
LINHA DE BAIANOS 
 
Ponto Individual 
 
Seu Zé do Trilho 
Composição: Fernanda Silva  
Seu Zé do Trilho vem de Aruanda 
Ele vem trabalhar na Umbanda 
Vindo lá da Bahia 
Trazendo axé, muito amor e harmonia 
Eita, baiano formoso 
Com seu olhar carinhoso 
Eita, baiano faceiro 
Quebra demanda e alegra o terreiro 
Seu Zé do Trilho acabou de chegar 
Veio no balanço do mar 
Trouxe o alto astral da Bahia 
Na fé de Zambi e da Virgem Maria  
 
PONTOS DE LINHA 
 
1. 
Bahia, oh África 
Vem cá, vem nos ajudar >2x 
Força baiana > 
Força africana > 
Força divina > 
Vem nos ajudar >2x 
 
2. 
Quem tem baiano pisa > 
Eu quero ver pisar >2x 
Arreia arreia baianada > 
Aqui nessa Congá >2x 
 
3. 
Quando eu cheguei na Bahia 
Estrada eu não via 
Em cada encruza que eu passava 
Uma vela eu acendia 
 
4. 
Baiano é povo bom > 
Povo trabalhador >2x  
Quem mexe com baianos > 
Mexe com Nosso Senhor >2x 



 
5. 
Lá na Bahia > 
Ninguém pode com os baianos >2x 
Quebra coco > 
Arrebenta a sapucaia > 
Vamos todos saravar >2x 
 
6. 
Se ele é baiano 
Agora que eu quero ver 
Dançar catira no azeite de dendê 
Eu quero ver >  
Os baianos de Aruanda >  
Trabalhando na Umbanda > 
Para o bem vencer >2x 
 
7. 
Na Bahia tem um coco > 
Nesse coco tem dendê >2x 
Olha diga como é que se come esse coco > 
Esse coco que é bom de comer >2x 
 
8. 
Nheco nheco, tico tico, mela mela 
Eu passei pela capela 
Fui ver padre no altar 
Eu dei um pulo, eu dei dois pulos 
Eu dei três pulos 
Acabei pulando o muro 
Não parei mais de pular 
Meu camarada 
Venha ver a brincadeira 
Nego planta bananeira 
Vira de perna pro ar 
Já me falaram 
Que a Umbanda é brasileira 
Que essa gira é uma beleza 
E eu também quero girar 
Na Bahia tem, vem ver 
Leite de coco, xareu de dendê 
 
9. 
Composição: Eli 
Quando eu chamo um baiano > 
Junto vem a baianada >2x 



Vem jogando capoeira > 
Rastelando a maldade >2x 
Povo baiano vem  
Cuidar dos irmãos seus 
Vem limpar este Terreiro 
Este povo é de Deus >2x 
 
10. Baiana Feiticeira 
 
Baiana faz e não manda > 
Não tem medo de demanda >2x 
A Baiana é feiticeira 
Ela é filha de Nagô 
Trabalha com pó de pemba 
Pra ajudar Babalaô >2x 
É baiana sim > 
É baiana é >2x 
Vem desmanchar mandinga >  
Com azeite de dendê >2x 
Baiana faz e não manda > 
Não tem medo de demanda >2x 
 
11. 
Na Bahia tem 
Eu vou mandar buscar 
Lampião de vidro, oi sinhá 
Para clarear 
 
12. 
Que navio é esse 
Que chegou aqui agora 
É o navio negreiro 
Com escravos de Angola 
Veio com bantos, congos e guinés 
Trazendo a Umbanda 
E a capoeira a quem tem fé 
 
13. 
Oh meu Senhor do Bonfim 
Valei-me meu salvador 
Vinde, salvai vossos filhos 
Povo da Bahia chegou 
 
14. 
Balança a porteira velha 
Balança, balanceou 



Balança a porteira velha 
Que baiano já chegou 
 
15. 
Ê Bahia 
Bahia de nosso Senhor do Bonfim 
Ê Bahia 
Pede a Oxalá por mim 
Baiana da saia rendada 
Tabuleiro de acarajé 
Baiana tá no terreiro 
Mostrando samba no pé 
 
SUBIDA DE BAIANOS 
 
O trem apitou baiano viajou >2x 
Baiano viajou, com Nosso Senhor >2x 
 


