Musicas de Capoeira
1.
Sai Sai Catarina
Sai do mar vem ver Idalina
Sai Sai Catarina
Catarina minha nega
Sai Sai Catarina
Onde tá que nao te vejo
Sai Sai Catarina
Tá na praia tá no mangue
Sai Sai Catarina
Tá catando caragueijo
2.
ÉoAéoB
ÉoAéoBéoC
ÉoAéoB
ÉoAéoBéoC
Oh! Ai ai Quero aprender
Ai ai
O ABC
Ai ai
Da capoeira
Ai ai
3
Ai ai ai ai
Sao Bento me chama
Ai ai ai ai
Sao Bento chamou
Ai ai ai ai
Pra jogar capoeira
Ai ai ai ai
Oi me chama que eu vou
Ai ai ai ai
Aranha me puxa
Ai ai ai ai
Oi me joga no chao
Ai ai ai ai
Castiga esse nego
Ai ai ai ai
Conforme a razao
Ai ai ai ai

4
Jogo de dentro jogo de fora
Valhe me Deus minha nosso Senhora
Jogo de dentro jogo de fora
Olha jogo de dentro olha o jogo de fora
Jogo de dentro jogo de fora

5
Valhe me Deus Senhor Sao Bento
Eu vou jogar meu Barravento
Valhe me Deus Senhor Sao Bento
Quando vê cobra assanhada
Valhe me Deus Senhor Sao Bento
Nao bote o pé na rodia
Valhe me Deus Senhor Sao Bento
A cobra assanhada morde
Valhe me Deus Senhor Sao Bento
Se eu fosse a cobra lhe mordia
Valhe me Deus Senhor Sao Bento
Vou jogar meu Barravento

6
Paranauê Paranauê Parana
Disseram para minha mulher, capoeira me venceu
Paranauê Paranauê Parana
Eu jurei bate pé firme, nada disso aconteceu
Paranauê Paranauê Parana
Bom Jesus dos Navegantes, que navega pelo mar
Paranauê Paranauê Parana
Eu também sou marinheiro, Também quero navegar
Paranauê Paranauê Parana

7
Vou dizer a meu senhor que manteiga derramou
A manteiga nao é minha a manteiga é do senhor
Vou dizer a meu senhor que manteiga derramou
A manteiga do patrao caiu no chao e se quebrou
Vou dizer a meu senhor que manteiga derramou
A manteiga é de Iaia a manetiga é de Ioio
Vou dizer a meu senhor que manteiga derramou
A manteiga do patrao garrafinha derramou
Vou dizer a meu senhor que manteiga derramou

8
Eh vai voce como vao voce
Dona Maria como vai voce
Vai voce como vai voce
Dona Maria como vai voce
Como vai como passou
Dona Maria como vai voce

9
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
Sou eu sou eu
Quem vem lá
Sou eu venenoso
Quem vem lá
Oi montado a cavalo
Quem vem lá
Oi fumando charuto
Quem vem lá
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 longe venho da Bahia
Jogo capoeira dia e noite, noite e dia
Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu
Berimbau bateu capoeira sou eu
Lá vem a cavalaria da Princesa Teodora
Em cada cavalo um cela em cada cela uma senhora
Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu
Berimbau bateu capoeira sou eu

10
Oh! Ia ia
Meu senhor mandou chamar oh! Ai ai
Oh! Ia ia
Diga a ele que vou já oh! Ia ai
Oh! Ia ia
Tô jogando capoeira oh! Ia ia
Oh! Ia ia
Diga a ele que vou já oh! Ia ia
Oh! Ia ia
Meu senhor tá em chanado oh! Ia ia
Oh! Ia ia
Só vou lá quando acabar
Oh! Ia ia

11.
Agora sim que mataram meu Besouro
Oh! Meu Besouro Besourinho Cordao de Ouro
Agora sim que mataram meu Besouro
Oh! Meu Besouro Besourinho Cordao de Ouro
Besourinho, Besourinho
Cordao de Ouro
12.
Capineiro de Ioio Capitneiro de Iaia
Capineiro de Ioio Capitneiro de Iaia
Corta capim ai
Capineiro
Só corta onde eu mandar
Capineiro
Quem nao pode com Marimbondo
Capineiro
Nao assanha mangangá
Capiniero
Na fazenda no Sertao a tristeza era de mais
Na fazenda no Sertao a tristeza era de mais
Era cana na moenda
Pra fazer Garapa
Era milho no pilao
Pra fazer Fúba
Ela nadava sete leguas
Sem olhar pra trás
Cada paso que ela ouvia
Era o Capataz
13.
Eu vim de Luanda êh! Meus Pais são de Luanda
Eu vim de Luanda êh! Meus Pais são de Luanda
Capital de Angola é Luanda
Luanda, Luanda, Luanda
(Mestre China)

