
LINHA DE MARINHEIROS 
 
Pontos Individuais 
 
Marinheiro Martinho 
Composição: Reinaldo Godinho 
Onde nasce o sol, no mar > 
Marinheiro tem seu despertar  >2x 
Chama, chama Iemanjá > 
Marinheiro Martinho > 
Remando o barquinho nas ondas do mar >2x 
Rema, rema, rema Martinho > 
Marinheiro da crista do mar >2x 
  
Marinheiro Capitão 
Composição: Eli 
É o marinheiro Capitão > 
Que no apito do navio > 
Vai ancorar >2x 
Navegando em águas claras 
Seu navio vai ancorar 
Vem trazendo o marinheiro 
Capitão que vai chegar 
Capitão faz continência  
Tem licença pode entrar 
Pois o mar está sereno 
E a brisa a refrescar 
Ele já saiu das águas 
Vem na terra trabalhar 
Mas se o nó é de botija 
Capitão manda soltar 
Capitão saiu das águas  
Vem na terra trabalhar 
Dá o vento a liberdade > 
Para o mar atravessar >2x 
 
Marinheiro Zé da Onda 
 
Toda casa tem um Zé, é seu Zé 
Todo Zé tem uma onda, é, pois é 
E é por isso que aqui vem 
Ele é Seu Zé da Onda 
O mar se acalmou 
Oxalá mandou 
Zé da Onda no terreiro 
Ele é bom marinheiro > 
Ele é trabalhador > 2x 



 
Marinheiro Avelar 
 
Seu Avelar, Seu Avelar 
Tem história prá contar 
Do alto mar 
Mercante brasileiro 
Navegou o mundo inteiro 
Pra chegar neste Congá 
Ele é do mar >  
Do manto da mãe Sereia > 
Vem trabalhar > 
Quando chega na areia >2x 
 
Marinheiro Silvinho 
 
Sou um marinheiro 
Que vem lá longe no mar 
Eu sou um marinheiro 
Com farda militar 
A estrela que eu carrego 
É a estrela de Iemanjá 
Marinheiro Silvinho 
Com apito é só chamar 
 
Martin Parangolá 
1. 
Lá fora apitou o navio 
Ele apitou e tornou a apitar 
A barra está toda tomada 
Pelos marinheiros  
De Martim Parangolá 
2. 
Rema a canoa marinheiro 
Rema a canoa devagar 
Essa canoa só foi feita 
Pra Martim Parangolá 
 
Martin Pescador 
 
Seu Martim Pescador 
Que vida é a sua 
É bebendo cachaça, caindo na rua 
Eu também sei nadar > 
Eu também sei nadar no mar > 
Eu também sei, também sei > 



Também sei nadar >2x 
Na barra vi todos os navios 
Perguntando se podia entrar 
A barra já está tomada seu marujo > 
Nessa barra aqui quem manda é Oxalá 
 
Marinheiro Tarimã 
 
Tarimã, Tarimã, Tarimã 
Tarimã está no fundo do mar 
Oh! Gente cadê sereia 
A sereia está no fundo do mar 
Auê maioral 
Virou zigazamba lá no fundo do mar 
Marinheiro vem do mar 
No balanço do navio 
Vem trazendo a santa benção 
Para todos os seus filhos 
Iemanjá governa as águas 
Iansã a tempestade 
Com a força do divino 
Vem trazendo a caridade 
No céu a lua brilha 
As ondas do mar balançam 
No dia de nossa senhora 
Na areia a sereia canta 
 

 
PONTOS DE LINHA 
 
1. 
Oh marinheiro, marinheiro, marinheiro só 
Quem te ensinou a nadar, marinheiro só 
Foi o tombo do navio, marinheiro só 
Foi o balanço do mar, marinheiro só 
Lá vem, lá vem marinheiro só 
Ele vem faceiro, marinheiro só 
Todo de branco, marinheiro só 
Com seu bonezinho, marinheiro só 
Eu não sou daqui, marinheiro só 
Eu não tenho amor, marinheiro só 
Eu sou da Bahia, marinheiro só 
De São Salvador, marinheiro só 
 
2. 



Quem te ensinou a nadar 
Quem te ensinou a nadar 
Foi, foi, Marinheiro foram > 
Os peixinhos do mar >2x 
Ei nós > 
Que viemos de outras terras de outro mar >2x 
Temos pólvora chumbo e bala > 
Nós queremos é guerrear >2x 
 
3. 
Foi pelo canto da Sereia 
Que o Marinheiro se encantou 
Com o mar 
Conheceu Nossa Senhora 
Hoje é filho de mãe Iemanjá >2x 
Vem neste terreiro 
Os Marinheiros vêm nos ajudar 
Vêm trazendo a força e a magia 
Que só tem no mar 
 
4. 
Quando o canoeiro vai pro mar 
Vai sob o manto de Mãe Iemanjá 
Tem a proteção de Zambi 
É um Marinheiro, logo vai chegar 
Quando o canoeiro está no mar 
Está sob o manto de Mãe Iemanjá 
Tem a proteção de Zambi 
É marinheiro que vem trabalhar 
Quando ele está na areia 
Ele é filho de Seu Beira Mar 
Filho da mãe Sereia 
Está sob o manto do Pai Oxalá 
 
5. 
Os Marinheiros quando vêm neste Congá 
Vem trazendo muita força 
Com as estrelas do mar 
Eles vêm com as benções de Iemanjá 
Vem trazendo alegria 
Para os filhos de Oxalá >2x 
Com as conchinhas e as estrelas do mar 
Marinheiros no terreiro 
Eles vêm nos ajudar 
Sua tristeza agora eles vão levar 
E o sol na sua vida 



Vai voltar a brilhar 
E para sempre a sua vida vai mudar 
 
6. 
Adaptação: Eli 
Não vou pro mar 
Porque não sei nadar >2x 
A maré está muito cheia 
A canoa vai virar 
Não vou pro mar 
Porque não sei nadar>bis 
Vou chamar os marinheiros 
Pra vir nos ajudar 
 
7. 
A onda me trouxe, 
E o vento me leva 
Quando a onda passar  
Eu me sento na pedra 
 
8. Correntes do mar 
Puxa as correntes do mar marinheiro 
Oh Marinheiro, oh Marinheiro 
Eu vim trabalhar no terreiro 
 
9. Marujo Triste 
É triste ver um Marujo > 
Na proa de seu navio >2x 
Só vejo o céu > 
Só vejo o mar > 
Só ouço o canto da mamãe sereia >2x 
 
10. 
Seu Marinheiro eu não sei por que > 
Toda a madrugada eu sonhei com você >2x 
Marinheiro é bom, bom nesta corrente 
Só um Marinheiro, pra salvar toda essa gente 
 
11. 
Ô marinheiro de Aruanda 
Marinheiro 
Vamos todos saravar 
Marinheiro 
No terreiro de Umbanda 
Marinheiro 
Com as bençãos de oxalá 



Ô marinheiro de Aruanda 
Marinheiro 
Paz e amor pros filhos seus 
Marinheiro 
Ilumina meu caminho 
Marinheiro 
Sou eu, sou eu 
 
12. Marujada 
Atravessei o mar a nado 
Por cima de dois barris 
Eu ia ver a Juremeira 
E os caboclos do Brasil 
 
13. Marinheiros 
Composição: Eli 
Foi pelo canto da Sereia 
Que o Marinheiro se encantou 
Com o mar 
Conheceu Nossa Senhora 
Hoje é filho de mãe Iemanjá >2x 
Vem neste terreiro 
Os Marinheiros vêm nos ajudar 
Vem trazendo a força e a magia 
Que só tem no mar 
 
14. Viajei o mar inteiro 
Eu viajei camarada o mar inteiro > 
E eu remei camarada, o mundo inteiro >2x 
Água salgada, meu mano > 
Quem me criou >2x 
Eu vim do mar camarada > 
Pro mar eu vou >2x 
 
15. 
Marinheiro, marinheiro 
Vem trabalhar 
Marinheiros vêm chegando 
No terreiro de Oxalá 
Salve esta embarcação 
E os mistérios da Calunga 
Salve as sereias do mar 
Salve as águas poderosas > 
Do reino de Iemanjá >2x 
 
16. 



Marinheiro agüenta o leme 
Não deixa a barca virar 
É contra o mar, é contra o vento 
É contra o vento, é contra o mar 
 
PONTOS DE SUBIDA 
 
Subida do Marinheiro Capitão 
 
É o Marinheiro Capitão 
Que vai pras ondas do mar 
Vai viajar 
É o Marinheiro Capitão 
Que vai pras ondas do mar 
Com Iemanjá 
 
1.  
Navio apitou é chegada a hora >2x 
Marinheiro da Umbanda > 
Vão embora com a aurora >2x 
 
2. 
A onda do mar rolou 
A onda do mar rolou 
Marinheiros de Iemanjá 
A onda do mar levou >2x 
 
3. 
Adeus camarada, adeus, adeus 
Que eu já vou embora 
É no balanço do mar  
Que eu vim aqui 
É no balanço do mar 
Que eu vou embora 


