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A força do coro 

A força do coro a roda sente, 
A voz do cantador mandando axe pra 
gente. 
Idem 

E o gunga é, é o gunga é 
Escutando comandante que o gunga é 
Idem 

 

A hora é essa 

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 

 

A manteiga derramou 

Vou dizer a meu senhor 
Que a manteiga derramou 
A manteiga não é minha 
A manteiga é de ioiô 
Vou dizer a meu senhor 
Que a manteiga derramou 

A manteiga é do patrao 
Caiu no chao e se espalhou 
Vou dizer… 

A manteiga não é minha 
É pra filha de ioiô 
Vou dizer… 

 

A maré ta cheia 

A maré ta cheia ioio 
A maré ta cheia iaia 
A maré ta cheia ioio 
A maré ta cheia iaia 

A maré subiu 
Sobe mare 
A maré desceu 
Desce maré 

A maré de Maré 
Vou pra ilha de Maré 

 

A onda bateu na pedra 

A onda bateu na pedra 

Chamou sereia do mar 

Berimbau bateu na roda 

Mim chamou pra vadiar 

Coro 

 

Mim chamou 

Pra Vadiar 

 

A onda levou o barco 

A onda levou o barco 

o barco levou a maré 

ooooo maré 

vou p’ra ilha de maré 

 

Adeus, adeus 

Eu já vou beleza, 
eu já vou me embora 
Eu já vou beleza,  
eu já vou me embora 

https://www.youtube.com/watch?v=fNk3m-Gxbhg
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Adeus, adeus 
Boa viagem 
Eu vou me embora 
Boa viagem 
Eu vou com Deus 
Boa viagem  
E com Nossa Senhora 
Boa viagem 
 

Adeus povo bom 

Adeus povo bom adeus 
Adeus eu ja vou me embora 
Pelas ondas do mar, eu vim 
Pelas ondas do mar…eu vou me embora 
 

Angola é de dendê 

Dendê o dendê, 

dendê o dendê 

Dendê é de Angola, 

Angola é de dendê 

Dendê o dendê,  

dendê o dendê 

Dendê é de Angola,  

Angola é de dendê 

. 

Mestre Pastinha 

foi embora 

Mestre Bimba 

foi embora 

Seu Bigodinho 

foi embora 

Foi embora e nao voltou 

Aqui é minha casa 

Aqui é Minha casa, minha varanda, meu 

dendê.  

Aqui é Minha casa, minha varanda, meu 

dendê. 

 

Meu Chapéu de Palha Minha Massapê. 

Meu Chapéu de Palha Minha Massapê. 

 

Beira mar ioio 

Beira mar ioio  
Beira mar iaia 
Beira mar ioio 
Beira mar iaia 
Beira mar, beira mar 
é de ioio 
Beira ma, beira mar 
é de iaia 

Berimbau chamou você 

Oh iê, iê, iê 
Berimbau chamou você, 
Oh dim dim dim dim dim 
Berimbau tocou assim 
Oh iê, iê, iê 
Berimbau chamou você, 
Oh dim dim dim dim dim 
Berimbau tocou assim 

Brincadeira de Angola 

Brincadeira de Angola ioio 
Brincadeira de Angola iaia 
Brincadeira de Angola ioio 
Brincadeira de Angola iaia 

https://www.youtube.com/watch?v=fNk3m-Gxbhg
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Esse jogo de dentro ioio 
Esse jogo de fora iaia 
Brincadeira… 

Vem jogar na roda ioio 
Ao som do berimbau iaia 
Brincadeira… 
 

Capoeira de Angola jogar 

E di ioio, é di iaia, 
Capoeira de Angola jogar 
Lá na beira do mar 
 
E di ioio, é di iaia, 
Capoeira de Angola jogar 
Lá na beira do mar 
 

Dona Maria 

Oi, Dona Maria iaia 
E do Camboatá ioio 
Ela chega na venda iaia 
Ela manda “botá” 
Oi, dona Maria iaia 
E do Camboatá ioio  
Ela chega na venda iaia 
Ela manda “botá” 

Dona Maria do Camboatá  
Ela chega na venda, ela manda “botá” 
Dona Maria do Camboatá 
E do Camboatá é do Camboatá 
Dona Maria do Camboatá  
 

É o gunga é 

A força do coro a roda sente, 
A voz do cantador mandando axe pra 
gente. 

A força do coro a roda sente, 
A voz do cantador mandando axe pra 
gente. 

Dois capoeiras estão jogando 
O povo ta olhando ta querendo ver 
Jogo bem jogado sem ninguem bater 
Escutando comandante que o gunga é 

É o gunga é, é o gunga é 
Escutando comandante que o gunga é 

É o gunga é, é o gunga é 
Escutando comandante que o gunga é 
 

É uma dança 

Como dizia Pastinha 
Capoeira nao é pra lutar 
Capoeira é uma dança 
Capoeira é pra jogar 
Como dizia Pastinha 
Capoeira nao é pra lutar  
Capoeira é uma dança  
Capoeira é pra jogar 

É uma dança, é uma dança io io 
É uma dança, é uma dança ia ia 
E uma dança, é uma dança io io 
E uma dança, é uma dança ia ia 
 

Eu não vi capoeira nascer 

Eu não vi Capoeira nascer 
Eu vi os mais velhos falar 
Capoeira nasceu na Bahia 
Na cidade de Santo Amaro (x2) 
 

Eu não vou remar contra a mare 

Eu nao vou remar contra a mare 
Eu nao vou remar contra a mare 
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O meu barco virou 
Vira 

Meu remo quebrou 
Quebra 

La no meio do mar 
Nao posso nadar 
 

Eu subi la no alto do tempo 

Eu subi la no alto do tempo 
So pra ver a beleza do mar 
Coro 
Canta homem, dança mulher 
A sereia canta no mar 
Coro 
 

Foi na Bahia 

Foi na Bahia que eu mandei fazer 
Foi na Bahia que eu mandei preparar 
Meu patuá meu pai meu patuá 
Meu patuá pra me proteger 
Foi na Bahia que eu mandei fazer 
Foi na Bahia que eu mandei preparar 
Meu patuá meu pai meu patuá  
Meu patuá pra me protéger 
 

Hoje a lua nao brilhou no céu 

Hoje a lua nao brilhou no céu 
Hoje o meu berimbau nao tocou 
Hoje meu pandeiro está mudo 
Hoje meu atabaque nao falou 

Le le le le le, le le 
Le le le le le, le o 

Le le le le le, le le 
Le le le le le, le o 

Jangadeiro e Marinheiro 

Jangadeiro tá longe do barco. 
Marinheiro tá longe do mar. 
Sinto a falta do meu berimbau. 
Sem capoeira não posso ficar. 

Coeur (idem) 

O jangadeiro 
ta longe do barco 

O marinheiro 
ta longe do mar 
 

Mandei caiá meu sobrado 

Mandei caiá meu sobrado 
Mandei, mandei, mandei 
Mandei caiá de amarelo 
Caiei, caiei, caiei 
Mandei caiá meu sobrado 
Mandei, mandei, mandei 
Mandei caiá de amarelo 
Caiei, caiei, caiei 
Amarelo que lembra dourado 
Dourado, que é meu berimbau 
Dourado, de cordão de ouro 
Besouro, Besouro, Besouro 
Mandei… 
Pra quem nunca ouviu falar 
Pra aqueles que dizem: é lenda 
Pois saibam que Besouro preto 
Viveu, viveu e morreu 
 

Meu barco minha canoa 

Meu barco, minha canoa 
não paro de remar 
Eu remo a favor da maré 
Não deixo o meu barco virar 
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Meu patua 

Foi na Bahia que eu mandei fazer 
Foi na Bahia que eu mandei preparar 
Meu patuá meu pai meu patuá 
Meu patuá para me proteger 
Foi na Bahia que eu mandei fazer 
Foi na Bahia que eu mandei preparar 
Meu patuá meu pai meu patuá 
Meu patuá pra me protéger 
 

Na barra fora 

Na beira do mar na barra a fora 
Vadiando com Aidê 
No lamento da viola 
Angola que tem dende 
Idem 
 

Na beira do mar 

Foi na beira do mar 
Foi na beira do mar 
Aprendi a jogar capoeira de angola na 
beira do mar 
 

Nessa vida sozinho 

Nessa vida sozinho eu não sei andar 
Leleô, ô iaia 
Trago a capoeira pra me acompanhar 
Nessa vida sozinho eu não sei andar 
Leleô, ô iaia 
Trago a capoeira pra me acompanhar 
 

No lamento da viola 

Na beira do mar na barra a fora 
Vadiando com Aidê 
No lamento da viola 
Angola que tem dendê 

Coro : idem 
Angola que tem dendê, Angola que tem 
dendê 
Coro : idem 
 

No mercado modelo 

(Itapua Beiramar) 

No Mercado Modelo, tem Acaraje 
No Mercado Modelo, tem Acaraje 
O io io io Modelo 
O io io io Modelo 
 

O coqueiro balança 

Ê ê ê ê 
Ê ê a a 
Eu quero ver o coqueiro balançar 
Ê ê ê ê 
Ê ê a a 
Eu quero ver o coqueiro balançar 

Balança ê Balança 
O coqueiro balança 
 

O galho da limeira 

O galho da limeira 
A enchente carregou 
A maré ja deu passagem 
Vou buscar o meu amor 
Idem 
 

O Jacaré 

O Jacaré 
O Jacaré 
Galo ja canto 
Eu nao sei que hora é 
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O sobrado de Mama 

O sobrado de mamãe é debaixo d’água 
O sobrado de mamãe é debaixo d’água 
Debaixo d’água, por cima da areia 
Debaixo d’água, por cima da areia 
Tem ouro, tem prata , tem diamante que 
nos alumeia 
Tem ouro, tem prata , tem diamante que 
nos alumeia 
 

Ouço o berimbau viola 

(Mestre A. Pekeno) 

Ouço o berimbau viola 
O gunga tocou em você 
A corda que nos une na vida 
O dendê da capoeira é você 
 

Parabéns pra você (Joyeux anniversaire) 

Parabens pra você 
Nesta data querida 
Muitas felicidades 
Muitos anos de vida 
 

Paraná ê 

A roda está formada, Paraná 
O jogo vai começar, Paraná 
Paraná ê, Paraná ê, Paraná 
Vou dizer pra minha mulher, Paraná 
Capoeira me venceu, Paraná 
Paraná ê, Paraná ê, Paraná 
Obrigado Manteiga, Paraná 
Esse axé voce me dá , Paraná… 

 

 

Remador, Remador 

Remador, Remador 
Apressa esse barco no mar 
Eu quero ver meu amor 
Que mora do lado de lá 
Idem 
 

Seu Tupinamba 

Seu tupinambá 
quando vem na aldeia 
ele traz na cinta uma cobra coral 
Seu tupinambá 
quando vem na aldeia 
ele traz na cinta uma cobra coral  
 
Vem ver uma cobra coral (x2) 
Vem ver uma cobra coral (x2) 
 

Tamo Junto 

Tamo junto, misturado, quando berimbau 
tocar 
Tamo junto, misturado, quando 
berimbau tocar 
Me diga quem é você 
Vamos vadiar 
 

Tava na neira do mar 

Ta va na beira do mar 
Quando curio chegou 
Coro : idem 
Com berimbauv e atabaque 
Pandeiro e agogo 
Coro : idem 
Vai rolar vai rolar 
Capoeira na beira do mar 
Coro : idem 
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Tem energia na terra  

(Mestre China) 
 
Tem energia na terra 
Tem energia no mar 
A terra e a agua se encontram 
Faz o eixo da terra girar 
 

Venho de longe 

Angola é 
Angola á 
Venho de longe 
Eu quero voltar 
Idem 
 

Vim do navio de Aruanda 

Vim no navio de Aruanda, Aruanda ê 
Vim no navio de Aruanda, Aruanda á 
Porque me trouxeram de Aruanda 
Pra que me trouxeram de Aruanda 
Vim no navio de Aruanda, Aruanda ê 
 

Vou ver Juliana 

Quando a maré vaza ,  
vou ver Juliana, vou ver Juliana aê, vou ver 
Juliana 
 

Vou esperar lua voltar 

Vou esperar a lua voltar  
Eu quero entrar na mata ê  
Vou tirar madeira boa  
Pro meu berimbau fazer  
 
 
 

Viola 

E e e viola 
Toca que eu quero jogar angola 
e e e viola 
Toca que eu quero jogar angola 

Mas eu quero tocar 
Viola 

eu quero jogar 
Angola 

Vovó não quer 

Vovó não quer casca de coco no terreiro, o 
Maria 
Me faz lembrar do tempo de cativeiro 
Vovó não quer casca de coco no terreiro, 
o Maria 
Me faz lembrar do tempo de cativeiro 
Seu guarda civil não quer a roupa no 
quarador 
Seu guarda civil não quer a roupa no 
quarador 
Meu Deus onde vou quarar, quarar minha 
roupa 
Meu Deus onde vou quarar, quarar 
minha roupa 

https://www.youtube.com/watch?v=xCdSaFcHnUk
https://youtu.be/nPP88NwPLPE

