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AMADA BAHIA 

 

Cauana Santos Teixeira
*

 
 

Nossa Bahia é exemplo. 

De diversas variedades, 

Lugar rico de cultura, 

E de própria identidade. 

Êta Bahia arretada, 

Cheia de originalidade. 

 

Aqui na região tem o carnaval. 

Que é muito popular! 

Vem gente de todo canto, 

Pra curtir e pra dançar! 

Mas também gostam, 

De ver o baiano sambar. 

 

Este lugar é alegre.  

Cheio de sonoridade, 

De todo ritmo, de todo jeito, 

E com sua musicalidade. 

Uma mistura de beleza, 

Com sua própria identidade.  

 

Bahia de vários sabores, 

De comidas variadas, 

Acarajé, moqueca e caruru, 

São as mais procuradas. 

Se for reunir a família, 

O ideal é a gostosa feijoada. 

 

Tem também a buchada. 

Caranguejo, angu, vatapá, 

                                                           
* Aluna do 2º ano do Colégio Estadual Antônio Carlos Magalhães. 
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Tem rabada, vinagrete, fritada, 

Tem ensopado acaçá e abará 

A comida é gostosa demais! 

Venha experimentar. 

 

E o sotaque da Bahia. 

É massa de ouvir, 

Não comer reggae de ninguém, 

É de lei isso aí! 

O “oxe” você escuta, 

Em todo canto por aqui. 

 

É a Bahia da dança. 

E também da diversão. 

É a resenha dos gringos, 

Fazendo a coreografia do verão. 

É a Bahia do “oxente”, 

E a do “tá viajano mermão”? 

 

Somos sim diferentes. 

Na música e no jeito de falar! 

Roupas, cor da pele e penteados, 

Até o jeito de dançar. 

Sou Baiana e tenho orgulho, 

Dessa família participar.  

 

O povo é unido e fiel à raça. 

Galego, negro, parda, mulata, 

Tem em cada cultura saber e graça! 

Pense numa cultura rica! 

E de forte tradição, 

A Bahia é sim, minha grande paixão! 

 

 

Cauana Santos Teixeira 


