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1. A bananeira caiu
Meu facão bateu em baixo
A bananeira caiu
O meu facão era de aço
A bananeira caiu
Cai, cai, cai, cai, cai bananeira
A bananeira caiu
Mas o arrastão bateu em baixo
A bananeira caiu
Cai, cai de qualquer maneira
A bananeira caiu
2. A Capoeira tem que ter
A Capoeira tem que ter molejo,
A Capoeira tem que balançar,
A Capoeira tem que ter magia,
Tem que ter energia, para poder jogar.
Coro

16. Eu vim fazer chuê chuá
17. Gunga é meu
18. Leva morena me leva
19. Marinheiro sou
20. Me leva meu bem la na Bahia
21. Meu Berimbau, instrumento musical
22. Moça bonita
23. O Capoeira venceu
24. O meu Pandeiro, a minha Viola
25. Paranauê, Paranauê, Paraná
26. Prestar atenção
27. Quem vem lá sou eu
28. Quero ver jogar
29. Sai, sai Catarina
30. Saia da porta, menino
31. São Bento me chama
32. Sim sim sim, não não não
33. Solta a mandinga
34. Tim, tim, tim lá vai Viola
35. Vim da Bahia pra lhe ver
36. Zählen

3. A manteiga derramou
Vou dizer ao meu senhor
Que a manteiga derramou
Vou dizer ao meu senhor
Que a manteiga derramou
A manteiga não é minha
A manteiga é de ioiô
Coro
A manteiga é do senhor
Caiu no água e se molhou
Coro
A manteiga é do patrão
Caiu no chão e espalhou
Coro
A manteiga é de iaiá,
A manteiga é de ioiô
Coro
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4. A pisada do Caboclo
Como é bonito a pisada do Caboclo
Como é bonito a pisada do Caboclo
Como é bonito a pisada do Caboclo
Como é bonito a pisada do Caboclo
Ele pisa pro lado
Ele pisa pro outro
Ele fuma charuto
Olhando pro povo, Caboclo
Coro
Ele samba na terra
Pro lado e pro outro
Ele fuma charuto
Olhando pro povo, Caboclo
Coro
5. Bahia Axé
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7. Boa viagem
Adeus
Boa viagem
Adeus, adeus
Boa viagem
Eu vou me embora
Boa viagem
Eu vou com Deus
Boa viagem
Com a nossa Senhora
Boa viagem
Pará o mundo a fora
Boa viagem
Eu vou, já vou
Boa viagem
8. Cai, cai, cai, cai

Que bom
Eu estou com vocês
Estou com vocês
Aqui nesta roda

Nem tudo que reluz é ouro,
Nem tudo que balança cai.
Cai, cai, cai, cai,
Capoeira balança, mas não cai

Aqui nesta roda
Com este conjunto

Cai, cai, cai, cai
Capoeira balança, mas não cai

Com este conjunto
Bahia Axé, Axé Bahia
Bahia Axé, Axé Bahia
6. Bahia, Bahia ê
A mulher pra ser bonita
Não precisa se pintar
A pintura vem do Diabo
A beleza o Deus dá.
Bahia, Bahia ê, Bahia, Bahia â
Bahia, Bahia ê, Bahia, Bahia â
Lá no céu tem três estrelas
Todas três em carrerinha
Uma minha outra tua
Uma vai ficar sozinha.
Coro

Cai, cai, cai, cai
Nem todo sorriso é falso,
Nem todo pensamento mal.
Cai, cai, cai, cai,
Capoeira balança, mas não cai
Cai, cai, cai, cai
Capoeira balança, mas não cai
Cai, cai, cai, cai
Nem tudo no mundo é malícia,
Nem todo pensamento é paz.
Cai, cai, cai, cai,
Capoeira balança, mas não cai
Cai, cai, cai, cai
Capoeira balança, mas não cai
Cai, cai, cai, cai
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9. Dá, dá, dá, no nêgo
Dá, dá, dá no nêgo
No nêgo você não dá
Dá, dá, dá no nêgo
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12. É Capoeira
É Capoeira, é Capoeira,
É Capoeira, é Capoeira.
! Capoeira !

Mas se der, vai apanhar

Coro
Dá, dá, dá no nêgo

Deixe o nêgo vadiar
Dá, dá, dá no nêgo
10. Dona Maria, como vai você?
Eh, vai você, vai você
Dona Maria, como vai você?
Como vai você, como vai você?
Dona Maria, como vai você?
Jogo bonito que eu quero ver
Dona Maria, como vai você?
Jogo de baixo que eu quero ver
Dona Maria, como vai você?
Jogo de cima que eu quero ver
Dona Maria, como vai você?
Jogo de fora que eu quero ver
Dona Maria, como vai você?
Jogo de dentro que eu quero ver
Dona Maria, como vai você?
11. Dona Maria do Camboatá
Dona Maria do Camboatá
Ela chega na venda e manda botar
Dona Maria do Camboatá
Ela chega na venda
E manda comprar
Dona Maria do Camboatá
Ela volta na venda
pra reclamar
Dona Maria do Camboatá
Ela chega na venda
E manda trocar
Dona Maria do Camboatá
Ela começa a ginga
E faz salto mortal
Dona Maria do Camboatá
Dona Maria
Como vai, como está?
Dona Maria do Camboatá

13. É da nossa cor
Auê, auê, auê, eeeeeh,
lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê,lê lê, e oooh
Auê, auê, auê, eeeeeh,
lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê,lê lê, e oooh
É do sangue, da cultura brasileira,
Capoeira
É da nossa cor
Berimbau
É da nossa cor
Pandeiro
É da nossa cor
Atabaque
É da nossa cor
Agôgô
É da nossa cor
Auê, auê, auê, eeeeeh,
lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê,lê lê, e oooh
Auê, auê, auê, eeeeeh,
lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê,lê lê, e oooh
14. É legal, é legal
É legal, é legal
Jogar Capoeira é um negócio legal
É legal, é legal
Tocar o Pandeiro e tocar Berimbau
É legal, é legal
Jogar Capoeira e faz salto mortal
É legal, é legal
É legal, é legal, é legal, é legal
É legal, é legal
O nosso grupo é um grupo genial
É legal, é legal

Cantigas de Capoeira

www.kapoeira.de

15. Eu quero ver...Capoeira

4. Fevereiro 2006

Página 4 de 8

18. Leva morena me leva

! Eu quero ver !
Capoeira
Quero ouvir Berimbau
Quero ouvir Berimbau
Quero ver a rasteira
Quero ver a rasteira
Angola e Regional
Angola e Regional
! Eu não sou daqui !
Capoeira
Eu sou de São Salvador
Eu sou de São Salvador
Eu aprendi Capoeira
Eu aprendi Capoeira
Foi Bimba quem me ensinou
Foi Bimba quem me ensinou
16. Eu vim fazer chuê chuá
Eu pisei na folha seca
Eu vim fazer chuê chuá
Chuê chuê chuê chuá
Eu vim fazer chuê chuá
Na volta que o mundo deu,
Na volta que o mundo dá,
Chuê chuê chuê chuá
Eu vim fazer chuê chuá
Quem viaja pelo mundo,
Tem histórias pra contar,
Chuê chuê chuê chuá
Eu vim fazer chuê chuá

Leva Morena me leva,
Leva pro seu bangalô
Leva Morena me leva,
Que sou Capoeira, já disse que sou
Leva Morena me leva,
Leva pro seu bangalô
Leva Morena me leva,
Que hoje faz frio, amanhã faz calor
Coro
Me leva me leva me leva
Pra baixo do seu cobertor
Coro
Leva Morena me leva,
Que hoje sou pobre, amanhã sou doutor
Coro
19. 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
Oh, marinheiro, marinheiro
Marinheiro sou
Quem te ensinou a nadar
Marinheiro sou
Oh, foi o tombo do navio
Marinheiro sou
Oh, foi o balanço do mar

17. Gunga é meu
Esse Gunga é meu, esse Gunga é meu,
Esse Gunga é meu, esse Gunga é meu
Gunga é meu, Gunga é meu
Esse Gunga é meu,
Foi meu pai que me deu
Gunga é meu, Gunga é meu
Esse Gunga é meu,
É meu, é meu
Gunga é meu, Gunga é meu
Esse Gunga é meu,
Foi meu Mestre que me deu
Gunga é meu, Gunga é meu

Marinheiro sou
Oh, lá vem, lá vem
Marinheiro sou
Ele vem faceiro
Marinheiro sou
Todo de branco
Marinheiro sou
Com seu bonezinho
Marinheiro sou
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20. Me leva meu bem la na Bahia
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22. Moça bonita

Me leva meu bem la na Bahia
Me leva meu bem la no Sertão
Coro

Moça bonita
Vê se não chora
Eu vou me embora
Com meu Berimbau Viola
Moça bonita
Vê se não chora
Eu vou me embora
Com meu Berimbau Viola

21. Meu Berimbau, instrumento musical
Meu Berimbau,
Instrumento musical.
Meu Berimbau,
Você é fenomenal.
Meu Berimbau,
Instrumento musical.
Meu Berimbau,
Você é fenomenal.
Berimbau, Berimbau
Instrumento que faz som
Toca guerra e toca paz
E a chula de amor.
Entro na roda,
Logo vou me encaminhar
Com a baqueta e arruela
A minha chula vou cantar.

O Gunga marca
O Médio dobra
Olha aí
A revirada do Viola
Coro
O meu Viola
Tem harmonia
Pro Capoeira
Ele passa energia
Coro

Coro

O meu Viola
É de beriba
Foi um presente
Eu ganhei de Mestre Bimba
Coro
Sou Capoeira,
Sou mandingueiro
Com meu Viola
Já rodei o mundo inteiro
Coro
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23. O Capoeira venceu
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26. Prestar atenção

Foi, foi no clarão da lua
Eu vi acontecer,
Num Vale-Tudo com Jiu-Jitsu
O Capoeira venceu.
Mas foi...
Foi, foi no clarão da lua
Eu vi acontecer
Num Vale-Tudo com Jiu-Jitsu
O Capoeira venceu.
Deu armada e deu rasteira,
Meia-lua e a ponteira
Logo no primeiro round
Venceu o Capoeira
E embaixo do ringue
O meu Mestre vibrava
Tocando o Berimbau
Enquanto a gente cantava.
Mas foi...
Coro
24. O meu Pandeiro, a minha Viola
O meu Pandeiro, a minha Viola
Na bateria vão fazer a marcação.
Coro
25. Paranauê, Paranauê, Paraná
Paranauê, Paranauê, Paraná
Paranauê, Paranauê, Paraná
Vou me embora pra favela, Paraná
Como eu já disse eu vou, Paraná
Paranauê, Paranauê, Paraná
Diz que eu moro, Paraná
Se mudou para cidade, Paraná
Paranauê, Paranauê, Paraná
Batuque todo dia, Paraná
Mulata de qualidade, Paraná
Paranauê, Paranauê, Paraná
Vou me embora, vou me embora, Paraná
Como eu já disse que eu vou, Paraná
Paranauê, Paranauê, Paraná
Aqui eu não sou querido, Paraná
Na minha terra eu sou, Paraná
Paranauê, Paranauê, Paraná

Eh, só prestar atenção
Essa luta brasileira
É Capoeira, meu irmão.
Eh, só prestar atenção
Essa luta brasileira
É Capoeira, meu irmão.
Eh, só prestar atenção
Capoeira é luta nossa
Luta da libertação.
Coro
Agora quero ouvir só
o Berimbau... / o Pandeiro... / o Atabaque... / as
Palmas... / a Galera... / o Caxixí... / o Agôgô...
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27. Quem vem lá sou eu
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29. Sai, sai Catarina

Quem vem lá sou eu
Quem vem lá sou eu
Berimbau bateu
Capoeira sou eu

Sai, sai Catarina
Saia do mato venha ver Idalina
Sai, sai Catarina
Oh, Catarina venha ver
Quem vem lá sou eu
Quem vem lá sou eu
Berimbau bateu
Capoeira sou eu

Eu venho de longe
Venho de Itapuna
Jogo Capoeira
O meu nome é Suassuna
Coro
Lá vem a cavalaria
Da princesa Teodora
Cada cavalo um cela
Cada cela uma senhora

Sai, sai Catarina
Saia do mato, venha ver, venha ver
Sai, sai Catarina
Catarina meu amor
Sai, sai Catarina
Saia de lá, venha ver Idalina
Sai, sai Catarina
Catarina, minha nega
Sai, sai Catarina
30. Saia da porta, menino

Quem vem lá

Saia da porta, menino
Vem aprender Capoeira
Vem aprender a mandinga
A ginga da arte Capoeira
Saia da porta, menino
Vem aprender Capoeira
Fazer salto mortal, armada, martelo
Aú e a rasteira
Coro
Vem aprender a malícia
O jogo bonito da Capoeira
Coro

Quem vem lá

31. São Bento me chama

Coro
Mas sou eu, sou eu
Quem vem lá
Sou eu benvenuto
Quem vem lá
Montando cavalo
Quem vem lá
Fumando charuto
Quem vem lá
Mas sou eu, sou eu
Sou eu benvenuto
Vestido de luto
Quem vem lá
Sou eu benvenuto
Quem vem lá

São Bento me chama
Ai ai ai ai
São Bento me leva
Ai ai ai ai
São Bento me prenda

28. Quero ver jogar

Ai ai ai ai
São Bento me solta

Quero ver jogar
Pode até cair
Mas se levantar
Quero ver sorrir

Ai ai ai ai
São Bento me quer
Ai ai ai ai
Coro

São Bento me puxa
Ai ai ai ai
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32. Sim sim sim, não não não
Oi sim sim sim, oi não não não
Oi sim sim sim, oi não não não
Mas hoje tem, amanhã não
Mas hoje tem, amanhã não
Oi sim sim sim, oi não não não
Mas hoje tem, amanhã não
Olha pisada de Lampião
Oi sim sim sim, oi não não não
33. Solta a mandinga
Solta a mandinga ê,
Solta a mandinga â,
Solta a mandinga ê Capoeira,
Solta a mandinga â.
Solta a mandinga ê
Solta a mandinga â
Solta a mandinga ê, Parafuso
Solta a mandinga â.
Coro
34. Tim, tim, tim lá vai Viola
Tim, tim, tim lá vai Viola
Tim, tim, tim lá vai Viola
O Viola, meu bem Viola
Tim, tim, tim lá vai Viola
Que jogo bonito o jogo de Angola
Tim, tim, tim lá vai Viola
Jogo de dentro e jogo de fora
Tim, tim, tim lá vai Viola
O lê lê, lá vai Viola
Tim, tim, tim lá vai Viola
35. Vim da Bahia 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
Coro
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36. Zählen
! Um !
! Dois !
! Três !
! Quatro !
! Cinco !
! Seis !
! Sete !
! Oito !
! Nove !
! Dez !

! Capoeira !
! Capoeira !
! Capoeira !
! Capoeira !
! Capoeira !
! Capoeira !
! Capoeira !
! Capoeira !
! Capoeira !
---

