watch?v=kMKWU6CjT8s


Sonstige 

 

Besouro preto 
LINK 
Kategorie B 
 
Oi Besouro preto 
Oi Besouro preto malvado 
Oi Besouro preto malvado 
Oi Besouro preto Bará 
 
Oi Besouro preto 
Oi Besouro preto malvado 
Oi Besouro preto malvado 
Oi Besouro preto Bará



Sonstige 

 

Bahia Axé 
https://www.youtube.com/watch?v=vKWy88fbpJE 
Kategorie A 
 
Que bom estar com você 
Aqui nessa roda 
Com esse conjunto 
Bahia axé axé Bahia 
 
Bahia axé axé Bahia 
 
Os ventos 
que sopram taõ lindos 
sombre os coqueirais 
isso é demais 
io io io io io io io io 
io io io io io io io io 
 
io io io io io io io io 
io io io io io io io io

https://www.youtube.com/watch?v=vKWy88fbpJE


Maculelê 

 

 
 
 
 
 
Maculelê



Maculelê 

 

Maculelê 
https://www.youtube.com/watch?v=aGrJCDXd93w 
 
 
Sou eu, Sou eu 
Sou eu maculele sou eu 
 
Sou eu, Sou eu 
Sou eu maculele sou eu 
 
E nós viemos das Alagoas 
Somos filhos da mata Real 
Viva Zumbi nosso Rei negro 
No caminho do Canavial 
 
Sou eu, Sou eu 
Sou eu maculele sou eu... 
 
Você bebeu Jurema 
você se embriagou 
da flor do mesmo pau 
"vosmincê se a levantô" 
 
Corre pro mato 
que a batalha começou 
é a guerra dos palmares 
vamos lutar meu sinhô 
 
Sou eu, Sou eu 
Sou eu maculele sou eu...



Maculelê 

 

Boa noite pra quem é de boa noite 
https://www.youtube.com/watch?v=d9xSoq_g-5Y 
 
 
Boa noite pra quem é de boa noite 
bom dia pra quem é de bom dia 
a benção meu papai a benção 
maculêlê é o rei da Valentia 
 
boa noite pra quem é de boa noite 
bom dia pra quem é de bom dia 
a benção meu papai a benção 
maculêlê é o rei da valentia

https://www.youtube.com/watch?v=d9xSoq_g-5Y


Samba de Roda 

 

 
 
 
 
 
Samba de Roda



Samba de Roda 

 

Lê Lê Lê Baiana  
https://www.youtube.com/watch?v=faIc1K6ICIs&feature=yo
utu.be 
 
 
A baiana me pega 
Me leva pro Smba 
Eu sou do Samba 
Eu vim sambár 
Le le le baiana 
 
Minha baiana que deu o sinal 
Le le le baiana 
 
Pra dançar o Carnaval 
Le le le baiana 
 
Tambem jogar Capoiera 
Le le le baiana 
 
Angola e Regional 
Le le le baiana

https://www.youtube.com/watch?v=faIc1K6ICIs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=faIc1K6ICIs&feature=youtu.be


Samba de Roda 

 

Olê lê lê lê 
https://www.youtube.com/watch?v=FX8lqFLgVWw 
 
 
Olê lê lê lê,  
ola la la la  
 
Olê lê lê lê,  
ola la la la  
 
Você não me pega que eu não te pego  
Você só me pega quando eu te pegar  
 
Olê lê lê lê,  
ola la la la  
 
Moçinha bacana de Copacabana  
Ficou uma semana sem ir trabalhar  
 
Olê lê lê lê,  
ola la la la  
 
Se eu soubese que tinha pagode  
Raspava a cabeça e deixava o bigode  
 
Olê lê lê lê,  
ola la la la

https://www.youtube.com/watch?v=FX8lqFLgVWw


Samba de Roda 

 

Samba de Roda 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=bLZ
XFLCrFDo 
 
 
Na praia de Amaralina tem dois camarão na areia 
Camarão tava sentado falando da vida aleia 
Na praia de Amaralina tem dois camarão na areia 
Camarão tava sentado falando da vida aleia 
 
Na praia da Amaralina tem dois camarão sentado 
Falando da vida alheia, hê camarão malvado. 
Na praia da Amaralina tem dois camarão sentado 
Falando da vida alheia, hê camarão malvado.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=bLZXFLCrFDo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=bLZXFLCrFDo


Übersicht 

 

Übersicht Lieder 
Chula 

Iê, Viva meu Deus 

Corrido 

Ai ai ai ai São bento me chama 

Boa viagem 

É da nossa cor 

Paranà ê 

Vim da Bahia pra lhe ver 

Capoeira vem 

A Bananeira caiu 

Palma de Bimba 

Rainha do mar- (Mora Iemanjá) 

Nem tudo que reluz é ouro 

O que é berimbau? 

Bem-te-vi jogou 

E‘ de manhã, idalina tà me chamando 

Leva morena me leva 

Tim Tim Tim la vai Viola 

Adeus povo bom adeus 

Ingazeira O Ingá 

Axè Axè 

Besouro Besourinho 

Cajue 



Übersicht 

 

A Canoa virou marinheiro 

O Areia 

Eu vim fazer chue chua 

E Besouro 

Beira mar ioio 

Sai sai Catarina 

Camungerê 

Eu sou angoleiro 

Quadra 

A hora essa 

Mar calmo 

A maré, a maré 

Banda de Costa 

A E I O U 

Capoeira É Defesa Ataque 

Boa Energia na rodada Capoeira 

É jogo praticado na terra de Săo Salvador 

Eu sou capoeira sim senhor 

Eu vi eu vi 

Mulher na Roda 

Quem vem lá? Sou eu 

Chico Paraue 

E de ioio e de iaia 

Vim no navio de Aruanda, Aruanda ê 

A manteiga derramou (Vou dizer a meu sinhô) 



Übersicht 

 

Na beira do mar (aprendi a jogar) 

Eu vou, encontrar só, canarinho da Alemanha 

Paz 

Foi no clarăo da lua 

Eu sou movido pela Capoeira 

Meu Patuá 

Samba lê lê 

Martello 

Roda Maravilhosa 

Era um tal de Besouro Manganga 

Morreu um negro na terra de seu Pastinha 

Por favor nao maltrate esse nego 

Sonstige 

Mercado Mondello 

Na arunada 

Aqui do lado (veja veja) 

Marineiro só 

Olha o peixe pulo na mare 

Besouro preto 

Bahia Axé 

Maculelê 

Maculelê 

Boa noite pra quem é de boa noite 

Samba de Roda 

Lê Lê Lê Baiana 



Übersicht 

 

Olê lê lê lê 

Samba de Roda 

 


