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Oi sim sim sim Chora menino, 
nhem nhem nhem

Oi sim sim sim, 
Oi não não não

Oi sim sim sim, 
Oi não não não 

Oi não não não, 
Oi sim sim sim

Oi sim sim sim, 
Oi não não não
 

Mas hoje tem, 
amanha não
Mas hoje tem, 
amanha não

Oi sim sim sim, 
Oi não não não
 

Mas hoje tem, 
amanha não
Olha a pisada 
de Lampião

Oi sim sim sim, 
Oi não não não

Oi! Chora menino!
Oh! Nhem nhem nhem

O menino chorou
Oh! Nhem nhem nhem

Porque não mamou
Oh! Nhem nhem nhem

Sua mãe tá na feira
Oh! Nhem nhem nhem

Ela ainda não voltou
Oh! Nhem nhem nhem

Oi! Chora menino!
Oh! Nhem nhem nhem

O menino chorou
Oh! Nhem nhem nhem
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Paranaue, Paranaue, Paraná 
Paranaue, Paranaue, 
Paraná 

Vou dizer a minha mulher, 
Paraná 
Capoeira me Venceu, Paraná

Paranaue, Paranaue, 
Paraná

Vou me embora pra favela, 
parana 
como já disse que vou, parana

Paranaue, Paranaue, 
Paraná

E desvera que o morro, 
parana 
se mudou para a cidade, 
parana

Paranaue, Paranaue, 
Paraná

Vou me embora pra essa 
terra, parana 
como já disse que vou, parana

Paranaue, Paranaue, 
Paraná

Eu aqui nao sou querido, 
parana 
mas na minha terra eu sou, 
parana

Paranaue Parana

Paranaue, Paranaue, 
Paraná

Cantando com alegria, parana 
Mocidade es que mata, 
parana

Paranaue, Paranaue, 
Paraná

O enfeite de uma mesa, 
parana 
É um garfo e uma colher, 
parana 

Paranaue, Paranaue, 
Paraná

O Enfeite de Uma cama, 
parana 
é o homem e uma mulher, 
parana

Paranaue, Paranaue, 
Paraná

A mulher pra ser bonita, 
parana 
Nao precisa se pintar, parana 

Paranaue, Paranaue, 
Paraná
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Lá no sitio da vovó

No meu aniversário
quero um abadá novo
o velho a galinha
já usou pra botar ovo

Có Có Có, Có Có Có
Assim cantava o galo
Lá no sitio da vovó

Tiro o leite da vaca
pra fazer manteiga e queijo
corro atrás do bezerro
imitando caranguejo

Có Có Có, Có Có Có
Assim cantava o galo
Lá no sitio da vovó

Cabrito tá escondido
  atrás da laranjeira
  um dia ele ainda
  vem brincar de Capoeira

Có Có Có,Có Có Có
Assim cantava o galo
Lá no sitio da vovó

Có Có Có, Có Có Có
Assim cantava o galo
Lá no sitio da vovó

Có Có Có, Có Có Có
Assim cantava o galo
Lá no sitio da vovó

Có Có Có, Có Có Có
Assim cantava o galo
Lá no sitio da vovó

Có Có Có, Có Có Có
Assim cantava o galo
Lá no sitio da vovó

Na parede da casa
tinha um relógio maluco
era só tocar o pandeiro
que aparecia o cuco 

Có Có Có, Có Có Có
Assim cantava o galo
Lá no sitio da vovó

O porco e o cavalo
estão dentro do curral
ouvindo o vovó
tocando o seu berimbau

Có Có Có, Có Có Có
Assim cantava o galo

Lá no Sitio da Vovó
(co co co)



5

AEIOU, UOIEA, AEIOU, 
Vem criança, vem jogar

AEIOU, UOIEA, AEIOU, Vem 
criança, vem jogar

AEIOU, UOIEA, AEIOU, 
Vem criança, vem jogar

Eu aprendi a ler, 
Aprendi a cantar,
Mas foi na capoeira, 
Que eu aprendi a jogar. 

AEIOU, UOIEA, AEIOU, 
Vem criança, vem jogar

Eu estudo na escola, 
Treino na academia, 
Respeito a minha mãe, 
O meu pai e minha tia. 

AEIOU, UOIEA, AEIOU, 
Vem criança, vem jogar

Sou criança, sou pequeno, 
Mas um dia eu vou crescer, 
Vou treinando Capoeira, 
Pra poder me defender. 

AEIOU, UOIEA, AEIOU, 
Vem criança, vem jogar

Capoeira é harmonia, É amor 
no coração, Capoeira tem 
criança, O futuro da nação.

A-E-I-O-U
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Quem vem la, sou eu

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
Jogo Capoeira
Capoeira sou eu

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

Mais sou eu, sou eu
Quem vem lá

Eu sou brevenuto
Quem vem lá

Montado a cavalo
Quem vem lá

Mais sou eu, sou eu
Quem vem lá

Eu não sou daqui 
Marinheiro só 

Eu não tenho amor 
Marinheiro só 

Eu sou da Bahia 
Marinheiro só 

De São Salvador 
Marinheiro só 

Lá vem, lá vem 
Marinheiro só 

Como ele vem faceiro 
Marinheiro só 

Todo de branco 
Marinheiro só 

Com seu abadá 
Marinheiro só 

Ô, marinheiro, marinheiro 
Marinheiro só 

Ô, quem te ensinou a nadar 
Marinheiro só 

Ou foi o tombo do navio 
Marinheiro só 

Ou foi o balanço do mar 
Marinheiro só 

Marinheiro só
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A maré ‘tá cheia, yoyó,
A maré ‘tá cheia, yayá!

A maré ‘tá cheia, yoyó,
A maré ‘tá cheia, yayá!

A maré subiu
sobe maré,

A maré desceu
desce maré,

Ô maré é de maré 
vou pra Ilha de Maré!

A maré ‘tá cheia, yoyó
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Roda maravilhosa
(La laue)
vers. curta
Lá lauê lauê lauê lauê 

Lá lauê lauê lauê lauê 

Lá lauê lauê lauê lauê 
Lá lauê lauê lauê lauê 

Em cada som, 
em cada toque 
em cada ginga, 
um estilo de jogo 

Em cada som, 
em cada toque 
em cada ginga, 
um estilo de jogo 

Lauê lauê lá... 
Lá lauê lauê lauê lauê

Lauê lauê lá... 
Lá lauê lauê lauê lauê

Dona Maria 
como vai você

Vai você, Vai você
Dona Maria, 
como vai você 

Como vai você, como vai você 
Dona Maria, 
como vai você

Joga bonito que eu quero ver 
Dona Maria, 
como vai você 

Joga com calma que eu quero 
aprender 

Dona Maria, 
como vai você 
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É da Nossa Cor

Auêauê auêêê,
lêlêlêlêlêlêlêlêlêôô 

Auêauê auêêê, 
lêlêlêlêlêlêlêlêlêôô

Tá no sangue da raça Brasileira, 
Capoeira 

É da nossa cor

Berimbau 
É da nossa cor

Atabaque 
É da nossa cor

pandeiro 
É da nossa cor

Auêauê auêêê, 
lêlêlêlêlêlêlêlêlêôô 

Auêauê auêêê, 
lêlêlêlêlêlêlêlêlêôô

Ai, ai, aidê

Ai, Ai, Aidê
Ai, ai, aidê 

O joga bonito que eu quero 
ver 

Ai, ai, aidê

O joga bonito que eu quero 
aprender 

Ai, ai, aidê

O mestre mandou eu jogar 
com você 

Ai, ai, aidê

Eu vim aqui foi pra lhe ver 
Ai, ai, aidê

Olha joga bonito que mestre 
que ver 

Ai, ai, aidê
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La la e la

O lalae lae la 
O lele

O lalae lae la 
O lele

O lalaee lalaee lalaee la la e la
O lalaee lalaee lalaee la 
la e la

O lalaee lalaee lalaee la la e la
O lalaee lalaee lalaee la 
la e la

Oh lae
La la e la

Oh lae
La la e la

Adeus (Boa Viagem)

Adeus 
Boa viagem

Adeus, adeus 
Boa viagem

Eu vou me embora 
Boa viagem

Eu vou agora 
Boa viagem

Adeus 
Boa viagem

Chegou a hora 
Boa viagem

Eu vou com Deus 
Boa viagem

E Nossa Senhora 
Boa viagem

Adeus... 
Boa viagem



Obrigado 
pelo treino

Eu sou 
de capoeira


