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☐ Agogo ☐ Reco-Reco ☐ Palma da mão ☐ Pandeiro ☐ Atabaque 
 

     A canoa virou marinheiro 
     La no fundo do mar tem dinheiro 
☐A canoa virou marinheiro 
 
     Ai, ai, ai, ai doutor  
     General foi pro mar, eu também vou  
☐Ai, ai, ai, ai doutor  
 
     Meu facão bateu embaixo 
☐A bananeira caiu 
 
     Vou mandar lecô  
☐Cajuê 
 
     Cruz credo avé Maria  
     Eu jogava e cantava ninguem respondia  
☐Cruz credo avé Maria 
 
     Dona Maria do Camboatá  
     Ela chega na venda, ela manda botá  
☐Dona Maria do Camboatá 
 
     Devagar, devagar  
     Devagar, devagarinho  
☐Devagar, devagar 
 
     Ê Paraná 
     Paraná, Paranaê, Paraná 
☐Ê Paraná 
 
     Gunga é meu, gunga é meu  
     Gunga é meu, é meu, é meu  
☐Gunga é meu, gunga é meu 
 
     Oi nega que vende aí  
     que vende aí, o que vende aí  
☐Oi nega que vende aí  
 
     Eu pisei na folha seca  
     Ouvi fazer chuê chuá  
     Chuê, chuê, chuê chuá  
☐Ouvi fazer chuê chuá 
 
     Tamanduá, como vai coroa 
     Tamanduá, como vai coroa 
     Oi Tamanduá 
☐Como vai coroa 
 
     Xô xô meu canário  
     Meu canário é cantador  
☐Xô xô meu canário 

     Abalou capoeira abalou 
     Mas abalou deixa abalar 
☐Abalou capoeira abalou 
 
     Ai, ai, ai, ai 
     São Bento me chama 
☐Ai, ai, ai, ai 
 
     O menino é bom  
     Bate palma pra ele  
     É bom é bom  
☐Bate palma pra ele 
 
     Camungerê como vai como tá  
☐Camungerê 
 
     Dà dà dà no nego  
     No nego você não dà  
☐Dà dà dà no nego 
 
     Como vai você, como vai você  
☐Dona Maria, como vai você 
 
     E e e, zum zum zum 
     Olha o homem que eu matei 
☐E e e, zum zum zum 
 
     Ê, Paraná, ê paraná 
     Paraná, Paraguai, Paraná 
☐Ê, Paraná, ê paraná 
 
     Era, era, era, 
     Eu sou mais a capoeira. 
☐Era, era, era. 
 
     O menino chorou  
☐Nhem nhem nhem 
 
     Oi, é tu que é Moleque 
☐Moleque é tu 
 
     Olha là o negro  
☐Olha o negro sinhà 
 
     Vou dizer minha mulher, Paranà  
     Capoeira me venceu, Paranà  
☐Paranà ê, Paranà ê, Paranà 
 
     Sai, sai Catarina 
     Saia do mar venha ver Idalina  
☐Sai, sai Catarina 

     Adão, Adão  
     Oi cadê Salomé, Adão  
     Oi cadê Salomé, Adão  
     O foi na Ilha de Maré  
☐Adão, Adão 
 
     Ai, ai, aidê  
     Joga bonito que eu quero ver  
☐Ai, ai, aidê 
 
     Adeus  
☐Boa viagem 
 
     Catarina minha nega 
     Onde tá que eu não te vejo 
     Eu tô na cozinha do branco 
     Preparando carangueijo  
     No fogo sinhá  
     Catarina 
     Tava no fogo ia ia 
☐Catarina 
 
     É legal, é legal  
     Jogar capoeira e tocar berimbau  
☐É legal, é legal 
 
     Ben-te-vi jogou 
☐Gamelera no chão 
 
     Eu nao sou daqui 
☐Marinheiro sou 
 
     Oi laê laê la  
☐Oi lêlê 
 
     Oi, sim sim sim, Oi não não não 
☐Oi, sim sim sim, Oi não não não 
 
     Onde vai caimão, caimão, caimão  
☐Onde vai caimão 
 
     Marimbondo marimbondo 
☐Pelo sinal 
 
     Pomba voou, pomba voou  
     pomba voou, gaviao pegou  
☐Pomba voou, pomba voou 
 
     Tim, Tim, Tim, la vai viola 
     O viola meu bem viola 
☐Tim, Tim, Tim, la vai viola 

 


