
 
 

MÚSICAS GRAVADAS 
 

CD  - Abadá-capoeira (1) - Mestre Camisa 
Mestre dos Mestres (Mestre Camisa) 

Bahia que tem dendê (Cláudio Moreno) 

Galo já cantou (DP - Mestre Camisa - adaptação) 

Eu não sou daqui (Leléu) 

Onça Pintada (Mestre Camisa) 

Chora Capoeira (DP - Mestre Camisa - adaptação) 

Cuidado moço (Mestre Camisa) 

Iaiá ioiô (Edson show) 

Hoje tem capoeira (Olho de gato) 

É Bimba, É Bimba (Valdir Sales - Mestre Camisa - adaptação) 

Bate o machado (Mestre Camisa) 

Lavadeira (Mestre Camisa) 

Alô Maria 

Lei do Cão (Cláudio Moreno) 

Abadá-capoeira (Lagartão) 

  

 

CD  - Abadá-capoeira (2) - Mestre Camisa (org.) 
O berimbau (Brucutu) 

Mainha (Cobra e Cebolão) 

Curva de rio (Charm) 

Na vida se cai (Sapeba) 

Põe no chão (Tucano Preto) 

Arte Secular 

Capoeira de angola (Ariranha) 

Aruanda ê (Olho de gato) 

A Onda rolou na Praia (Ariranha) 

Capoeira Abada (Lampreia e Macaco) 

Festa da Penha (Cobra) 

Rio de Janeiro (Cobra e Babuíno) 

Navio Negreiro (Camisa) 

A palha do coqueiro (Esquilo) 

Capitão do mato (Dinho) 

Onça Pintada (Charm) 

Faca de tucum (Amâncio) 

Minha Bahia (Duende) 

 

 

CD  - Abadá-capoeira - III Jogos Mundiais 2001 
Quero ver cair (DP) 

 Tim tim tim lá vai viola (DP)  

Oi sim sim sim (DP) 

A canoa virou marinheiro (DP) 

Roda tradicional (Pretinho) 

Abalou Cachoeira (DP) 

Olaê laêlá, olêlê (DP) 

La Lauê (DP) 

Ai ai ai ai São Bento me chama (DP) 

Vou dizer a meu sinhô (DP) 

Quando eu toco o meu gunga (Charm e Takinha) 

Banco do Mestre Bimba (Madorna) 

Galha do cajueiro (Charm) 



 
 

Dona Maria como vai você (DP) 

Quebrava mio comugê (DP) 

Senhor São Bento (DP) 

Levanta iaiá (AD) 

Madeira de lei (AD) 

Lalaê lalaê lalaê lalaêla (DP) 

Paranaê (AD) 

Pau rolou caiu (AD) 

O balanço do coqueiro (Xodó) 

Gunga é meu (AD) 

Idalina meu bem (Charm) 

Vem capoeira (Charm) 

Mestre Bimba apareceu (Pretinho) 

São Bento me chama (Coala) 

 

 

CD - Abadá-capoeira  - Musicas de capoeria vol 4 
No navio negreiro (Brucutu e Magôo) 

Totonho maré (Esquilo) 

Por que será? (Boa Voz)  

Vivência (Mestre Camisa) 

Eu queria morar na Bahia (Amâncio) 

Meu gunga (Boa Voz) 

Me leva pra Bahia (Duende) 

Lição de capoeira (Mestre Camisa e Esquilo) 

Menino da Pero Vaz (Boa Voz) 

Jogo da Bassúla (Cascão) 

Eu vou (Amâncio) 

A roda vai começar (Brucutu) 

Planalto Central (Juazeiro) 

Faca de Ponta (Esquilo) 

  

 

CD – BIMBA - Mestre dos Mestres 
Cem anos de Mestre Bimba (Boa voz) 

A Benguela (Tucano Preto) 

Mestre Bimba se foi (Pretinho)  

Sabedoria do Mestre (Perninha) 

A vida de mestre Bimba (Boiadeiro) 

Bimba ensina eu (Cebolão) 

Mensagem de Bimba (Charm) 

Foi Mestre Bimba (Xodó) 

Osso duro de roer (Lobisomem) 

Tempo de Bimba (Pretinho) 

Tocador de berimbau (Cobra, Pena verde, Charm) 

Lembrança de Mestre Bimba (Mestre Camisa e Sol) 

  

 

CD - Homenagem a Mestre Bimba e Mestre Pastinha 
Mestre Pastinha Morreu (Garça) 

Minha Bahia (Duende) 

Paz na Capoeira (Pretinho) 

Toda Bahia chorou (Raio/ Boa Voz) 

Saudação à Bahia (Boa Voz) 

Do jeito do Mestre (Meio Quilo/Boa Voz) 

Viva Bimba e Pastinha (Fala Mansa) 



 
 

Lembranças de Pastinha (Sabugo) 

O dia que o berimbau chorou (Pretinho) 

É da capoeiragem (Pretinho) 

Só Deus sabe onde estará (Lobisomem) 

Mestre Bimba me disse (Tricolor) 

Cazuá do Benedito (Caxias) 

Louvação aos Mestres (Perna) 

Que magia tem a Bahia (Perninha) 

Bahia da capoeira (Coala) 

Chama Seu Bimba (Farinha) 

 

 

CD - Mestre Camisa 50 anos 
Homenagem à Mestre Camisa (Boa Voz) 

Reconhecimento (Boa Voz) 

Lembranças da Academia (Perninha) 

Fim de Tarde de Dezembro (Cláudio Moreno) 

A Saga de Mestre Camisa (Lobisomem e Boiadeiro) 

Terras do Sertão (Coala e Sabugo) 

Histórias do Meu Mestre (Lobisomem) 

Um menino (Cobra) 

Lá na Bahia (Boa voz) 

O Balanço da Ginga (Cebolão) 

De Semente a Berimbau (Perninha e Morgana) 

O que seria da Capoeira? (Perninha) 

Não deixe o berimbau parar (Pretinho) 

O Mestre que me ensina (Lobisomem) 

  

  

CD – Abadá-capoeira - Campanhas Sociais 
O berimbau pede paz (Lobisomem e Camisa) 

Capoeira e ecologia (Lobisomem e Cebolão) 

O jogo contra a aids (Cafeína) 

Capoeirista sangue bom (Cebolão) 

Zero pra fome (Perninha) 

Capoeira contra a dengue (Mestre Camisa, Lobisomem e Cebolão) 

Chegou o inverno (Escurinho) 

Preserve seu pulmão (Boa voz) 

Educação no trânsito (Perninha) 

A droga é uma doença (Cebolão) 

Capoeira pelo desarmamento (Lobisomem) 

  

 

CD – Abadá-capoeira Europa - Nossas Raízes 
Renovação (Mestrando Charm) 

Leva eu para Angola (Cabuenha) 

Sinhá mandou chamar (Macaco Preto) 

Eu vim de Luanda (Mestre Camisa e Macaco preto) 

No Balanço do Mar (Esquilo) 

Corda de Valor (Mestre Camisa e Macaco Preto) 

Eu tava na Bahia (Esquilo) 

Na vida tudo acontece (Sabiá) 

Ê Luanda (Tucano Preto) 

Lamento da Bahia (Pelezinho) 

Planta cana (Esquilo) 

Roda do Barracão (Macaco Preto) 



 
 

Dendê Maré (Pelezinho) 

Na Maré mansa (Esquilo e Bobô) 

Viva Bimba (Macaco Preto e Tarubi) 

  

 

CD – Abadá-capoeira Brasília DF - Mestrando Morcego (org.) 
A fé (Morcego) 

Grão de areia (Esquilo) 

Velha Bahia (Farinha) 

Presença de Mestre Bimba (Esquilo) 

Volta do mundo (Morcego) 

Vôo da Iúna (Esquilo) 

Meu berimbau me falou (Esquilo) 

Dono das estrelas (Esquilo) 

Viva Seu Bimba (Negrete) 

Axé da Bahia (Esquilo e Bobô) 

Meu Rio de Janeiro (Morcego e Esquilo) 

Eu vou jogar São bento (Esquilo) 

Dona Nair (Esquilo) 

Respeite o jogo (Morcego) 

  

 

CD – Abadá-capoeira Nova Iguaçu – Mestre Nagô (org.) 
Torpedeiro Encouraçado (DP) 
Prepare o arame (Edson Show) 
Grito Aiê (Feijão) 
Histórias (Feijão) 
Talismã (Feijão) 
Eu sou capoeira (Feijão) 
Toque de guerra (Feijão) 
Berimbau querer (Feijão) 
Rodas do barracão (Feijão) 
Isso é capoeira (Feijão) 
Lá vai o negro (Feijão e Tipo A) 
Tempos que não voltam mais (Feijão) 
Canaviê (Feijão) 
Quando o berimbau tocar (Feijão) 
Dendê Maré (Feijão) 
Candeeiro (Edson Show) 
 

 

CD – O canto feminino  
Toda Bahia chorou (Raio e Boa Voz) 
Maria Bonita (Fala Mansa) 
Axé da Bahia (Esquilo) 
Negro de Angola (Perninha) 
Dono das três estrelas (Esquilo) 
Chama Seu Bimba (Farinha) 
É de manhã, mainha vou vadiar (Esquilo) 
Lá na Bahia, côco de dendê (Esquilo) 
Inaê (Boa Voz) 
Tristeza de Aidê (Caxias) 
Maré Brava (Fala Mansa) 
Meu mundo (Fala Mansa) 
Chora viola ê (Pelezinho) 
Ê Idalina (Esquilo) 



 
 

O sentimento da capoeira (Maestrinha) 
Toque de guerra (Cafeína) 
Orgulho (Perninha) 
Onde tiver dendê (Fala Mansa) 
Tudo na vida tem seu momento (Malhado) 
Seu Bimba mandou jogar (Coala) 
Mulher na capoeira (Cafeína) 

 
CD – Abada Mulher  
Na beira do mar (Estrela do mar) 

Garapa Boa (Estrela do mar) 

Saudade de Angola (Vermelha) 

Saudade da Bahia (Baiana) 

Caminho do Axé (Baiana e Simpatia) 

Partida (Pirce) 

Sem a Capoeira, Quem Sou? (Bombom) 

Toca o Berimbau Aí (Sereia) 

Mulher Guerreira (Nervosa) 

A Capoeira me Tem (Melodia) 

Besourinho (Sereia) 

A Mulher e a Capoeira (Fofa) 

Superação (Estrela do mar) 

Candeeiro (Bombom e Estrela do mar) 

Tributo ao Mestre Camisa (Russa) 

Meu Mestre é Guerreiro (Baiana) 

Onde “Tá” Tu? (Estrela do mar) 

Sinhá Mandou Chamar (Estrela do mar) 

Me Dá Licença (Vermelha) 

 
CD – A voz do interior (RJ)  
Grande sonho (Jibóia) 
Quem me chama (Marcelão) 
Humaitá é bom (Alex dos Santos Gorito) 
Homenagem à Mestre Bimba (Alex dos Santos Gorito) 
Balanço do coqueiro (Xodó) 
Chama eu (Carrapicho) 
O toque do berimbau (Jibóia) 
Cultura do interior (Alex dos Santos Gorito) 
Angra da beira-mar (Boa Voz) 
A vila (Voador) 
Eu grito aiê (Feijão) 
Encontro com Waldemar (Boa Viagem) 
Destino (Pretinho) 
Olha lá capoeira (Rato Preto) 
Besouro Preto (Sanhaço) 
Adeus (Feijão) 
Ao Mestre (Pretinho) 
Lembranças do passado (Sabiá Vermelho) 
Leve a capoeira (Carangueijeira) 
O berimbau chama (Sábiá Vermelho) 
Berimbau meu (Carangueijeira) 
Energia do capoeira (PC) 
O canto do interior (Pretinho) 
Berimbau chamou (Marcelão) 
  



 
 

 
CD – Mestre Cobra  
Guerra do Paraguai (Mestre Rodolfo) 

Nego vai (Mestre Rodolfo) 

Capim amassado (Mestre Cobra) 

Estrela que brilha no céu da Bahia (Pato) 

Dendê (Fala Mansa) 

Madeira boa (Charm) 

Jogo dos grandes Mestres (Mestre Cobra) 

Abalou Cachoeira (DP) 

Baraúna caiu (Boa Voz) 

Sonho de menino (Esquilo) 

Rio de Janeiro (Mestre Cobra e Bacuri) 

Tem cobra enrolada no toco (Macaco Preto e Cachorrão) 

Apartheid (Cotia) 

Angola eê (DP) 

Sinhá (Caxias) 

Areia do mar (Pato) 

Velente Besouro (Cobra Coral) 

Ê Idalina (Esquilo) 

 

 

CD – Mestrando Charm (1) 
Os olhos que falam (Charm) 

Eu quero aprender (Charm) 

Peito vazio (Charm) 

Cantador Waldemar (Charm) 

Nó de rosa (Charm) 

Canto há muitos anos (Charm) 

Sou mandingueiro (Charm) 

Sem capoeira não vivo (Charm) 

Sono profundo (Charm) 

Terra prometida (Charm) 

Saudade (Charm) 

Mugido do boi (Charm) 

Mandinga (Charm) 

Mãe (Charm) 

Volta do Mestre (Charm) 

União faz a força (Charm) 

Pássaro místico (Charm) 

Pedido das estrelinhas (Charm) 

Festa de Batizado (Charm) 

ABADÁ me leva (Charm) 

  

 

CD – Mestrando Charm 2 
Cor do céu (Charm) 

Olho vivo (Charm) 

Jogo mandingado (Charm) 

Balanço do mar (Charm) 

Lenço de seda (Charm) 

Catumbela (Charm) 

Carajá (Charm) 

Navegante (Charm) 

Buraco de cobra (Charm) 

Eu conheço Luanda (Charm) 



 
 

Reino animal (Charm) 

Berimbau me melhorou (Charm) 

Não sou nada sem capoeira (Charm e Sabiá) 

Bimba não morreu (Charm) 

Mulher na roda (Charm) 

Caminhos (Charm) 

Antigo sobrado (Charm) 

Sinal de azar (Charm) 

Onda do mar (Charm) 

Reza pra Besouro (Charm) 

 

 

CD – Mestrando Charm 3 
Tempo Perdido (Charm) 

Bom Instrumento (Charm) 

Céu em Festa (Charm) 

Bom Jesus da Lapa (Charm) 

Madeira Boa (Charm) 

Muro da Lamentação (Charm) 

Ave Maria (Charm) 

A Paixão de Salomão (Charm) 

Maré Alta (Charm) 

Imensidão (Charm) 

Sonho (Charm) 

Saci (Charm) 

Grito Karajá (Charm) 

Bem-te-vi (Charm) 

Barca furada (Charm) 

Cinquentenário (Charm) 

Rodiá de Cobra (Charm) 

Agradecimento (Charm) 

Maré Baixa (Charm) 

Feitor (Charm) 

Zumbimba (Charm) 

Hora de Mandingar (Charm) 

 

 

CD – Mestrando Charm 4 
Lição de Vida (Charm) 

Limoeiro (Charm) 

Mandinga (Charm) 

Cordeiro (Charm) 

Eterno talismã (Charm) 

Sereia (Charm) 

Veneno (Charm) 

Vadiar (Charm) 

Soltei meu barco pelo mar (Charm) 

Sinhá (Charm e Pelezinho) 

Dois irmãos (Charm) 

Cadência (Charm) 

Lição Divina (Charm) 

Universo (Charm) 

Aberrê (Charm) 

Gunga Doente (Charm) 

Choro do Gunga (Charm) 

Gunga afinado (Charm) 



 
 

 

 

CD – Boa Voz (1) 
Homenagem a Zumbi dos Palmares (Boa Voz) 

Chamado de Angola (Boa Voz) 

Por quem chora o berimbau (Boa Voz) 

O capoeira e o pescador (Boa Voz) 

Mandinga de Angola (Boa Voz) 

Casa de caboco (Boa Voz) 

Estórias de Baraúna (Boa Voz) 

Rodas na praça (Boa Voz) 

A capoeira e o cantador (Boa Voz) 

Berimbau mandou benzer (Esquilo e Brucutu) 

A saga do cantador (Boa Voz) 

Viola de Valdemar (Esquilo e Bobô) 

Antigamente (Boa Voz) 

Respeite o tempo menino (Boa Voz) 

O velho e o menino (Boa Voz e Leo Filho) 

Sinhá Dona (Boa Voz) 

Fazendo versos (Boa Voz) 

Ingratidão (Boa Voz) 

Canto de saída (Boa Voz) 

  

 

CD – Boa Voz (2) 
Lenda viva (Boa Voz - adapt. das cantigas de lavadeira) 

Lamento do berimbau (Pelezinho GO) 

Livre arbítrio (Boa Voz) 

Pau que nasce torto (papagaio velho) - (Boa Voz) 

Corridos tradicionais (DP) 

Peleja do riachão (DP)  

O sabiá (Boa Voz) 

Berimbau viola (Macaco preto) 

Vadiação (Boa Voz) 

Baleiro (Boa Voz) 

Coisa mandada (Boa Voz) 

Acende a luz (Boa Voz) 

Mundo enganador (DP) 

Graúna (Boa Voz) 

Eu vi relampear (Boa Voz) 

A moça do sobrado (Boa Voz) 

A carta de Besouro (Boa Voz) 

Abalou cachoeira (DP) 

Chora menino (DP) 

 

 

CD – Boa Voz (3) 
Uma vida (Boa Voz) 
Preta Bá (Caxias) 
Sinhá mandou chamar (Macaco Preto) 
Histórias de Lemba (Esquilo) 
Dendê (Boa Voz) 
Luanda (Boa Voz) 
Roupa de homem (Boa Voz) 
Seus olhos (Boa Voz) 
O Mestre falou (Boa Voz) 



 
 

Mata fechada (Boa Voz) 
Mariana (Boa Voz) 
Maior é Deus (Boa Voz) 
Reza forte (Boa Voz) 
Explique por que (Mobília) 
Zabelê (Boa Voz) 
Boa semente (Boa Voz) 
Quadras (Boa Voz) 
  
 

CD – Boa Voz (4) 
Homenagem a Angola (Paginê) 

Menino que vende aí? (Ladainha tradicional) 

Jangadeiro (Corrido de Angola) 

Angola me chamou (Boa Voz) 

Morrer de tristeza (Boa Voz) 

Cura Eu Maria (Da Ilha) 

Peleja do rio com o mar (Perninha) 

Família Abadá (Pretinho) 

Gratidão (Macaco Preto) 

Com fé em Deus (Mobília) 

O que vem,volta (Raio) 

A faca que matou Besouro ( Boa Voz) 

Não mande maltratar (Caxias) 

O que eu sou na capoeira (Macaco Preto) 

Zum zum de Besouro (Boa Voz) 

Dendê (Estalo) 

Tanto que eu peço a Deus (Boa Voz) 

Semeia Vento (Perninha) 

Galo Valente (Perninha) 

Pout-pouri (tradicional) 

Homenagem a Mestre Waldemar 

O Mestre fala 

Siri de mangue (Boa Voz) 

O mestre fala 

Boa Voz Fala 

 

 

CD – Ubuntu 
Não nasci pra ser patrão (Mestre Camisa)  

Escravo do Sistema (Mestre Camisa) 

Isso que entristece (Fala Manso) 

Roda de capoeira (Coala) 

Vem pra roda camarada (Gordinho) 

Posso falar do passado (Pretinho) 

Guerreiro (Mobília) 

Quem pode explicar (Perninha) 

Eu vim aqui foi pra jogar (Coala) 

Loiá cajueiro (Fala Manso) 

Vida de maré (Perninha) 

Festa na ilha de maré (Gordinho) 

Mestre me chama (Mobília) 

Meu canaviê (Pretinho) 

É roda (Coala) 

Berimbau bem tocado (Gordinho) 

Magia do dendê (Fala Manso) 



 
 

Qual é seu tempo (Perninha / Mobília 

Lenda Mangangá (Perninha) 

Se o gunga chamar (Pretinho / Macaco Preto) 

CORRIDOS (Pretinho e Perninha) 

Bico fechado 

Manda quem pode 

Cochilou, caiu 

Boca torta  

Minhoca esperta 

Sem tempero 

Procurando 

Feitiço invertido  

Casa de capoeira  

Muleta  

Caroço do angu  

Ventania  

 

 

CD – Mestra Edna - Reflexão 
Lenda Viva (Boa Voz) 
Paraná Ê - (Adaptação Edna Lima) 
Seus olhos (Boa Voz) 
Chamado do Gunga - Fala Mansa 
Eu grito Aiê (Feijão) 
Toca o Berimbau Viola (Pretinho) 
Camarada vem pra roda (Gordinho) 
Leve a Capoeira (Caranguejeira) 
Cantador Waldemar (Charm) 
Tempos que não voltam mais (Feijão) 
Dendê Maré (Pelezinho) 
Dendê ô dendê (Kwanza) 
Alegram meu coração (D. Lourdes) 
 
 

CD – Cantigas Infantis - Piriquito Verde (org.) 
Trem da capoeira (Perninha) 

A E I O U (Pretinho) 

Olha o que eu aprendi (Jabuti) 

Lá no sítio da vovó (Perninha) 

Barquinho da capoeira (Sabugo) 

Brincando de capoeira (Dengoso) 

Vamos brincar de roda (Xodó) 

O meu nome é capoeira (Ararinha azul) 

Criança é pureza e alegria (Cebolão) 

Festa do folclore (Lobisomem) 

Eu sou criança (Caboclo) 

A cadeira da vovó (Maestrinha) 

  

 

CD – Cantigas Infantis de Capoeira -  2 
Ginga camaradinha 

Quero ver você jogar 

Abcedário 

Matemática na capoeira 

Ginga na capoeira 

Xodó da mamãe e do papai na capoeira 



 
 

Cuidando da natureza 

Vem criança vem aprender 

As asas do meu berimbau 

Papagaio Zé 

Circo da capoeira 

Curumim no mundo da capoeira 

Noel capoeirista 

 

 

CD – Lobisomen – Capoeira Popular Brasileira 
Maior é Deus (DP) 

Magia da Bahia (Pantalona) 

Benguela me Chama (Lobisomem) 

Toque de São Bento Grande de Angola (Paulo César Pinheiro) 

Aruanda ê (Carlinhos Olho de Gato) 

Capoeira Arte e Magia (Carlinhos Olho de Gato) 

Volta no Tempo (Esquilo) 

Ê Mainha (Cebolão / Mestre Cobra) 

Santa Maria (Paulo César Pinheiro) 

No Balanço do Mar (Esquilo) 

Navio Negreiro (Mestre Camisa) 

Lenda Mangangá (Perninha) 

Luanda Eu Volto (Lobisomem) 

Camafeu do Mercado (Lobisomem) 

Nas Voltas que o Mundo dá (Lobisomem / Alan Rocha) 

  

 

CD - Berimbau & Viola  
Boi Soberano (Carreirinho) 
Canavieiro ["Maria Bonita"] (Fala Mansa) 
Tem cobra enrolada no toco (Macaco Preto e Cachorrão) 
Bate o machado (Mestre Camisa) 
A vida que guarda surpresa (Perninha) 
A vida que se leva (Mestre Camisa) 
Dendê (Fala Mansa) 
Caminheiro (Jak) 
No Zumbimba eu quero te ver (Trinca) 
Pout-pourri 
Sobrado (Boa Voz e Mestre Cobra) 

 

 

OUTRAS / OTHERS 
Sou ABADÁ-CAPOEIRA (Cafeína) 

Liga da Justiça (Coala) 

 



 

CD  - Abadá-capoeira (1) - Mestre Camisa 

  
Mestre dos Mestres (Mestre Camisa)  
  
Manoel dos Reis Machado 

Manoel dos Reis Machado 

Foi embora e nos deixou 

Deus lhe põe em bom lugar 

Pois é merecedor 

Foi o Rei da capoeira 

Foi ele quem me ensinou 

Ele foi mestre dos mestres 

Meu mestre que Deus levou 

E não joga mais na terra 

Hoje lá no céu joga 

Com Traíra e Besouro 

Aberrê e Waldemar 

Ele foi rei aqui na terra 

Hoje é rei em outro lugar 

Camaradinha,  

Viva meu mestre 

Ê viva meu mestre, camará  

E quem me ensinou 

Quem me ensinou, camará 

E é a capoeira 

Ê a capoeira, camará  

E vem lá da Bahia 

E vem da Bahia, camará 
 

  



 

Bahia que tem dendê (Cláudio Moreno) 
  
Bahia que tem dendê 

Bahia que tem dendê 

Minha Bahia 
  
     Bahia que tem dendê  
     Bahia que tem dendê  
  
Bahia minha Bahia 
Sinto saudade de você 
  
Bahia da capoeira 
Como é bonita de se ver 
  
Bahia de Mestre Bimba 
Valdemar e Aberre 
  
Bahia de Santo Amaro 
Terra do Maculelê 
  
Bahia minha Bahia 
Vivo longe de você 
  
Bahia que é minha terra 
E lá quero morrer 
 
 
  



 

Galo já cantou (DP - Mestre Camisa - adaptação) 
  
Galo já cantou 
já raiou o dia 
Até parece 
que eu estou lá na Bahia 
  
     Galo já cantou 
      já raiou o dia 
  
Na roda de capoeira 
Eu me sinto na Bahia 
  
Quando eu ouço um berimbau 
O meu corpo se arrepia 
  
Capoeira dia e noite 
Capoeira noite e dia 
  
E fiz da capoeira 
A minha filosofia 
  
Avisa aos capoeiras 
Lá vem a cavalaria 
  
  



 

Eu não sou daqui (Leléu)  
  
Eu não sou daqui 
  
     Capoeira  
  
Eu sou de São Salvador 
Eu fui discípulo de Bimba 
Foi ele quem me ensinou 
Eu quero ver 
  
Eu quero ouvir berimbau 
Eu quero ver a rasteira 
Na Angola e Regional 
Eu não sou daqui 
  
 
  
  



 

Onça Pintada (Mestre Camisa) 
  
O menino avisa a seu patrão 
Que a onça pegou o boi 
Na descida do grotão 
Eu falei 
  
     O menino avisa a seu patrão 
     Que a onça pegou o boi 
     Na descida do grotão  
  
A onça pintada 
é valente e traiçoeira 
Pegou o boi malhado 
No meio da capoeira 
  
O patrão  
está chorando com razão 
Que está sentindo a falta 
Do malhado campeão 
  
  
  
  



 

Chora Capoeira (DP - Mestre Camisa - adaptação) 
  
Chora capoeira 
Capoeira chora 
Chora capoeira 
Mestre Bimba foi embora 
  
     Chora capoeira 
     Capoeira chora 
     Chora capoeira 
     Mestre Bimba foi embora 
  
Mestre Bimba foi embora 
Mas deixou jogo bonito 
Deve estar jogando agora 
Numa roda no infinito 
  
Mestre de capoeira 
Existe muitos por aí 
Mas igual ao Mestre Bimba 
Nunca mais vai existir 
  
Mestre Bimba foi embora 
Para nunca mais voltar 
Disse adeus à capoeira 
E foi pro céu descansar 
  
Atenção capoeirista 
Por favor tire o chapéu 
Que Mestre Bimba está jogando 
Numa roda lá no céu 
  
No dia da sua morte  
Berimbau silenciou 
Sete dias de luto 
Toda Bahia ficou 
  
 
  
  
  



 

Cuidado moço (Mestre Camisa) 
  

Cuidado moço que essa fruta tem caroço 

Cuidado moço que essa fruta tem caroço 
  

     Cuidado moço que essa fruta tem caroço 

     Cuidado moço que essa fruta tem caroço 

 

Mais vale nossa amizade  

que dinheiro no meu bolso 

E pra quem sabe viver  

Essa vida é um colosso 

 

Ando com corpo fechado 

E um rosário no pescoço 

Fui criado lá na roça 

Tomando água de coco 

 

Cachorro que é esperto  

Come a carne rói o osso 

A mulher quando não presta  

Mata o cabra de desgosto 

 

Você pulava muito 

No tempo que era moço 

Já está ficando velho 

Veja as rugas no seu rosto 
  

 

 

 

  



 

Iaiá ioiô (Edson show) 

  

Quando o meu mestre se foi 

Toda a Bahia chorou 

Iaia ioio 

 

     Iaia ioio iaia ioio 

 

Oi menino com quem tu aprendeu (2x) 

Aprendeu a jogar capoeira aprendeu 

Quem me ensinou já morreu (2x) 

O seu nome esta gravado 

Na terra onde ele nasceu 

Salve o Mestre Bimba 

Salve a ilha de Maré 

Salve o mestre que me ensinou 

A mandinga de bater com o pé 

Iaia ioio 

 

Mandingueiro 

Cheio de malevolência 

Era ligeiro o meu mestre 

Que jogava conforme a cadência 

No bater do berimbau 

Salve o Mestre Bimba 

Criador da regional 

Salve o Mestre Bimba 

Criador da regional 

Iaia ioio 

 

Aprendeu meia-lua aprendeu 

Oi martelo, rabo-de-arraia 

Jogava no pé da ladeira 

Muitas vezes na beira da praia 

Salve São Salvador 

Salve a ilha de Maré 

Salve o mestre que me ensinou 

A mandinga de bater com o pé 

Iaia ioio 

 

Quando meu mestre se foi 

Toda a Bahia chorou 

Iaia ioio 
  

 

 

 

 

  



 

Hoje tem capoeira (Olho de gato) 
  

Olha pega a biriba e começa a tocar 

Pandeiro, atabaque não pode faltar 

No jogo ligeiro que lá na Bahia aprendi a jogar 

Meia-lua, rasteira, martelo e pisão 

Solta a mandinga conforme a razão 

Na reza cantada pede proteção 

  

     Ê hoje tem capoeira 

     No toque da viola chega pra roda  

     E vamos jogar  

     Ê hoje tem capoeira 

     No toque da viola chega pra roda  

     E vamos jogar  
  

Meia-lua, rasteira, martelo e pisão 

Solta a mandinga conforme a razão 

Na reza cantada pede proteção 
  

O meu mestre foi Bimba 

Negro mandingueiro  

com quem esta arte 

Aprendi a jogar 

Já joguei na ribeira 

No pé da ladeira 

e na beira do mar 

Pula daqui, joga pra lá 

Discípulo de Bimba 

Chegou pra jogar 

 

Olha pega a biriba e começa a tocar 

Pandeiro, atabaque não pode faltar 

No jogo ligeiro que lá na Bahia 

Aprendi a jogar 
  

 

  

  

  



 

É Bimba, É Bimba (Valdir Sales - Mestre Camisa - adaptação) 
  
É Bimba, é Bimba, é Bimba 
É Bimba no berimbau 
Quem zombar do Mestre Bimba 
Na roda vai se dar mal 
  
     É Bimba, é Bimba, é Bimba 
     É Bimba no berimbau 
  
Do batuque da Angola 
Ele criou a Regional 
  
Quem zoar do Mestre Bimba 
Na roda vai se dar mal 
  
Sua fama corre o mundo 
O seu nome é imortal 
  
Me desculpe os outros mestres 
Mas Seu Bimba é sem igual 
  
Muita gente se promove 
E dele falando mal 
  
Do batuque da Angola 
Ele criou a Regional 
  
 
   



 

Bate o machado (Mestre Camisa)  
  
Bate o machado no tronco da gameleira 
Bate o machado no tronco da gameleira 
Todo baiano tem no sangue a capoeira 
Jogo desde pequeno E vou jogar a vida inteira 
  
     Bate o machado no tronco da gameleira 
     Bate o machado no tronco da gameleira 
  
Me criei lá na Lapinha 
Mas jogava na Ribeira 
  
Aprendi com Mestre Bimba 
A gingar e a dar rasteira 
  
Começava de tardinha 
E jogava a noite inteira  
  
Vim pro Rio de Janeiro 
Ensinar a capoeira 
  
 
  
  
  



 

Lavadeira (Mestre Camisa) 
  
Lava, lava, lavadeira  
A roupa do capoeira  
  
     Lava, lava, lavadeira  
     A roupa do capoeira  
  
Porque hoje é domingo 
Amanhã segunda-feira 
Hoje a festa é no Bonfim 
Amanhã tem na Ribeira 
Oi, vai ter roda de samba 
E jogo de capoeira 
Moleque toma cuidado 
Com o tombo da ladeira 
Sua roupa está limpa 
Coitada da lavadeira 
  
Lava, lava, lavadeira  
A roupa do capoeira  
Lava, lava, lavadeira  
A roupa do capoeira 
  
  
  
  
  



 

Alô Maria 

  

Vou ligar pra você 

Alô, alô Maria 

Vou dizer que te amo 

No final do ano 

Eu vou pra Bahia 

Eu vou 

  

     Vou ligar pra você 

     Alô, alô Maria 

     Vou dizer que te amo 

     No final do ano 

     Eu vou pra Bahia 

  

E Maria, capoeira eu não largo não 

Já tentei mas meu coração 

Não vive sem ela não 

Tinha que perder a visão 

E nunca escutar então 

A voz do lamento 

Ver um jogo de São Bento 

Explode meu coração 

  

Capoeira angola, regional 

Samba de roda e maculelê 

Isso tá no meu sangue 

Tá perto de mim 

Só falta você 

  
 

  

  
  



 

Lei do Cão (Cláudio Moreno) 
  
Olha a lei do cão, lê lê olha a lei da pimenta 
  
     Olha a lei do cão, lê lê olha a lei da pimenta 
     Olha a lei do cão, lê lê olha a lei da pimenta 
  
Olha o sangue, o chicote 
O negro tá no tronco 
E não pede clemência lê lê 
  
Oi eu vou te falar 
Vou tornar a repetir 
Capoeira que é bamba 
Escorrega mas desce sem cair lê lê 
  
Capoeira menino 
É luta de valente 
Num ritmo danado 
Num pique arretado 
Que mexe com a gente lê lê 
  
Capoeira Menino 
É bonita de se ver 
É melhor de fazer 
Dona Alice me disse 
Da chapa de fretne 
E aú com rolê lêlê 
  
 
  
  
  



 

Abadá-capoeira (Lagartão) 

  

Em noite de lua cheia 

Sinto o corpo arrepiar 

Vejo o convento da Penha 

E também a beira mar 

Vejo a Ilha de Vitória 

De tudo quanto é lugar 

Também vejo a capoeira 

A roda vai começar 

Meu coração está batendo 

Com vontade de jogar 

É que eu sou capoeirista 

Sou do Grupo Abadá 

 

Abadá Abadá Capoeira Abadá 
  

     Abadá Abadá Capoeira Abadá 
  

Lêlêlê lêlêlê lêlêlê lálálálá  
  

     Lêlêlê lêlêlê lêlêlê lálálálá 
  

  

  

  

  

  



 

CD  - Abadá-capoeira (2) - Mestre Camisa (org.)  
  
O berimbau (Brucutu) 
  

O Berimbau 

Na roda de capoeira 

Certa vez silenciou 

Até parece 

Que isso é coisa do passado 

Ver um homem ajoelhado 

Porque seu gunga quebrou 

Ai que tristeza 

Como dói no coração 

Também sofri  

Chorei 

É porque eu compreendia 

É também naquele dia 

Eu ganhei meu berimbau 

Perguntei qual o seu nome 

Ele então me respondeu 

Eu me chamo capoeira 

Da pedra de Camafeu 

Será que meu Deus conhece 

Que essa tristeza padece 

Quando eu toco o berimbau 

Se berimbau não falasse 

Eu não falava também 

Não jogava Capoeira 

E nem gostava de ninguém 

Mais o meu berimbau fala 

Fala berimbau, joga capoeira 

Camafeu está chorando 

Dizendo dessa maneira 

Camará 

Iê viva meu Deus 

     Iê viva meu Deus camará  

Iê viva meu Mestre 

     Iê viva meu Mestre camará 

Iê viva a Bahia 

     Iê viva a Bahia camará 
  

 

  

  

  



 

Mainha (Cobra e Cebolão) 

  

Ê Mãinha 

É madrugada eu vou pro mar 

Ê Mãinha 

É madrugada eu vou pro mar 

Navegando pro horizonte 

No reino de Yemanjá 

Ê Mãinha 

  

     Ê Mãinha 

     É madrugada eu vou pro mar 

     Ê Mãinha 

     É madrugada eu vou pro mar 

  

Navegando pro horizonte 

No reino de lemanjá 

É maré cheia  

Tempestade sem parar 
  

     É maré cheia  

     Tempestade sem parar 
  

Peço a Deus que me proteja 

Do mistério desse mar 

Ê Mãinha 

  

     Ê Mãinha 

     É madrugada eu vou pro mar 

     Ê Mãinha 

     É madrugada eu vou pro mar 

  

Peço a Deus que me proteja 

Do mistério desse mar 

O mandingueiro 

Que chegou de velejar 
  

     O mandingueiro 

     Que chegou de velejar 
  

Pede licença pro Mestre 

Reza pra seu Orixá 

A roda já está formada 

O jogo vai começar 

Ê Mãinha 

  

     Ê Mãinha 

     É madrugada eu vou pro mar 

     Ê Mãinha 

     É madrugada eu vou pro mar 

  

Navegando pro horizonte 

No reino de lemanjá 

Nome do Pai  

Berimbau chama pra jogar 
 

  

     Nome do Pai  

     Berimbau chama pra jogar 
  

Roda pião de cabeça 

Rasteira pra derrubar 

Meia-lua e cabeçada 

Você tem que mandingar 

Ê Mãinha 

  

     Ê Mãinha 

     É madrugada eu vou pro mar 

     Ê Mãinha 

     É madrugada eu vou pro mar 

  

Navegando pro horizonte 

No reino de lemanjá 

É maré cheia  

Tempestade sem parar 
  

     É maré cheia  

     Tempestade sem parar 
  

Peço a Deus que me proteja 

Do mistério desse mar 

Ê Mãinha 

  

     Ê Mãinha 

     É madrugada eu vou pro mar 

     Ê Mãinha 

     É madrugada eu vou pro mar 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Curva de rio (Charm) 

  

Curva de rio  

Ponta de areia 

Andei pela praia 

no rastro da sereia 
  

     Curva de rio  

     Ponta de areia 

     Andei pela praia 

     no rastro da sereia 

 

Pra jogar a Capoeira 

tem idade não senhor 

Gordo, velho, magro, moço 

tem que ser improvisador 

Curva de rio 

  

Berimbau comanda o jogo 

com pandeiro e agogô 

O atabaque no sentido 

que esse som me provoca 

curva de rio 

 

Macio feito uma mola 

Capoeira é de valor 

Põe mandinga nesse jogo 

berimbau já reclamou 

curva de rio 

  

A onça turrou na mata 

boi malhado assustou 

No galho da seringueira 

macaco já pulou 

curva de rio 

 

Na beira do rio eu vi  

sucuri laçar um boi  

no meio da águas eu vi  

a sereia cantar 

Do outro lado eu vi  

um mutum a voar 

curva de rio 
  

 

  

  

  



 

Na vida se cai (Sapeba) 
  

Na vida se cai 

Se leva rasteira 

Quem nunca caiu 

não é capoeira 
  

     Na vida se cai 

     Se leva rasteira 

     Quem nunca caiu  

     não é capoeira 
  

Na capoeira 

Eu cresci com o passado 

Desse tempo tão ligeiro 

Rápido como um piscar 

Ontem eu era  

um menino iniciante 

Um capoeira errante 

Mais não parei de treinar 

  

Eu caí sim 

Eu caí me levantei 

Tropecei caí de novo 

Consegui me afirmei 

 

A vaidade  

é ruim pro capoeira 

Faz ele se achar o bom 

Não escapa da rasteira 
  

 

  

  
  



 

Põe no chão (Tucano Preto) 
  

Põe no chão 

Que eu quero ver caboclo 

Põe no chão 

que eu quero ver sinhá 
  

     Põe no chão 

     Que eu quero ver caboclo 

     Põe no chão 

     que eu quero ver sinhá 

 

O cabra tá assustado 

Tá com medo de apanhar 

Tá se escondendo na roda 

Mais não vai me escapar 

Põe no chão 

Que eu quero ver caboclo 

Põe no chão 

que eu quero ver sinhá 
  

O caboclo já fez sua jura 

Partiu pro jogo de corpo fechado 

No pescoço tinha um patuá 

E pedia forças para Oxalá 

Põe no chão 

Que eu quero ver caboclo 

Põe no chão 

que eu quero ver sinhá 
  

Oi me dê forças pra jogar capoeira 

Oi me dê forças pra tocar o berimbau 

O desafio já está lançado 

Faca de ponta vai lhe furar 

Põe no chão 

Que eu quero ver caboclo 

Põe no chão 

que eu quero ver sinhá 
  

eu quero ver 
  

     caboclo 
  

eu quero ver 
  

     sinhá 
  

 

  

  

  



 

Arte Secular 

  

Mais um dia amanheceu 

Eu fiquei a perguntar 

Como foi que começou 

Essa arte secular 

Surgiu com a vontade 

De querer se libertar 

E hoje é no mundo inteiro 

Que se aprende a jogar 

Onde o rico vira pobre 

Sabe tocar e cantar 

E o pobre tem suas riquezas 

Sabe se valorizar 

Mais a verdade não é essa 

Nem eu sei pra lhes contar 

Tem coisas que ee entendo 

E não consigo explicar 

Sei que um dia era criança 

E ficava a procurar 

Muitas coisas que até hoje 

Continuo a buscar 

Roda de capoeira 

Capoeira a rodar 

Eu vou rodar o mundo 

Com essa arte de lutar 
  

     Roda de Capoeira 

     Capoeira a rodar 
  
 

  

  

  



 

Capoeira de angola (Ariranha) 
  

Jogar Capoeira de Angola  

Não é brincadeira 

Menino vem ver lelê 

Com a cabeça no chão  

Vai saindo de aú 

Completando rolê  
  

     Jogar Capoeira de Angola  

     Não é brincadeira 

     Menino vem ver lelê 

     Com a cabeça no chão  

     Vai saindo de aú 

     Completando rolê  

 

Eu fui lá no cais da Bahia 

Jogar capoeira 

Lembrei de Pastinha e Seu Aberrê lelê 

Capoeira de Angola 

Não é brincadeira menino vem ver 

  

Camisa sempre me falou 

Solte o corpo menino 

Deixe ele falar 

Tem que ter sentimento 

Para Capoeira de Angola jogar 

 

Você diz que entra na roda 

Com ginga de corpo sabe balançar 

Tem que ser mandingueiro 

Para Capoeira de Angola jogar 
  

 

  
  

  



 

Aruanda ê (Carlinhos Olho de gato) 

  

Aruanda ê 

Aruanda ê, aruanda 

Aruanda ê camará  
  

     Aruanda ê 

     Aruanda ê, aruanda 

     Aruanda ê camará  

 

Vem de dentro do peito 

Essa chama que acende 

Meu corpo inteiro não pode parar 

Eu sou mandingueiro de lá da Bahia 

Axé capoeira salve Abadá 

Aruanda ê 

Aruanda ê, aruanda 

Aruanda ê camará  

  

Oxalá que me guie 

Por todo caminho 

Não deixe na roda a fé me faltar 

Sou vento que sopra, eu sou capoeira 

A luta de um povo pra se libertar 

Aruanda ê 

Aruanda ê, aruanda 

Aruanda ê camará 
  

  

  

  

  



 

A Onda rolou na Praia (Ariranha) 
  

A onda rolou na praia 

E voltou correndo ao mar 
  

     A onda rolou na praia 

     E voltou correndo ao mar 
  

Capoeira balançou 

No rolê voltou a jogar 
  

     Capoeira balançou 

     No rolê voltou a jogar  

 

Meia-lua cortou o vento 

Rasteira foi lá buscar 
  

     Meia-lua cortou o vento 

     Rasteira foi lá buscar 
  

Capoeira balançou 

No rolê voltou a jogar 
  

     Capoeira balançou 

     No rolê voltou a jogar 

 

Segura seu moço 

Deixa o corpo balançar 

No toque do berimbau 

Capoeira vai ter que rolar 

Na cadência do atabaque 

Quero ver nego pular 

Capoeira balançou 

No rolê voltou a jogar 
  

     Capoeira balançou 

     No rolê voltou a jogar 
  

 

  

  
  



 

Capoeira Abada (Lampreia e Macaco Preto) 
  

Vou lhe dizer  

O que me alegra numa roda 

De Capoeira 

Quando eu começo a tocar 

Três berimbaus 

Gunga, médio e uma viola 

O atabaque e o pandeiro 

E dois cabras pra jogar 

  

     Capoeira ABADÁ 

  

Vou jogando Capoeira 

Até o dia clarear 

 

Se você é Capoeira 

Nunca pare de treinar 

 

Cante um corrido 

Um coro bem respondido 

Uma energia imensa 

Que parado não vai dar 

  

De Segunda a Sexta-feira 

Tem roda no Humaitá 

 

Capoeira que é bamba 

Joga em qualquer lugar 

 

Um jogo duro 

Uma armada e uma ponteira 

Meia-lua e uma rasteira 

Continue a jogar 

 

Se você é Capoeira 

Nunca deixe de treinar 

 

Joga em cima, joga embaixo 

No que o berimbau mandar 
  

 

  

  

  



 

Festa da Penha (Cobra) 
  

Quatro domingos de outubro 

Quatro domingos de outubro 

Tem festa da padroeira 

Tem camelô vendendo argola 

Tem beata rezadeira 

E no meio da pracinha 

Tem roda de capoeira 

 

Pau pau, madeira pra lenha 

São quatro domingos de roda na Penha 
  

     Pau pau, madeira pra lenha 

  

Vem chegando a roda da Penha 

Quando chega o mês de outubro 

Você tem que preparar 

Reza pro santo 

Acende vela 

Pra poder ir lá jogar 

Pau pau, madeira pra lenha 

São quatro domingos de roda na Penha 
  

Vem chegando a roda da Penha 

Vem gente pagar promessa 

Vem gente pra passear 

Eu que sou capoeirista 

Vou pra roda jogar 

Pau pau, madeira pra lenha 

Quatro domingos de roda na Penha 
  

 

  

  

  



 

Rio de Janeiro (Cobra e Bacuri) 
  

Rio de Janeiro 

Rio de Janeiro 

Nessa terra capoeira 

tem roda o ano inteiro 
  

     Rio de Janeiro 

     Rio de Janeiro 

  

quem não sai da academia 

não conhece o mandingueiro 

pra melhorar a visão do capoeira 

você tem que correr roda 

não pode marcar bobeira 

toque de angola, benguela, Santa Maria 

Jogue embaixo, Jogue em cima 

São Bento, Cavalaria 

 

Reza à São Sebastião 

que é o seu santo padroeiro 

 

nessa terra capoeira 

tem roda o ano inteiro 

roda da Penha, Caxias e Cordovil 

tem na Barra da Tijuca 

e o Quilombo em Acari 

na Carioca, na Glória e na Central 

Macaé, Rocha Miranda, no Leblon e Marechal 

  

é de janeiro à janeiro 

tem roda o ano inteiro 

 

quem não sai da academia 

não conhece o mandingueiro 
  

pra terminar lhe digo dessa maneira 

rode mais na capoeira 

seja angola ou regional 

sangue na veia 

bata o pé com alarido 

por favor puxe um corrido 

no toque do berimbau 

  

tem roda na  Cinelândia 

no mês de fevereiro  

  

é de janeiro à janeiro 

é roda o ano inteiro 
  

 

  

  

  



 

Navio Negreiro (Camisa) 
  
Que navio é esse 

Que chegou agora 

É o navio negreiro 

Com os escravos de Angola 
  

     Que navio é esse 

     Que chegou agora 

     É o navio negreiro 

     Com os escravos de Angola 

  

Vem gente de Cabinda 

Benguela e Luanda 

Eles vinham acorrentados 

Pra trabalhar nessas bandas 

  

Aqui chegando 

Não perderam a sua fé 

Criaram o samba 

A capoeira e o candomblé 

  

Acorrentados 

No porão do navio 

Muitos morreram 

De banzo e de frio 
  

 

  

  

  



 

A palha do coqueiro (Esquilo) 
  

Vento balançou a palha do coqueiro 
  

     Vento balançou a palha do coqueiro 

 

Coco que tava maduro 

Despencou caiu primeiro 
  

     Coco que tava maduro 

     Despencou caiu primeiro 

 

Lá na praia tem coqueiro 

Quem plantou foi lemanjá 

Se o coco tiver maduro 

O vento vai derrubar 
  

     Vento balançou a palha do coqueiro 

     Vento balançou a palha do coqueiro 
  

Coco que tava maduro 

Despencou caiu primeiro 
  

     Coco que tava maduro 

     Despencou caiu primeiro 

 

Coro maduro  

tomara que você caia 

Mais não quebre a sapucaia 

quando o vento balançar 
  

     Vento balançou a palha do coqueiro 

     Vento balançou a palha do coqueiro 
  

Coco que tava maduro 

Despencou caiu primeiro 
  

     Coco que tava maduro 

     Despencou caiu primeiro 

 

Na praia de Amaralina 

Na sombra do coqueiral 

Tem roda de capoeira 

No toque do berimbau 
  

     Vento balançou a palha do coqueiro 

     Vento balançou a palha do coqueiro 
  

Coco que tava maduro 

Despencou caiu primeiro 
  

     Coco que tava maduro 

     Despencou caiu primeiro 
  

 

  

  

  



 

Capitão do mato (Dinho) 
  

Eu vou fugir, eu vou 

capitão do mato 
  

     Eu vou fugir 

     Eu vou capitão do mato  

 

Minhas mãos tão calejadas 

Minha alma está cansada 

Já não agüento esse lugar 

O Quilombo dos Palmares 

Ajude a me curar 

  

     Eu vou fugir 

     Eu vou capitão do mato  

     Eu vou fugir 

     Eu vou capitão do mato  
  

Sem mim não tinha riqueza 

Conheci fome e tristeza 

E o chicote a me espancar 

Vou pra perto de Zumbi 

Ele está a me esperar 
  

 

  

  

  

  



 

Onça Pintada (Charm) 
  

Onça pintada 

Matrinxã e mico-estrela 

Já descobriram o que é a capoeira 
  

     Onça pintada 

     Matrinxã e mico-estrela 

     Já descobriram o que é a capoeira 

  

Oi Mestre Bimba  

que saiu de Salvador 

Pra ensinar no centro-oeste 

Capoeira que criou 

 

Ensinou armada 

Meia-lua e rasteira 

Galopante e pontapé 

E o tombo da ladeira 

 

A capoeira  

não é mato e nem cerrado 

É uma luta de bailado 

É uma dança guerreira 

  

Lobo-guará,  

jacaré se entristeceu 

Quando ouviram lá na mata 

Que seu Bimba faleceu 

 

Oi Mestre Bimba 

Que está num bom lugar 

Tá alegre e satisfeito 

Com Camisa e a Abadá 
  

 

  

  

  



 

Faca de tucum (Amâncio) 

  

Faca de Tucum 

matou Besouro Mangangá 
  

     Faca de Tucum 

     matou Besouro Mangangá 

 

diz à história que mataram seu Besouro 

foi lá na Bahia,  

Santo Amaro em Salvador 

morreu deitado dentro de rede de corda 

de nada valeu mandinga 

da tradição não se salvou 
  

     Faca de Tucum 

     matou Besouro Mangangá 

     Faca de Tucum 

     matou Besouro Mangangá 

  

Corpo fechado, magia com reza forte 

da vida não levava lição de ninguém 

Cordão de Ouro 

também chamado Besouro 

hoje joga capoeira 

com os mestres do além 

 

Dormi sonhando 

com o berimbau tocando 

vejo uma roda com Besouro e Paraná 

fico lembrando  

desses mestres do passado 

sinto um desejo danado 

de capoeira jogar 
  

 

 

 

  



 

Minha Bahia (Duende) 

  
O Brasil canta 
Minha Bahia 
Mas só quem sabe 
É quem já foi lá um dia 
  
     O Brasil canta 
     Minha Bahia 
     Mas só quem sabe 
     É quem já foi lá um dia 
  
Ir na Ribeira 
Ver regata no mar 
Subir a colina sagrada 
Pra Oxalá lhe abençoar 
  
Descendo o Carmo 
A ladeira do Pelô 
Tem a Bica do Pilar 
Que Santo Antônio abençoou 
  
Em Santo Amaro da Purificação 
Nasceu o Maculelê 
Tem candomblé pra se ver 
É terra de tradição 
  
Já foi Seu Bimba 
Seu Pastinha e Aberre 
Waldemar da Pero Vaz 
Popó do Maculelê 
  
Lá na Bahia 
Tem capoeira no ar 
Tem roda de mandingueiro 
Lá no grupo Abadá 
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Quero ver cair (DP) 

  

Ola olaê 

Já bati, quero ver cair 

 

Ola olaê 

 

Já bati, quero ver cair 

 

Quero ver bater, quero ver cair 

 

Vou bater, quero ver cair 

 

 

 

 

  



 

Tim tim tim lá vai viola (DP) 

 

Tim tim tim, lá vai viola 

Lê lê, lá vai viola 

 

Tim tim tim, lá vai viola 

 

Eh, lá vai viola 

 

Tim tim tim, lá vai viola 

 

Viola meu bem viola 

 

Olha jogo de dentro, Olha jogo de fora 

 

Joga bonito, que a roda memora 

 

Segura esse jogo para Nossa Senhora 

 

Eu pedi a minha mãe mas eu tenho a viola 

 

Eu pedi a meu pai mas eu tenho a viola 

 

Já pedi ao irmão mas eu tenho a viola 

 

Viola viola viola 

 

 

 

  



 

Oi sim sim sim (DP) 

 

Oi sim sim sim 

Oi não não não 

 

Oi sim sim sim 

Oi não não não 

 

Oi não não não 

Oi sim sim sim 

 

Sim sim, não não não não 

Sim sim sim, não não não não 

 

Se o mestre diz que sim 

Quero ver quem diz que não 

 

Mas hoje tem amanhã não 

Mas hoje tem amanhã não 

 

Mas hoje tem amanhã não 

Olha a pisada de lampião 

 

Olha a pisada de lampião 

Olha a pisada de lampião 

 

 

 

 

  



 

A canoa virou marinheiro (DP) 

 

A canoa virou marinheiro 

Oi no fundo do mar tem dinheiro  

 

A canoa virou marinheiro 

 

Lá no fundo do mar tem dinheiro  

 

No fundo do mar tem segredo 

 

Mas se virou, deixa virar 

 

Oi está lá, no fundo do mar 

 

 

 

 

  



 

Roda tradicional (Pretinho) 

 

O berimbau tocou, dentro do canavial 

 

O berimbau tocou, dentro do canavial 

 

Era ali que começava, a roda tradicional 

 

Era ali que começava, a roda tradicional 

 

O berimbau tocava 

A roda ia começando 

No toque de cavalaria 

A roda ia terminando 

 

Engenho tá rodando 

Tem muita cana pra moer 

O negro tá trabalhando 

Pra poder sobreviver  

 

O gosto da cana 

Vem adoçando a sua vida 

Só que o passado dela 

Tem muitas marcas e feridas 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Abalou cachoeira (DP) 

 

Abalou Cachoeira abalou 

Abalou deixa abalar 

 

Abalou Cachoeira abalou 

 

Mas abalou deixa abalar 

 

Oi abalou, abalou deixa abalar 

 

Oi abalou em Cachoeira 

 

A invasão dos Holandeses 

  
Abalou deixa abalar 
  
No dia que eu amanheço 
  
Dentro de Itabaianinha 
  
Homem não monta cavaco 
  
Mulher não deita galinha 
  
As freiras que tão rezando 
  
Se esquecem da ladainha 
  
Quem quiser saber meu nome 
  
Não precisa perguntar 
  
Eu me chamo louça fina 
  
Cuidado pra não quebrar 
  
Casa de palha é palhoça 
  
Se eu fosse fogo queimava 
  
Toda mulher ciumenta 
  
Se eu fosse a morte matava 
  
 

 

 

  



 

Olaê laêla, olelê (DP) 

 

Olaê laêlá 

 

Olelê 

 

O lalaêlaê lá 

 

Lalaê laêlá 

 

lelê lalá 

 

E laê laêlá 

 

 

 

 

  



 

La lauê (DP) 

  

La, lauê, lauê lauê lauá  

Lalaêla lalaê 

 

La, lauê, lauê lauê lauá 

 

Oi siri pegou 
 

Pegou 
 

Oi siri chegou 

 

Chegou 

 

Oi siri jogou 

 

Jogou 

 

Deixa jogar 

 

 

 

 

  



 

Ai ai ai ai São Bento me chama (DP) 

 

Oi São Bento me chama 

 

Ai ai ai ai 

 

São Bento chamou 

 

Pra jogar capoeira 

 

Lá em Salvador 

 

São Bento me chama 

 

Derruba no chão 

 

Derrube esse nego 

 

Conforme a razão 

 

São Bento chamou 

 

Pra jogar capoeira 

 

Pra tocar berimbau 

 

São Bento tá chamando 

 

Me chama de novo 

 

Me chamou que eu vou 

 

São Bento me chama 

 

São Bento me quer 

 

São Bento tá querendo 

 

São Bento me prenda 

 

São Bento me solta 

 

São Bento me leva 

 

São Bento me puxa 

 

São Bento me pega 

 

Se me pega de cheio 

 

Tu me bota no chão 

 

Solta a mandinga menino 

 

 

 

  



 

Vou dizer a meu sinhô (DP) 

  

Vou dizer à meu senhor que a manteiga derramou 

 

Vou dizer ao meu senhor que a manteiga derramou 

 

A manteiga não é minha, a manteiga é de ioiô 

 

A manteiga é de ioiô, caiu na água e se molhou 

 

A manteiga é do patrão, caiu no chão e derramou 

 

 

 

 

  



 

Quando eu toco meu gunga (Charm e Takinha) 

  

Quando eu toco meu gunga 

Logo ele chora 

Mestre Bimba pra sempre 

Estará na memória 

Quando eu toco meu gunga 

 

Quando eu toco meu gunga 

Logo ele chora 

Mestre Bimba pra sempre 

Estará na memória 

 

Mestre Bimba é árvore 

Deu fruto no sertão 

Foi um bom capoeira 

E foi pra imensidão 

Quando eu toco meu gunga 

 

Ao final da sua vida 

Se sentiu tão sozinho 

Hoje eu peço a Jesus 

Clarear seu caminho  

Quando eu toco meu gunga 

 

Mestre Bimba é hoje 

Seiva de Aroeira 

Tem seu nome gravado 

No meio da capoeira 

Quando eu toco meu gunga 

 

Mestre Bimba era sábio 

Nunca marcou bobeira 

O destino é cruel 

E a vida traiçoeira 

Quando eu toco meu gunga 

 

 

 

 

 

  



 

Banco de Mestre Bimba (Madorna) 

 

De que jeito tocava seu Bimba? 

 

Mestre Bimba tocava sentado 

 

De que jeito tocava seu Bimba? 

 

Mestre Bimba tocava sentado 

 

Mestre Bimba nasceu na Bahia 

O seu pai foi batuqueiro 

Ele tocava na roda 

Com um berimbau e dois pandeiros 

Mas de que jeito tocava seu Bimba? 

 

Na sua academia 

Tinha um banco de madeira 

Onde ele ensinava os toques 

E o jogo da Capoeira 

Mas de que jeito tocava seu Bimba? 

 

Mestre Bimba tocava sentado 

Os toque do berimbau 

Cantava os seu corridos 

E as quadras da regional 

Mas de que jeito tocava seu Bimba? 

 

Mestre Bimba batia com pé 

Mestre Bimba batia com a mão 

Sentado no seu banquinho 

O Mestre dava lição 

Mas de que jeito tocava seu Bimba? 

 

 

 

 

 

 

  



 

Galha do cajueiro (Charm)  

 

É tempo de caju 

Vou subir no cajueiro 

Cuidado pra não cair 

 

Da galha do cajueiro 

 

Cuidado pra não cair 

 

Da galha do cajueiro 

 

Do caju tirei castanha 

Eu torro ganho dinheiro 

Cuidado pra não cair 

 

Cajueiro muito alto 

Eu subi pelo celeiro 

Cuidado pra não cair 

 

Cajueiro muito antigo 

Do tempo do cativeiro 

Até mesmo o Rei Zumbi 

Da galha caiu primeiro 

Cuidado pra não cair 

 

Mamãe não quer  

Que eu suba no cajueiro 

Eu subi cai ligeiro 

Da galha do cajueiro 

Cuidado pra não cair 

 

Vovô sentado  

No batente do terreiro 

Todo dia ele alerta 

Da galha do cajueiro 

Cuidado pra não cair 

 

O __________________ 

É danado e feiticeiro 

Mesmo assim ele caiu 

Da galha do cajueiro 

Cuidado pra não cair 

 

Mas e o _____________ 

É danado e é ligeiro 

Mesmo assim ele caiu 

Da galha do cajueiro 

Cuidado pra não cair 

 

Mas o ________________ 

É danado e cabeceiro 

Mesmo assim ele caiu 

Da galha do cajueiro 

Cuidado pra não cair 

 

 

Mas o ________________ 

É danado e vizinheiro 

Mesmo assim ele caiu 

Da galha do cajueiro 

Cuidado pra não cair 

 

Mas o ________________ 

É dando e mandingueiro 

Mesmo assim ele caiu 

Da galha do cajueiro 

Cuidado pra não cair 

 

No cajueiro 

Só restou Mestre camisa 

Que é ligeiro nessa arte 

E da galha não caiu 

Mas cuidado pra não cair 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Dona Maria como vai você (DP) 

 

Vai você, como vai você ? 

 

Dona Maria como vai você ? 

 

Joga bonito que eu quero aprender 

 

Joga manhoso que o povo quer ver 

 

Jogue o São Bento que o povo quer ver 

 

Joga bonito que eu quero ver 

 

Como vai você, como vai você? 

 

Como tá como passou, como vai você? 

 

Como vai você, eu quero saber 

 

Quero aprender a jogar com você 

 

 

 

 

  



 

Quebrava mio comugê (DP) 

 

Quebrava mio comugê 

 

Macá 

 

Quebra coquito dendê 

 

Quebra, que eu quero quebrar 

 

Quebra milho como gente 

 

Quebra, que quebra, que quebra 

 

Quebra e joga no sacão 

 

Quebra conforme a razão 

 

Quebra que quebra dendê 

 

 

 

 

  



 

Senhor São bento (DP) 

 

Essa cobra me morde 

 

Senhor São Bento 

 

A cobra me morde 

 

A cobra mordeu 

 

Essa cobra me morde 

 

Essa cobra mordeu 

 

Olha o bote da cobra 

 

Ela é venenosa 

 

O veneno da cobra 

 

Ela é venenosa 

 

Essa cobra é malvada 

 

Ela é jaracuçú 

 

Ela é cobra coral 

 

 

 

  



 

Levanta Iaiá (AD)  

 

Levanta Iaiá vai a feira 

Oi vai ver capoeira jogar 

 

Levanta Iaiá vai a feira 

 

Vai ver o salto mortal 

 

Vai ver capoeira jogar 

 

Pra ver capoeira brincar 

 

Levanta Iaiá venha ver 

 

 

 

 

  



 

Meu berimbau é madeira de lei (AD) 

 

Meu berimbau é madeira de lei 

Meu berimbau 

 

É madeira de lei 

 

Meu berimbau 

 

 

 

 

  



 

Lalaê lalaê lalaê lalaêlá (DP) 

 

Lalaê, lalaê, lalaê lalaêlá 

 

Lalaê, lalaê, lalaê lalaêlá 

 

Ê laê 

 

Lalaêlá 

 

 

 

 

  



 

Paranaê (AD) 

 

Paraná ê, Paraná ê, Paraná 

 

Paraná ê, Paraná ê, Paraná 

 

Quem me dera que o morro, Paraná 

Muda-se para a cidade, Paraná 

 

Paraná ê, Paraná 

Paraná ê, Paraná 

 

Vou dizer minha mulher, Paraná 

Capoeira me venceu, Paraná 

 

Eu aqui não sou feliz, Paraná 

Mas na minha terra eu sou, Paraná 

 

Vou-me embora pra Bahia, Paraná 

Porque lá é meu lugar, Paraná 

 

Paraná, Paraná ê, Paraná 

Paraná ê, Paraná 

 

Ela quis bater pé firme, Paraná 

Isso não aconteceu, Paraná 

 

É batuque todo dia, Paraná 

Mulata de qualidade, Paraná 

 

Vou-me embora pra Bahia, Paraná 

Eu aqui não fico não, Paraná 

 

Se não for essa semana, Paraná 

É a semana que vem, Paraná 

 

Paranauê, Paraná 

Paraná, Paraná ê, Paraná 

 

Tem a festa do Bonfim, Paraná 

E o Mercado Popular, Paraná 

 

Lá no céu tem três estrelas, Paraná 

Todas três de Carrerinha, Paraná 

 

Uma é minha a outra é tua, Paraná 

E a outra vai sozinha, Paraná 

 

Dou o nó escondo a ponta, Paraná 

Ninguém sabe desatar, Paraná 

 

A mulher pra ser bonita, Paraná 

Não precisa se pintar, Paraná 

 

A pintura é do diabo, Paraná 

E a beleza é Deus que dá, Paraná 

  



 

Pau rolou caiu (AD) 

 

Pau rolou caiu 

Lá na mata, e ninguém viu 

 

Pau rolou caiu 

 

Lá na mata, ninguém viu 

 

Por cima da mata, e ninguém viu 

 

Capoeira já fugiu 

 

Com uma arma na mão 

 

Mas ninguém viu, mas ninguém viu 

 

Quando o capoeira sumiu 

 

 

 

 

  



 

O balanço do coqueiro (Xodó) 

 

Ê ê ê, ê ê á 

Eu quero ver o coqueiro balançar 

 

Ê ê ê, ê ê á 

Eu quero ver o coqueiro balancar 

 

Eu balancei o pé de côco 

E o coco caiu no chão 

Capoeira entrou na roda 

Balançou não caio não 

 

Jogo de São Bento grande 

Angola é jogo baixinho 

Pra quem quer amar a rosa 

Tem que suportar o espinho 

 

Capoeira é uma arte 

Do tempo da escravidão 

Quando o negro praticava 

Pensando em libertação 

 

Quando eu entro numa roda 

Sinto o corpo arrepiar 

Penso nos mestres que foram 

Para nunca mais voltar 

 

Penso em Mestre Pastinha 

E no Mestre Valdemar 

Eu penso no Mestre Bimba 

E em Mestre Paraná 

 

 

 

 

  



 

Gunga é meu (AD) 

 

Gunga é meu, gunga é meu 

Gunga é meu, foi meu pai que me deu 

 

Gunga é meu, gunga é meu 

 

Gunga é meu, eu não dou à ninguém 

 

O gunga é forte, esse gunga é meu 

 

Gunga é meu, é meu, é meu 

 

 

 

 

  



 

Idalina meu bem (Charm) 

 

Idalina meu bem 

Pegue o abadá e vem 

 

Idalina meu bem 

 

Pegue o abadá e vem 

 

Eu que saí de manhãzinha  

esqueci de lhe avisar 

Põe a panela no fogo  

que mais tarde eu vou voltar 

Idalina meu bem 

Pegue o abadá e vem 

 

Pegue Joãozinho e Maria 

E leve pra passear 

Mas no finalzinho da tarde  

Traga eles para treinar 

Idalina meu bem 

Pegue o abadá e vem 

 

Se você passar em casa 

Faça pra mim um favor 

Traz pra mim o meu berimbau 

E meu abada também 

Idalina meu bem 

Pegue o abadá e vem 

 

Se você brigar comigo  

por motivos que não convém 

Se mudar pra outro estado  

procure Abadá também 

Idalina meu bem 

Pegue o abadá e vem 

 

 

 

 

  



 

Vem capoeira (Charm) 

 

Vem, vem, vem jogar 

Vem vem capoeira 

 

Vem, vem, vem jogar 

 

Se quiser vem me chamar 

Estou pronto a atender 

Na cadênçia da benguela 

Meu corpo quer responder 

 

Toque de São Bento Grande 

É gostoso de jogar 

Cabra aqui tem capoeira 

Entra quem quer mandingar 

 

Toque de cavalaria 

É um toque que convém 

Era um sinal de alerta 

Pois a policia já vem 

 

Para ser bom capoeira 

Tem que muito observar 

Tem que aprender com os mais velhos 

Para ter o que ensinar 

 

 

 

 

  



 

Mestre Bimba apareceu (Pretinho) 

 

Ê, Lalaêlaelá 

Lalaêlaelá 

Lele lele laia 

laêlaêla 

 

Ê, Lalaêlaelá 

Lalaêlaelá 

Lele lele laia 

 

Berimbau chamou pro jogo 

Pandeiro que respondeu 

O atabaque já entrou 

Mestre Bimba apareceu 

 

Capoeira começou 

Como roda tradicional 

Era dança e defesa 

Do negro no canavial 

 

Manoel dos Reis Machado 

Estivador na beira do cais 

Incorporou jogo de Angola 

O Batuque e muito mais 

 

E no cais Bimba criou 

A capoeira Regional 

Espalhou pro mundo inteiro 

Essa arte nacional 

 

 

 

 

  



 

São Bento me chama (Coala) 

 

São Bento me chama 

São Bento me quer 

São Bento proteja 

Quem capoeira é 

 

São Bento me chama 

São Bento me quer 

São Bento proteja 

Quem capoeira é 

 

Proteja quem já foi 

E aquele que vem 

E a todos aqui 

E a capoeira também 

 

E na Benguela 

E no jogo de Angola 

E na Regional 

Não me deixe de fora 

 

Mestre Bimba falou 

E agora que entendi 

Capoeira é o caminho 

Quem quiser vai seguir 

 

Martelo que derruba 

Meia-lua que vai 

Rasteira que vem 

É um corpo que cai 

 

 

 

 

 

 

  



 

CD - Abadá-capoeira  - Musicas de capoeria vol 4 

  
No navio negreiro (Brucutu e Magôo) 
  
No navio negreiro 
No tempo da escravidão  
Seguia sem rumo o negro 
Sem rumo o seu coração 
No canavial 
Negro era o carro forte 
Entre a vida e a morte 
Negro era a solidão 
Hoje negro é vida 
Negro é luz é um talento 
Mas é que em certos momentos 
Sinto em seu peito uma dor 
Pra tentar esquecer  
Das angustias do passado 
Daquele rosto marcado 
Faz meu corpo enfraquecer 
Mas algo 
Dentro de mim é mais forte 
Me conduz além da morte 
E guia meu coração 
Sinto em meu peito 
A força da capoeira 
Essa arte brasileira  
Luta de libertação 
Por isso  
Quando eu toco um berimbau 
Sinto arrepiar a alma 
Sinto a mente mais calma  
Minha dor se vai então 
Sinto arrepiar a alma 
Sinto a mente mais calma  
Minha dor se vai então 
Camarada... 
  
Ê viva meu Deus  
  
 
  

  
  



 

Totonho maré (Esquilo) 
  
Ê maré 
O ô maré 
  
     Ê maré 
     O ô maré 
  
Totonho de maré 
é Capoeira 
Totonho de maré 
é da Bahia 
Ê maré 
O ô maré 
  
Quando você for a Bahia 
Pra buscar o seu axé 
Lembre de Mestre Bimba 
E de Totonho da maré 
Ê maré 
O ô maré 
  
Nas rodas ddo cais do porto 
Ele mostrava o seu valor  
Era um grande capoeira  
E também estivador 
Ê maré 
O ô maré 
  
Revirando as lembranças  
As memórias do passado  
Recordei um capoeira  
Que poucos estão lembrados 
Ê maré 
O ô maré 
  
 
  
  
  



 

Por que será? (Boa Voz)  
  
Por que será, 
por que será? 
Que hoje o negro 
não veio trabalhar 
  
     Por que será, 
     por que será? 
     Que hoje o negro 
     não veio trabalhar 
  
Já correu noticia 
Houve morte em Palmares 
Morreu um negro 
chamado Gangazumba 
Já correu noticia 
Houve morte em Palmares 
Mataram um negro 
chamado Gangazumba 
Por que será 
  
Naquele tempo 
não existia a princesa 
Não havia pão na mesa 
Só tinha o canavial  
Era o suor, 
era o sangue derramado 
Era o trabalho do negro 
Dia e noite sem parar 
Por que será 
  
E hoje em dia 
Depois do canavial 
Tem relógio de ponto  
Que não para de marcar 
E se o negro tá doente 
E não consegue chegar  
Seu patrão ou sinhozinho 
Continua a perguntar 
Por que será 
  
 
  
  
  



 

Vivência (Mestre Camisa) 
  
A mulher de língua grande 
A mulher da língua grande 
E galo que não tem espora 
Um fala da vida alheia  
O outro canta fora de hora 
Galo velho quando canta 
Avisa que está na hora 
Tropeiro que acorda tarde  
Pega o burro na espora 
Caçador quando se perde  
É coisa do caipora 
O cabra do sangue quente 
Pra briga não escolhe hora 
Quando vê a coisa feia  
Na hora não se apavora 
Quem sabe pega com jeito  
Quem não sabe pega na tora 
Vivo aprendendo nessa vida 
O mundo é minha escola 
Camaradinha... 
  
 
  
  
  



 

Eu queria morar na Bahia (Amâncio) 
  
Eu queria morar na Bahia 
Eu queria ir pra São Salvador 
  
     Eu queria morar na Bahia 
     Eu queria ir pra São Salvador 
  
Ô Bahia 
terra de mandinga e Candoblé 
Água de côco, 
cocada baiana e acarajé 
ô Bahia 
  
     Eu queria morar na Bahia 
     Eu queria ir pra São Salvador 
     Eu queria morar na Bahia 
     Eu queria ir pra São Salvador 
  
Caravelas, Boipeba, 
Itacaré e Corumbau 
Mercado modelo, 
rodas de Capoeira e berimbau,  
ô Bahia 
  
Amaralina, Pelourinho  
e Abaeté 
Jogo ligeiro 
nesta arte de bater com o pé 
ô Bahia 
  
Mestre Bimba, Pastinha, 
Besouro e Aberrê 
Cobrinha Verde,  
João Grande, João Pequeno 
e Mucungê  
ô Bahia 
  
 
  
  
  



 

Meu gunga (Boa Voz) 
  
Eu já vi cantar de tudo 
Nas rodas de capoeira 
Louvação pros velhos Mestres 
E até pra quem morreu 
Do pandeiro e do atabaque 
Do ganzá e do agogô 
Eu só não vim falar do dia em 
Que meu gunga quebrou 
  
     Cadê meu gunga que você  
     me prometeu 
  
O Iaiá cadê meu gunga que 
você  me prometeu  
  
Tem sempre um cabra na Roda 
Que é pra tomar conta disso 
Troca arame, curva verga 
De beriba ou de caniço 
Gunga veio do Kikongo 
Me disseram um um tempo atrás 
Dizem que é pessoa velha 
Pra mim o meu gunga é muito mais 
  
Pode ter bom mandigueiro 
Cantador no meu terreiro 
Pouco importa camarada 
Meu gunga fala primeiro 
Mais bonito do que a iúna 
E o canto do sabiá 
Me perdoa Deus do Céu 
É o meu gunga a tocar 
  
 
  
  
  



 

Um menino (Cobra) 
  
Histórias da capoeira 
Você já ouviu contar 
Mas existem aquelas 
Que você exita em acreditar 
Eu lhe digo que lá da Bahia 
Saiu um menino sem nada levar 
Chegando aos pés do Redentor 
Mostrou como o mestre soube lhe ensinar 
O vento bateu no peito 
O rio faz seu leito descendo pro mar 
Foi visto como um vagabundo 
Hoje corre o mundo com seu abadá 
Não esperemos sua morte 
Pra numa cantiga lhe homenagear 
Pois visto que seu corpo durma 
Jamais sua luz deixará de brilhar 
  
Auê mandingueiro 
É seu amigo quem lhe avisa 
  
Auê mandingueiro 
Vida longa pra Camisa 
  
Auê mandingueiro 
É seu amigo quem lhe avisa 
  
Auê mandingueiro 
Essa cantiga é pra Mestre Camisa... 
  
 
  
  
  



 

Me leva pra Bahia (Duende) 
  
Ê me leva na Bahia 
Ê leva na Bahia 
  
     Ê me leva na Bahia 
     Ê leva na Bahia 
  
Vou conhecer 
a Fazenda Estiva 
Na terra de Jacobina 
O meu mestre veio de lá  
Olha eu vou na Bahia 
  
Côco mironga 
Na Bahia chama dendê 
Dá o tempero no caruru 
E também no vatapá 
Olha eu vou na Bahia 
  
A casa de pedra 
Que foi cativeiro de escravo 
Onde o navio negreiro 
Chegava a beira do mar 
Olha eu vou na Bahia 
  
Lá tem macumba 
No pé do iroco velho 
Na casa de Pai Xangô 
O axé Opô Afonjá 
Olha eu vou na Bahia 
  
Minha Bahia 
Berço da cultura brasileira 
É terra do Mestre Bimba 
E também da capoeira 
Olha eu vou na Bahia 
  
 
  
  
  



 

Lição de capoeira (Mestre Camisa e Esquilo) 
  
Neste mundo de meu Deus 
Neste mundo de meu Deus 
Só vejo ingratidão 
Amigo traindo amigo 
Que um dia lhe estendeu a mão 
Mas o mundo dá muitas voltas 
e das  voltas vem a lição 
E hoje quem está por cima 
Amanhã, pode estar no chão 
Oi sacode a poeira 
Levanta do chão  
Oi jogue capoeira 
Conforme a razão 
  
     Oi sacode a poeira 
     Levanta do chão  
     Oi jogue capoeira 
     Conforme a razão 
  
A vida tem dessas coisa 
Que magoa o coração 
Da maldade de um falso amigo 
Eu fiz essa canção 
Oi sacode a poeira 
Levanta do chão  
Oi jogue capoeira 
Conforme a razão 
  
Vou tornar a te dizer 
Pois não guardo ingratidão 
Se um dia você precisar 
Ainda te dou a mão 
Oi sacode a poeira 
Levanta do chão  
Oi jogue capoeira 
Conforme a razão 
  
 
  
  
  



 

Menino da Pero Vaz (Boa Voz) 
  
Eu mandei 
Um recado lá pro céu 
Eu mandei 
Um recado lá pro céu 
Pedindo pra Nosso Senhor 
Que olhasse ao chegar 
Que recebesse com glória 
Nosso Mestre Waldemar 
A roda deve estar pronta 
Pra quando ele chegar 
Dê lhe um berimbau vozeiro 
E por favor, deixe-o cantar 
Diga lá menino velho 
Como lá na Pero Vaz 
Na Bahia de outrora 
Dos seus tempos de rapaz  
Lá se foi Pastinha e Bimba 
E Besouro Mangangá 
Deus achou que era tempo 
De levar seu Waldemar 
Atenção capoeiristas 
Não é hora pra chorar 
Feche os olhos e imaginem 
A roda vai começar,  
Camará 
  
  
  
  
  



 

Jogo da Bassúla (Cascão) 
  
Lá na ilha de Luanda 
Lá na ilha de Luanda 
Pescador já vem do mar 
Vem trazendo bom pescado 
Graças a velha Kianda 
Nossa Rainha do Mar 
  
No jogo da Bassúla 
Negro vai te derrubar 
  
Cuidado menino 
pescador já vem do mar 
  
     No jogo da Bassúla 
     Negro vai te derrubar 
  
Pescador tem tradição para  
seu filho ensinar 
  
Vem trazendo bom pescado 
Para um mufete preparar 
   
No tronco do imbondeiro 
faz se casa pra morar 
  
No jogo da capoeira 
A Bassúla eu vou botar 
  
Iemanjá velha Kianda  
Nossa Rainha do Mar 
  
 
  
  
  



 

Eu vou (Amâncio) 
  
Hoje eu vou, 
Vou jogar capoeira, eu vou 
Hoje eu vou, 
Vou jogar capoeira, eu vou 
  
Eu vou, vou jogar capoeira 
Eu vou tocar meu berimbau 
  
     Eu vou, vou jogar capoeira 
     Eu vou tocar meu berimbau 
  
Este jogo 
que é mandinga e é malícia 
É luta, que também é mortal 
Mas eu vou 
  
Angola 
e a Cavalaria 
Iúna, São Bento Regional 
Mas eu vou  
  
Eu vou dançar 
ao som de um Instrumento 
todo feito de arame e de pau 
Mas eu vou 
  
Eu já  
rodei o mundo inteiro 
Mas nunca vi nada assim igual 
Mas eu vou 
  
Rabo de arraia, 
meia lua, martelo e rolê 
Faca de ponta, navalha cortando é pra valer 
Mas eu vou 
  
  
  
  
  



 

A roda vai começar (Brucutu) 
  
Subiu ao céu Zumbi 
Aberrê e Paraná 
Também subiu Mestre Bimba 
e Besouro Mangangá 
Lá no céu tem capoeira 
Uma estrela me falou  
Quando ronca a trovoada 
É que a roda começou 
Joga Besouro, Zumbi 
Mestre Bimba e Paraná 
a roda estava animada 
Todo mundo a espiar 
Mas Pastinha aqui na terra 
Estava cego a lamentar 
Levantou a mão e disse: 
Ah meu Deus!  
Eu também quero jogar  
Subiu aos céus Pastinha 
Começou a trovejar 
No céu um clarão mais forte 
o iaiá 
a roda vai começar 
camarada... 
  
 
  
  
  



 

Planalto Central (Juazeiro) 
  
No Centro Oeste já tem capoeira 
O Mestre Bimba foi lá e ensinou 
Aquela gente a passar rasteira 
Dar cabeçada, martelo voador 
  
No planalto central 
No planalto central 
Foi lá mestre Bimba 
Ensinar a regional 
  
     No planalto central 
     No planalto central 
  
Foi lá Mestre Bimba 
Ensinar a regional 
  
O Mestre Bimba foi um grande gênio 
Foi o criador do estilo regional 
É uma verdadeira pedra preciosa 
Que hoje brilha no Brasil Central 
  
Eu tive um sonho que eu vi capoeira 
Nas praias lindas de meu Araguaia 
jaguarité plantava bananeira 
Corimatã dando rabo de arraia 
  
O boi guanú é uma fera selvagem 
Que corre livre pelo cerradão 
Tem lobo Guará e tem gato do mato 
A famosa andira que é um morcegão 
  
Na minha terra têm grandes chapadas 
Rios cristalinos, lindos pantanais. 
E a capoeira rompeu a fronteira 
E já chegou lá no Paraguai 
  
Até nas aldeias capoeira cresce 
Os índios Xavantes gostaram demais 
E agora aqui nossa gente agradece 
A Mestre Bimba que veio pra Goiás 
  
  
  
  
  



 

Faca de Ponta (Esquilo) 
  
Faca de ponta quer lhe furar 
Cuidado moço que o nego quer lhe pegar 
  
     Faca de ponta quer lhe furar 
     Cuidado moço que o nego quer lhe pegar 
  
Esse nego mandingueiro 
Ta lhe armando uma emboscada 
Espera você passar 
Sozinho pela estrada 
Escondido numa moita 
Com sua faca amolada 
  
No toque do berimbau 
O jogo é a lei do cão 
O negro levou rasteira 
Na roda caiu no chão 
Agora jura vingança 
Com sua faca na mão 
  
Berimbau tocou São Bento 
Hoje o jogo é pra valer 
Se você não der no negro 
O negro dá em você 
  
Mas você é capoeira 
E tem que usar mandinga 
No molejo da esquiva 
Pra que a faca não te atinja 
  
 
  
  

  



 

CD – BIMBA - Mestre dos Mestres 

   
Cem anos de Mestre Bimba (Boa voz) 
  

Já faz cem anos, 

Que Mestre Bimba nasceu 

Mas a herança, que ele pra nós deixou 

Nem mesmo o tempo, que passou pode apagar  

A sua história, nas terras em que pisou 

Foi a Bahia, a sua terra natal 

Nasceu em Brotas, no antigo engenho velho 

Foi batuqueiro, e jogou capoeira angola 

E foi mais tarde criador da regional 

Menino pobre, mas com seu destino traçado 

Acreditando, no valor de sua arte 

Muita peleja, firmeza e dedicação 

Salve "Seu Bimba", Manoel do Reis Machado 

Da capoeira, fez sua filosofia 

Não só nas rodas, mas também no dia a dia 

No ensinou coisas que ninguém sabia 

Pra nos livrar da maldade e covardia 

Lá foi-se o tempo, 

Tempo de uma vida inteira 

Roça do lobo, é lembrança que ficou 

Pra seu alunos, você nunca foi-se embora 

E o som do gunga, na regional hoje chora 

Se a capoeira, pudesse falar 

Ela ia dizer, obrigado a Mestre Bimba 

Se a capoeira, pudesse falar 

Ela ia dizer, obrigado a Mestre Bimba 

Iê, viva meu Deus 

Iê, viva meu Mestre  

Iê, viva "Seu Bimba"  

Iê, estivador 

Iê da beira do cais 
  

 

  

  

  



 

A Benguela (Tucano Preto) 
  
A benguela chamou pra jogar 

A benguela chamou pra jogar Capoeira 
  

     A benguela chamou pra jogar 

     A benguela chamou pra jogar Capoeira 

  

Tudo começou assim 

Hoje eu tenho que lembrar 

De Maria Martinha do Bonfim 

Luiz Candido Machado 

Que eram os pais de Mestre Bimba 

Manoel do Reis Machado 

A benguela chamou pra jogar 

A benguela chamou pra jogar Capoeira 
  

Em mil novecentos,  

este fato aconteceu 

Em vinte três de novembro 

O Mestre Bimba nasceu 

A benguela chamou pra jogar 

A benguela chamou pra jogar Capoeira 
  

Bimba assim dizia 

Tocando seu berimbau 

Sentado no velho banco 

Ensinando a regional 

A benguela chamou pra jogar 

A benguela chamou pra jogar Capoeira 

 

Nos dias de formatura 

Era obrigado a jogar 

O São Bento Grande 

E o Toque de Iuna 

A benguela não podia sujar 

A benguela chamou pra jogar 

A benguela chamou pra jogar Capoeira 

  

Em cinco de fevereiro 

Do ano de setenta e quatro 

Esta tristeza aconteceu 

Na cidade de Goiânia 

Mestre Bimba faleceu 

A benguela chamou pra jogar 

A benguela chamou pra jogar Capoeira 
  

 

  
  
  



 

Mestre Bimba se foi (Pretinho)  
  
Mestre Bimba se foi 
Mestre Bimba se foi 
Mestre Bimba se foi para o céu  
Mestre Bimba se foi 
  
     Mestre Bimba se foi 
     Mestre Bimba se foi 
     Mestre Bimba se foi para o céu  
     Mestre Bimba se foi 
  
Está jogando angola com Pastinha 
No berimbau com Aberrê 
Cantando com Valdemar 
Ensinando Mucungê 
Mestre Bimba se foi 
  
Quando eu falo de Mestre Bimba 
Eu sinto o corpo arrepiar 
Vejo o dia escurecer 
Vejo a noite clarear 
Mestre Bimba se foi 
  
O nome de Mestre Bimba  
Pra sempre será louvado 
Porque foi bom capoeirista 
Homem muito respeitado 
Mestre Bimba se foi 
  
No cantar de um pássaro 
Criou um jogo bem bonito 
Deve estar jogando agora 
Numa roda no infinito 
Mestre Bimba se foi 
  
 
  
  
  



 

Sabedoria do Mestre (Perninha) 
  
Na Bahia  
Que Mestre Bimba nasceu  
Com sua sabedoria 
A capoeira cresceu 
Na Bahia 
  
     Na Bahia  
     Que Mestre Bimba nasceu  
     Com sua sabedoria 
     A capoeira cresceu 
  
Engenho Velho 
É o lugar onde nasceu 
No bairro da Liberdade 
Capoeira aprendeu 
Na Bahia 
  
De batismo 
Seu nome é Manoel 
Hoje protege a ABADÁ 
E meu Mestre, lá do céu 
Na Bahia 
  
Sua vida 
Dedicou à capoeira 
Aprendeu com seu Bentinho 
Cabeçada e rasteira 
Na Bahia 
  
Criador 
Da capoeira Regional 
Tirou o canto da iúna 
E trouxe pro berimbau 
Na Bahia 
  
Foi-se embora 
Da Bahia pra Goiás 
Hoje mora lá no céu 
E joga na roda da paz 
Na Bahia 
  
Mestre Bimba 
É capoeira de valor 
Hoje venho lhe agradecer 
Devemos muito ao senhor 
Na Bahia 
  
  
  
  
  



 

A vida de Mestre Bimba (Boiadeiro) 
  
Seu Bimba adeus 
Seu Bimba adeus  
Foi embora da Terra  
Jogar capoeira 
Lá em cima com Deus 
  
     Seu Bimba adeus 
     Seu Bimba adeus  
     Foi embora da Terra  
     Jogar capoeira 
     Lá em cima com Deus 
  
Amigo já faz cem anos 
Que na terra ele chegou 
Na Freguesia de Brotas 
Engenho Velho, 
Nasce o criador 
Seu Bimba adeus 
  
O seu “nome de guerra” 
Famoso na capoeira 
Foi fruto de uma aposta 
Entre sua mãe e a parteira 
Seu Bimba adeus 
  
Começou a capoeira 
Na Estrada das Boiadas 
Hoje bairro da Liberdade 
Em Salvador, sua terra amada 
Seu Bimba adeus 
  
O africano Bentinho 
Ensinou a Mestre Bimba 
A capoeira angola 
A malandragem e a mandinga 
Seu Bimba adeus 
  
No Engenho Velho de Brotas 
Bairro pobre de Salvador 
Sua primeira academia 
Em trinta e dois ele fundou 
Seu Bimba adeus 
  
Que tristeza foi a morte 
De Manoel dos Reis Machado 
Só poucos tiveram a sorte 
De jogar junto á seu lado 
Seu Bimba adeus 
  

 

  

  
  



 

Bimba ensina eu (Cebolão) 
  
Bimba 
Ensina eu 
Ensina eu 
Ensina 
  
     Bimba 
     Ensina eu 
     Ensina eu 
     Ensina 
  
Manoel dos Reis Machado 
Nasceu na velha Bahia 
Espalhando pelo mundo 
A sua filosofia 
Bimba 
Ensina eu 
Ensina eu 
Ensina 
  
Da iúna e Regional 
Ele foi o criador 
Um valente um guerreiro 
Que a Bahia abençoou 
Bimba 
Ensina eu 
Ensina eu 
Ensina 
  
Nas rodas de capoeira 
Sempre foi um vencedor 
De rasteira e cabeçada 
Muita gente derrubou 
Bimba 
Ensina eu 
Ensina eu 
Ensina 
  
Hoje em dia a capoeira 
Pelo mundo se espalhou 
Agradeço a Mestre Bimba 
A raiz que ele plantou 
Bimba 
Ensina eu 
Ensina eu 
Ensina 
  
 
  
  
  



 

Mensagem de Bimba (Charm) 
  
Bate asa Araúna, 
bate asa Araúna, 
Bate asa Araúna, 
Araúna, Araúna, Araúna 
  
     Bate asa Araúna, 
     bate asa Araúna, 
     Bate asa Araúna, 
     Araúna, Araúna, Araúna 
  
Quando você bateu asa 
Logo fechei os meus olhos 
Pensei que era o Mestre Bimba 
Que estava chegando pra perto de nós 
  
Se um dia você for embora 
No caminho encontrar Mestre Bimba 
Peça pra ele tocar  
São Bento Grande ou então Idalina 
  
Se a tarde começa a descer 
Araúna vem logo pousando 
Imagino que é Mestre Bimba 
Que está nessa roda nos observando 
  
Seu canto arrepia meu corpo 
E provoca minha solidão 
Eu lembro de Mestre Bimba  
E da estrela de São Salomão 
  
 
  
  
  



 

Foi Mestre Bimba (Xodó) 
  

Foi Mestre Bimba foi 

Foi Mestre Bimba 

Que num sonho me falou 

Que na capoeira tem mandinga 
  

     Foi Mestre Bimba foi 

     Foi Mestre Bimba 

     Que num sonho me falou 

     Que na capoeira tem mandinga 

 

A capoeira é arte 

É cultura sim senhor 

A capoeira é uma dança 

Que veio do negro sofredor 

 

Oi, capoeira é dança, é luta 

é magia pode crer 

A capoeira é pra todos 

É pra mim é pra você 

 

Pois eu treino todo dia 

Treinar nunca é demais 

Oi, na roda de capoeira 

Eu me lembro dos meus ancestrais 

 

Oi, olha tronco, senzala e chicote 

e corrente que já apodreceram 

Tudo isso me faz lembrar 

O quanto os negros sofreram 

 

Quando eu ouço o berimbau 

Eu preparo a minha ginga 

O meu corpo se arrepia 

Eu lembro de Mestre Bimba 
  

 

  

  

  



 

Osso duro de roer (Lobisomem) 
  
Ouvi falar daquele tempo 
Eu ouvi muito dizer 
Academia de Bimba  
Osso duro de roer 
  
     Ouvi falar daquele tempo 
     Eu ouvi muito dizer 
     Academia de Bimba  
     Osso duro de roer 
  
Pra aprender a regional 
Tem que ser cabra guerreiro 
Saber lutar, jogar bonito 
E também ser mandingueiro 
  
Na hora do esquenta banho 
Não podia correr não 
Hoje tem Bumba meu Boi 
Se prepare meu irmão 
  
No dia da formatura 
Festa pra comemorar 
Mas se a medalha cai do peito 
Você não vai se formar 
  
Roda boa, um bom mestre 
Não se encontra toda hora 
Mestre Bimba, Deus o tenha 
Por que você foi embora? 
  
 
  
  
  



 

Tempo de Bimba (Pretinho) 
  
Tempo de Bimba 
Quero ver você falar  
Tempo de Bimba 
Quero ver você contar 
  
     Tempo de Bimba 
     Quero ver você falar  
     Tempo de Bimba 
     Quero ver você contar 
  
Bimba lutou batuque 
Luta que existia 
No tempo dos antigos 
No estado da Bahia 
  
Bimba foi marceneiro 
Tocador de berimbau 
Angola com batuque 
Ele criou a Regional 
  
Quem nunca ouviu falar 
De Manoel dos Reis Machado 
Famoso Mestre Bimba 
Nome em que foi batizado 
  
Seu mestre foi Bentinho 
Um homem africano 
Ensinou Bimba na terra 
Lá no céu estão jogando 
  
Bimba valente 
Outro não tem igual 
Subiu no ringue 
Defendendo a Regional 
  
Na capoeira 
Ensinou até doutor 
Mas Mestre Bimba 
Foi ogan e estivador 
  
 
  
  
  



 

Tocador de berimbau (Cobra, Pena verde, Charm) 
  

Bimba, Bimba, Bimba 

Criador da regional 

Bimba, Bimba, Bimba 

Tocador de berimbau 
  

     Bimba, Bimba, Bimba 

     Criador da regional 

     Bimba, Bimba, Bimba 

     Tocador de berimbau 

 

Com S de saudade 

Com C do coração 

Lembrei de Mestre Bimba 

E fiz essa canção 

 

Com R de rasteira 

Com A de atenção 

Menino nesta arte 

Mestre Bimba deu lição 

 

Com L Luanda 

o S de Salvador 

No jogo da capoeira 

O "Seu Bimba" foi doutor 

 

Com B escreve Bahia 

Com B de berimbau 

Também se escreve Bimba 

Criador da regional 
  

 

  

  

  



 

Lembrança de Mestre Bimba (Mestre Camisa e Sol) 
  
Seja por onde for 
Vou lembrar do Mestre Bimba 
Seja por onde for 
Vou lembrar do Mestre Bimba 
Jogando na roda 
Ou dobrando uma esquina 
  
     Seja por onde for 
     Vou lembrar do Mestre Bimba 
     Seja por onde for 
     Vou lembrar do Mestre Bimba 
     Jogando na roda 
     Ou dobrando uma esquina 
  
No seu centenário 
Quero lhe homenagear 
Seu nome será lembrado 
Nas terras onde eu pisar 
  
Da velha academia 
Muita história pra contar 
Eu sempre chegava cedo 
Pra com o Mestre conversar 
  
Nordeste de Amaralina 
Lugar de comemorar 
Batizado e formatura 
Pra sempre vou lembrar 
  
Quando eu lembro do meu Mestre 
Dá vontade de chorar 
Só jogando capoeira 
Consigo me consolar 
  
O meu mestre foi seu Bimba 
Tenho orgulho de dizer 
Estou sempre preparado 
Se precisar lhe defender 
  
Aprendeu com africano 
De nome Nozinho Bento 
Conhecido por Bentinho 
Que lhe ensinou os fundamentos 
  
Quem já teve um mestre 
Sabe a falta que ele faz 
Pois mestre de verdade 
Quase não existe mais 
  



 

CD - Homenagem a Mestre Bimba e Mestre Pastinha 
  
Mestre Pastinha Morreu (Garça) 
  
Mestre Pastinha morreu 
Capoeira assim cantou 
Cantou forte e muito alto 
Pra avisar Nosso Senhor 
Sobe ao céu um homem velho 
Velho de grande valor 
Que ensinou no Pelourinho 
A menino e a doutor 
Mas aqui foi esquecido 
Pra ele ninguém ligou 
Ficou velho num asilo 
Sofrendo com muita dor 
Deus ouviu e teve pena 
Veio aqui e o levou 
Disse: vá morar lá em cima 
Junto de Nosso Senhor 
Lá no céu tem três estrelas 
Todas três em carreirinha 
Uma é Seu Bimba, outra é Besouro 
A outra é Mestre Pastinha 
Camará... 
  
 
  
  
  



 

Paz na Capoeira (Pretinho) 
  
Essa noite eu sonhei com Seu Pastinha  
Essa noite eu sonhei com Seu Bimba 
Descendo a escada do céu 
Trazendo a paz lá de cima 
  
     Essa noite eu sonhei com Seu Pastinha  
     Essa noite eu sonhei com Seu Bimba 
     Descendo a escada do céu 
     Trazendo a paz lá de cima 
  
Pedem a paz para todos capoeiras 
Pedindo que se tenham mais amor 
Respeite o seu semelhante 
Seja ele qual for 
  
Seu Pastinha e Seu Bimba lá no céu 
Fazendo um jogo na brincadeira 
Quando olham lá de cima 
Pedem a paz pra capoeira 
  
Às vezes eu fico imaginando 
Se eu pudesse voltar um tempo atrás 
E ver Seu Pastinha e seu Bimba 
Na Terra pedindo a paz 
  
Seu Pastinha e Seu Bimba pedem paz 
E pedem que o mundo não se esqueça 
Deixe o coração aberto 
Pra que a capoeira cresça 
  
 
  
  
  



 

Toda Bahia chorou (Raio/ Boa Voz) 
  
Toda Bahia chorou 
Toda Bahia chorou 
No dia em que a capoeira Angola 
Perdeu seu protetor 
Mestre Pastinha foi embora 
Oxalá quem o levou 
Lá pras terras de Aruanda 
Mas ninguém se conformou 
Chorou general, menino 
Chorou mocinha, doutor 
Pretas velhas, feiticeiros 
Ogãs e Babalôs 
Berimbau tocou iúna 
Num toque triste de morte 
E a capoeira foi jogada 
Ao som da triste canção 
Da boca do mandingueiro 
De dentro do coração 
E não houve na Bahia 
Quem não cantasse esse refrão 
Iê vai lá menino 
Mostra o que o mestre ensinou 
Mostra que arrancaram a planta 
Mas a semente brotou 
E se for bem cultivada 
Dará bom fruto e bela flor 
Iê vai lá menino 
Mostra o que o mestre ensinou 
Mostra que arrancaram a planta 
Mas a semente brotou 
E se for bem cultivada 
Dará bom fruto e bela flor 
Camará... 
  
 
  
  
  



 

Saudação à Bahia (Boa Voz) 
  
É na Bahia  
Que eu vim cantar 
Mais uma vez  
Eu vim louvar 
  
     É na Bahia  
     Que eu vim cantar 
     Mais uma vez  
     Eu vim louvar 
  
Eu vim louva o cálice bento 
E a hóstia consagrada 
Salve o Senhor do Bonfim 
E os mestres da Velha Guarda 
  
Vim saudar a Waldemar 
Cantador da Liberdade 
A Seu Bimba e Seu Pastinha 
Que ficaram na saudade 
  
São Bento Grande ou Pequeno 
Angola e Regional 
O axé e o dendê 
Do toque do berimbau 
  
Vim pra falar tanta coisa 
No caminho eu esqueci 
Ao chegar vou me lembrando 
O importante é estar aqui 
  
Vim louvar a Caribé 
Junto com Seu Jorge Amado 
E a Ferreira Pastinha 
E Manoel dos Reis Machado 
  
Outra vez no Pelourinho 
Vim pra descer a ladeira 
Saudar a velha Bahia 
Que é terra de capoeira 
  
 
  
  
  



 

Do jeito do Mestre (Meio Quilo/Boa Voz) 
  
Do jeito que Bimba gosta 
Do jeito que Bima quer 
Na roda que só tem bamba 
Ninguém vai parar o pé 
  
     Do jeito que Bimba gosta 
     Do jeito que Bima quer 
     Na roda que só tem bamba 
     Ninguém vai parar o pé 
  
Antigamente o aviso 
Lê lê lê lê lê ô  
Era pra avisar a todo mundo 
Que a turma de Bimba chegou 
  
Na roda que joga bamba 
Se aluno quiser jogar 
Tem que ter os fundamentos 
Da Capoeira Abadá 
  
Preste atenção menino 
Que o Mestre vai lhe falar 
Nesse jogo de São Bento 
Vai tratando de esquivar 
  
Esse é um jogo ligeiro 
Cuidado pra não errar 
O golpe que vem no tempo 
E o contra ataque é pra pegar 
  
Vai aprendendo menino 
O que eu vou lhe falar 
Na academia de Bimba 
Era pega pra capar 

 

Do jeito que Bimba gosta 
Do jeito que Bima quer 

Quando for lá na Bahia 

Trás pra mim o seu axé 

 

 

 
  
  
  



 

Viva Bimba e Pastinha (Fala Mansa) 
  
Aê viva seu Bimba Camarada 
Lê lê ô viva seu Pastinha camará 
  
     Aê viva seu Bimba Camarada 
     Lê lê ô viva seu Pastinha camará 
  
Passa bem ou passa mal 
Tudo na vida é passar 
Só não passa a saudade 
De Seu Bimba camará 
Aê aê 
  
Foi muito bondoso 
Foi também muito amoroso 
Mas na capoeira 
Seu Pastinha não foi bobo 
Aê aê 
  
Capenga ontem teve aqui 
Valei-me Nossa Senhora 
A iúna é mandingueira 
Por Seu Bimba ainda chora 
Aê aê 
  
O menino da menina 
Dos seus olhos poesia 
Aê viva o mestre 
Da Angola o rei Pastinha 
Aê aê 
  
 
  
  
  



 

Lembranças de Pastinha (Sabugo) 
  
Lembranças de Seu Pastinha 
Ficarão pra eternidade 
Pois o guardião da Angola 
Ainda é rei e majestade 
  
     Lembranças de Seu Pastinha 
     Ficarão pra eternidade 
     Pois o guardião da Angola 
     Ainda é rei e majestade 
  
Seu Vicente Ferreira 
Homem de grande valor 
Um tesouro pra capoeira 
E pra cidade de Salvador 
  
A capoeira de Angola 
A qual ele defendeu 
Graças à inteligência 
E o dom que Deus lhe deu 
  
E mesmo agonizando 
Dizia nada sentir 
Mas o toque do seu berimbau 
Ainda hoje posso ouvir 
  
E quem na Terra estiver 
E se for lá para o céu 
Se encontrar com Seu Pastinha 
Pra ele tire o chapéu 
  
 
  
  
  



 

O dia que o berimbau chorou (Pretinho) 
  
O dia que o berimbau chorou 
No dia em que a capoeira sofreu 
Foi quando falaram que Bimba 
Mestre da Bahia morreu 
  
     O dia que o berimbau chorou 
     No dia em que a capoeira sofreu 
     Foi quando falaram que Bimba 
     Mestre da Bahia morreu 
  
Saiu da Bahia 
Pra dar aula em Goiás 
Levando na memória 
Só a lembrança de seus pais 
Em 5 de fevereiro 
Toda a Bahia sofreu 
Ao saber que Mestre Bimba 
Em Goiânia faleceu 
  
Não dá pra entender 
Como isso pôde acontecer 
O Mestre sair da Bahia 
Pra em Goiânia viver 
Vendeu sua academia 
No nordeste de Amaralina 
Lugar onde acontecia 
Batizado e formatura 
  
O destino foi cruel 
Pra Manoel dos Reis Machado 
Ajudou a capoeira 
Por muitos não foi respeitado 
Longe de sua terra 
Morreu triste amargurado 
Também muito arrependido 
Por ter num aluno confiado 
  
 
  
  
  



 

É da capoeiragem (Pretinho) 
  
É da capoeiragem 
É da capoeiragem 
Lá da velha Bahia 
De Mestre Pastinha 
Que eu sinto saudade 
  
     É da capoeiragem 
     É da capoeiragem 
     Lá da velha Bahia 
     De Mestre Pastinha 
     Que eu sinto saudade 
  
Em 1889 
Nascia na velha Bahia 
O dia foi 5 de abril 
Que chega na Terra Mestre Pastinha 
  
Pastinha entrou na capoeira 
Ainda era novo na idade 
Seu mestre Benedito 
Um africano da capoeiragem 
  
Ele serviu a Marinha 
Entregou jornal para o povo 
Pedreiro, também foi pintor 
Já tomou conta de casa de jogo 
  
Mestre no jogo de Angola 
Mostrou que sabia fazer 
Dentro da capoeira 
Um dos primeiros alunos foi seu Aberrê 
  
Berimbau quando toca Angola 
O mundo tem muita saudade 
De tudo que Mestre Pastinha 
Fez pra crescer essa capoeiragem 
  
 
  
  
  



 

Só Deus sabe onde estará (Lobisomem) 
  
Segredos da capoeiragem 
Segredos da capoeiragem 
Quem é que pode desvendar? 
Se o maior conhecedor 
Capoeira angola de valor 
Eu procuro sem encontrar 
Seu Vicente Ferreira 
Pastinha da capoeira 
Só Deus sabe onde estará 
Pra João Grande e João Pequeno 
Eu já perguntei 
Bahia de São Salvador 
Em todo canto eu procurei 
Procurei até na África 
Em Dakar, no Senegal 
Por onde Pastinha passou 
Num famoso festival 
Não consigo enxergar 
Eu não consigo enxergar 
Mas sinto sua presença 
Quando a Deus peço a benção 
Ao pé do berimbau  
camará... 
  
 
  
  
  



 

Mestre Bimba me disse (Tricolor) 
  
Mestre Bimba me disse 
Que foi a Bahia 
Rever Dona Alice 
E também lhe pediu 
Que não mais chorasse 
Nem ficasse triste 
  
     Mestre Bimba me disse 
     Que foi a Bahia 
     Rever Dona Alice 
     E também lhe pediu 
     Que não mais chorasse 
     Nem ficasse triste 
  
Tinha tanta saudade 
Lá do Engenho Velho 
E lá da Piedade 
Por onde ele andava 
Há tempos atrás 
Em sua mocidade 
  
Foi na Avenida Peixe 
E as recordações 
Lhe fizeram lembrar 
De um Mestre bom cantador 
Que também já se foi 
Chamado Waldemar 
  
Visitou 
Até Santo Amaro 
E aquela energia 
Era de arrepiar 
Ele viu o maculelê 
De Mestre Popó e Mestre Vavá 
  
Foi na Fazenda Estiva 
Pra ver o lugar 
Que meu Mestre nasceu 
E depois foi rever com tristeza 
O lugar que Pastinha morreu 
  
Mestre Bimba me disse 
Que agora ele joga 
Apenas lá no céu 
E que Mestre Traíra 
Ainda joga Angola 
Usando chapéu 
  
 
  
  
  



 

Cazuá do Benedito (Caxias) 
  
Corre menino 
Para o cazuá 
Do velho Benedito 
Que mandou vir lhe chamar 
  
     Corre menino 
     Para o cazuá 
     Do velho Benedito 
     Que mandou vir lhe chamar 
  
A história que se repetia 
Depois de algum tempo mudou 
Honorato que sempre batia 
Na contenda foi que apanhou 
  
Benedito que a tudo assistia 
De canto pôde perceber 
O mais fraco era quem apanhava 
Quis ensiná-lo a se defender 
  
O tempo foi passando 
O garoto franzino cresceu 
Tornou-se o maior de todos os Mestres 
Que a Capoeira Angola já conheceu 
  
O Mestre de Mestre Pastinha 
Foi escravo na Bahia 
Benedito lhe ensinou 
Coisa de muita valia 
  
 
  
  
  



 

Louvação aos Mestres (Perna) 
  
Motivo de estudo 
Por nossos folcloristas 
Falo de dois velhos mestres 
Dois grandes capoeiristas 
Todos dois eram baianos 
Lá da santa terrinha 
Falo de Mestre Bimba 
Falo de Mestre Pastinha 
E não havia mais forte 
Não havia mais ligeiro 
E na roda da luta 
Todos os dois eram angoleiros 
E que coisa tão bonita 
Ver esses dois mestres a jogar 
E depois de muito estudo 
Bimba criou a Regional 
E agora o capoeira 
Já podia levantar 
Tem muita gente que fala 
De manter a tradição 
Seu Bimba manteve tudo 
Só implantou inovação 
Capoeira não tem tipo 
Não tem parcialidade 
Disso sabiam os dois mestres 
Capoeira é unidade 
Até que um dia a Iúna 
Os dois mestres separou 
Colocou Bimba no bico 
E pro céu com ele voou 
E Pastinha cego e velho 
E Pastinha moribundo 
Abandonou seu corpo 
E partiu pro velho mundo 
Depois disso eu tive um sonho 
Que não me sai do pensamento 
Eu vi Bimba e vi Pastinha 
Jogando no firmamento 
Quando Pastinha chegou 
Bimba usando seu talento 
Já estava empregado 
Era guarda-costas de São Bento 
Ontem recebi notícia 
Que me deu muita alegria 
Empregaram Seu Pastinha 
Vela a Virgem Maria 
E por todos nós, ó mestres 
Senhores são respeitados 
Abençoem nossa roda 
Perdoem nossos pecados  
camaradinha... 
  
  



 

Que magia tem a Bahia (Perninha)  
  
Que magia tem a Bahia 
Quem poderá explicar 
Tem mandinga tem energia 
Tem capoeira no ar 
  
     Que magia tem a Bahia 
     Quem poderá explicar 
     Tem mandinga tem energia 
     Tem capoeira no ar 
  
Chegando no Pelourinho 
Escuto um berimbau viola 
Lembro de Mestre Pastinha 
Rei da Capoeira Angola 
  
Vicente Ferreira Pastinha 
Grande nome na capoeira 
Viveu desenvolvendo a arte 
Baiana e brasileira 
  
Amigo de Jorge Amado 
Sempre fez poesia 
Com a caneta ou com o corpo 
Pelas ruas da Bahia 
  
Pequeno e franzino ele era 
Mas somente na aparência 
Pois forte não era seu corpo 
E sim sua inteligência 
  
 
  
  
  



 

Bahia da capoeira (Coala) 
  
Bahia da capoeira 
Bahia de Mestre Bimba 
Bahia de Mestre Pastinha 
Bahia terra divina 
  
     Bahia da capoeira 
     Bahia de Mestre Bimba 
     Bahia de Mestre Pastinha 
     Bahia terra divina 
  
Bahia de Todos os Santos 
Terra de encanto e magia 
A terra da capoeira 
De onde emana essa energia 
  
A terra de cantadores 
E também bons tocadores 
Mandingueiros da Angola 
E também da Regional 
  
Vicente Ferreira Pastinha 
Angoleiro sem igual 
Deu sua vida a capoeira 
E esquecido no final 
  
Luta Regional Baiana 
Foi o seu primeiro nome 
Capoeira Regional 
Hoje no mundo se expande 
  
Imagino na cabeça 
Pelos contos e histórias 
As bravuras de Seu Bimba 
Criador da Regional 
  
 
  
  
  



 

Chama Seu Bimba (Farinha) 
  
Chama Seu Bimba ê 
Chama Seu Bimba 
Vai lá e chama ê 
  
     Chama Seu Bimba ê 
     Chama Seu Bimba 
  
Chama Seu Bimba 
Junto com seu Berimbau 
Para me ensinar a seqüência 
E os toques da Regional 
Chama chama ê 
  
Chama Seu Bimba 
E também chama Gigante 
Que é pra tocar Benguela 
Ou então São Bento Grande 
Vai lá e chama ê 
  
Chama Seu Bimba 
E também chama Mestre Camisa 
E o toque do gunga avisa 
O jogo vai começar 
Chama chama ê 
  
Chama Seu Bimba 
Vem em forma de energia 
Trazendo sua magia 
Para a roda abençoar 
Chama chama ê 
  
 
  
  

 

  



 

CD - Mestre Camisa 50 anos 
  
Homenagem à Mestre Camisa (Boa Voz) 
  
Escute ai, o que eu tenho pra contar 
É um pouco do meu Mestre 
“Seu” Camisa da Abadá 
Foi a Bahia, o lugar em que nasceu 
Lembranças de sua infância 
Um dia me descreveu 
Lembrei de Helena 
Que conheci outro dia 
Uma das irmãs do Mestre 
Por ele muito querida 
Com oito anos de idade, 
Oi Meu Deus, nem mesmo ele esperava 
Montado no Licurí, o que o futuro guardava 
Chegando ao Rio,  
Começa sua tragetória 
Vivendo experiências, que hoje guardo na memória 
Em seus momentos de solidão mais profunda 
Encontrou na capoeira muito mais do que ajuda 
Como pai, o berimbau, nego veio conselheiro 
Sua mãe a liberdade, seus irmãos seus companheiros 
No tabuleiro da vida, nem sempre se acerta tudo 
Camisa correu o mundo, foi lá, lutou e venceu 
Foi perseguido, e a cada dia é 
Mas em seu peito tem fé 
Que tudo conseguirá 
Transpor barreiras, por tanta gente impossível 
Busca seus objetivos com alegria e paz 
Camisa, meu Mestre 
Ouça bem o meu cantar 
Tudo que tu fez por nós 
Ninguém pode te pagar 
Só Meu Deus que está no céu 
Pode te abençoar 
Te guiar pelas veredas e sempre te iluminar... 
  
  



 

Reconhecimento (Boa Voz) 
  
Meu Mestre Bimba lá do céu 
Olhou pra Terra e falou 
Eis aí a minha semente 
Que na Bahia ficou 
  
     Meu Mestre Bimba lá do céu 
     Olhou pra Terra e falou 
     Eis aí a minha semente 
     Que na Bahia ficou 
  
Através da capoeira 
Arte que sempre honrou 
Ele fez a diferença 
Seu nome se destacou 
  
Quantos da rua tirou 
Trazendo a dignidade 
Transformando em cidadãos 
De volta a sociedade 
  
Vejam a preocupação  
Que teve com a velha guarda 
E por último os mais novos 
Esses da melhor idade 
  
E que todo ancião 
Homem, menino e rapaz 
Possam dizer esse nome 
E saber o que ele fez 
  
Camisinha parabéns 
Por todo esse trabalho 
Em nome da capoeira 
E no meu muito obrigado 
  
 
  
  



 

Lembranças da Academia (Perninha) 
  
Aluno de Bimba êê 
Discípulo de Bimba á 
Aluno de Bimba êê 
Discípulo de Bimba 
  
     Aluno de Bimba êê 
     Discípulo de Bimba á 
     Aluno de Bimba êê 
     Discípulo de Bimba 
  
Deixando a fazenda Estiva 
Partindo para a Capital 
Com a ajuda dos irmãos 
Foi aprender a Regional 
  
Da academia de Seu Bimba 
Nas ruas do Pelourinho 
Tempo que hoje o Mestre 
Lembra com tanto carinho 
  
Chegando ainda menino 
Seu irmão quem o levou 
Boas lembranças do dia 
Que Calango o batizou 
  
No dia da formatura 
Festa e animação 
Formou junto com Torpedo 
Onça Negra e Macarrão 
  
Com Furacões da Bahia 
Saindo de Salvador 
Fica no Rio de Janeiro 
Com futuro promissor 
  
 
  



 

Fim de Tarde de Dezembro (Cláudio Moreno)  
  
Num fim de tarde de Dezembro 
O sol e a lua a espiar 
Eu conheci um capoeira 
Que agora vou te falar 
Ele era veloz que nem bala 
Ele era leve feito o ar 
Tinha a beleza de um raio 
E tinha o mistério do mar 
Todo tempo que jogava 
Todos prestavam atenção 
Cabra fêmea, cabra macho 
Batendo palma de mão 
De repente aconteceu 
Era eu e meu irmão 
O céu abriu que nem flor 
Ele subiu dando um pião 
E me olhando lá de cima 
Falou pra eu escutar 
Tu é bamba de capoeira 
Enquanto berimbau tocar... 
  
 
  
  
  



 

A Saga de Mestre Camisa (Lobisomem e Boiadeiro) 
  
Um navio no mar 
Um rapaz no cais 
Velha Bahia 
Dá saudade demais 
  
     Um navio no mar 
     Um rapaz no cais 
     Velha Bahia 
     Dá saudade demais 
  
Saudade de Dona Edésia 
Saudade de Seu Ioiô 
Saudade de Jacobina 
Saudade de Salvador 
  
A saga de Seu Camisa 
No Rio de Janeiro começou 
Quando o navio partiu 
E sozinho ele ficou 
  
Seu irmão Camisa Roxa 
Companheiro de fé 
Partindo para a Europa 
Com o Olodumaré 
  
Um olhar no horizonte 
O céu encontra o mar 
E a difícil decisão 
De partir ou de ficar 
  
Rasgou sua passagem 
Não voltou pra Salvador 
Decidiu ficar na terra 
Do Cristo Redentor 
  
 
  
  
  



 

Terras do Sertão (Coala e Sabugo) 
  
Do sertão da Bahia 
Meu mestre veio de lá 
Do meu sertão da Bahia 
Meu mestre veio de lá 
  
     Do sertão da Bahia 
     Meu mestre veio de lá 
     Do meu sertão da Bahia 
     Meu mestre veio de lá 
  
Há 50 anos atrás 
Na cidade de Jacobina 
Nasceu um iluminado 
Capoeira é sua sina 
  
Laçador de boi bravo 
Jogador de capoeira 
Derrubava o boi 
E também dava rasteira 
  
Na cidade em Salvador 
Foi treinar com o Seu Bimba 
A arte que hoje em dia 
Ele faz ter seu valor 
  
Foi rei da tesoura 
Cabeçada e rasteira 
No Rio de Janeiro 
Mostrou sua capoeira 
  
Seu Camisa grande homem 
Homem de bom coração 
Ao toque do berimbau 
Roda o mundo a dar lição 
  
 
  
  
  



 

Histórias do Meu Mestre (Lobisomem) 
  
Vem berimbau 
Vem me contar 
Vem berimbau 
Me faz lembrar 
  
     Vem berimbau 
     Vem me contar 
     Vem berimbau 
     Me faz lembrar 
  
Vem me contar 
Berimbau vozeiro 
Histórias do meu mestre 
No Rio de Janeiro 
  
O que eu não vi 
O que eu não sei 
Do Olodumaré 
E da Academia Nissei 
  
Da roda no Pasmado 
E Circo Voador 
Nos Arcos da Lapa 
E lá no Arpoador 
  
Da Casa do Estudante 
E toda a energia 
Do clube Guanabara 
E lá do Santa Luzia 
  
Daquelas rodas 
Na Associação 
Ladeira do Ascurra 
Na dia de Cosme e Damião 
  
Vem berimbau 
Me conta mais 
Que essas histórias 
Não me esquecerei jamais 
  
 
  
 



 

Lá na Bahia (Boa voz)  
  

Lá na Bahia  

Corre água sem chover 

Lá na Bahia  

Corre água sem chover 

A água doce do coco é doce 

Eu também quero beber 
  

     A água doce do coco é doce 

     Eu também quero beber 

 

Na fazenda Estiva 

Nas terras de Jacobina 

Começou a Capoeira 

Com o famoso Mestre Bimba 

Mudando pra Salvador 

Foi morar lá no bairro da Lapinha  

Conhecendo velhos mestres  

Valdemar e Seu Traíra 

Lá na Bahia  

Corre água sem chover 

Lá na Bahia  

Corre água sem chover 

A água doce do coco é doce 

Eu também quero beber 

  

Treinou seqüência 

Fez cintura desprezada 

Jogo duro esquenta banho 

Junto da rapaziada  

Depois de duro trabalho 

Depois de muito treinar 

Veio pro Rio de Janeiro 

Pra então nos ensinar 

Lá na Bahia  

Corre água sem chover 

Lá na Bahia  

Corre água sem chover 

A água doce do coco é doce 

Eu também quero beber 

  

Chegando ao Rio 

Todas as rodas correu 

Mostrando o que o Mestre Bimba 

Para ele ensinou 

Foi conhecido  

E reconhecido foi 

No meio da capoeira 

Nosso Mestre se tornou 

Lá na Bahia  

Corre água sem chover 

Lá na Bahia  

Corre água sem chover 

A água doce do coco é doce 

Eu também quero beber 

 

Amigo velho 

Por aqui eu vou parar  

Pois você é capoeira 

Não precisa perguntar 

Falo de Mestre Camisa 

Do nosso Grupo Abadá  

Lá na Bahia  

Corre água sem chover 

Lá na Bahia  

Corre água sem chover 

A água doce do coco é doce 

Eu também quero beber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

  

  

  



 

O Balanço da Ginga (Cebolão) 
  
Quem quer aprender capoeira 
O balanço da ginga e a mandinga 
Vem de coração aberto 
Falar com o Mestre camisa 
  
     Quem quer aprender capoeira 
     O balanço da ginga e a mandinga 
     Vem de coração aberto 
     Falar com o Mestre camisa 
  
28 de outubro 
Dia de São Judas Tadeu 
No sertão lá da Bahia 
Mestre Camisa nasceu 
  
Aluno de Mestre Bimba 
Onde ele se formou 
Veio pro Rio de Janeiro 
Onde a estrada começou 
  
Nas rodas de capoeira 
Sempre foi muito respeitado 
Foi quebrado pelo mundo 
As barreiras com gingado 
  
Com muita fé e esperança 
E vontade de lutar 
Mestre Camisa não se entrega 
Na corrente da ABADÁ 
  
 
  



 

De Semente a Berimbau (Perninha e Morgana)  
  
Era uma vez 
Serve pra contar histórias 
Seve pra rever lembranças 
Bem guardadas na memória 
Serve também 
Pra uma fazenda em Jacobina 
Onde uma alma menina 
Veio ao mundo pra crescer 
Era uma vez 
Uma verga de biriba 
Que um dia foi semente 
E hoje é bom berimbau 
Era uma vez 
Um mestre que foi aluno 
Do famoso Mestre Bimba 
Criador da Regional 
E como chuva 
Que um dia foi garoa 
Como brisa que um dia 
Virou forte vendaval 
Correu o mundo 
Como pássaro que voa 
Como um grito que ecoa 
Com o som do berimbau 
E depois disso 
Tantos outros ensinando 
Quando fala ou se calando 
Ao sorrir e ao chorar 
Como um espelho 
Reflete sua humildade 
Toda força e vontade 
De quem um dia foi areia 
E hoje é imensidão do mar 
Camaradinha... 
  
 
  



 

O que seria da Capoeira? (Perninha)  
  
O que seria da noite sem o dia 
O balanço do mar sem brisa 
O que seria? 
Da capoeira sem Mestre Camisa? 
  
     O que seria da noite sem o dia 
     O balanço do mar sem brisa 
     O que seria? 
     Da capoeira sem Mestre Camisa? 
  
Seria como o negro 
Sem vontade de lutar 
Seria como compor 
Sem alguém para cantar 
  
Seria noite escura 
Sem a lua e seu clarão 
Ou como um bom capoeira 
Jogando sem emoção 
  
Seria como o escravo 
Sem buscar sua liberdade 
A coragem sem o medo 
O aprendiz sem humildade 
  
Seria o presente 
Sem o passado existir 
Perdido como andarilho 
Sem saber pra onde ir 
  
Seria como o espinho 
Sem existir a roseira 
E sem o Mestre 
O que seria a capoeira? 
  
 
  
  
  



 

Não deixe o berimbau parar (Pretinho) 
  
Não deixe o berimbau parar 
Não deixe o berimbau parar 
Quando falar de Camisa 
Deixe o berimbau tocar 
  
     Não deixe o berimbau parar 
     Não deixe o berimbau parar 
     Quando falar de Camisa 
     Deixe o berimbau tocar 
  
Ele nasceu na Bahia 
Lá na Fazenda Estiva 
Veio para o Rio de Janeiro 
Já se tornou lenda viva 
  
Camisa Roxa seu exemplo 
Na vida e na capoeira 
Foi pra treinar com Seu Bimba 
Trouxe a família inteira 
  
Ele já rodou o mundo 
Já foi até pra Angola 
Levando nossa cultura 
Buscando nossa história 
  
Quem não viu Mestre Camisa 
Quer ouvir suas histórias 
Escutar seus conselhos 
Saber sua trajetória 
  
Ele faz cinqüenta anos 
Mas está sempre dizendo 
Que é o Mestre que ensina 
Mas está sempre aprendendo 
  
Camisa é nome conhecido 
Jamais a gente esquece 
Deus que ilumine e dê força 
A capoeira agradece 
  
 
  
  
  



 

O Mestre que me ensina (Lobisomem) 
  
Quem te ensinou, menino 
Quem te ensinou? 
A capoeira, menino 
Quem te ensinou? 
  
     Quem te ensinou, menino 
     Quem te ensinou? 
     A capoeira, menino 
     Quem te ensinou? 
  
O mestre que me ensina 
O jogo da capoeira 
Me dá lição que eu levo 
Pra vida inteira 
  
É um mestre de corpo e alma 
No sangue e no coração 
A ele devo respeito 
Saúde e gratidão 
  
A sua linguagem nobre 
É nobreza verdadeira 
Herança de Mestre Bimba 
O rei da capoeira 
  
Eu sou discípulo que aprendo 
A lição com humildade 
Porque sou abençoado 
Tenho um mestre de verdade 
  
Nos lugares onde passa 
Nas terras em que ele pisa 
Seu nome fica gravado 
Pra sempre: Mestre Camisa 
  
 
  
  

  



 

CD – Abadá-capoeira - Campanhas Sociais 

  
O berimbau pede paz (Lobisomem e Camisa) 
  

Meu berimbau pede paz 

Sem violência, sem guerra 

Meu berimbau pede paz 

Pra todos os povos da terra 
  

     Meu berimbau pede paz 

     Sem violência, sem guerra 

     Meu berimbau pede paz 

     Pra todos os povos da terra 

 

Vamos jogar capoeira 

Unidos num só ideal 

Um mundo melhor para todos 

Pede paz meu berimbau 

 

É hora da humanidade 

Se unir e dar as mãos 

Porque Deus é nosso pai 

E somos todos irmãos 

 

Peço paz para a cidade 

Do Rio de Janeiro 

Peço paz pelo Brasil 

Peço paz pro mundo inteiro 

 

Vamos lutar para a paz 

Reinar na terra inteira 

Mas numa luta bonita 

Como a nossa Capoeira 

 

É a Abadá-Capoeira 

Cantando pedindo paz 

Vêm também cantar com a gente 

Porque paz nunca é demais 
  

 

 

  



 

Capoeira e ecologia (Lobisomem e Cebolão) 
  
A Capoeira 
Em harmonia 
Com a Natureza 
E a Ecologia 
  
     A Capoeira 
     Em harmonia 
     Com a Natureza 
     E a Ecologia 
  
Eu preciso de madeira 
pra fazer meu berimbau 
não desmate a Mata Atlântica 
a Amazônia e o Pantanal 
  
Eu preciso de ar puro 
para poder respirar 
não destrua a fauna, a flora 
nem polua o nosso mar 
  
Pare pra pensar 
o que pode acontecer 
se daqui a algum tempo 
faltar água pra beber 
  
Se você é capoeira 
tem malícia e malandragem 
selecione o seu lixo 
pra fazer a reciclagem 
  
E gingando pelo mundo 
meu canto vai ecoar 
pra salvar nosso planeta 
faça como a ABADÁ 
  
 
  
  
  



 

O jogo contra a aids (Cafeína) 
  
Com a Capoeira 
Vamos vencer 
Dando rasteira 
No vírus H.I.V. 
  
     Com a Capoeira 
     Vamos vencer 
     Dando rasteira 
     No vírus H.I.V. 
  
Use sempre camisinha 
cuidado com a transfusão 
a agulha descartáve1 
é a melhor solução 
  
A droga é perigosa 
a AIDS é traiçoeira 
se você não se cuidar 
pode levar uma rasteira 
  
Aperto de mão não pega 
abraçando também não 
acabe com o preconceito 
ajudando seu irmão 
  
Quem é soro positivo 
tenha mais perseverança 
o jogo não acabou 
ainda existe uma esperança 
  
E você que é mamãe 
seja sempre consciente 
tome o remédio certo 
pro filho que está no ventre 
  
E você que é capoeira 
quero ver você entrar 
nesse jogo contra a AIDS 
junto com a ABADÁ 
  
E pra finalizar 
meu amigo meu irmão 
ABADÁ vem alertando 
que o remédio é a prevenção 
  
 
  
  
  



 

Capoeirista sangue bom (Cebolão) 
  
Eu dôo sangue 
Vem você também doar 
Amanhã é outro dia 
Você pode precisar 
  
     Eu dôo sangue 
     Vem você também doar 
     Amanhã é outro dia 
     Você pode precisar 
  
Meu mano amigo 
se você é capoeira 
sua ginga e rasteira 
faz o povo delirar 
  
A doação 
é feita de coração 
energia camarada 
pode salvar um irmão 
  
Agora escute 
vem com a gente salvar vidas 
faz parte do dia a dia 
na campanha da ABADÁ 
  
 
  
  
  



 

Zero pra fome (Perninha) 
  
A paz é dez 
A fome é zero 
Pro Brasil e pro mundo 
É isso que eu quero 
  
     A paz é dez 
     A fome é zero 
     Pro Brasil e pro mundo 
     É isso que eu quero 
  
Chega de miséria 
chega de pobreza 
quero alegria 
vai embora tristeza 
  
Berimbau já pediu paz 
e não silenciou 
vamos lutar contra a fome 
com respeito e amor 
  
Num país tão belo 
com tanta riqueza 
não pode faltar 
comida na mesa 
  
É hora do homem 
ter mais consciência 
pra acabar com a fome 
e toda a violência 
  
 
  
  
  



 

Capoeira contra a dengue (Mestre Camisa, Lobisomem e Cebolão) 
  
Na dengue eu dou 
uma rasteira 
eu tô na luta 
no jogo da capoeira 
  
     Na dengue eu dou 
     uma rasteira 
     eu tô na luta 
     no jogo da capoeira 
  
É melhor se prevenir 
que depois remediar 
pois o mosquito da dengue 
pode até te derrubar 
  
Abra o olho camarada 
fique atento meu amigo 
água limpa e parada 
pode ser um grande perigo 
  
Não deixe água parada 
no fundo do seu quintal 
pois a dengue é perigosa 
e ela pode ser mortal 
  
Vem também pra esta luta 
não fique de brincadeira 
no combate contra a dengue 
com a ABADÁ-CAPOEIRA 
  
 
  
  
  



 

Chegou o inverno (Escurinho) 
  
Chegou o inverno 
Abra seu coração 
Doando um agasalho 
Pra esquentar o seu irmão 
  
     Chegou o inverno 
     Abra seu coração 
     Doando um agasalho 
     Pra esquentar o seu irmão 
  
No mês de julho 
o inverno já chegou 
velhos, crianças na rua 
sofrendo sem cobertor 
  
O frio é coisa séria 
e na madruga aperta 
vem sereno, vem geada 
faça hoje a coisa certa 
  
Na ginga e na rasteira 
o frio vou espantando 
na roda de capoeira 
com firmeza eu vou cantando 
  
Dê uma olhada em casa 
ache uma roupa usada 
ou compre uma roupa nova 
e traga pra ser doada 
  
E as pessoas 
que não tem onde morar 
imaginem nesse frio 
o que elas vão passar 
  
Sou ABADÁ 
penso em ajudar 
na campanha do agasalho 
também vou participar 
  
 
  
  
  



 

Preserve seu pulmão (Boa voz) 
  
Que coisa boa 
É o ar puro 
Preserve sempre 
Seu pulmão para o futuro 
  
     Que coisa boa 
     É o ar puro 
     Preserve sempre 
     Seu pulmão para o futuro 
  
Você fumante 
que está pensando em parar 
praticando a capoeira 
você consegue deixar 
  
Não vai dar certo 
gingar e fumar 
pois eu nunca vi ninguém 
chupar cana e assobiar 
  
A minha avó 
fumou demais 
e o que sobrou 
tá lá no "Jardim da Paz" 
  
E meu avô 
já tá bolado 
tirou uma chapa 
do pulmão enfumaçado 
  
Já viu fumante 
subindo morro 
antes do meio 
já está pedindo socorro 
  
Prezado amigo 
preste atenção 
cigarro mata 
e dá câncer no pulmão 
  
 
  
  
  



 

Educação no trânsito (Perninha) 
  
Sinal tá verde 
Pode passar 
Sinal vermelho 
Não vá avançar 
  
     Sinal tá verde 
     Pode passar 
     Sinal vermelho 
     Não vá avançar 
  
Dirija sempre 
com muita atenção 
não bote sua vida 
na contra mão 
  
ABADÁ receita 
pra sua vida 
nunca misture 
direção e bebida 
  
No banco da frente 
não vai criança 
todos usam cinto 
de segurança 
  
Respeite o pedestre 
quando ele vier 
hoje você está de carro 
amanhã a pé 
  
ABADÁ-CAPOEIRA 
ajuda a educar 
prudência no trânsito 
não pode faltar 
  
 
  
  
  



 

A droga é uma doença (Cebolão) 
  
A droga é uma doença 
De dependência 
A droga não é legal 
Que nem se pensa 
  
     A droga é uma doença 
     De dependência 
     A droga não é legal 
     Que nem se pensa 
  
Só de pensar 
eu já tô ficando doido 
não me venha com essa onda 
que a droga não faz mal 
tu fica lento 
ainda fica de bobeira 
toma golpe e rasteira 
quando toca o berimbau 
  
Só de pensar 
eu já tô ficando doido 
não me venha com essa onda 
que a droga não faz mal 
o teu pulmão 
fica cheio de fumaça 
o teu cheiro é uma desgraça 
e o câncer é mortal 
  
Só de pensar 
eu já tô ficando doido 
não me venha com essa onda 
que a droga não faz mal 
fica doente 
tira zero na escola 
é ruim de capoeira 
e também ruim de bola 
  
Só de pensar 
eu já tô ficando doido 
não me venha com essa onda 
que a droga não faz mal 
é hospital,  
prisão ou cemitério 
o destino de quem usa 
essa bomba mundial 
  
 
  
  
  



 

Capoeira pelo desarmamento (Lobisomem) 
  
Capoeira vem 
Pro jogo vem 
Pelo desarmamento 
Vem você também 
  
     Capoeira vem 
     Pro jogo vem 
     Pelo desarmamento 
     Vem você também 
  
Capoeira vem 
vem na cadência 
vamos desarmar 
toda a violência 
  
Capoeira chama 
a todo momento 
vem também pro jogo 
do desarmamento 
  
Você não precisa 
de armas de fogo 
então se desarme 
e vem pro nosso jogo 
  
Nossa grande arma 
é a amizade 
nós queremos paz 
pra humanidade 
  
Capoeira luta 
luta pela paz 
um mundo sem armas 
vai ser bom demais 
  
 
  
  



 

CD – Abadá-capoeira Europa - Nossas Raízes 
   
Renovação (Mestrando Charm) 
  
Nos terreiros cativeiros 
Terreiros cativeiros 
O negro era sofredor, 
Lutou com muita vontade 
A capoeira ele encontrou. 
(Lutou com muita vontade 
 A capoeira ele encontrou.) 
Foi nos tempos da mandinga 
Malandragem e escravidão 
(Nos tempos da mandinga 
 Malandragem e escravidão) 
Ao som dos atabaques 
Sangrava meu coração 
Nos deixou sua cultura 
(Nos deixou sua cultura) 
O banzo e a solidão 
Agradeça a Mestre Bimba 
Que a regional criou 
(Agradeça a Mestre Bimba 
 Que a regional criou) 
Olha a luta que veio do Batuque 
No mundo se espalhou 
(Luta que veio do Batuque 
 No mundo se espalhou) 
Começou pela Bahia 
Em Goiás ele parou 
Ele nasceu na Bahia 
Lá em Goiás ele parou 
Mas a luta ai não para 
Mestre Camisa chegou 
(A luta ai não para 
 Mestre Camisa chegou) 
Branco em forma de negro 
A capoeira renovou 
Camará... 
Ê viva meu Deus 
  
 
  
  
  
  



 

Leva eu para Angola (Cabuenha) 
  
Leve eu pra Angola ê ê 
Leva eu pra Angola ê a 
Pra saber dos fundamentos 
Entender capoeira 
  
     Leve eu pra Angola ê ê 
     Leva eu pra Angola ê a 
     Pra saber dos fundamentos 
     Entender capoeira 
  
Angola do Imbundeiro 
Da manha do mandingueiro 
Pra entender a capoeira 
Você tem que ir lá primeiro 
  
Lá nasceu o berimbau 
Quem comanda agora é o Gunga 
Em Luanda chamam Ungo 
Em benguela é Mburunbumba 
  
Pra entender a capoeira 
E as lutas que tem lá 
No N’ golo e na Bassúla 
O nego faz derrubar 
  
Terra que tem energia 
Você sente a emoção 
A cultura do meu povo 
Carrego no coração 
  
Foi passando por Luanda 
Eu pude presenciar 
As histórias de Muxima 
E a energia do lugar 
  
(Santa Maria na Bahia 
 Cupela na capital 
 Hoje em dia virou jogo 
 No toque do Berimbau) 
  
 
  
  
  



 

Sinhá mandou chamar (Macaco Preto) 
  
Sinhá mandou chamar 
Sinhá mandou dizer 
Que se o nego não vim vai apanhar 
Mas nego não quer saber 
  
     Sinhá mandou chamar 
     Sinhá mandou dizer 
     Que se o nego não vim vai apanhar 
     Mas nego não quer saber 
  
Nego não quer saber 
Se vai pro tronco de madeira 
Pois o nego esquece tudo 
Quando está na Capoeira 
  
Antigamente 
era assim que acontecia 
Se o nego não obedecesse 
Tinha o Capitão que prendia 
Pra bater na covardia 
  
Hoje em dia é diferente 
Com a Abolição da Escravatura 
E a corda que amarrou o nego 
Hoje eu trago na cintura 
  
A dor era tanta 
Que feria o coração 
Pois sabia que apanhava 
O castigo quem dava era um irmão 
  
 
  
  
  



 

Eu vim de Luanda (Mestre Camisa e Macaco preto) 
  
Eu vim de Luanda ê 
Ê Luanda 
  
     Eu vim de Luanda ê 
     Ê Luanda 
  
Fui trazido de navio 
Vi o meu irmão morrer 
No açoite do chicote 
Apanhava até morrer 
Eu vim 
  
O um pai disse meu filho 
Fuja para não morrer 
Ô meu pai não fujo não 
A batalha eu vou vencer 
Eu vim 
  
Nossa arte Brasileira 
Descendentes da cultura 
De origens Africana 
Do N’golo 
Camangula e Bassúla 
Eu vim 
  
Africano no Brasil 
Com o índio Guarani 
E o branco estrangeiro 
Formou o povo brasileiro 
Eu vim 
  
Criaram uma raça mestiça 
Conhecida no mundo inteiro 
Boa de bola e de ginga 
E também hospitaleiro 
Eu vim 
  
 
  

              
  



 

No Balanço do Mar (Esquilo) 
  
No balanço do mar ioiô 
No balanço do mar iaiá 
No balanço do mar ê ê 
No balanço do mar 
  
     No balanço do mar ioiô 
     No balanço do mar iaiá 
     No balanço do mar ê ê 
     No balanço do mar 
  
Lá vem o navio negreiro 
Trazendo africanos de lá 
E aqui em solo brasilero 
Escravos iam se tornar 
  
No porto eram vendido 
Para o senhor da fazenda 
Pra plantar e cortar cana 
E tabalhar na moênda 
  
Mas o negro era valente 
E tinha alma guerreira 
Fugia do cativeiro 
Pro meio da capoeira 
  
Vou me embrenhar na mata 
As correntes arrebentar 
Eu vou voltar pra minha terra 
Eu vou no balanço do mar 
  
 
  
  
  



 

Corda de Valor (Mestre Camisa e Macaco Preto) 
  
Escute aqui  
seu jogador 
A sua corda é de valor 
  
     Escute aqui  
     seu jogador 
     A sua corda é de valor 
  
Corda crua é uma criança 
Aprendendo a engatinhar 
Se tiver perseverança 
Capoeira vai jogar 
  
Corda amarela é ouro 
Aprendizagem de valor 
Laranja é sol nascente 
Que desperta um sonhador 
  
Corda azul é correnteza 
Da imensidão do mar 
Corda verde é a floresta 
Alicerce da Abadá 
  
Corda roxa tem mistérios 
Só o tempo vai revelar 
Marrom é o Camaleão 
Que preserva a Abadá 
  
Corda vermelha é rubi 
E a justiça vai jurar 
Corda barnca é o diamante 
Que reflete a Abadá 
  
E ao passar do tempo 
Vai sofrer transformação 
Preservando a sua essência 
Como o camaleão 
  
 
  
  
  



 

Eu tava na Bahia (Esquilo) 
  
Eu tava lá na Bahia 
  
     Ê Bahia 
  
Quando o berimbau tocou 
  
     Ê Bahia 
  
Lá no alto da ladeira 
  
     Ê Bahia 
  
Capoeira me chamou 
  
     Ê Bahia 
  
Menino vem aprender a jogar 
  
     Capoeira 
  
Menino vem aprender a jogar 
  
     Capoeira 
  
 
  
  
  



 

Na vida tudo acontece (Sabiá) 
  
Na vida tudo acontece 
Na vida tudo acontece 
Olha o que aconteceu 
João teve ouro, teve gado 
Hoje ele é um empregado 
Na fazenda que era sua 
Hoje ele toca o gado 
Já teve várias mulheres 
Vários carros importados 
(Já teve várias mulheres 
 Vários carros importados) 
Hoje tem uma carroça 
E um cavalo empacado 
Uma casa com goteira 
Sobre a luz do lampião 
Bebida e mulher 
Foi a sua perdição 
(Bebida e mulher 
 Foi a sua perdição) 
Hoje não tem mais dinheiro 
A mulher lhe abandonou 
(Hoje não tem mais dinheiro 
 A mulher lhe abandonou) 
Hoje vive pelo mundo 
Desprezado sem valor 
Camará... 
  
Ê viva meu Deus 
  
 
  
  
  



 

Ê Luanda (Tucano Preto) 
  
Ê Luanda 
Ê Luandê 
ê Luanda aê 
  
     Ê Luanda 
     Ê Luandê 
  
Luta de pescador 
É chamada Bassúla 
Luta de mão aberta 
É chamada Cambangula 
ê Luanda 
ê Luandê 
  
Berimbau na capoeira 
Lá é chamado de Ungo 
Ou Urugungo 
Que é sua maneira de dizer 
ê Luanda 
ê Luandê 
  
Lá se fala Kimbundo 
Lá se fala Kigongo 
Os Angolanos 
Cantam e falam em português 
ê Luanda 
ê Luandê 
  
 
  
  
  



 

Lamento da Bahia (Pelezinho) 
  
A Bahia chorou 
A Bahia chorou 
A Bahia chorou chorou 
A Bahia chorou 
  
     A Bahia chorou 
     A Bahia chorou 
     A Bahia chorou chorou 
     A Bahia chorou 
  
Foi se embora Mestre Bimba 
Que a Regional criou 
Mas deixou a capoeira 
Nossa arte de valor 
A Bahia chorou 
  
Na roda dos velhos Mestres 
Só se ouvia um lamento 
Foi se embora seu Pastinha 
Foi morar no firmamento 
A Bahia chorou 
  
Berimbau tava tão triste 
Eu não sabia o porquê 
Percebi que era saudade 
Do saudoso Aberrê 
A Bahia chorou 
  
Na roda do cáis do porto 
Berimbau silenciou 
Foi se embora Waldemar 
O maior dos 'cantador' 
A Bahia chorou 
  
A Bahia sente a falta 
Mas devia recordar 
De Traíra, Canjiquinha 
E Besouro Mangangá 
A Bahia chorou 
  
 
  
  
  



 

Planta cana (Esquilo) 
  
Planta cana 
  
     Canavieiro 
  
Pra depois cortar 
  
     Canavieiro 
  
Pra não ir pro tronco 
  
     Canavieiro 
  
Tem que trabalhar 
  
     Canavieiro 
  
No velho engenho da moenda 
A cana vai virar melado 
A custa do suor do negro 
A custa do trabalho escravo 
  
A cana adoça  
a boca do feitor 
Enquanto o negro escravizado 
Prova o gosto da dor 
  
Dentro do canavial 
Negro plantava pra colher 
E no tempo da colheita 
Dançava o maculelê 
  
 
  
  
  



 

Roda do Barracão (Macaco Preto) 
  
Vinha de Ilha de Maré 
Pelas praias da Ribeira 
Pescador Estivador 
Para as rodas de capoeira 
  
     Vinha de Ilha de Maré 
     Pelas praias da Ribeira 
     Pescador Estivador 
     Para as rodas de capoeira 
  
Seu andar malandriado 
No corpo sua proteção 
No chapéu uma navalha 
E a estrela de Salomão 
  
Passado de tradição 
Uma vida traiçoeira 
De ofício artesão 
Da arte capoeira 
  
No peito um sentimento 
Saudade do ancestral 
Na garganta um lamento 
No toque do berimbau 
  
Era Traíra, Najé 
Onça Preta, e Cabelo Bom 
Bráulio, Bugalho e 
Seu Waldemar da Paixão 
  
Domingo dia de festa 
Malandragem vadiação 
Alegria e camaradagem 
Na roda do Barracão 
  
Seu nome será lembrado 
Morreu não está mais aqui 
Nas pinturas de Caribé 
Nas fotos do Fatumbi 
  
 
  
  
  



 

Dendê Maré (Pelezinho) 
  
Ô dendê dendê maré 
Ô dendê dendê maré 
  
     Ô dendê dendê maré 
     Ô dendê dendê maré 
  
Pescador já vai pro mar 
Foi de encontro com a maré 
Procurando o peixe bom 
Conforme a baiana quer 
  
     Ô dendê dendê maré 
     Ô dendê dendê maré 
     Ô dendê dendê maré 
     Ô dendê dendê maré 
  
Baiana prepare o peixe 
Pescador trouxe do mar 
Põe tempero na moqueca 
Dendê não pode faltar 
  
Totonho de maré 
Foi um grande jogador 
A onda balança o barco 
Como Totonho balançou 
  
Puxa puxa leva leva 
Puxa a rede do mar 
Se for um bom pescador 
Peixe bom não vai faltar 
  
É noite de lua cheia 
Pescador volta do mar 
Vai ter festa na aldeia 
Capoeira vai jogar 
  
 
  
  
  



 

Na Maré mansa (Esquilo e Bobô) 
  
Na maré mansa já sei remar 
Na maré brava meu barco 
Não vai virar 
  
     Na maré mansa já sei remar 
     Na maré brava meu barco 
     Não vai virar 
  
Eu já remo há muito tempo 
E sei que não é atoa 
Nem a chuva nem o vento 
Vão virar minha canoa 
na maré mansa 
  
Não me iludo com a lua 
Nem com o canto de sereia 
Sou filho de jangadeiro 
Pescador sou capoeira 
na maré mansa 
  
Pode cair tempestade 
Pode vir tempo ruim 
Que a vida de um capoeira 
Eu já sei que é mesmo assim 
na maré mansa 
  
 
  
  
  



 

Viva Bimba (Macaco Preto e Tarubi) 
  
Viva Bimba êê 
Viva Bimba êa 
  
     Viva Bimba êê 
     Viva Bimba êa 
  
Lutador renomado 
Hoje não tem igual 
Jogador na Angola 
Mestre na Regional 
Viva Bimba êê 
  
     Viva Bimba êê 
     Viva Bimba êa 
     Viva Bimba êê 
     Viva Bimba êa 
  
Defendeu a sua arte 
Combatendo no ringue 
Adotou a Salomão 
Pois a faca não atinge 
Viva Bimba êê 
  
No Engenho de Brotas 
Nordeste de Amaralina 
E na Roça do Lobo 
Bimba viveu sua sina 
Viva Bimba êê 
  
Manoel foi para o céu 
Bimba ficou na história 
Onde o Birimbau toca 
Reinará a sua glória 
Viva Bimba êê 
  
Fez da Santa Maria 
O Hino da Regional 
E do toque de Iúna 
O seu adeus final 
Viva Bimba êê 
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A fé (Morcego) 
  
Contra a traição  
Fui em Jerusalém  
Fiz o sinal da cruz  
Rezei para você também 
No muro da lamentação 
Implorei por proteção 
O mal que você me quer 
Não desejo a você não 
Toquei na cruz de Jesus 
E tive uma visão 
Que na vida só quem vence 
É quem tem bom coração 
No céu vai quem merece 
Na terra fica quem quer 
Acredito muito em Deus 
E em Jesus de Nazaré 
Quando entro numa roda 
Faço uma oração 
Ao pé do berimbau 
Peço a Deus sua proteção 
Iê viva meu Deus... 
  
  
  
  
  



 

Grão de areia (Esquilo) 
  
Tristeza mora comigo 
Por causa da solidão 
Eu pareço uma andorinha 
Querendo fazer verão 
Uma gota de água doce 
Querendo ser ribeirão 
Uma semente caída 
Querendo ser plantação 
Mas olhando pro deserto 
Eu sou apenas um grão 
  
     De areia 
  
Um grão 
  
Queria ser o luar 
Que ilumina meu sertão 
Ou então ser uma estrela 
De qualquer constelação 
Vou levando minha vida 
Com o berimbau na mão 
Mas olhando pro deserto 
Eu sou apenas um grão 
  
Sou um peixe do cardume 
No mar da imensidão 
Eu sou uma flor do cerrado 
Que nasceu fora da estação 
Quero ser bom capoeira 
E jogar com o coração 
Mas olhando pro deserto 
Eu sou apenas um grão 
  
  
Maior que Deus é ninguém 
Que me deu tudo na mão 
Mas nesse mundo tão imenso 
Eu sou apenas um grão 
  

 
  
  
  



 

Velha Bahia (Farinha) 
  
Velha Bahia de Mestre Bimba que tem dendê 
Velha Bahia de Mestre Pastinha e Aberrê 
  
     Velha Bahia de Mestre Bimba que tem dendê 
     Velha Bahia de Mestre Pastinha e Aberrê 
  
Tem a baiana de saia rendada e samba no pé 
Tem a magia de todos os santos do candomblé 
  
Tem samba de roda, tem jogo de angola e regional 
No Mercado Modelo, tem acarajé e berimbau 
  
História de escravo que chorou no tronco ao apanhar 
Histórias de um povo que lutou na vida pra se libertar 
  
É manha de negro no toque de um gunga e uma viola 
Pra quem é capoeira a velha Bahia é uma escola 
  
No passado você já foi palco de invasões 
Velha Bahia com suas ladeiras e sobradões 
  
Cada rua e cada esquina tem uma história 
Você está no meu peito, te carrego sempre na memória 
  

 
  
  
  



 

Presença de Mestre Bimba (Esquilo) 
  
Vejo o balanço do Mar 
Na praia de Amaralina 
Ouço o berimbau tocar 
Sinto a presença de Bimba 
  
     Vejo o balanço do Mar 
     Na praia de Amaralina 
     Ouço o berimbau tocar 
     Sinto a presença de Bimba 
  
O vento balança o coqueiro 
O corpo se embala na ginga 
Queria eu voltar no tempo 
Pra encontrar Mestre Bimba 
  
Sinto a presença de Bimba 
Quando eu entro na roda 
Sinto a presença de Bimba 
Quando o meu berimbau toca 
  
Sonhei com uma formatura 
Meu Deus mas que coisa tão linda 
Mestre Bimba entregando as medalhas 
No nordeste de Amaralina 
  
Mestre Bimba partiu para o céu 
Deixando uma tristeza imensa 
Mas vejo o meu Mestre jogando 
E sinto a sua presença 
  
Bimba foi um grande Mestre 
Não apenas um simples mortal 
Que sempre estará presente 
Onde tocar o berimbau 
  

 
  
  
  



 

Volta do mundo (Morcego) 
  
Na volta que o mundo deu 
Na volta que o mundo dá 
O mundo dá muitas voltas 
Ainda vou te encontrar 
  
     Na volta que o mundo deu 
     Na volta que o mundo dá 
     O mundo dá muitas voltas 
     Ainda vou te encontrar 
  
Camarada eu vou partir 
Não precisa preocupar 
Que o mundo dá muitas voltas 
Ainda vou te encontrar 
  
Se tu hoje estás por cima 
Amanhã pode não estar 
O mundo dá muitas voltas 
Cuida a volta que o mundo dá 
  
Ajude quem está por baixo 
Que Deus te ajudará 
O mundo dá muitas voltas 
Olha a volta que o mundo dá 
  
Capoeira um aviso 
Orgulho pode matar 
O mundo dá muitas voltas 
E ele pode te ensinar 
  

 
  
  
  



 

Vôo da Iúna (Esquilo) 
  

A Iúna voou 

Foi morar em outro sertão 

A Iúna voou 

Foi morar em outro sertão 
  

     A Iúna voou 

     Foi morar em outro sertão 

     A Iúna voou 

     Foi morar em outro sertão 

 

A Iúna é um pássaro belo 

Rico de tanta beleza 

Traz a mandinga do negro 

E também a sua tristeza 

Iúna 

 

Mestre Bimba encontrou a Iúna 

E nunca tinha visto igual 

Ele pegou o seu canto 

Passou para o berimbau 

Iúna 
  

A Iúna é um jogo bonito 

E só jogava formados 

Mas hoje em dia 

Pode jogar o graduado 

Iúna 
  

A Iúna ficou muito triste 

Voou do Planalto Central 

Ficou viajando no mundo 

Morreu o rei do berimbau 

Iúna 

  

 

 

  



 

Meu berimbau me falou (Esquilo) 
  

Meu berimbau me falou 

Meu berimbau me falou 
  

     Meu berimbau me falou 

     Meu berimbau me falou 

 

História da capoeira 

Que ninguém nunca contou 

Meu berimbau me falou 

Meu berimbau me falou 

  

Assim tudo aconteceu 

Assim tudo começou 

Trouxeram os negros da África 

Pra trabalhar pro senhor 

Meu berimbau me falou 

Meu berimbau me falou 

 

Do N’golo, da Bassula 

E também da Camangula 

Nasceu a capoeira 

No tempo da escravatura 

Meu berimbau me falou 

Meu berimbau me falou 

 

Negro arrebentou correntes 

Depois de tanto mau trato 

No meio da capoeira 

Ele venceu o capitão do mato 

Meu berimbau me falou 

Meu berimbau me falou 

 

Berimbau a todo tempo 

Só você quem me embala 

Só pra quem tem sentimento 

É que o berimbau fala 

E o meu berimbau me falou 

Meu berimbau me falou 
  

 

  

  

  



 

Dono das estrelas (Esquilo) 
  

Vou lá pra beira do mar 

Berimbau tocou 

Chamou pra jogar 
  

     Vou lá pra beira do mar 

     Berimbau tocou 

     Chamou pra jogar 

 

Berimbau por que me chama 

Por que mandou me chamar 

Quando escuto o seu chamado 

Eu vou pra qualquer lugar 

Vou lá pra beira do mar 

Berimbau tocou 

Chamou pra jogar 

  

Berimbau tocou na roda 

Fez meu corpo arrepiar 

E só quem joga capoeira 

Sabe a vontade que dá 

Vou lá pra beira do mar 

Berimbau tocou 

Chamou pra jogar 

  

Ai meu Deus se eu pudesse 

Ser dono das Três Marias 

Dava uma a Mestre Bimba 

E a outra a Mestre Pastinha 

E a estrela que sobrasse 

Eu guardava pra ser minha 

Mas eu vou lá pra beira do mar 

Berimbau tocou 

Chamou pra jogar 
  

Berimbau tocou 

Chamou pra jogar 
  

     Berimbau tocou 

     Chamou pra jogar 
  

 

  

  

  



 

Viva Seu Bimba (Negrete) 
  

Viva Seu Bimba iá iá 

Ê ê ê viva Seu Bimba 

Hoje a capoeira chora 

Por causa de sua partida 
  

     Viva Seu Bimba iá iá 

     Ê ê ê viva Seu Bimba 

     Hoje a capoeira chora 

     Por causa de sua partida 

 

Quando toco uma Benguela 

O coração logo palpita 

Na roda de capoeira 

Salve Bimba e a Bahia 

  

Hoje mora no céu 

Com Valdemar e Seu Traíra 

Canjiquinha e Aberrê 

Manduca e Seu Pastinha 

 

Já subiu o Ezequiel 

Com seu cantar bonito 

Pra cantar com os velhos Mestres 

Que estão lá no infinito 
  

 

  

  

  



 

Axé da Bahia (Esquilo e Bobô) 
   
Bahia manda seu axé prá mim 
Bahia manda seu axé prá mim 
Bahia manda seu axé 
   
     Bahia manda seu axé prá mim 
     Bahia manda seu axé prá mim 
  
Dos velhos Mestres 
Que viveram na Bahia 
Manda todo seu axé 
E também sua magia 
Bahia manda seu axé 
  
Mande a magia 
Do toque do berimbau 
E também toda malícia 
Da capoeira regional 
Bahia manda seu axé 
  
De Santo Amaro 
Me mande o maculelê 
Mande o sabor do cacau 
E do azeite de dendê 
Bahia manda seu axé 
  

 
  
  

  



 

Meu Rio de Janeiro (Morcego e Esquilo) 
  
Lalalauê.......lalailá.......... 
Lalalauê.......lalailá.......... 
  
     Lalalauê.......lalailá.......... 
     Lalalauê.......lalailá.......... 
   
Eu vejo o Cristo Redentor 
Em cima do Corcovado 
Sempre de braços abertos 
Pro meu Rio abençoado 
Lalalauê.......lalailá.......... 
Lalalauê.......lalailá.......... 
   
Tem a roda no quilombo 
Quem comanda é o Nacional 
Medeiros já foi embora 
Hoje chora o berimbau 
Lalalauê.......lalailá.......... 
Lalalauê.......lalailá.......... 
  
Quando chega o mês de outubro 
Tem a Festa da Penha 
Olha lá só joga bamba 
Pau é pau, madeira é lenha 
Lalalauê.......lalailá.......... 
Lalalauê.......lalailá.......... 
  
Tem a roda do subúrbio 
Pra quem é capoeirista 
Mas se quer roda de bamba 
Vá lá no Mestre camisa 
Lalalauê.......lalailá.......... 
Lalalauê.......lalailá.......... 
  
Ó meu Rio de Janeiro 
Terra boa igual não há 
Recebeu Artur Emídio 
Mucungê e Paraná 
Lalalauê.......lalailá.......... 
Lalalauê.......lalailá.......... 
  
Ó meu Rio de Janeiro 
De você não esqueço não 
Cidade Maravilhosa 
Mora no meu coração 
Lalalauê.......lalailá.......... 
Lalalauê.......lalailá.......... 
  

 
  



 

Eu vou jogar São bento (Esquilo)  
   
Quando eu avistei a roda 
Ouvi berimbau tocar 
Capoeira está jogando 
São Bento mandou chamar 
   
Vou jogar São Bento 
Olha o jogo de fora, jogo de dentro 

  
     Vou jogar São Bento 
  
Eu vou levar meu barra vento 
  
     Vou jogar São Bento 
  
Eu vou cantar o meu lamento 
  
     Vou jogar São Bento 
  
Cuidado com a meia-lua 
Olha a armada ligeira 
Olha aí rabo-de-arraia 
E o tombo da ladeira 
  
Mas antes de entrar na roda 
Faça uma oração 
Pedindo para São Bento 
Dar a sua proteção 
  

 
  



 

Dona Nair (Esquilo)  
   
Manuel dos Reis Machado 
Eu vim procurar por ti 
Na porta da sua casa 
Encontrei Dona Nair 
   
Dona Nair, Dona Nair 
Quero saber se Seu Bimba tá aí 
  
     Dona Nair, Dona Nair 
  
Quero saber se Seu Bimba tá aí 
   
Dona Nair me ajude 
Como antes já lhe disse 
Se você não me ajudar 
Eu peço pra Dona Alice 
  
Eu venho de muito longe 
Trouxe até meu berimbau 
Dona Nair peça a Bimba 
Que me ensine a Regional 
  

 
  
  
  



 

Respeite o jogo (Morcego) 
   
Respeite o jogo moço 
Como manda o ritual 
Jogue dentro da cadência 
E no toque do Berimbau 
  
     Respeite o jogo moço 
     Como manda o ritual 
     Jogue dentro da cadência 
     E no toque do Berimbau 
   
Jogo em cima, jogo em baixo 
Seja Angola ou Regional 
Capoeira quando é bamba 
Joga o que o gunga mandar 
  
Aprendi o jogo duro 
Mas também sei mandingar 
Sei chegar e sei sair 
Jogar em qualquer lugar 
  
No rio que tem piranha 
Vaqueiro não põe boiada 
Capoeira que é bom 
Na roda não dá mancada 
   
Na roda de capoeira 
Sempre fui bom jogador 
Respeitando os fundamentos 
Que meu Mestre ensinou 
  

  
  
  
  

  



 

CD – Abadá-capoeira Nova Iguaçu – Mestre Nagô (org.) 
 

  
Torpedeiro Encouraçado (DP) 

 

Torpedeiro Piauí 

Torpedeiro Piauí 

Olha tá Encouraçado na Bahia 

Marujo subordinado 

Está pintando arrilhia 

Mataram Chico Mineiro 

Dentro da secretaria 

Se eu fosse o comissário de plantão 

Não havia tão grande covardia 

Naqueles tempos passados 

Caranguejo era delegado 

Goiamum era o escrivão 

Siri cabo de polícia 

Da porta da detenção 

Papagaio advogado 

Por ser muito falastrão 

Urubu por ser cangalha 

Era soldado do esquadrão 

Camarada... 

Iê viva meu Deus 

 

Iê viva meu Deus 

 

Viva meu Mestre 

 

Iê viva meu Mestre 

 

Quem me ensinou 

 

Quem me ensinou 

 

A malandragem 

 

A malandragem 

 

Volta do mundo 

 

Volta do mundo 

 

Que o mundo deu 

 

Que o mundo deu 

 

 

 

  



 

Prepare o arame (Edson Show) 

  

Entra na roda sinhô  

Bota o tambor pra rufar  

Bom dia pra vosmicê  

Camungerê como tá  

Oh Prepare o arame  

Enverga a madeira de Jequitibá  

Traz a moeda e a cabaça  

O caxixi da feira  

Que eu quero tocar  

 

Meu berimbau ê ê 

Meu berimbau camará 

Ele é enfeitado  

Com laços de fita  

E as conchas do mar 

  

Meu berimbau ê ê 

Meu berimbau camará 

Ele é enfeitado  

Com laços de fita  

E as conchas do mar 

 

Eu enfrento sereno  

Desfaço o veneno, venço a solidão  

Rezo o São Bento Grande  

São Bento Pequeno conforme a razão  

Na roda o medo não fala  

Moleque aprende a lição  

Coragem nunca se cala  

Vence quem tem coração  

Com os pés na senzala  

Negro se ajoelha fazendo oração  

 

Vem menino vem  

Descendo a ladeira  

No cais dourado vai ter capoeira pra matar  

Dança morena faceira  

Vadeia na beira do mar  

Negro velho de zonzeira  

Vai dá gameleira  

Chegou pra jogar  

 

 

 

 

  



 

Eu Grito Aiê (Feijão) 

  

Aiê, aiê 

Aiê o berimbau 

Aiê 

Ô aiê... 

 

Aiê, aiê 

Aiê o berimbau 

Aiê 

 

Havia dois reis 

Um reinado e uma história 

Um defende a Regional 

E o outro defende a Angola 

O aiê... 

 

Rei Ganga-Zumba 

Que foi sangue de Zumbi 

E foi Zumbi 

Que gritou a liberdade 

Até o fim 

 

Era princesa 

Mas a corte não queria 

Que Dona Isabel 

Assinasse a carta de alforria 

Mas ela assinou 

 

Aiê se chama Terra 

Terra que é da nossa gente 

De um povo que sofreu 

Mas arrebentou corrente 

Eu grito aiê 

 

 

 

 

  



 

Histórias (Feijão) 

  

Histórias de Bimba 

Histórias de Seu Pastinha 

Histórias de Carybé 

Seu Waldemar da Paixão 

Histórias... 

 

Histórias de Bimba 

Histórias deSeu Pastinha 

Histórias de Carybé 

Seu Waldemar da Paixão 

 

A história de Bimba 

A Regional ele criou 

Diziam que ele falou 

Que iria mudar a capoeira 

Para hoje ela ter seu valor 

Histórias... 

 

Na história de Pastinha 

Faz o capoeira chorar 

De quem viu a arte crescer 

Morreu sem poder enxergar 

Histórias... 

 

História de Heitor Bernabó 

Conhecido como Carybé 

Ele pintou um quadro pra Bimba 

Lá na ilha de Maré 

Histórias... 

 

A história me conta 

Que Seu Waldemar da Paixão 

Levava na cantoria 

As rodas no barracão 

Histórias... 

 

 

 

 

 

  



 

Talismã (Feijão) 

  

Meu talismã 

Da vida inteira 

É meu berimbau 

E a capoeira 

 

Meu talismã 

Da vida inteira 

É meu berimbau 

E a capoeira 

 

É meu berimbau 

É a capoeira 

 

É meu berimbau 

É a capoeira 

 

Meu talismã 

Da vida inteira 

É meu berimbau 

E a capoeira 

 

Meu talismã 

Da vida inteira 

É meu berimbau 

E a capoeira 

 

No escuro eu a levo 

Como iluminação 

E na mandinga que não se vê 

Berimbau é meu lampião 

 

No que Bimba acreditava 

Como sua proteção 

A capoeira 

E o cinco Salomão 

 

Amuleto ou patuá 

Pedra da sorte não importa 

Talismã é sua fé  

Que move montanhas e abre portas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Eu sou capoeira (Feijão) 

 

Eu sou capoeira eê 

Capoeira sei que sou 

No corpo e na alma eê 

Capoeira sei que sou 

Oi eu sou... 

 

Eu sou capoeira eê 

Capoeira sei que sou 

No corpo e na alma eê 

Capoeira sei que sou 

 

Ela é como mãe 

Que abraça seu filho 

Nas horas difíceis 

Do seu lado está 

É por isso que eu sou... 

 

Quem joga com a alma 

Na roda sente 

Que a capoeira 

É mais que um corpo valente 

É por isso que eu sou... 

 

Ela te ensina  

A cair, levantar 

Mas de peito aberto 

Para sempre melhorar 

É por isso que eu sou... 

 

Ela é sentimento  

Que traz poesia 

Bem leve como vento 

Que vira melodia 

É por isso que eu sou... 

 

 

  

 

 

 

  



 

Toque de guerra (Feijão) 

 

Me chama, me leva 

Berimbau, e o toque de guerra 

 

Me chama, me leva 

Berimbau, e o toque de guerra 

 

Era dia comum 

O feitor lhe chamou 

Para defender 

As terras do senhor 

Ô me chama me leva... 

 

Lutou defendeu 

Com fé e coragem 

As terras de quem 

Lhe tratou com maldade 

Ô me chama me leva... 

 

O negro do tronco 

Ele foi libertado 

Pras guerra de branco 

Negro virou soldado 

Ô me chama me leva... 

 

Negro quis entender 

O que esta acontecendo 

Era guerra de branco 

Mas tinha negro morrendo 

Ô me chama me leva... 

 

Nunca aconteceu 

Na história do escravos 

Aonde um feitor 

Ao negro dava agrado 

Ô me chama me leva... 

 

Lágrimas  

Molham a medalha  

No peito do negro 

Que venceu a batalha 

Ô me chama me leva... 

 

 

 

 

 

  



 

Berimbau querer (Feijão) 

  

Meu berimbau querer 

Meu querer de jogar 

Deixa eu desenvolver 

Não deixa eu desanimar 

 

Meu berimbau querer 

Meu querer de jogar 

Deixa eu desenvolver 

Não deixa eu desanimar 

 

Não vou parar na vida 

Que me deu tanto desgosto 

Hoje o gosto que eu sinto 

Que eu não vou parar de novo 

Berimbau... 

 

Foi o meu berimbau 

Que sempre esteve do meu lado 

Quando estive perdido 

Sofrendo e desamparado 

Berimbau... 

 

A vida ensina 

O tempo trás o dom 

Para ser bom capoeira 

Tem que ser de coração 

Berimbau... 

 

Eu estava em casa 

Quando olhei as estrelas 

Peguei, olha, o meu berimbau 

Voltei para capoeira 

Berimbau... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Rodas do barracão (Feijão) 

  

Roda que tinha bamba 

Roda no barracão 

Saudade da liberdade 

Seu Waldemar da Paixão 

 

Roda que tinha bamba 

Roda no barracão 

Saudade da liberdade 

Seu Waldemar da Paixão 

 

Ficava no corta braço 

Na estrada da liberdade 

Era o domingo à tarde 

Capoeira e vadiagem 

 

Era um grande Mestre 

Cantador e artesão 

Pintava seu berimbau 

Vendia no barracão 

 

Lá em dia de festa 

Em data de tradição 

Waldemar com suas guias 

Calça branca e pé no chão 

 

(No barracão da liberdade 

Traíra e Caiçara 

Barnabé, Seu Bugário 

Mungungê e sua navalha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Isso é capoeira (Feijão) 

 

Ê capoeira eê 

Capoeira eê 

Capoeira eá 

Isso é capoeira... 

 

Ê capoeira eê 

Capoeira eê 

Capoeira eá 

 

Camaleão muda de cor  

Mas não perde a sua essência 

Capoeira envelhece 

E não perde a sua vivência  

Isso é capoeira... 

 

Quando o céu está escuro  

Sabemos que vai chover 

Berimbau quando arrebenta 

Quem é de bem a de benzer 

Isso é capoeira... 

 

Pois o mundo é uma cela 

Difícil de entender 

Capoeira te liberta  

Da prisão que não se vê 

Isso é capoeira... 

  

Mas um golpe com a língua 

Ossos podem ate quebrar 

Mas um jogo com mandinga 

Faz a língua se enrolar 

Isso é capoeira... 

 

 

 

 

 

  



 

Lá vai o negro (Feijão e Tipo A) 

  

Lá vai o negro 

No meio do canavial 

Lá vai o negro 

No meio do canavial 

Lá vai... 

 

Lá vai o negro 

No meio do canavial 

Lá vai o negro 

No meio do canavial 

 

Com o pé descalço 

E o corpo todo cortado 

Vai trabalhar  

Para não ser açoitado 

 

O berimbau 

Negro trás no coração 

Pra trabalhar  

A sua foice na mão 

 

De sol a sol  

O negro tá trabalhando 

Mesmo com chuva 

Cana, ele tá cortando 

 

Colheita boa 

Negro pode festejar 

Samba de roda 

E também capoeira 

Lá vai... 

 

Ele festeja 

O negro comemora 

Mas é por dentro 

De saudade que ele chora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Tempos que não voltam mais (Feijão) 

 

Adeus, adeus, ao tempo que não volta mais 

Adeus, adeus, ao tempo que não volta mais 

Ô adeus... 

 

Adeus, adeus, ao tempo que não volta mais 

Adeus, adeus, ao tempo que não volta mais 

 

Lembra de primeira ginga 

E o balanço do corpo 

Lembra do primeiro conselho do Mestre 

Do seu primeiro jogo 

Ô adeus... 

 

Me dá muita saudade 

Quando eu lembro do passado 

Lembra da primeira cantiga, iaiá 

Do primeiro batizado 

Ô adeus... 

 

Vê se viva hoje 

Porque amanhã não chegou 

Aproveite a cada momento, iaiá 

Porque o ontem já passou 

Ô adeus... 

 

Dê valor a que você tem 

Para não se arrepender jamais 

Para ser lembrado na capoeira, iaiá 

Este tempo é você quem faz 

Ô adeus... 

 

 

 

 

 

  



 

Canaviê (Feijão) 

  

Canaviê, canaviê 

Corta cana pro feitor 

Canaviê... 

 

Canaviê, canaviê 

Corta cana pro feitor 

 

No meio do canavial 

Uma chance pra viver 

Se morria por lutar 

Então cortava pra não morrer 

Canaviê... 

 

Luta disfarçada de dança 

Responde pro mal feitor 

Com ponta-pés e cabeçadas 

Negro diz não vou 

Canaviê... 

 

Com sangue nas mãos 

Pro feitor uma surpresa 

O que plantava era cana 

E o que nascia é capoeira 

Canaviê... 

 

  

 

 

 

 

 

  



 

Quando o berimbau tocar (Feijão) 

  

Duas coisas nesse mundo 

Meu corpo se arrepia 

É ver Mestre empolgado 

E uma boa cantoria 

 

Vou ver corpo arrepiar 

Quando o berimbau tocar 

 

Vou ver corpo arrepiar 

Quando o berimbau tocar 

 

Se está treinado entra 

Se não está é melhor olhar 

Eu vou ver... 

 

Quando o berimbau tocar 

 

Faz rezar no berimbau 

Para mandinga não pegar 

Eu vou ver... 

 

Se não canta vai jogar 

Se não joga vem cantar 

Eu vou ver... 

 

Porque canta, o mal espanta 

Diz ditado popular 

Eu vou ver... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Dendê Maré (Feijão) 

  

Quando a maré tá baixa 

Dá pro capoeira remar 

Mas quando a maré tá alta 

É ai que o barco não pode virar 

Oi dendê maré... 

 

Ê aê aê aê 

Dendê Maré 

 

Agüenta firme capoeira 

Tem correnteza querendo te derrubar 

Mas não consegue se tem sangue de Zumbi 

E a força de Besouro Mangangá 

Oi dendê maré... 

 

A vida é como a capoeira 

Quem ganha também pode perder 

Mas são como os tombos da vida 

É aí que vejo o homem crescer 

 

O berimbau tem que ter um tocador 

O tocador toca com seu coração 

Levando para sua vida inteira 

Mestre Bimba como sua inspiração 

Oi dendê maré... 

 

 

 

  



 

Candeeiro (Edson Show) 

  

Iaiá  

Acende o candeeiro, iaiá  

Só a luz ofuscante da candeia  

E o clarão da lua cheia  

É o que faz o terreiro clarear 

  

Iaiá, ô iaiá 

 

Acende o candeeiro, iaiá  

Só a luz ofuscante da candeia  

E o clarão da lua cheia  

É que faz o terreiro clarear 

  

Hoje tem festa,  

No Quilombo dos Palmares  

Já se ouve pelos ares  

O som estridente do tambor  

Ioiô, no rabo de arraia, certeiro  

No jogo de Angola, rasteiro  

Se dobra igual cobra coral  

Com a ligeireza do raio 

Destreza fundamental  

Quem paga o pato  

É o capitão do mato  

Na luta do bem contra mal  

Ô Iaiá...  

 

Iaiá, ô iaiá 

 

Oi balança na barra da saia  

Levanta, sacode a poeira do chão  

Oi abre a roda que agora o pau vai comer  

No samba duro angolano  

Na ginga do maculelê  

Oi abre a roda que agora o pau vai comer  

No samba duro angolano  

Na ginga do maculelê  

Oi quem tem sangue do quilombola não cai  

Finge que vai, mas não vai  

Risca seu nome no vento  

Rei Ganga Zumba vem dar inicio ao festejo  

Sua voz é um lampejo  

Que comanda o ritual 

O seu lamento  

Era um grito de guerra  

Que escoava sobre a terra  

Tornando o quilombo imortal  

Ô Iaiá...  

  



 

CD – O canto feminino 

 
Maria Bonita (Fala Mansa) 
  
Ê canaviá, ê canavieiro 
Olha canaviá 
  

Ê canaviá, ê canavieiro 
  
Ê canaviá, canavieiro, canavieiro,  
corta cana, corta cana 
  

Ê canaviá, canavieiro, canavieiro,  
corta cana, corta cana 

  
Era escravos africanos, 
trazidos de navio 
Mas escravo atual  
é de todo canto do Brasil 
  
O escravo do passado 
trabalhava até morrer 
E o escravo de hoje em dia, 
peleja pra sobreviver 
  
Deixou família, 
deixou saudade 
se vai voltar 
é só mesmo Deus quem sabe 
  
Que vida é essa, 
não pode ser uma sina 
Sofrer no canavial 
e enricando a usina 
  
Faça chuva ou faça sol, 
não tem hora pra parar 
Se a morena do cabelo verde, 
Maria Bonita tem que cortar 
  
Que colheita amarga, 
caiana não tem sabor 
Se pensar que teve fim 
a escravidão não acabou 
  
  



 

Negro de Angola (Perninha) 
  
No navio em que cheguei 
Veio um negro de Angola 
Veio um negro de Angola 
Veio um negro de Angola 
No navio em que cheguei... 
  

Veio um negro de Angola 
Veio um negro de Angola 
Veio um negro de Angola 

  
Na águas do rio Kwanza 
Remava em seu pesqueiro 
Mas acabou cativo 
Dentro do navio negreiro 
No navio em que cheguei... 
  
Contou histórias de Kayama 
E da princesa Benguela 
Que ouvia ainda menino 
Vivendo na Catumbela 
No navio em que cheguei... 
  
E disse que em sua terra 
Todo povo é guerreiro 
E a noite faz abrigo 
Nos troncos do imbondeiro 
No navio em que cheguei... 
  
Na mesma praia que um dia 
A bassula foi lutar 
E jogado num navio 
Foi levado pra além-mar 
No navio em que cheguei... 
  
Aprendeu a capoeira 
Quando chegou no Brasil 
Junto com os outros escravos 
Para o quilombo fugiu 
No navio em que cheguei... 
  
Hoje conta pros mais novos 
A história de sua vida 
Que a cultura de seu povo 
Jamais seja esquecida 
No navio em que cheguei... 
  
  



 

É de manhã, mainha vou vadiar (Esquilo) 
  
É de manhã, mainha vou vadiar 
Mainha vou vadiar, mainha vou vadiar 
  

É de manhã, mainha vou vadiar 
Mainha vou vadiar, mainha vou vadiar 

  
  
  



 

Lá na Bahia côco de dendê (Esquilo) 
  
Lá na Bahia côco de dendê 
Lá na Bahia côco de dendê 
  

Lá na Bahia côco de dendê 
Lá na Bahia côco de dendê 

  
Pega devagar 
  

Com dendê 
  
  



 

Inaê (Boa Voz) 
  
Negro velho mandingueiro, sentado ao velho portão 
Pedia pra Inaê, consolar seu coração 
Existiu velha demanda entre Bantus e Nagôs 
Disputando Inaê como seu dono e senhor 
Ela lhe disse menino, não faz muito tempo não 
Essa briga era dos Deuses, não era do homem não 
Tocando seu berimbau e sem muito entender 
Ele pôs-se a cantar o que ela mandou dizer 
  
Inaê, Inaê, Inaê ainda é Nagô 
  

Inaê, Inaê 
  
Inaê ainda é Bantu 
  
Ela não tem dono não 
  
Ela é de preto e branco 
  
  



 

Tristeza de Aidê (Caxias) 
  
Aidê, Salomão mandou chamar 
Salomão mandou chamar, você, Aidê 
Ô Aidê... 
  

Aidê, Salomão mandou chamar 
Salomão mandou chamar, você, Aidê 

  
Salomão está no cais 
Por ordem do seu general 
Ele que sempre foi de luta 
Vai pra batalha liberal 
Ô Aidê... 
  
Torpedeira Piauí 
Vai partir para o Ceará 
A tristeza de Aidê 
É não saber se ele vai voltar 
Ô Aidê... 
  
Lá no céu vai quem merece 
Assim diz a ladainha 
Não se preocupe Aidê 
Você não vai ficar sozinha 
Ô Aidê... 
  
Maria do Camboatá 
Vem pra cuidar de você 
É que eu tenho que lutar 
Na batalha de Camugerê 
Ô Aidê... 
  
  



 

Maré Brava (Fala Mansa) 
  
Ê Marinheiro  
Aguenta a maré 
Maré vai passar 
E só você ter fé 
Ô marinheiro... 
  

Ê Marinheiro  
Aguenta a maré 
Maré vai passar 
E só você ter fé 

  
A maré só derruba 
Quem não acredita 
Quem fala e não faz  
Quem não luta por conquistas 
Ô marinheiro... 
  
E nesta correnteza  
Eu sou mais você 
É seu dia a dia 
Que vai fazer vencer a maré 
Ô marinheiro... 
  
Passando a maré brava 
É que nos ensina 
É o que nos fortalece  
A dar volta por cima 
Ô marinheiro... 
  
Garoa não é tempestade 
Este é o seu mar 
Não é qualquer garoa  
Que vai lhe derrubar 
Ô marinheiro... 
  
Lambari de água doce 
Se afoga no mar 
Então marinheiro 
A maré vai passar 
Ô marinheiro... 
  
  



 

Meu mundo (Fala Mansa) 
  
Lelelelelele 
Deixa o berimbau te levar 
Lelelelelele 
Pro mundo da capoeira 
Ioio iaia 
Ioioo Iaia 
  

Lelelelelele 
Deixa o berimbau te levar 
Lelelelelele 
Pro mundo da capoeira 
Ioio iaia 
Ioioo Iaia 

  
Vem comigo nos versos 
Viajar nas cantigas 
Conhecer o meu mundo 
Conhecer minha vida 
  
Meu Mestre está na roda 
O jogo é de Benguela 
Isso é capoeira 
Nossa arte tão bela 
  
Berimbau vai tocando 
Cantador manda o aviso 
Nas cantigas mensagens 
Ou então no improviso 
  
Cada um com sua reza 
Cada um com sua crença 
O que vale é a amizade 
Esqueça as diferenças 
  
E pro bom capoeira 
Com os seus fundamentos 
Nunca deixe o orgulho 
vencer o conhecimento 
  
  



 

Chora viola ê (Pelezinho) 
  
Chora viola ê  
Chora viola 
Chora viola ê  
Lalaê lalaêla  

  

Chora viola ê  
Chora viola 
Chora viola ê  
Lalaê lalaêla  

  

Mestre Bimba esta no céu  
Berimbau faz saudação  
Seu Camisa tá na terra  
Fazendo evolução  

  

O choro de uma viola 
Lamento de um cantador 
Seu Waldemar foi-se embora 
Faz tempo que nos deixou 
   
  



 

Ê Idalina (Esquilo) 
  
Ê Idalina, ê Idalina 
Vem jogar capoeira 
  

Idalina, ina 
  
Vem mostrar seu gingado 
  
Vem tocar berimbau 
  
Mostrar sua malícia 
  
Idalina vem pra roda 
Vem mostrar o seu gingado 
O toque do berimbau 
Que ele quem fez o chamado 
  
Seu tabuleiro na praça 
Todo mundo já conhece 
Quem te viu jogar na roda 
Eu sei que nunca se esquece 
  
Também chame Catarina 
Que é pra te acompanhar 
Idalina não se esqueças 
Todos querem ver jogar 
  
  



 

O sentimento da capoeira (Maestrinha) 
  
Abaixo ao pé do berimbau 
E peço minha proteção 
Peço licença na roda 
Aperto a mão de meu irmão 
O toque vem com sentimento 
Levado com emoção 
mensagem da ladainha 
Cantado com o coração 
Na roda de capoeira 
Incorporo a louvação 
Sinto que estou escutando 
Um choro de lamentação 
Noite escura no cativeiro 
Parece que eu estou lá 
Sinto o banzo desse povo 
Faz meu corpo arrepiar 
Eu olho para o meu Mestre 
Ao qual devo gratidão 
Fundamento e ensinamento 
Trabalho e dedicação, 
camaradinha 
  
Ê viva meu Deus 
Ê viva meu Mestre 
Ê quem me ensinou 
Ê a capoeira 
  
  



 

Toque de guerra (Feijão) 
  
Me chama, me leva 
Berimbau no toque de guerra 
Oi me chama, me leva... 
  

Me chama, me leva 
Berimbau no toque de guerra 

  
Era dia comum 
O feitor me chamou 
Para defender 
As terras do senhor 
Oi me chama, me leva... 
  
Lutou, defendeu 
Com fé e coragem 
As terras de quem 
Lhe tratou com maldade 
Oi me chama, me leva... 
  
Negro quis entender 
O que estava acontecendo 
Era guerra de branco 
E tinha negro morrendo 
Oi me chama, me leva... 
  
Negro no tronco 
Foi libertado 
Pra guerra de branco 
Negro virou soldado 
Oi me chama, me leva... 
  
As lágrimas 
Que molham as medalhas 
No peito do negro 
Que venceu a batalha 
Oi me chama, me leva... 
  
Nunca aconteceu 
Na história de escravo 
Aonde o feitor 
Ao negro ficou bem grato 
Oi me chama, me leva... 
  
  



 

Orgulho (Perninha) 
  
Berimbau chamou  
Chamou pra roda  
Tocou  
Venha jogar 
Berimbau chamou... 
  

Berimbau chamou  
Chamou pra roda  
Tocou  
Venha jogar 

  
Berimbau chamou pra roda  
Cheio de malícia e manha  
A garganta seca arranha  
O jogo vai começar 
Berimbau chamou...  
  
Entra de corpo fechado  
Reza e pede proteção  
Faz um jogo mandingado  
Carregado de emoção  
Berimbau chamou...  
  
De repente a surpresa  
Um golpe o leva ao chão  
E novamente de pé  
Volta a jogar então  
Berimbau chamou...  
  
Se o orgulho lhe impedisse  
De enxergar o que perdeu  
Esse tombo doeria  
Muito mais do que doeu 
Berimbau chamou...   
  
Se você cair na vida  
Não deve se envergonhar  
Pois só quem caiu um dia  
Aprendeu a levantar  
Berimbau chamou...  
  
  



 

Onde tiver dendê (Fala Mansa) 
  
Sou capoeira ê, sou capoeira a 
Onde tiver dendê, sou capoeira 
Ah eu sou... 
  

Sou capoeira ê, sou capoeira a 
Onde tiver dendê, sou capoeira 

  
Ouço o berimbau tocar 
E o cantador dizer 
Só que é capoeira 
Sente o corpo estremecer 
Eu sou... 
  
Treina com o coração 
Joga com sentimento 
Seja bom capoeira 
Respeite o fundamento 
Eu sou... 
  
Jogar o jogo da vida 
Sei que não é brincadeira 
Pode estar tudo bem 
Como pode vir uma rasteira 
Eu sou... 
  
Aprenda a levantar 
Dê a volta por cima 
Mostre que a capoeira 
Ela é sua sina 
Eu sou... 
  
Vejo o tempo passar 
Você não desenvolver 
O problema é a capoeira 
Ou será que é você 
Eu sou... 
  
  



 

Tudo na vida tem seu momento (Malhado) 
  
Espera maré baixar 
Espera maré descer 
Desce dendê maré 
Desce maré dendê 
  

Espera maré baixar 
Espera maré descer 
Desce dendê maré 
Desce maré dendê 

  
Se a maré não tá pra peixe 
Não é pra tu que vai estar 
Se o jogo é pra graduado 
Aluno novo vai ter que esperar 
  
Na vida tem seu momento 
Sua hora tem seu lugar 
Às vezes maré de sorte 
Às vezes maré de azar 
  
Mas vale esforço na vida 
Até mesmo na hora de errar 
Quem não tenta, é verdade, não erra 
Mas ganha que erra tentando acertar 
  
Todo sofrimento tem sua recompensa 
Toda luta o momento de glória 
E no fim da tempestade 
A maré vai baixar e surgir a vitória 
  
A vida do capoeira 
tem que esperar a maré baixar 
Deixe o tempo te amadurecer 
E o conhecimento chegar 
  
A força do pensamento 
Vai em busca de conhecimento 
Só quem tem boas raízes 
Poderá passar um bom ensinamento 
  
  



 

Seu Bimba mandou jogar 
  
Seu Bimba mandou jogar 
  

São Bento da Regional 
  
  



 

Mulher na capoeira (Cafeína) 
  
Vem mulher 
Vem pra roda vem jogar 
Vem mulher 
Que a roda vai começar 
  

Vem mulher 
Vem pra roda vem jogar 
Vem mulher 
Que a roda vai começar 

  
Antigamente 
Mulher só acompanhava 
Ajudava com a palma 
E também com o coração 
  
Atualmente 
Ela tem voz na capoeira 
Não é mais o sexo frágil 
É valente e mandingueira 
  
Mulher guerreira 
Ela joga, toca e canta 
Capoeira não abandona 
Nem na hora da gestação 
  
Joga rasteiro 
E também joga ligeiro 
A mulher capoeirista 
Joga no mundo inteiro 
  

 
 

 

 

  



 

CD – Abada Mulher  
 

Na beira do mar (Estrela do mar) 

 

Iê... 

Na beira do mar, 

Sob a lua e as estrelas, 

Berimbau estava na areia, 

Como o Mestre o deixou. 

Nenhum ruído 

Esse gunga então fazia, 

Até que um capoeirista 

Quando viu se apaixonou. 

 

Quando tocava, 

Parecia que chorava, 

Pelo homem do chapéu torto, 

De São Bento no pescoço, 

Que acabara de encontrar. 

 

Vem sim senhor 

E me tira a melodia 

Que ninguém mais conseguia, 

Estava aqui a te esperar. 

 

Há quanto tempo, 

Esperei este momento, 

Não pude tocar com outro, 

Estava aqui a te esperar. 

 

Vem cá, seu moço, 

Que seu corpo se arrepia, 

Quando em mim faz poesia, 

Estava aqui a te esperar. 

 

Sem demora vem seu moço, 

Estava aqui a te esperar. 

 

Iê, viva meu Deus! 

Iê, viva meu mestre! 

Iê, o berimbau! 

 

  



 

Garapa Boa (Estrela do mar) 

 

Olha, tem garapa boa, 

Tem coco difícil de quebrar, 

Tem tempero da baiana, 

Mas como é que você “tá”? 

 

Olha, cana que é doce! 

 

É cana caiana 

 

Oh Coco mironga 

 

Que tem dendê 

 

Eh Cocada boa 

 

É cocada baiana 

 

Oh Como passou?  

 

Como vai você?  

 

Eh Como passou?  

Como vai você?  

 

Como passou?  

Como vai você? 

 

  



 

Saudade de Angola (Vermelha) 

 

Ah, que saudade, sinhô, 

Saudade, sinhá, 

De Angola, êh! 

Angola. 

 

Ah, que saudade, sinhô, 

Saudade, sinhá, 

De Angola, êh! 

Angola. 

 

Quando eu fui capturado, 

Tinha três “filho” e um irmão, 

Tandala morreu lutando 

Com sua lança na mão. 

 

Era festa no Ndongo, 

Quando a tropa apareceu, 

Nzinga fugiu pelo Kwanza, 

Em Kindonga se escondeu. 

 

“Fomo” preso num navio, 

Do kota, tem notícia não. 

Vim parar na Rua Direita 

E os três ficaram no porão. 

 

Na Capoeira eu vi 

Nascer a dança da guerra, 

Sei que ela vai libertar 

Todos os kembas dessa terra. 

 

Peço a Nzambi em oração, 

Se desse banzo eu morrer 

Deixa eu voltar pra Angola, 

Pra em Metamba eu renascer. 

 

Ah, que saudade, sinhá, 

Saudade, sinhô, 

De Angola, êh! 

La ficou meu amor 

 

  



 

Saudade da Bahia (Baiana) 

 

Êh, como é grande 

A saudade da Bahia, 

Saudade da capoeira 

Que eu vivi naqueles dias. 

Como é grande... 

 

Êh, como é grande 

A saudade da Bahia, 

Saudade da capoeira 

Que eu vivi naqueles dias. 

 

Hoje trago nas lembranças 

Os tempos de antigamente, 

Capoeira de infância 

Hoje vivo no presente. 

Como é grande... 

 

Era um sonho de criança 

Conhecer Mestre Camisa, 

Hoje tenho a grande honra 

De pisar onde ele pisa. 

Como é grande... 

 

Na Chapada Diamantina 

Joguei Angola e Regional, 

De lá que trago a capoeira 

Do grande Mestre Waldemar. 

Como é grande... 

 

Muito triste, lamentável, 

Infelizmente aconteceu. 

Grão-Mestre Camisa-Roxa 

Foi pro céu morar com Deus. 

Como é grande... 

 

  



 

Caminho do Axé (Baiana e Simpatia) 

 

Cadê o axé, cadê?  

De angola, êh! 

De Benguela, êh! 

De Luanda, êh! 

Cadê o axé? 

 

Cadê o axé?  

De angola, êh! 

De Benguela, êh! 

De Luanda, êh! 

 

Descendente de angolano, 

Foi guerreiro, foi fiel, 

Lutou pela liberdade 

Pra vencer quem foi cruel. 

Cadê o axé? 

 

Eu passei foi num caminho, 

Fui buscar boa semente, 

Num bom e velho quilombo 

Que Zumbi deixou pra gente. 

Cadê o axé? 

 

Presta muita atenção 

Quando for entrar na Roda, 

Tem que ter axé consigo 

Pro dendê não ir embora. 

Cadê o axé? 

 

Por isso eu peço agora,  

Na cantiga do axé 

Guerreiros da capoeira 

Nunca percam sua fé. 

Cadê o axé? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Partida 

(Pirce) 

 

Iê... 

Um certo dia berimbau silenciou, 

Os olhos se encheram d’água, 

E até o tempo parou. 

 

Parou o tempo 

Como para uma vida, 

Quando Deus de lá de cima 

Diz que é hora de voltar. 

Mas e agora? 

Já não tem nome ou sobrenome 

Não importa o credo nem a cor. 

Lá se vai meu camarada, 

Junto de Nosso Senhor. 

Com Mestre Pastinha, Mestre Bimba e Aberrê, 

Hoje canto esse lamento com saudades de você, camará... 

 

Iê, era meu mano! 

Êê, era meu mano! 

Iê, e era eu! 

Êê, e era eu! 

Iê, volta do mundo! 

Êê, volta do mundo! 

Iê, que o mundo deu! 

Êê, que o mundo deu! 

Iê, maior é Deus! 

Êê, maior é Deus! 

 

  



 

Sem a Capoeira, Quem Sou? (Bombom) 

 

E eu,  

Sem a capoeira, quem sou? 

Sem meu berimbau, quem sou eu? 

Viajando no mundo de Deus. 

 

E eu,  

Sem a capoeira, quem sou? 

Sem meu berimbau, quem sou eu? 

Viajando no mundo de Deus. 

 

Estou 

Em guerra com o meu coração, 

Perdido procurando solução, 

E nela sei que posso encontrar. 

 

Na estrada, 

O mau tempo e a solidão me pegou, 

Mas, em oração, meu bom Deus me ajudou, 

Em busca do meu sonho eu vou. 

 

A vida é assim,  

Momentos ruins, mas melhores virão, 

Quem não pelejou em batalhas, então, 

Não sabe o valor de uma vitória, não. 

 

Eu sei, 

Todos aqueles que oram por mim, 

Sei também aqueles que almejam meu fim 

É neles que a fé na vitória está. 

 

Sei que sem ela 

O fardo se torna mais pesado e árduo, 

As feridas não cicatrizam sem rancor, 

Por isso junto dela estou. 

 

E se acredita, 

Tenha fé, então vai à luta por ela, 

Não perca tempo, mergulhe no tempo que tem nela, 

Olhe e perceba o que ela já fez por você. 

 

 

 

  



 

Toca o Berimbau Aí (Sereia) 

 

Toca o berimbau aí 

Toca que eu já vou já, 

Toca o berimbau aí, ôh tocador, 

Toca que eu já vou já. 

 

Toca o berimbau aí 

Toca que eu já vou já, 

Toca o berimbau aí, ôh tocador, 

Toca que eu já vou já. 

 

Capoeira é raça guerreira, 

Foi luta na escravidão, 

Do negro preso na senzala. 

O berimbau foi sua libertação. 

 

São três berimbaus que levam 

Cadência e faz arrepiar, 

Toca o berimbau aí, ô tocador, 

Toca aí pra eu jogar. 

 

Ginga na malemolência, 

Sapateia bem pra enganar. 

Essa mandinga que me guia, 

E eu vou na capoeira vadiar. 

 

Capoeirista inteligente 

Fala pouco e escuta pra aprender, 

Segue o que o mestre ensina, 

Ele que planta pra depois colher. 

 

 

 

 

  



 

Mulher Guerreira (Nervosa) 

 

Iê... 

Mulher escrava sem valor, 

Trabalhou para o senhor. 

Passou muita humilhação. 

Hoje guerreira na roda, 

Joga e toca com emoção. 

 

Mas ela tem o seu valor. 

Mulher de libertação. 

Na vida leva rasteira, 

Mas é guerreira pra valer, 

Não deixa de ser mulher, 

Para na vida vencer. 

 

Força é sempre seu lema, 

Coragem é seu dever. 

Ter amor e compaixão 

Faz seu coração sofrer. 

Mas um dia nesta vida 

O grito vai ser pra valer, camaradinha. 

 

Viva meu Deus 

Êê, viva meu Deus 

Iê, viva a mulher! 

Êê, viva a mulher! 

Iê, quem me ensinou 

Êê, quem me ensinou 

Iê, a capoeira! 

Êê, a capoeira! 

 

 

 

 

 

 

  



 

A Capoeira me Tem (Melodia) 

 

Eu tenho a capoeira, 

A capoeira me tem. 

Seja de noite ou de dia, 

A qualquer hora ela vem. 

 

Eu tenho a capoeira, 

A capoeira me tem. 

Seja de noite ou de dia, 

A qualquer hora ela vem. 

 

Ela vem em forma de canção 

Ou na forma de um movimento, 

Só sei que através dessa arte 

Mostro todo o meu sentimento. 

 

Se hoje eu faço parte dela, 

Ela faz parte de mim. 

Gingo, esquivo e ataco 

Nas rodas da vida, meu dia é assim. 

 

Quando eu fico sem ela 

Até me falta o ar, 

Mas penso nos objetivos 

Que eu tenho para conquistar. 

 

Ela é o meu remédio, 

Sem ela não posso ficar. 

Sem ela minha vida é um tédio, 

Por isso que eu treino para melhorar. 

 

 

 

 

 

  



 

Besourinho (Sereia) 

 

Olha lá, 

Vem ver quem é, 

É besouro, besourinho, 

Vem ver quem é. 

Olha lá... 

 

Olha lá, 

Vem ver quem é, 

É besouro, besourinho, 

Vem ver quem é. 

 

Antigamente, 

Era assim que se dizia 

De um capoeira que voava 

Ao toque da cavalaria. 

Olha lá... 

 

Manoel Henrique Pereira 

Era o seu nome de batismo. 

Apelidado de Besouro, 

Era um perigo. 

Olha lá... 

 

Cordão de ouro, 

É o que trazia na cintura, 

Derrubando um por um, 

Mostrando sua bravura. 

Olha lá... 

 

Aticum abriu seu corpo, 

Foi assim que aconteceu 

Lá no sertão da Bahia 

Que essa lenda morreu. 

Olha lá... 

 

 

 

 

  



 

A Mulher e a Capoeira (Fofa) 

 

Iê... 

Hoje eu fiz essa cantiga ô iaiá 

Pr’uma história relembrar. 

Hoje eu fiz essa cantiga ô iaiá 

Pr’uma história relembrar. 

Mulher na capoeira 

É o tema do meu cantar. 

 

A gente, por muito tempo, 

Ficava meio de fora 

Da roda de capoeira 

Mal chegava, ia embora... 

 

Porque isso é coisa de homem! 

Ou de mulher atrevida! 

Mulher nasceu pra casar, 

Vadiação é proibida. 

 

Mulher que se rebelava ô iaiá 

Acabava no abandono 

Mas onde é que está escrito 

Que cada mulher tem um dono? 

 

Ai meu Deus, eu me pergunto 

Se não é hora de mudar. 

A mulher também quer a liberdade ô iaiá 

Que a capoeira dá. 

 

Mas aqui nesse momento 

É hora de festejar 

E agradecer Mestre Camisa 

O valor que ele nos dá camará... 

 

Êh, viva meu Deus! 

Iê, viva meu Deus! 

Êh, viva meu mestre! 

Iê, viva meu mestre! 

Êh, tá me ensinando 

Iê, tá me ensinando 

Êh, a vadiar! 

Iê a vadiar 

 

 

  



 

Superação (Estrela do mar) 

 

Menino, quem te chama é capoeira 

Menino, tenta ouvir com o coração. 

Se você hoje não vier à roda 

Com certeza vai calar o berimbau. 

Oh Menino... 

 

Menino, quem te chama é capoeira 

Menino, tenta ouvir com o coração. 

Se você hoje não vier à roda 

Com certeza vai calar o berimbau. 

 

E o berimbau certa vez silenciou 

Ao ver o negro caído no chão 

Tombo maior não foi daquela rasteira, 

O que doeu foi o orgulho do irmão. 

Oh Menino... 

 

Quem joga sente, 

Quem não joga não entende, 

Que a capoeira é um presente que Deus deu. 

Não fica só quem nasceu para ser bamba, 

Tente aceitar, a capoeira te escolheu. 

Oh Menino... 

 

Superação, treinamento, perseverança, 

É o segredo pra vitória alcançar, 

Quem sempre perde, só não perde a esperança, 

Quem sempre vence, não aprende a levantar. 

Oh Menino... 

 

Venha sem medo, pois a vida é assim mesmo, 

Ontem perdeu, hoje é tempo de ganhar. 

Ergue a cabeça e sacode essa poeira 

Que novamente sua estrela vai brilhar. 

Oh Menino... 

 

 

  



 

Candeeiro (Bombom e Estrela do mar) 

 

Quem mandou levar?  

Acende a luz do candeeiro, Iaiá, 

Quem mandou levar?  

Bota a lenha na fogueira e deixa o berimbau tocar. 

 

Quem mandou levar?  

Acende a luz do candeeiro, Iaiá, 

Quem mandou levar?  

Bota a lenha na fogueira e deixa o berimbau tocar. 

 

Êh, berimbau já anuncia 

A roda vai começar, 

Tem bamba na capoeira 

Te chamando pra jogar. 

Quem mandou levar?  

 

Vem com medo e com coragem,  

Olho no olho, aperto de mão, 

Treinamento e malandragem 

E também disposição. 

Quem mandou levar?  

 

E se o jogo é bom 

Quando roda a pernada, 

Vem a cabeçada, olha a banda, olha o bote, o arrastão, 

E se levou rasteira, oi levanta depressa que o jogo não é brincadeira. 

Quem mandou levar?  

 

Dessa roda eu não saio 

E ninguém vai me tirar, 

Sob a luz do candeeiro 

Eu jogo até o sol raiar. 

Quem mandou levar?  

 

  



 

Tributo ao Mestre Camisa (Russa) 

 

Iê... 

Mas ele veio lá do interior da Bahia, 

Expandiu a capoeira com muita sabedoria. 

 

Falo de Jose Tadeu Carneiro Cardoso, 

O filho de Dona Edésia e também de Seu Lindolfo. 

Salve Seu Camisa Roxa, Seu Camisa e a Capoeira, 

Olha que família linda, brilharão a vida inteira. 

 

Um momento importante lhe marcou em Salvador, 

Conheceu o Mestre Bimba e por ele se fascinou. 

Passou uma parte de sua vida no bairro da Liberdade 

Reduto da capoeira e de toda malandragem. 

 

No ano de 77, Seu Camisa foi ator 

No filme Cordão de Ouro, com maestria ele atuou. 

E no Rio de Janeiro Seu Camisa foi morar 

Por amor à Capoeira, ele criou a Abadá. 

 

Ele faz a sua história, com muita filosofia, 

Jogando a capoeira, vivendo seu dia a dia,  

Cultivando em sua vida, uma paixão que é verdadeira, 

Entrelaçada à sua alma, está a Arte da capoeira. 

 

Capoeira, seu inicio 

Seus princípios, meio e fim. 

E, de modo positivo, 

Capoeira será seu fim. 

 

Iê, viva meu Deus! 

Eê, viva meu Deus! 

Iê, viva meu mestre! 

Eê, viva meu mestre! 

Iê, que me ensinou 

Eê, que me ensinou 

Iê, a capoeira! 

Eê, a capoeira! 

 

 

 

 

  



 

Meu Mestre é Guerreiro (Baiana) 

 

Meu Mestre é Guerreiro, 

Mandingueiro, ôh, ôh, ôh, ôh! 

Tem manha, malícia e molejo, ôh, ôh, ôh, ôh! 

Meu mestre é guerreiro... 

 

Meu Mestre é Guerreiro, 

Mandingueiro, ôh, ôh, ôh, ôh! 

Tem manha, malícia e molejo, ôh, ôh, ôh, ôh! 

 

Saiu de Jacobina 

Sem imaginar o que lhe esperava, 

Na arte da capoeira 

É reconhecido Doutor Honoris Causa. 

Meu mestre é guerreiro... 

 

Maior divulgador da nossa luta 

Que surgiu no Brasil, 

Que pra ser patrimônio da humanidade 

Ele contribuiu. 

Meu mestre é guerreiro... 

 

Criador da Benguela, 

Que pelo mundo se expandiu, 

Aluno de Seu Bimba, 

Seus ensinamentos ele seguiu. 

Meu mestre é guerreiro... 

 

E aos 60 anos 

Ele comemora lutas e vitórias, 

Se espelhou no irmão 

Que hoje está em sua memória. 

Meu mestre é guerreiro... 

 

 

  



 

Onde “Tá” Tu? (Estrela do mar) 

 

Tem bicho que se camufla, 

Tem bicho que se esconde, 

Eu pergunto pra você 

“Tá” tu, tu “tá” onde? 

“Tá” tu, onde “tá” você? 

Onde “tá” tu, onde foi se esconder? 

 

 “Tá” tu, onde “tá” você? 

 

Bem-te-vi te viu e não quis me dizer  

 

“Tá” tu, onde “tá” você? 

 

Olha, eu entrei na mata 

Pra buscar madeira boa, 

E vi tudo o que era bicho 

Que rasteja, corre e voa. 

“Tá” tu, onde “tá” você? 

Onde “tá” tu, onde foi se esconder? 

 

“Tá” tu, onde “tá” você? 

 

Vi elefante tomando rasteira 

 

“Tá” tu, onde “tá” você? 

 

Desbravei a mata adentro 

Pensando que estava só, 

Mas vi bicho peçonhento 

Disfarçado de cipó. 

 “Tá” tu, onde “tá” você? 

Onde “tá” tu, onde foi se esconder? 

 

“Tá” tu, onde “tá” você? 

  

Beija-flor já beijou, você nem veio ver 

 

“Tá” tu, onde “tá” você? 

 

Peixe morre pela boca, 

Quem avisa amigo é, 

Jacaré pensou ser esperto 

E virou bolsa de mulher. 

“Tá” tu, onde “tá” você? 

Onde “tá” tu, onde foi se esconder? 

 

“Tá” tu, onde “tá” você? 

 

  



 

Sinhá Mandou Chamar (Estrela do mar) 

 

Não se vá seu moço, 

Olha, sinhá mandou chamar 

 

Não se vá seu moço, 

Olha, sinhá mandou chamar 

 

Êh, mandou chamar 

 

sinhá mandou chamar 

 

Êh, mandou chamar 

 

sinhá mandou chamar 

 

Mandou chamar na capoeira 

 

sinhá mandou chamar 

 

Mandou chamar pra ir à feira 

 

sinhá mandou chamar 

 

Chamou, chamou, chamou que eu vi, 

 

sinhá mandou chamar 

 

  



 

Me Dá Licença (Vermelha) 

 

Me dá licença, 

Peço licença, 

Só um “cadin” 

Que eu vou jogar. 

 

Me dá licença, 

Peço licença, 

Só um “cadin” 

Que eu vou jogar. 

 

 

 

  



 

 

Corridos (DP) 

 

Dona Maria do Camboata 

Chegou na venda ela mandou voltar 

 

Dona Maria do camboata 

 

Do Camboata do Camboata 

 

Dona maria do camboata 

 

Do Camboata do Camboata 

 

Dona maria do camboata 

 

 

-------------------------------  

 

Vai você vai você 

 

Dona Maria como vai você 

 

Vai vai vai vai vai você 

 

Dona Maria como vai você 

 

Como tá como tá como tá vosmecê 

 

Dona Maria como vai você 

 

-------------------------------  

 

Ai ai Aidê 

Joga bonito que eu quero ver 

 

Ai ai Aidê 

 

Joga manhoso que eu quero ver 

 

Ai ai Aidê 

 

Joga bonito que eu quero ver 

 

Ai ai Aidê 

 

-------------------------------  

 

Sai sai Catarina 

Saia do mar venha ver Idalina 

 

Sai sai Catarina 

 

Mas Idalina venha ver 

 

Sai sai Catarina 

 



 

Saia do mar venha ver Idalina 

 

Sai sai Catarina 

 

-------------------------------  

 

Êêê Salomé 

Salomé Salomé Salomé 

 

Êêê Salomé 

 

Bato com a mão também bato com o pé 

 

Êêê Salomé 

 

Salomé Salomé Salomé 

 

Êêê Salomé 

 

Homem pequeno ladrão de mulher 

 

Êêê Salomé 

 

Jogo de são Bento só entra quem quer 

 

Êêê Salomé 

 

 

 

  



 

CD – A voz do interior (RJ)  
 

 

Grande sonho (Jibóia) 
  
Eu tinha um grande sonho 
Eu tinha um grande sonho 
Colega velho, consegui realizar 
Pedi a Deus uma semente 
Para na terra plantar 
(Pedi a Deus uma semente 
Para na terra plantar) 
Espero que dê bons frutos 
Para poder me alimentar 
(Espero que dê bons frutos 
Para poder me alimentar) 
Agradeço a Deus por vir 
Momento sem esperar 
Deus conhece os corações 
(Deus conhece os corações) 
Sabe como estou sentindo 
Obrigado a Deus do céu 
Por me dar o meu menino, camará 
Iê viva meu Deus 
  
  



 

Quem me chama (Marcelão) 
  
Oh, quem me chama no canavial? 
Quem é? 
Oh, quem me chama no canavial? 
Quem é? 
Oh, quem me chama... 
  

Oh, quem me chama no canavial? 
Quem é? 
Oh, quem me chama no canavial? 
Quem é? 

  
Será que é São Bento? 
Me avisando do perigo 
Quando eu ando na mata 
São Bento anda comigo 
Oh, quem me chama... 
  
Se não for São Bento 
Deve ser negro cativo 
Cansado da moenda 
Agora é fugitivo 
Oh, quem me chama... 
  
No sobe e desce do facão 
O corte da cana não para 
No meio do canavial 
Uma voz que não se cala 
Oh, quem me chama... 
  
Uma voz que não se cala 
Chama por libertação 
É grito de capoeira 
Dentro do meu coração 
Oh, quem me chama... 
  
  



 

Humaitá é bom (Alex dos Santos Gorito) 
  
Humaitá é bom 
Bom pra renovar 
Seus conhecimentos 
Da capoeira 
  

Humaitá é bom 
Bom pra renovar 
Seus conhecimentos 
Da capoeira 

  
Um capoeira perdido 
Querendo se achar 
Vá em uma aula 
Do Mestre Camisa lá no Humaitá 
  
Tanta coisa boa 
A se misturar 
É o toque, é o canto 
É o jogo rolando 
O corpo a arrepiar 
  
Não faz muito tempo 
Esse barco a me levar 
Só quem está dentro dele 
Sabe a imensidão que é o mar ABADÁ 
  
E essa capoeira 
Já se espalhou 
Plantaram uma semente 
Lá no Humaitá 
Chegou no interior 
  
  



 

Homenagem à Mestre Bimba (Alex dos Santos Gorito) 
  
Estivador 
Com muita ginga 
Trabalhador 
Conhecido como Bimba 
  

Estivador 
Com muita ginga 
Trabalhador 
Conhecido como Bimba 

  
Filho de batuqueiro 
Com Maria Martinha 
Ele criou no passado 
O que hoje Camisa ensina 
  
Um lutador 
Que sempre queria mais 
Quando deixou a Bahia 
Pra apresentar a Regional a Goiás 
  
De uma teima 
Da sua mãe com a parteira 
Nasceu o apelido 
Que ele levou pra vida inteira 
estivador... 
  
  



 

Chama eu (Carrapicho) 
  
Chama, chama eu! Chama 
Chama, chama eu! Chama 
Chama, chama eu... 
  

Chama, chama eu! Chama 
Chama, chama eu! Chama 

  
Chama, chama eu... 
  
Na roda de capoeira 
Jogo bom você conhece 
Mas quando é envolvente 
Nunca mais a gente esquece 
Oh chama, chama eu... 
  
Todo aluno tem seu Mestre 
Serve pra nos dar conselho 
Tudo que o Mestre faz 
Reflete como num espelho 
Oh chama, chama eu... 
  
A capoeira é um jogo 
Uma dança de bailado 
Pode nos trazer perigo 
Jogue sempre com cuidado 
Oh chama, chama eu... 
  
O Mestre lhe ensinou mandinga 
Prepara o aluno pra vida 
Magia que só ele tem 
Eu vou querer pegar um dia 
Oh chama, chama eu... 
  
  



 

O toque do berimbau (Jibóia) 
  
Se o biriba toca 
Capoeira vem jogar 
  

Se o biriba toca 
Capoeira vem jogar 

  
Berimbau tocou São Bento 
É hora de vadiar 
  

Berimbau tocou São Bento 
É hora de vadiar 

  
O berimbau já me levou 
Ele quer levar você 
Ele é que comanda a roda 
Põe axé e o dendê 
  

Se o biriba toca 
Capoeira vem jogar 
Se o biriba toca 
Capoeira vem jogar 

  
Berimbau tocou São Bento 
É hora de vadiar 
  

Berimbau tocou São Bento 
É hora de vadiar 

  
O toque do berimbau 
O bom capoeira tem que aprender 
Pois na hora da verdade 
Não tem como se esconder 
  

Se o biriba toca 
Capoeira vem jogar 
Se o biriba toca 
Capoeira vem jogar 

  
Berimbau tocou São Bento 
É hora de vadiar 
  

Berimbau tocou São Bento 
É hora de vadiar 

  
Berimbau tocou Angola 
  

É hora de vadiar 

  
Berimbau tocou Benguela 
  
Berimbau tocou São Bento 
  
Berimbau tocou Iúna 
  
Tocou foi Amazonas 
  
Tocou foi Idalina 
  
Mas tocou Santa Maria 
  
Berimbau tocou na roda 
  
Berimbau, tocou, tocou 
  
Berimbau tocou aqui 
  
Tocou lá na Bahia 
  
Lá no Rio de Janeiro 
  
Berimbau tocou dim, dim 
  
Mas berimbau tocou chamando 
  
Chamando para vadiar 
  
Mas berimbau tocou, tocou 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Cultura do interior (Alex dos Santos Gorito) 
  
Mantendo a tradição 
Antiga, sim sinhô 
Do vale do café 
Cultura do interior 
  

Mantendo a tradição 
Antiga, sim sinhô 
Do vale do café 
Cultura do interior 

  
Foi feito por escravos 
Eu vou falar pra ti 
Das construções antigas 
Que ainda existem aqui 
  
Temos o castelinho 
Em Paulo de Frontin 
E tem o túnel 12 
Que ainda passa trem 
  
Na Aldeia de Arcozedo 
Fazenda do Barão 
Maior fuga de escravos 
Que teve na região 
  
Cidade de Vassouras 
Tem a casa da Era 
Que hoje é museu 
E todos vão visitar ela 
  
Lá em Mendes, os escravos 
Construíram uma ladeira 
Que fica bem no centro 
Chamada João Vieira 
  
Você tem que conhecer 
Esse merece troféu 
É o Quilombo São José 
Fica em Santa Isabel 
  
  



 

Angra da Beira-mar (Boa Voz) 
  
Angra, da beira mar 
Angra da beira do mar 
  

Angra, da beira mar 
Angra da beira do mar 

  
Terra escolhida por Deus 
Rica em tanta beleza 
Pra cada dia do ano 
Tem uma ilha com certeza 
  
É lugar de tradição 
Da cultura brasileira 
E não podia faltar 
O jogo da capoeira 
  
Abadá aqui chegou 
Há alguns anos atrás 
Com o Marcão e o Arisco 
Cada dia cresce mais 
  
Tem mandinga e cantoria 
Você nunca fica só 
Tem um negro cantador 
Conhecido por Xodó 
  
  



 

A Vila (Voador) 
  
Antigamente 
No tempo do negro escravo 
Viviam acorrentados 
Chorando com muita dor 
E lá na África 
Homens e mulheres 
Foram capturados 
Pra trabalhar em Paty do Alferes 
Diziam eles 
O meu pai me leve embora 
Quero ir pro mundo afora 
Que seja longe daqui 
E o coronel  
Dono da fazenda 
Então assim dizia 
Muitos escravos 
Na fazenda freguesia 
E tinha um negro 
De nome Manoel Congo 
Cansado do pelourinho 
Da senzala e do tronco 
Foi liderar 
E se preparou para fugir 
Se refugiou na mata 
Oi da vila dos Patys 
Foi condenado 
Por querer sua liberdade 
Por não querer mais ser escravo 
E saber toda verdade 
Paty do Alferes 
Assim hoje chamado 
Muita gente ainda não sabe 
Que foi terra de escravos 
Camaradinha 
Iê viva meu Deus 
  
  



 

Eu grio Aiê (Feijão) 
  
Aiê, aiê 
Aiê o berimbau 
Aiê 
Oh aiê... 
  

Aiê, aiê 
Aiê o berimbau 
Aiê 

  
Haviam dois reis 
Um reinado, uma história 
Um defende a Regional 
Outro defende a Angola 
Oh aiê... 
  
Era princesa 
Mas a corte não queria 
Que Dona Isabel 
Assinasse a carta de alforria 
Mas ela assinou 
  
Rei Ganga-zumba 
Que foi sangue de Zumbi 
E foi Zumbi 
Que gritou a liberdade 
Ate o fim 
  
Aiê que chama Terra 
Terra que é da nossa gente 
De um povo que sofreu 
Mas arrebentou corrente 
Eu disse aiê... 
  
  



 

Encontro com Waldemar (Boa Viagem) 
  
Eu vi Waldemar cantar 
Eu vi Waldemar cantar 
Eu vi Waldemar cantar 
Fez meu corpo arrepiar 
  

Eu vi Waldemar cantar 
Eu vi Waldemar cantar 
Eu vi Waldemar cantar 
Fez meu corpo arrepiar 

  
Eu vi as cabrochas sambando 
E também jogando capoeira 
Pois sambavam na Lapinha 
E jogavam na Ribeira 
  
Waldemar da capoeira 
Eu nunca vi outro igual 
Foi morar no Pero Vaz 
Vendendo seus berimbaus 
  
Waldemar eu falei pra você 
Que eu chegava antes do amanhecer 
Pra roda de capoeira 
E também para lhe ver 
  
  



 

Destino (Pretinho) 
  
O destino é assim 
E só Deus pode mudar 
O destino é assim 
E eu sou capoeira 
O destino é assim... 
  

O destino é assim 
E só Deus pode mudar 
O destino é assim 
E eu sou capoeira 

  
O destino não tem hora 
E ninguém pode prever 
Só quando ele acontece 
É que você vai entender 
Que o destino é assim... 
  
O destino que levou Seu Bimba 
Foi o mesmo que levou Pastinha 
O destino levou Waldemar 
E depois levou o Canjiquinha 
O destino é assim... 
  
O destino às vezes não pensa 
Leva da vida quem a gente ama 
Faz um pobre na vida ser rico 
Um derrotado conhecer a fama 
O destino é assim... 
  
O destino levou o Aranha 
Que foi meu amigo de verdade 
O destino me deu uma rasteira 
E levou pro céu Boa Viagem 
O destino é assim... 
  
O destino da seriedade 
É o mesmo dessa brincadeira 
O destino me fez nessa vida 
Eu crescer e ser um capoeira 
O destino é assim... 
  
  



 

Olha lá capoeira (Rato Preto) 
  
Olha lá, olha lá 
Olha lá, venha ver 
Ola lá capoeira 
Então vem aprender 
Olha lá, olha lá... 
  

Olha lá, olha lá 
Olha lá, venha ver 
Ola lá capoeira 
Então vem aprender 

  
Capoeira seu moço 
É legal de fazer 
É mandinga e malícia 
No jogo tem que ter 
Olha lá, olha lá... 
  
E o São Bento Grande 
É um jogo ligeiro 
Olha venha pra roda 
Não precisa ter medo 
Olha lá, olha lá... 
  
Faço jogo bonito 
Todo mundo quer ver 
Um floreio invocado 
Também quero aprender 
Olha lá, olha lá... 
  
Hoje a roda termina 
Mas não se aperreie 
Amanhã tem de novo 
Vem você outra vez 
Olha lá, olha lá... 
  
  



 

Besouro Preto (Sanhaço) 
  
Ê zum, ê zum 
Besouro Preto zum zum zum 
Ê zum, Ê zum 
Besouro Preto zum zum zum 
  

Ê zum, ê zum 
Besouro Preto zum zum zum 
Ê zum, ê zum 
Besouro Preto zum zum zum 

  
Foi Manoel Henrique Pereira 
Fez história na Bahia 
E com sua capoeira 
Mostrou sua valentia 
  
De Besouro Mangangá 
Assim ficou conhecido 
Na velha Maracangalha 
Seu nome era temido 
  
Tinha o corpo fechado 
Contra armas e navalha 
E com sua reza forte 
Sua mandinga não falha 
  
Mas correu a notícia 
Que mataram mais um 
Mataram Besouro Preto 
Foi com a faca de tucum 
  
  



 

Adeus (Feijão) 
  
Adeus, adeus, dos tempos que não voltam mais 
Adeus, adeus, dos tempos que não voltam mais 
  

Adeus, adeus, dos tempos que não voltam mais 
Adeus, adeus, dos tempos que não voltam mais 

  
Lembra da primeira ginga 
E o balanço do corpo 
Lembra do primeiro conselho do Mestre 
No seu primeiro jogo 
Oh adeus... 
  
Me dá muita saudade 
Quando eu lembro do passado 
Lembra da primeira cantiga, iaiá 
Do seu primeiro batizado 
Oh adeus... 
  
Vê se viva hoje 
Por que o amanhã não chegou 
Aproveite cada momento, ia iá 
Por que o ontem já passou 
Oh adeus... 
  
Dê valor ao que você tem 
Para não se arrepender jamais 
Para ser lembrado na capoeira ia iá 
Esse tempo é você quem faz 
Oh adeus... 
  
  



 

Ao Mestre (Pretinho) 
  
Iê 
O Mestre, 
Quero que escute 
O que eu tenho a dizer 
Aconteceu em minha vida 
Aconteceu sem perceber 
Quando eu era pequeno 
Com uns dez anos, mais ou menos, 
Eu aprendi a capoeira 
O Mestre, 
Brinquei muito de dar pernada 
Jogo que não valia nada 
Era puro prazer de se brincar 
O Mestre, 
Tu é meu pai, é meu amigo 
É meu irmão mais querido 
Que sempre soube aconselhar 
O Mestre, 
Em você sempre acreditei 
Foi por você que eu me formei 
Não vou te decepcionar 
O meu Deus 
Peço que ajude ao meu Mestre 
Pois eu sei que ele merece 
Pois já fez muito por nós 
Iê, viva meu Deus 
  
  



 

Lembranças do passado (Sabiá Vermelho) 
  
A saudade da velha Bahia 
É lembrada de um tempo atrás 
Quando os velhos Mestres estavam vivos 
Mas eu sei que isso não volta mais 
  

A saudade da velha Bahia 
É lembrada de um tempo atrás 
Quando os velhos Mestres estavam vivos 
Mas eu sei que isso não volta mais 

  
Seu Pastinha, Bimba e Besouro 
Aberrê, Waldemar da Paixão 
Se não pude ver aqui na Terra 
Com certeza no céu estarão 
A saudade... 
  
A Bahia do jogo de Angola 
Da famosa Regional 
A Bahia de todos os santos 
É a Bahia do berimbau 
  
Seu Traíra morreu, eu me lembro 
Que a Bahia chorou no passado 
Que também perdeu um de seus filhos 
Conhecido por Jorge Amando 
  
A Bahia, terra da magia 
Sou axé todo mundo conhece 
Se você não conhece a Bahia 
Vá conhecer, que tem lá grandes Mestres 
  
  



 

Leve a capopeira (Carangueijeira) 
  
Leve a capoeira adiante, leve sim 
Não deixe o berimbau parar 
não deixe não 
Se um dia foi sua razão de viver 
Capoeira carregue no seu coração 
  

Leve a capoeira adiante, leve sim 
Não deixe o berimbau parar 
não deixe não 
Se um dia foi sua razão de viver 
Capoeira carregue no seu coração 

  
No canavial começou 
Uma luta de pura expressão corporal 
Um dia seu berço foi a escravidão 
De um povo buscando seu ideal 
Adiante... 
  
Não deixe o berimbau parar, tocador 
Ele é água que faz a semente brotar 
Regando a roda com sua melodia 
Instrumento africano de muita valia 
Adiante... 
  
Da meta traçada ao destino é um passo 
O capoeira lutando pra se libertar 
Mestre Bimba trazia dentro do seu peito 
A semente da capoeira Regional 
Adiante... 
  
Semente que brota é preciso regar 
A raiz quando é funda é difícil arrancar 
Capoeira cresceu como um imbumdeiro 
Pra virar moradia tem que preservar 
Adiante... 
  
  



 

O berimbau chama (Sabiá Vermelho) 
  
O berimbau chama aê 
O berimbau chama aê 
  

O berimbau chama aê 
O berimbau chama aê 

  
O berimbau chama... 
Pra chegar na roda com energia 
Berimbau nos envolve e contagia 
Fazendo capoeira jogar 
Chama aê 
  
O berimbau chama... 
Gunga, médio e viola a tocar 
Atabaque pandeiro e agogô 
Que a roda já vai começar 
Chama aê 
  
O berimbau chama... 
Para o grito de um povo ecoar 
Fazendo capoeira incorporar 
Num jogo de curar mandinga 
Chama aê 
  
  



 

Berimbau meu (Carangueijeira) 
  
Berimbau meu, meu berimbau 
Berimbau meu, meu berimbau 
  

Berimbau meu, meu berimbau 
Berimbau meu, meu berimbau 

  
O berimbau é uma arte 
Que foi uma herança de meus ancestrais 
Ele foi de um povo oprimido 
Que sofria muito há anos atrás 
Berimbau meu... 
  
Meu berimbau contagia 
Com sua energia, não tem nada igual 
Se concentra no toque 
Pois o teu balanço vai ser natural 
Berimbau meu... 
  
Berimbau é um grande instrumento 
Que corta por dentro, ele faz refletir 
Sofreu e chorou muito tempo 
Com muito lamento voltou a sorrir 
Berimbau meu... 
  
Berimbau é a paz, é a guerra 
Berimbau é jogo, ele é a brincadeira 
Berimbau rodou o mundo inteiro 
E hoje é o símbolo da capoeira 
Berimbau meu... 
  
  



 

Energia do capoeira (PC) 
  
Eh, capoeira 
Vem com a sua magia 
Trazendo energia 
Pra gente jogar 
  

Eh, capoeira 
Vem com a sua magia 
Trazendo energia 
Pra gente jogar 

  
Nós damos e recebemos 
E também participamos 
Da respiração do mundo 
Capoeira vai caminhando 
Capoeira... 
  
Vem no som do berimbau 
Fazendo o corpo arrepiar 
Põe energia na roda 
Fazendo o mundo gingar 
Capoeira... 
  
Quando a capoeira começou 
Foi marginalizada 
Agora tá pelo mundo 
É a arte mais divulgada 
Capoeira... 
  
Vem trazer a energia 
Da roda de capoeira 
Mostrando pro mundo inteiro 
A nossa arte brasileira 
Capoeira... 
  
  



 

O canto do interior (Pretinho) 
  
Lá no Alto da Serra 
O berimbau tocou 
Lá vem chegando 
O canto do inteiror 
  

Lá no Alto da Serra 
O berimbau tocou 
Lá vem chegando 
O canto do inteiror 

  
Vem chegando a viola 
Com o toque do berrante 
Interior é minha escola 
E lá sou sempre iniciante 
  
É lugar que cai sereno 
Lá a noite é mais escura 
Com a lenda e as histórias 
Muita capoeira pura 
  
Galo cantou, vai boiada 
No comando o candeeiro 
Violeiro cria verso 
Pega o leite retireiro 
  
Lá que planta o café 
E também tem rezadeira 
Tem grandes canaviais 
E os cantos da lavadeira 
  
  



 

Berimbau chamou (Marcelão) 
  
Lê, lê, lê, ô 
O berimbau tá me chamando, eu vou 
  

Lê, lê, lê, ô 
O berimbau tá me chamando, eu vou 

  
Me chamou lá em Petrópolis 
  

Me chamou, eu vou 
  
Me chamou em Barra Mansa 
  
Me chamou lá em Vassouras 
  
Me chamou em Miguel Pereira 
  
Me chamou em Volta Redonda 
  
Em Campo dos Goytacazes 
  
Me chamou lá em Paty 
  
Me chamou em Cachoeira 
  
Me chamou em Itaboraí 
  
Me chamou foi lá em Mendes 
  
Me chamou em Paraty 
  
Me chamou em Angra dos reis 
  
Me chamou no Seu camisa 
  
Me chamou no Humaitá 
  
Me chamou foi lá no CEMB 
  
Me chamou, eu vou jogar 
  
 

 

 

 

 

  
 

  



 

CD – Mestre Cobra 

   
Guerra do Paraguai (Mestre Rodolfo) 
  
Na guerra do Paraguai 
uma raça se destacou 
na destreza e na coragem 
muitas glórias conquistou 
Havia um negro 
o nome Negro Tião 
foi pra guerra voluntário 
em troca de liberdade 
No patanal 
a batalha do Tuiuti 
Guarani Cerro Corá 
ele mostrou o seu valor 
Na negativa 
rasteira, rabo de arraia 
faca de ponta, zagaia 
foi ganhando promoção 
Mas quis a sorte 
e uma lança certeira 
o roubou a derradeira 
esperança de liberdade 
Sangue correu 
em pantanais paraguaio 
em mais uma terra estranha 
um corpo negro tombou 
E o seu sangue 
não era preto, nem escravo 
nem azul, nem de outra cor 
Era vermelho 
que se espalhou como vento 
trazendo um forte alento 
para o povo brasileiro 
Camaradinha... 

  

  
  
  
  



 

Nego vai (Mestre Rodolfo) 
  
Vai nego, nego vai 
Lutar pela sua gente no Paraguai 
  
     Vai nego, nego vai 
  

  
  
  
  



 

Capim amassado (Mestre Cobra) 
  
Capim massado 
o bicho deitou 
  
Capim massado 
  
     O bicho deitou 
  

  
  
  
  



 

Estrela que brilha no céu da Bahia (Pato) 
  
Estrela que brilha no céu da Bahia 
que brilha no céu da Bahia, me guia 
Estrela 
  
     Estrela que brilha no céu da Bahia 
     que brilha no céu da Bahia, me guia 
  
A noite na Bahia 
brilha cada vez mais 
no chão daquela terra 
Seu Bimba descansa em paz 
Estrela 
  
Apontando para a estrela 
no leito abandonado 
Mestre Pastinha disse 
eu vou brilhar do teu lado 
Estrela 
  
O seu clarear tão forte 
clareava o terreiro 
onde Seu Waldemar 
tocava Gunga voizeiro 
Estrela 
  
Estrela que iluminava 
fazenda do senhor 
ilumina o caminho 
me leva a Salvador 
Estrela 
  
Eu vou pela barra fora 
na volta que o mundo dá 
estrela que me conduz 
brilha no céu de lá 
Estrela 
  

  
  
  
  



 

Dendê (Fala Mansa) 
  
Dendê, Dendê 
lálá e lá, lálá e lá 
ô dendê 
  
     Dendê, Dendê 
     lálá e lá, lálá e lá 
  
Levou rasteira 
balançou, caiu no chão 
se perde a cabeça 
também perde a razão 
ô dendê 
  
Pro capoeira 
que não joga, só estranha 
pois acredite 
se bater, também apanha 
ô dendê 
  
O capoeira 
já nasce natural 
com manha e malícia 
não seja artificial 
ô dendê 
  
Quando treinar 
ponha na consciência 
seja capoeira 
não viva de aparência 
ô dendê 
  
No jogo duro 
com malícia e com mandinga 
olho no olho 
cuidado, mantenha a ginga 
ô dendê 
  

  
  
  
  



 

Jogo dos grandes Mestres (Mestre Cobra) 
  
Foi no Bairro da Lapinha 
Que a velha guarda se encontrou 
Estava lá 
Waldemar, Cobrinha Verde 
João Grande, João Pequeno 
Traíra e Maré 
E era Angola 
jogo que imperava 
a mandinga e a negaça 
a vitória do saber 
E Waldemar 
tocando seu berimbau 
mandou uma ladainha 
todos prestaram atenção 
Fez louvação, cantou corrido 
foi que a roda começou 
Rabo de arraia 
negativa de angola 
jogo em cima, jogo em baixo 
capoeira pra valer 
e quem olhou 
nao pôde mais esquecer 
jogo dos grandes Mestres 
que acabou de acontecer 
camaradinha... 
  

  
  
  



 

Sonho de menino (Esquilo) 
  
Contando as estrelas do céu, do céu, do céu 
eu revi o meu destino 
cada estrela era um passo meu para buscar 
o meu sonho de menino 
  
     Cantando as estrelas do céu, do céu, do céu 
     eu revi o meu destino 
     cada estrela era um passo meu para buscar 
     o meu sonho de menino 
  
Mas quando eu era menino 
sonhava em ter um abadá 
uma corda na cintura, segura 
e um berimbau pra tocar 
  
Eu posso ser um sonhador 
ter muita imaginação 
mas com a força da capoeira, tocando meu berimbau 
tenho os meus sonhos nas mãos 
  
Mas o tempo vai passando 
continue na sua peleja 
um dia se Deus quiser, vem pro Rio de Janeiro 
buscar sua corda vermelha 
  
Mas o tempo foi passando 
continuei na minha peleja 
vim pro Rio de Janeiro, treinei, me dediquei 
peguei a minha corda vermelha 
  

  
  
  
  



 

Tem cobra enrolada no toco (Macaco Preto - Cachorrão) 
  
Tem cobra enrolada no toco 
abre o olho seu moço 
abre o olho seu moço 
abre o olho seu moço 
  
     Tem cobra enrolada no toco 
     abre o olho seu moço 
     abre o olho seu moço 
     abre o olho seu moço 
  
A cobra na capoeira 
é um sinal de perigo 
peçonhenta e traiçoeira 
abra o olho meu amigo 
  
Pode ser a cascavel 
Cobra Coral, Jaracuçu 
mas o bote mais cruel 
é a tal da Urutu 
  
Urutu Cruzeiro 
deste nome não se esqueça 
é preta de corpo inteiro 
e tem uma cruz na cabeça 
  
Pensei que foi Sucuri 
Jararaca é que não foi 
agora acabei de ver 
A Urutu matou meu boi 
  

  
  
  
  



 

Apartheid (Cotia) 
  
Antigamente 
o negro era acorrentado 
vivia escravizado 
sem ter paz na sua vida 
E de repente 
acabava a escravidão 
o negro é solto em liberdade 
sem ter muita informação 
Mas e agora 
o que é que eu vou fazer 
eu tenho que sobreviver 
e não sei ler nem escrever 
Vou trabalhar no cais 
para o meu filho estudar 
quem sabe algum dia 
conseguir se afirmar 
Depois de tanto sofrimento 
vejo que tudo foi em vão 
pois o negro é mau olhado 
pela discriminação 
Ô vejam só a minha terra 
que eu não tenho mais direito 
esse tal de Apartheid 
só aumenta o preconceito 
Isso que é a liberdade 
a maneira de dizer 
eu agora sou escravo 
de um outro tipo de poder 
  

  
  
  
  



 

Angola eê (DP) 
  
Angola eê 
Angola eê, Angola 
  
     Angola eê 
     Angola eê, Angola 
  

  
  
  
  



 

Sinhá (Caxias) 
  
Chama dona sinhá na casa grande 
Chama dona sinhá na casa grande 
Ô Dona Sinhá 
  
     Chama dona sinhá na casa grande 
     Chama dona sinhá na casa grande 
  
Perfume de lavanda 
era o cheiro do lençol 
o negro de Luanda 
cortando a cana debaixo do sol 
Ô Dona Sinhá 
  
Na beira do riacho 
o canto da lavadeira 
recôncavo baiano 
fazenda canavieira 
Ô Dona Sinhá 
  
De outubro a fevereiro 
a colheita acontecia 
o escravo trabalhava 
o senhor do engenho enriquecia 
Ô Dona Sinhá 
  
Cascata de sangue jorrando 
amarrado ao tronco a noite inteira 
capataz capturou 
o negro na capoeira 
Ô Dona Sinhá 
  

  
  
  
  



 

Areia do mar (Pato) 
  
Areia do mar, areia do mar 
o que você tem, para me contar 
  
     Areia do mar, areia do mar 
     o que você tem, para me contar 
  
Onda que quebra na praia 
quebrava no casco do navio 
navio que trouxe de Angola 
o negro para o Brasil 
  
Vagando sobre o mar 
chegava o tumbeiro 
trazendo negros de batalha 
de espírito guerreiro 
  
Me conta de Pastinha 
e de Bimba por favor 
seu Pastinha na marinha 
Mestre Bimba estivador 
  
Areia que leva e traz 
histórias de algibeira 
vou visitar o Pero Vaz 
aprender a história da capoeira 
  
Dia dois de fevereiro 
Bahia me chamou 
lavagem do Bonfim 
cidade de Salvador 
  

  
  
  
  



 

Valente Besouto (Cobra Coral) 
  
Nem todo valente se chama Besouro 
Nem todo valente se chama Besouro 
Chama Besouro 
  
     Nem todo valente se chama Besouro 
     Nem todo valente se chama Besouro 
  
Quem trança atabaque peleja no couro 
nem todo amarelo é ouro 
nem tudo que sobe desce 
nem todo valente se chama Besouro 
Chama Besouro 
  
Hoje é dia de festa 
teve missa e procissão 
a roda é na praça da igreja 
valentia hoje não 
Chama Besouro 
  
De longe vejo o cortejo 
o santo vem no andor 
quem quiser pagar promessa 
pague pra Nosso Senhor 
Chama Besouro 
  
Ontem era, hoje não é 
nem tudo que balança cai 
berimbau tocou sereno 
mandinga e molho meu rapaz 
Chama Besouro 
  
O toque do gunga diz 
tudo tem hora e lugar 
quem sabe na academia 
é melhor de vadiar 
Chama Besouro 
  

  
  
  
  



 

Ê Idalina (Esquilo) 
  
Ê Idalina, ê Idalina 
  
vem jogar capoeira 
  
     Idalina, ina 
  
Vem mostrar seu gingado 
  
Vem tocar berimbau 
  
Vem tocar o pandeiro 
  
Idalina vem pra roda 
vem mostrar o seu gingado 
o toque do berimbau 
que lhe fez o chamado 
  
     Ê Idalina, ê Idalina 
  
Seu tabuleiro na praça 
todo mundo já conhece 
quem te vê jogar na roda 
eu sei que nunca esquece 
  
Também chame Catarina 
que é pra te acompanhar 
Idalina não te esqueças 
todos querem ver jogar 
  

  
  
  
  

  



 

CD – Charm (1) 
  
Os olhos que falam (Charm) 
  
Pelo brilho dos teus olhos 
Pelo brilho dos teus olhos 
Eu já sei quem é você 
Quando se gosta de verdade 
É preciso entender 
(Se gosta de verdade 
 É preciso entender) 
Tudo que acontece fora 
Faz dentro entristecer 
Sempre existe neste mundo 
Alguém para te esperar 
Seja no meio do deserto 
Ou na imensidão do mar 
(Seja no meio do deserto 
 Ou na imensidão do mar) 
Sei que um dia em meu caminho 
Os olhos vão me enxergar 
Eu sei que os olhos mentem 
Eu sei que os olhos mentem 
Mas um dia vão confessar 
Um dia vão confessar 
O amor é arriscado 
Sempre traz complicações 
(O amor é arriscado 
 Sempre traz complicações) 
Pode levar o capoeira 
Num túnel de ilusões 
  
 
  
  
  
  



 

Eu quero aprender (Charm) 
  
Eu quero aprender 
Eu quero aprender 
  
A jogar bem emaranhado 
Bem pertinho quero aprender 
Quero aprender 
  
     Eu quero aprender 
     Eu quero aprender 
  
A jogar o jogo no chão 
Rasteirinho quero aprender 
Quero aprender 
  
Por favor Mestre João 
Me ensina quero aprender 
Quero aprender 
  
A tocar o berimbau 
Bem amarrado eu quero ver 
Quero aprender 
  
Me ensina o pulo do gato 
Meu Mestre eu quero aprender 
Quero aprender 
  
A jogar jogo de Angola 
Pequetitinho quero aprender 
Quero aprender 
  
 
  
  
  



 

Peito vazio (Charm) 
  
Eu sinto um vazio no peito 
Berimbau vem me ajudar 
Vem, vem, vem 
Berimbau vem me ajudar 
  
     Sinto um vazio no peito 
     Berimbau vem me ajudar 
     Vem, vem, vem 
     Berimbau vem me ajudar 
  
Eu sinto saudades de um tempo 
Que o berimbau me levou 
Agora eu levo ele  
pros lugares onde eu vou 
  
Existem milhões de estrelas 
Mas a minha eu encontrei 
Fica no brilho do aço 
Do berimbau que eu toquei 
  
Berimbau deu um pulo no tempo 
Me encontrou nas profundezas 
Me deu toda harmonia  
no canto da capoeira 
  
Pensamento invade o passado 
Me deixa acordado  
para sempre lembrar 
O jogo da capoeira 
Que acalma o meu corpo  
e me faz respirar 
  
 
  
  
  



 

Cantador Waldemar (Charm) 
  
Waldemar da Paixão 
Quando escuto o berimbau tocar 
Me dá um vazio no peito 
Coração começa a chorar 
  
     Waldemar da Paixão 
     Quando escuto o berimbau tocar 
     Me dá um vazio no peito 
     Coração começa a chorar 
  
Waldemar já deixou a terra 
Ninguém pode ficar no seu lugar 
Deus lhe dê uma boa glória 
Que ele possa descansar 
  
Waldemar dentro do seu barracão 
Preparando os berimbaus pra pintar 
As cores que ele usava 
Todo mundo queria comprar 
  
Mestre João Grande e João Pequeno 
Falam bem do Mestre Waldemar 
Diziam que nas rodas do cais 
O seu canto não podia faltar 
  
Waldemar foi um grande cantador 
Pra tocar eu não quero nem falar 
Se alguém lhe chamava pra uma roda 
Nosso Mestre ia vadiar 
  
 
  



 

Nó de rosa (Charm)  
  
Eu dei um nó na ponta 
No meio vou dar de novo 
Na ponta é nó-de-rosa 
No meio boca-de-lobo 
  
     Eu jdei um nó na ponta 
     No meio vou dar de novo 
     Na ponta é nó-de-rosa 
     No meio boca-de-lobo 
  
Capoeira que imagina 
Sabe o nó que ele vai dar 
Dá um nó esconde a ponta 
Pra outro não desatar 
  
Você deu rasteira em cobra 
Já deu nó até em goteira 
Não venha dar nó cego 
No meio da capoeira 
  
Meu amor me deu um nó 
Eu consegui desatar 
Quero ver se ela desata 
O nó direito que eu vou dar 
  
Se Tiradentes soubesse 
Desatar o nó-da-forca 
Ele não morreria 
Na justiça lá da corte 
  
Menino pegue sua corda 
Antes de se batizar 
De na ponta um nó-de-rosa 
Pra corda não desfiar 
  
  
  
  
  



 

Canto há muitos anos (Charm) 
  
Eu já canto há muitos anos 
Eu já canto há muitos anos 
Eu faço letra e melodia 
A letra é meu passado 
E melodia é o dia a dia 
(A letra é meu passado 
 E melodia é o dia a dia) 
Cantador gritou na roda 
A moça logo arrepia 
(Cantador gritou na roda 
 A moça logo arrepia) 
Tá me prendendo com os olhos 
Já lançou sua magia 
O berimbau está tocando 
O berimbau está tocando 
E eu fico procurando 
Eu não sei se é comigo 
Ou com o moço aqui do lado 
Ôh moça se for comigo 
Quero dizer dessa maneira  
Que não tem rede nem gaiola 
Ê não tem rede nem gaiola 
Que prenda o capoeira 
A moça logo chorou 
Que eu não pude entender 
Minha mãe também chorou 
No dia em que foi me ter 
(Minha mãe também chorou 
 No dia em que foi me ter) 
Ôh moça não chores mais 
Porque chorar é muito sério 
(Ôh moça não chores mais 
 Porque chorar é muito sério) 
Quero ver quem vai chorar 
Quando eu for para o cemitério 
Camará 
  
 
  
  
  



 

Sou mandingueiro (Charm) 
  
Eu sou mandingueiro ioiô 
Eu sou mandingueiro iaiá 
Eu sou capoeira ioiô 
Eu toco berimbau ô iaiá 
  
     Eu sou mandingueiro ioiô 
     Eu sou mandingueiro iaiá 
  
Eu faço melodia ioiô 
Eu gosto de cantar ô iaiá 
  
Berimbau está chamando ioiô 
Eu já vou jogar ô iaiá 
  
Mestre Bimba mandinga ioiô 
Ê Pastinha mandinga iaiá 
  
Eu dou volta no mundo ioiô 
Eu dou volta no mundo ô iaiá 
  
 
  

  
  



 

Sem capoeira não vivo (Charm) 
  
Sem capoeira não posso viver  
Sou peixe fora do mar  
Passarinho sem voar  
Dia sem escurecer 
  
     Sem capoeira não posso viver  
     Sou peixe fora do mar  
     Passarinho sem voar  
     Dia sem escurecer 
  
Mesmo rastejando vou  
Agacho para jogar  
Peço ao berimbau que toca  
E a Deus pra me olhar  
  
Posso ficar sem comer  
Nem água eu beberei  
Sem capoeira não fico  
Porque senão eu morrerei  
  
Peixe fora d'água morre  
O dia tem que escurecer  
E eu sem capoeira  
Não sei o que vou fazer  
  
Passarinho sem voar  
Eu sem minha capoeira  
Passarinho bate asa  
Eu fiquei nessa tristeza 
  

  
  
  
  



 

Sono profundo (Charm) 
  
Capoeira mandou chamar 
Capoeira mandou chamar 
Mandou chamar 
  
     Capoeira mandou chamar 
     Capoeira mandou chamar 
  
De onde ninguém imagina 
Vocês podem acreditar 
Que essa arte capoeira 
Pode ir lá me resgatar 
Capoeira mandou chamar 
  
Quando eu menos esperava 
Tudo veio a acontecer  
Se tornou o meu trabalho 
Dela vou sobreviver 
Capoeira mandou chamar 
  
Há momentos nesse mundo 
Você tem que escolher 
Entre as coisas da vida 
Ou as que te fazem viver 
Capoeira mandou chamar 
  
Sempre fico imaginando 
Quando eu desencarnar 
Berimbau ficar chorando 
Eu volto para te acalmar 
Capoeira mandou chamar 
  
Mesmo que meu corpo durma 
Eu posso até repousar 
Se o sono ficar profundo 
Berimbau vem me acordar 
Capoeira mandou chamar 
  
 
  
  
  



 

Terra prometida (Charm) 
  
Vem conhecer meu sertão 
Vem conhecer meu sertão 
Vem pro sertão, ô que vem 
  
     Vem conhecer meu sertão 
     Vem conhecer meu sertão 
  
Vem conhecer a Catira 
A quadrilha e beber do quentão 
Olha vem pro sertão 
  
Vem tomar banho de rio 
Pescar no meu ribeirão 
Tem bagre também tem traíra 
Mandi que é peixe de ferrão 
Olha vem pro sertão 
  
Na Bahia tem a Biriba 
Guatambu tem aqui no sertão 
É uma madeira tão boa 
Que faz berimbau pro povão 
Olha vem pro sertão 
  
Até o saudoso seu Bimba 
Deixou sua região 
E veio ensinar sua arte 
E também a sua lição 
Olha aqui no sertão 
  
A menina brinca de ciranda 
O menino roda seu pião 
E o dia segue ligeiro 
Alegrando seus corações 
Olha lá no sertão 
  
Em noite de lua cheia 
O povo vai lá pro portão 
Começam as cantigas de roda 
Nas palmas e no violão 
Olha vem pro sertão 
  
Capixaba, Cobra e Camisa 
Também conhecem o sertão 
Com certeza gostaram demais 
E voltam em outra ocasião 
Olha vem pro sertão 
  
Minha terra é um paraíso 
Tem onça, Quati e Pavão 
É uma terra prometida 
Aos povos que ainda virão 
Olha vem pro sertão 
  
  



 

Saudade (Charm) 
  
Quem inventou a distância 
Quem inventou a distância 
Não conhecia a saudade 
É você lá no sertão 
E seu bem lá na cidade 
Nos dias de aperreio 
Nos dias de aperreio 
Pouca coisa me consola 
É o canto da Juriti 
Os velhos contando história 
(É o canto da Juriti 
 Os velhos contando história) 
A saudade é passageira 
Deixa as marcas e vai se embora 
(A saudade é passageira 
 Deixa as marcas e vai se embora) 
Até mesmo um bom vaqueiro 
Se atropeça nas esporas 
A saudade quando bate 
Ela entristece o cidadão 
(A saudade quando bate 
 Ela entristece o cidadão) 
Mas com a ginga de corpo 
Eu já joguei ela no chão 
Com a ginga de corpo 
Eu já joguei ela no chão 
Eu passei por cima dela 
Eu aprendi essa lição 
Camará 
  
 
  
  
  



 

Mugido do boi (Charm) 
  
O mugido do boi assustou meu senhor 
Assustou meu senhor, assustou meu senhor 
  
     O mugido do boi assustou meu senhor 
  
Assustou meu Senhor, assustou meu senhor 
 

O vaqueiro ta velho mas o boi buscou 
 

A cancela caiu e o boi já passou 
 

Tem onça na mata e o boi não voltou 
 

O coro do boi atabaque virou 
 

A vaca pariu o boi nem ligou 
  
 
  
  
  



 

Mandinga (Charm) 
  
Cadê a mandinga que eu te ensinei 
Cadê a mandinga que eu te ensinei 
  
     Cadê a mandinga que eu te ensinei 
     Cadê a mandinga que eu te ensinei 
  
Bahia de Mestre Bimba 
É preciso ser Mandingueiro 
Ir na Baixa do Sapateiro 
O cabra é mandinga ou mandingueiro 
  
Quando eu nasci minha mãe me abençoou 
Foi na igreja e me crismou 
E pois agora eu cresci 
Na capoeira professor 
  
O mundo é uma escola 
Só não aprende quem não quer 
Os negros escravos no Brasil 
Vieram de Luanda e de Guiné 
  
O Negro velho sentado no seu terreiro 
Relembrando do tempo do cativeiro 
De baixo da ingazeira  
Nego fuma seu cachimbo 
Pensando no jogo da capoeira 
  
 
  
  
  



 

Mãe (Charm) 
  
Mãe, ô mãe, 
Estou com saudades de você 
Sei que não posso te ver 
Berimbau me consolou 
  
     Mãe, ô mãe, 
     Estou com saudades de você 
     Sei que não posso te ver 
     Berimbau me consolou 
  
Quando eu era ainda garoto 
Só você me protegeu 
Eu deitava no seu colo 
E nele me confortei 
Manhê 
  
Berimbau me consolou 
Como fez com Dona Alice 
Quando Bimba foi embora 
Ela ficou muito triste 
Manhê 
  
Berimbau me consolou 
Como areia entende a onda 
Que arranha o tempo todo 
E nunca perde as esperanças 
Manhê 
  
Berimbau me consolou 
Como o Sol entende a Lua 
Um clareia o dia todo 
E a outra noites escuras 
Manhê 
  
Berimbau me consolou 
Até me deu inspiração 
Pra compor essa cantiga 
Do fundo do coração 
Manhê 
  
 
  
  
  



 

Volta do Mestre (Charm) 
  
Eu estou esperando seu Bimba voltar 
Eu estou esperando seu Bimba voltar 
  
     Eu estou esperando seu Bimba voltar 
    Eu estou esperando seu Bimba voltar 
  
Num belo domingo de sol  
Relampiou sem chover 
As nuvens se abriram 
Pra Mestre Bimba descer 
  
Berimbau estava tocando 
Logo se emudeceu 
Mestre Bimba esta na terra 
Não sei como aconteceu 
  
Pra alguns é um sonho, pra mim é real 
Rever o Seu Bimba, Rei dos Berimbaus 
O criador já está entre nós 
Pra saber o seguimento da regional 
  
Depois de andar pela face da terra 
Logo chegou lá no Humaitá 
O som de um Gunga encantou o Seu Bimba 
Ele abriu um sorriso, começou a cantar 
  
Nosso Mestre agora deixa o mundo 
Sentiu que sua luta é de resistência 
Ela é seiva, ela é força 
Ela é revivência 
  
 
  
  
  



 

União faz a força (Charm)  
  
Andorinha sozinha 
Não faz verão 
Se cochilar  
Gavião põe a mão 
Andorinha 
  
     Andorinha sozinha 
     Não faz verão 
     Se cochilar  
     Gavião põe a mão 
  
A união sempre faz a força 
Sozinho ninguém vai chegar 
Andorinha se afasta do bando 
O gavião pode te pegar 
  
Gavião pousou no terreiro 
Até a raposa assustou 
Olha toma cuidado Andorinha 
Agora sua hora chegou 
  
Andorinha deixa de orgulho 
Vai logo e alcança seu bando 
Quero ver você feliz 
E nos ares sempre voando 
  
 
  
  
  



 

Pássaro místico (Charm) 
  
Iúna está me chamando 
Iúna eu vou eu vou 
Morar na mata fechada 
Iúna eu vou eu vou 
  
     Iúna está me chamando 
     Iúna eu vou eu vou 
     Morar na mata fechada 
     Iúna eu vou eu vou 
  
São pássaros que habitam os Pântanos 
Florestas que vão me encantando 
Com certeza me lembram o Bimba 
Que na roda era o bamba 
  
A Iúna apesar de um bicho 
É símbolo na capoeira 
Quando vê grande perigo 
Ela voa pro alto da paineira 
  
A Iúna canta bonito 
Quando faz sua construção 
Ela pega graveto e o junco 
Faz seu ninho lá no chão 
  
A Iúna é um canto de um pássaro 
É jogo de capoeira 
É o toque de uma viola 
É morte de um capoeira 
  
A Iúna é um pássaro místico 
Difícil de capturar 
Só mesmo um bom capoeira 
Como Mestre Bimba pôde lhe educar 
  
 
  
  
  



 

Pedido das estrelinhas (Charm) 
  
Até as estrelas do céu 
Pediram pro Gunga não parar 
Porque morreu Mestre Bimba 
Lá no Planalto Central 
  
     Até as estrelas do céu 
     Pediram pro Gunga não parar 
     Porque morreu Mestre Bimba 
     Lá no Planalto Central 
  
Mestre Bimba homem decidido 
Na Bahia não quis mais morar 
Ele pegou a família 
Em Goiás ele veio ensinar 
  
Seu destino já estava traçado 
Ninguém podia mudar 
Nem mesmo o Berimbau de Bimba 
A ele podia avisar 
  
Mestre Bimba chegou em Goiás 
Todo Planalto abalou 
Chegou o rei da capoeira 
Lá de São Salvador 
  
Mestre Bimba cumpriu sua missão 
A trombeta do céu já tocou 
Anunciando a chegada 
Pois ele é merecedor 
  
 
  
  
  



 

Festa de Batizado (Charm) 
  
No dia de festa 
Dia de Batizado 
Quem for da casa me ajuda 
Quem não for é meu convidado 
No dia de festa 
  
     No dia de festa 
     Dia de Batizado 
     Quem for da casa me ajuda 
     Quem não for é meu convidado 
  
No dia de festa 
Afina o berimbau 
Aperta bem os pandeiros 
No atabaque é corda de cizal 
No dia de festa 
  
Berimbau tá chamando 
Tá na hora de participar  
Bate palma, responda esse coro 
Que a energia não pode faltar 
No dia de festa 
  
Entrega de corda 
Batizado ou então promoção 
O nome agora não importa 
O que vale é a boa intenção 
No dia de festa 
  
Você que faz parte da casa 
Por favor traga toda a família  
Convida também os amigos 
Pra festa ter muita harmonia 
No dia de festa 
  
 
  
  
  



 

ABADÁ me leva (Charm) 
  
Eu levo o Abadá 
A Abadá que leva eu 
Pra qualquer parte do mundo 
Abadá que leva eu 
  
     Eu levo o Abadá 
     A Abadá que leva eu 
     Pra qualquer parte do mundo 
     Abadá que leva eu 
  
Eu nasci nesta arte 
E dela nunca vou sair 
Abadá-Capoeira 
É destino que vou seguir 
  
A água saiu da fonte 
Percorrendo o mundo inteiro 
Abadá-Capoeira 
Nasceu no Rio de Janeiro 
  
Um sonho de criança  
Conseguiu realizar 
Com muito fundamento 
Foi fundada a Abadá  
  
São 27 estados 
E cinco continentes 
Abadá-Capoeira 
Está no mundo presente 
  
 
  



 

CD – Charm (2)  

   
Cor do céu (Charm) 
  
Hoje o céu se abriu 
Hoje o céu se abriu 
Derramou tinta em você 
Seus olhos absorveram 
Não deixou nada descer 
(Seus olhos absorveram 
 Não deixou nada descer) 
E na menina dos teus olhos 
Tem mistérios para esconder 
Dentro deles tem uma luz 
Que não deixa escurecer 
Vejo a lua e as estrelas 
E um caminho a percorrer 
(Vejo a lua e as estrelas 
 E um caminho a percorrer) 
A felicidade sempre chama 
Berimbau quer proteger 
Dessa obra cor de anis 
Dentro dela vejo uma roda 
Que é o que me faz feliz 
Isso sempre nos dá medo 
De poder aprofundar 
(Isso sempre nos dá medo 
 De poder aprofundar) 
De nada eu tenho medo 
Que venha me balançar 
Só há uma coisa nessa vida 
Que sempre me balançou 
(Só há uma coisa nessa vida 
 Que sempre me balançou) 
É o jogo da capoeira 
E um gunga falador 
Iê viva meu Deus... 
  
 
  
  
  



 

Olho vivo (Charm) 
  
Um olho no peixe e outro no gato 
Capoeira que é bamba não dá golpe errado 
  
     Um olho no peixe e outro no gato 
  
Capoeira que é bamba não dá golpe errado 
 

A cobra caninana não dá o bote errado 
 

A cegonha carrega a surpresa no papo 
 

O maior ladrão com certeza é o rato 
 

Jacaré na lagoa já comeu seu pato 
 

Macaco quebra o côco que cai lá no cacho 
 

Sucuri no riacho não perde o laço 
  
 
  
  
  



 

Jogo mandingado (Charm) 
  
Angola jogo mandingado, angola 
Angola jogo mandingado, angola 
  
     Angola jogo mandingado, angola 
     Angola jogo mandingado, angola 
  
Quem conhece essa arte  
Dela nunca afastará 
Coisa de sentimento 
Que jamais pode acabar 
Oi Angola 
  
Berimbau vai sussurrando 
Tentando recordar 
Os tempos de Seu Pastinha 
E de Mestre Valdemar 
Oi Angola 
  
Se for pra parar o tempo 
Aí meu Deus, me volte para trás 
Pra ver Mestre João Grande 
Quando ainda era rapaz 
Oi Angola 
  
Quando eu olho para as estrelas 
Eu sei que estão em grande altura 
Isso é conhecimento 
De quem na vida o procura 
Oi Angola 
  
Sei que o amado Deus 
Criou as flores mais belas 
Mas também fez os espinhos 
Para ficar cuidando delas 
Oi Angola 
  
Eu vou terminar meu verso 
Com o berimbau tocando  
Relembrando um grande amigo 
De nome Paulo dos Anjos 
Oi Angola 
  
 
  
  
  



 

Balanço do mar (Charm) 
  
Onda balançou 
Eu fui lá para o fundo do mar 
Eu fui lá para o fundo do mar 
Eu fui lá para o fundo do mar 
  
     A onda balançou 
     Eu fui lá para o fundo do mar 
     Eu fui lá para o fundo do mar 
     Eu fui lá para o fundo do mar 
  
As ondas quando balançam 
Não tem nada para segurar 
Só resta um mergulho pro fundo 
Vai parar na areia do mar 
  
Pescador veterano 
Sabe em que lua que ele vai pescar 
Ele sabe o caminho do peixe 
E a isca que vai usar 
  
Pescador capoeira 
Coloca a jangada no mar 
Ele prepara a isca e o anzol 
Berimbau também vai levar 
  
O moço pegou onda 
Aprendeu o balanço do mar 
Quando ele chega à roda 
Sua ginga ele vai balançar 
  
A pesca não foi boa 
Não tem nada para alimentar 
Jangadeiro recolhe a rede 
Mas amanhã Deus vai lhe ajudar 
  
 
  
  
  



 

Lenço de seda (Charm) 
  
Capoeira brincando com a vida 
Ele tira o lenço do pescoço 
Olha toma cuidado menino 
Que a navalha está vindo no rosto 
  
     Capoeira brincando com a vida 
     Ele tira o lenço do pescoço 
     Olha toma cuidado menino 
     Que a navalha está vindo no rosto 
  
Você já ganhou a batalha  
Pensa que é vencedor 
Na vida nem sempre quem ganha  
Merece ser o vencedor 
  
Eu pensei que eu era amado 
Mas meu coração me enganou 
Agora que eu reparei 
Que meu amor me deixou 
  
Quem não ama não vai perdoar 
O coração de quem te enganou 
Na vida eu sempre perdoei 
Mas pouca gente me amou 
  
A vida de um capoeira 
Está dentro do coração 
A inveja, a maldade e a raiva 
Da navalha não tem medo não 
  
O lenço caiu do pescoço 
E foi revestir sua alma 
A navalha corta meu corpo 
Mas o espírito não cala 
  
 
  
  
  



 

Catumbela (Charm) 
  
Eu saí de Luanda e fui jogar lá em Benguela 
E no meio do caminho eu parei na Catumbela 
  
     Eu saí de Luanda e fui jogar lá em Benguela 
     E no meio do caminho eu parei na Catumbela 
  
Eu sou brasileiro, eu tenho sangue é africano 
Quando eu chego a Luanda 
De meus ancestrais 
Eu vou lembrando 
Eu saí de Luanda 
  
Eu sou jogador 
E também compositor 
Oi Luanda me inspira 
Todo lugar onde eu for 
Eu saí de Luanda 
  
Não sei se é meu destino 
Ou é pura vocação 
Luanda me inspira 
Luanda, minha paixão 
Eu saí de Luanda 
  
Já andei lá nas províncias 
Eu conheço este lugar 
Eu tomei água do Quanza 
Na Etinga fui jogar 
Eu saí de Luanda 
  
Se você fechar os olhos 
Vai escutar o barulho dela 
Ô que coisa mais bonita 
A cachoeira de Gabela 
Eu saí de Luanda 
  
A vida é mesmo assim 
Sempre nos prega uma peça 
Eu fui jogar benguela 
Lá em Benguela 
Eu saí de Luanda 
  
 
  
  
  



 

Carajá (Charm) 
  
Aloé-Lobu rondou aqui 
Parecendo ibinare 
Quando turrou na mata 
Preocupou kananxuê 
(Quando turrou na mata 
 Preocupou kananxuê) 
Arrandu lá do alto  
clareou a mata virgem 
(Protegendo diadoman 
 Que estava em grande perigo) 
Protegendo diadoman 
Que estava em grande perigo 
Utecê, lá em Ixan 
Preparou seu budoê 
(Utecê, lá em Ixan 
 Preparou seu budoê) 
Assustada e aflita 
Porque morreu seu diaran 
Preocupados com a Ixan 
Toda tribo ficou  
(Preocupados com a Ixan 
 Toda tribo ficou) 
Sem saber o que fazer 
Foi falar com dinondu 
Ele, velho e destemido, 
Esse bicho ele enfrentou 
(Ele, velho e destemido, 
 Esse bicho ele enfrentou) 
Aloé-Lobu saiu fugindo 
E na Ixan não mais voltou 
camará 
Iê viva meu Deus... 
  
 
  
  
  



 

Navegante (Charm) 
  
O aluno é um navio ê ê 
Solto nas ondas do mar ia ia 
Sei que saudade ele deixa lê lê 
Mas tem que navegar ôiaiá 
  
     O aluno é um navio ê ê 
     Solto nas ondas do mar ia ia 
     Sei que saudade ele deixa ê ê 
     Mas tem que navegar ôiaiá 
  
Eu vejo o mundo em um grão de areia 
Eu olho o céu, eu sinto o mar 
Desejo sorte na sua vida ôlêlê 
Por onde você andar ô iáiá 
  
Há dias cheios de ventos 
Lágrimas vão revelar 
Mas depois encontro forças ôlêlê 
Para poder recomeçar ô iáiá 
  
As coisas lindas na vida 
Não vão ser vistas nem tocadas 
Mas sente com seu coração ôlêlê 
Na sua grande jornada ô iáiá 
  
O coração tem as razões 
Que eu mesmo desconheço 
O homem se bem soubesse ôlêlê 
Não esquece seu começo ô iáiá 
  
 
  
  
  



 

Buraco de cobra (Charm) 
  
Meu pai sempre dizia  
Quando andava no grotão 
Quando vê buraco aberto 
Não vá botar a mão 
Em buraco de cobra não pode botar a mão 
  
     Buraco de cobra não pode botar a mão 
  
Não pode botar a mão, não pode botar a mão 
 

 Já cansei de dar com o pé agora vou dar com a mão 
 

Nasci dentro da roça no meio da escuridão 
 

Os velhos estão proseando sob luz do lampião 
 

Meu Deus quem me proteja e guardai meu coração 
 

Não acredito em mistério, abuso ou superstição 
 

Numa mão levo o rosário e na outra o alcorão 
 

Eu só largo a capoeira enterrado nesse chão 
 

Menina vem para perto, vem escutar minha canção 
  
 
  
  
  



 

Eu conheço Luanda (Charm)  
  
Ê ê ê Luanda 
Ê ê ê Luandê 
  
     Ê ê ê Luanda 
     Ê ê ê Luandê 
  
Eu passava numa feira 
Quando uma velha chamou 
E no braço uma estátua 
De um velho pescador 
  
O símbolo de Angola 
Todos carregam no peito 
Ai daquele ou daquela 
Que faltar com o respeito 
  
Se Luanda fosse perto 
Todo dia eu estava lá  
Mas como é um pouco longe 
Uma vez por ano eu quero ir lá 
  
Você nunca viu Luanda 
Mas pretende conhecer 
Eu que conheço bem 
Só de lembrar, me faz viver 
  
 
  
  
  



 

Reino animal (Charm) 
  
João de Barro não faz casa 
João de Barro não faz casa 
Nem para vender, nem para alugar 
Ele faz para viver  
Com o seu bem sempre a cantar 
(Ele faz para viver  
 Com o seu bem sempre a cantar) 
O elefante é tão forte 
E não quer guerra com ninguém 
O Sucuri, lá na lagoa 
Com sua barriga cheia 
Vira brinquedo de sapo 
E tapete de aldeia 
(Vira brinquedo de sapo 
 E tapete de aldeia) 
E o leão, bicho feroz, 
Que ataca quando tem fome 
(E o leão, bicho feroz, 
 Que ataca quando tem fome) 
E depois vem me dizendo 
Que inteligente é o bicho homem 
Iê viva meu Deus... 
  
 
  
  
  



 

Berimbau me melhorou (Charm) 
  
Eu ia devagar 
Eu ia devagar 
Escutei o berimbau 
Comecei a melhorar 
  
     Eu ia devagar 
     Eu ia devagar 
  
Escutei o berimbau 
Comecei a vadiar 
  
O médio já vem dobrando 
A viola ardeu no peito 
O gunga toca 
Por ele eu tenho respeito 
  
Quando o berimbau chama 
Não adianta se esconder 
Você pode estar dormindo 
Que ele vai chamar você 
  
Eu balancei pra um lado 
Você balançou pro outro 
Escuta o berimbau 
E vamos melhorar o jogo 
  
 
  
  
  



 

Não sou nada sem capoeira (Charm e Sabiá) 
  
Quem sou eu sem capoeira? 
Quem sou eu? 
Quem sou eu sem capoeira? 
Quem sou eu? 
  
     Quem sou eu sem capoeira? 
     Quem sou eu? 
     Quem sou eu sem capoeira? 
     Quem sou eu? 
  
Sou deserto sem areia 
Eu sou noite sem luar 
Barco numa tempestade 
Com medo de naufragar 
Quem sou eu? 
  
Sou um coração que chora 
Passarinho que não voa 
Pescador que volta triste 
Porque a maré não foi boa 
Quem sou eu? 
  
Sou castelo de areia  
Eu sou uma árvore sem raiz 
Sou felino machucado 
Dentro da mata virgem 
Quem sou eu? 
  
Sou uma abelha sem mel 
Sou violeiro sem viola 
Lágrima de um cabloco 
Porque seu bem foi-se embora 
Quem sou eu? 
  
Sou um lobo solitário 
Porque a lua me deixou 
Sou sertão que chora sempre 
Porque a chuva não chegou 
Quem sou eu? 
  
Sou um gavião que voa 
Eu não tenho ninho para pousar 
Nem uma galha da árvore 
Que eu possa repousar 
Quem sou eu? 
  
 
  
  
  



 

Bimba não morreu (Charm) 
  
Chora iaiá chora iaiá 
Que o berimbau de Bimba 
Acaba de chegar 
  
     Chora iaiá chora iaiá 
     Que o berimbau de Bimba 
     Acaba de chegar 
  
Mestre Bimba foi para o céu 
E lá não pode tocar 
Ele mandou para a Terra 
Seu berimbau pra iaiá 
Chora iaiá 
  
Berimbau trouxe um recado 
Vai dizer dessa maneira 
Mestre Bimba pede paz 
Nas rodas de capoeira 
Chora iaiá 
  
Mestre Bimba não morreu 
Ele reina aqui na Terra 
Enquanto tiver roda 
E o toque de benguela 
Chora iaiá 
  
As estrelas estão em festa 
A lua faz serenata 
Esperando Mestre Bimba 
Na sua nova morada 
Chora iaiá 
  
Se você olhar para o céu 
E prestar bem atenção 
Mestre Bimba vive hoje 
No meio da constelação 
Chora iaiá 
  
 
  
  
  



 

Mulher na roda (Charm) 
  
Menina vamos jogar 
É capoeira 
É capoeira 
É capoeira 
  
     Menina vamos jogar 
     É capoeira 
     É capoeira 
     É capoeira 
  
Quando dobro meu joelho 
Dou iê para a ladainha 
Berimbau já vem dizendo 
Que hoje a luta vai ser minha 
  
Aprendi a amar a rosa 
Por causa de seus espinhos 
Se eu tivesse meu atalho 
Eu não sofreria tanto assim 
  
Apesar de veterano 
Nessa arte brasileira 
Meu coração está esquinado 
Como se fosse porteira 
  
Até cerca de aroeira 
Sempre vaza uma novilha  
Meu coração tá fechado 
Abre com Virgem Maria 
  
 
  
  
  



 

Caminhos (Charm) 
  
No caminho que passa boi, 
No caminho que passa boi, 
Também passa boiada 
Tambem passa o meu amor 
Com saudade lá de casa 
(Tambem passa o meu amor 
 Com saudade lá de casa) 
Eu que bem que disse a ela 
Que não fosse me impedir 
Porque essa é minha sina 
É por aqui que eu vou seguir 
Ainda quando garoto 
A capoeira eu conheci 
E entrou no meu corpo 
E tomou conta de mim 
(Entrou no meu corpo 
 E tomou conta de mim) 
E hoje eu vivo muito bem 
Eu não posso reclamar 
Capoeira me ensinou 
A nunca se lamentar 
(Capoeira me ensinou 
 A nunca se lamentar) 
Capoeira é minha vida 
Vocês têm que entender 
(Capoeira é minha vida 
 Vocês têm que entender) 
Capoeira é o universo 
Ela é todo o meu ser 
Camará 
Iê viva meu Deus... 
  
 
  
  
  



 

Antigo sobrado (Charm) 
  
Mandei calhar meu sobrado 
Mandei calhar  
  
     O meu sobrado 
  
Mandei calhar  
  
Meu sobrado é muito antigo 
Tem pintura envelhecida 
Eu vou pintar esse sobrado 
Senão minha mulher briga 
Mandei calhar  
  
Vai chegando o fim de ano 
Já é festa outra vez 
Eu vou calhar esse sobrado 
Eu vou esperar Santo Reis 
Mandei calhar  
  
Meu sobrado é amarelo 
Da cor da nossa bandeira 
Eu comprei com o dinheiro 
Que ganhei na capoeira 
Mandei calhar  
  
Eu reformo esse sobrado 
Mas o chão ninguém tira 
Que é para jogar capoeira 
E depois dançar catira 
Mandei calhar  
  
 
  
  
  



 

Sinal de azar (Charm) 
  
Eu vi a coruja voando 
Pousou na galha de ingá 
Eu lembro da vovó falando 
O canto da coruja é sinal de azar 
  
     Eu vi a coruja voando 
     Pousou na galha do ingá 
     Eu lembro da vovó falando 
     O canto da coruja é sinal de azar 
  
Na madrugada o galo dá sinal 
É hora de ir trabalhar 
Seu canto sempre me levanta 
É o relógio pra me despertar 
Eu vi 
  
Coleirinha cantou na gaiola 
Dá vontade de ir lá soltar 
É triste ver um bicho cantando 
Preso no viveiro sem poder voar 
Eu vi 
  
Observem o bem-te-vi 
Que sabe a hora dele cantar 
Se alguém está escondido 
Ele abre o seu bico e começa a avisar 
Eu vi 
  
Olha aí o pombo do bando 
Ele sempre traz carta de lá 
Ele trouxe a felicidade 
Para a menina que quer namorar 
Eu vi 
  
 
  
  
  



 

Onda do mar (Charm) 
  
A onda do mar me levou pra Bahia...Bahia 
A onda do mar me levou pra Bahia...Bahia 
  
     A onda do mar me levou pra Bahia...Bahia 
     A onda do mar me levou pra Bahia...Bahia 
  
Eu fui lá no fundo do mar 
Pedir á sereia para revelar 
O conto de Mestre Bimba 
E o seu jeito de tocar 
  
Bahia de todos os Santos 
Terra da energia e da capoeira 
Foi lá que nasceu Mestre Bimba 
O mito da arte brasileira 
  
Tempestade tentou me afogar 
O Senhor do Bonfim veio me ajudar 
Eu preciso chegar à Bahia 
Para a regional eu poder pesquisar 
  
Eu nasci para ser capoeira 
Viajo o mundo pra poder encontrar 
Mas eu sei que é em Salvador 
Que tem tudo que eu quero achar 
  
 
  
  
  



 

Reza pra Besouro (Charm) 
  
Reza pra Besouro 
Pra ele poder viver 
Reza pra Besouro 
Pra ele te proteger 
  
     Reza pra Besouro 
     Pra ele poder viver 
     Reza pra Besouro 
     Pra ele te proteger 
  
Se você buscar nas lendas 
Vai saber quem foi Besouro 
Se buscar a realidade 
Vai saber que não foi morto 
  
Se um dia numa porta 
Um besouro ir bater 
Não maltrate ele moço 
Ele veio lhe proteger 
  
Zum Zum Zum zoou na roda 
Menino sabe quem é 
É Seu Besouro Preto 
Vamos todos dar no pé 
  
Por onde ele passava 
Nem a polícia o prende 
Porque eles sabiam 
Que Besouro era valente 
  
Esse moço foi danado 
Só andava escondido 
Besouro dormia pouco 
Nunca andava distraído 
  
Nas rodas de capoeira 
Quando alguém chama seu nome 
Logo o jogo se transforma 
O corpo vai se arrepiando 
  
 
 
  



 

CD – Mestrando Charm 3 
 

Tempo Perdido (Charm) 

 

Passarinho que perde pena 

(Passarinho que perde pena) 

Peixe que perde as escamas 

Eu não vou perder meu tempo 

Atrás de quem não me ama 

(Eu não vou perder meu tempo 

Atrás de quem não me ama) 

Essa vida é uma troca 

Entre perder ou ganhar 

A você dou meu carinho 

Seu amor quero ganhar 

Quando faço um berimbau 

Sei que eu não vou perder 

(Quando faço um berimbau 

Sei que eu não vou perder) 

Vou escutar seu som 

Na hora do entardecer 

Quando ensino um menino 

Bons modos vai aprender 

(Quando ensino um menino 

Bons modos vai aprender) 

Mas depois quero que siga 

O caminho do bom viver 

Camará... 

 

 

  



 

Bom Instrumento (Charm) 

 

Traga pra mim uma boa madeira 

Que eu faço instrumento 

Pra essa capoeira 

 

Traga pra mim uma boa madeira 

 

Uma boa madeira, uma boa madeira 

 

No meu tempo não existia 

Essa tal de mamadeira 

Por isso eu fui criado 

Em som de gunga de boa madeira 

 

Se você for à Bahia 

Seu Waldemar não vai achar 

Mas procure João Pequeno 

Que ele tem uma madeira pra lhe dar 

 

Mestre Bimba já contava 

Dizia dessa maneira 

Se tiver bom berimbau 

Vai ter boa capoeira 

 

Menino preste atenção 

No motivo da cantiga 

Cuide dos seus instrumentos 

Berimbau é coisa viva 

 

 

  



 

Céu em Festa (Charm) 

 

Hoje o céu está em festa, lelê 

Eu vejo o anjo descer 

O berimbau já tocou o seu lamento 

Só falta agora Mestre Bimba aparecer 

Mas hoje o céu... 

 

Hoje o céu está em festa, lelê 

Eu vejo o anjo descer 

O berimbau já tocou o seu lamento 

Só falta agora Mestre Bimba aparecer 

 

Hoje a roda vai ser boa, lelê 

Vai ser de arrepiar 

Estão presentes Seu Pastinha e Seu Traíra 

Seu Waldemar pois acaba de chegar 

Mas hoje o céu... 

 

Viola está chorando, lelê 

Quando viu o Mestre chegar 

Seu Caiçara já gritou o seu iê 

Benzeu o corpo e começou a cantar 

Mas hoje o céu... 

 

O gunga gemia e lamentava, lelê 

No toque de Santa Maria 

Quando eu cheguei perto da roda pra jogar 

Paulo dos Anjos me falou não é o seu dia 

Mas hoje o céu... 

 

Depois da roda formada, lelê 

Veio a Iúna avisar 

Que Mestre Bimba já está se preparando 

Ele pediu pra tocar a regional 

Mas hoje o céu... 

 

Eu não sei se foi um sonho, lelê 

Ou se foi a realidade 

O Mestre Bimba tocava seu berimbau 

E eu cantando na maior felicidade 

Mas hoje o céu... 

 

Eu não sei se Deus consente, lelê 

Quero fazer um pedido 

De ver Seu Bimba cantando em uma roda 

As suas chulas e também os seus corridos 

Mas hoje o céu... 

 

 

  



 

Bom Jesus da Lapa (Charm) 

 

Bom Jesus da Lapa, ê 

Bom Jesus da Lapa 

 

Bom Jesus da Lapa, ê 

Bom Jesus da Lapa 

 

Eu nunca fiz inimigo 

Sei aonde vou pisar 

Eu só peço proteção 

Pra maldade afastar 

 

Eu pedi você ajuda 

Para nada me faltar 

Pois agora eu lhe agradeço 

Bom Jesus da Lapa 

 

Quem manda no mundo é Deus 

E ninguém pode negar 

Eu não acredito em Santo 

Não carrego patuá 

 

Abençoe o meu caminho 

Por onde eu caminhar 

Ilumine a escuridão 

Pra eu sempre enxergar 

 

 

  



 

Madeira Boa (Charm) 
  
Vou esperar a lua voltar 
Eu quero entrar na mata ê  
Vou tirar madeira boa 
Pro meu berimbau fazer 

  
     Vou esperar a lua voltar 
     Eu quero entrar na mata ê  
     Eu vou tirar madeira boa 
     Pro meu berimbau fazer 
  
Madeira boa é como amizade 

É difícil de encontrar 

E a amizade eu guardo no peito 
E a madeira, faço meu berimbau 

  
A noite vem, eu entro na mata 

Lua clareia eu vou procurar 
Jequitibá, maçaranduba 

O guatambu eu devo achar  

 

Se o Mestre Bimba estivesse aqui 

Pra me ensinar e escolher madeira 

Eu entraria agora na mata 
Tirava Ipê e Pau-Pereira 
   
Na lua cheia eu vou colher os frutos 
E na minguante eu tiro a madeira 
Para fazer o meu berimbau 
Para tocar na capoeira 
 

Na velha África se usava o Ungo 
Nas grandes festas religiosas 
O Mburumbumba em dialeto Umbundo 
É o berimbau que conquistou o mundo 
 

 

 

  



 

Muro da Lamentação (Charm) 

 

Muro da lamentação 

(Muro da lamentação) 

Ali pude comprovar 

Meu corpo tremia tanto 

Que eu não pude controlar 

Meus olhos lacrimejaram 

Deu vontade de chorar 

Em saber que Jesus Cristo 

Ali pôde caminhar 

(Em saber que Jesus Cristo 

Ali pôde caminhar) 

Mas também meu deu tristeza 

Daquele povo de lá 

Que eles não tem fé em Cristo 

E ele veio pra nos salvar 

Estão esperando um messias 

Que jamais pode chegar 

Isso tudo eu enxergo 

E cada dia entendo mais 

Que o caminho de Jesus Cristo 

É estreitinho demais 

E na pedra que lavou Cristo 

Eu pude botar a mão 

Pois lavei a minha alma 

E também meu coração 

Fui na via dolorosa 

E voltei dois mil atrás 

(Fui na via dolorosa 

E voltei dois mil atrás) 

Só agora eu entendo 

Porque mataram o rei da paz 

Camará... 

 

 

 

  



 

Ave Maria (Charm) 

 

Ave Maria ia, Ave Maria ia 

 

Ave Maria ia, Ave Maria ia 

 

Jesus Cristo veio ao mundo pra nos dar sabedoria 

 

Veio no ventre de uma bela chamada Virgem Maria 

 

Se você já tem seu Deus que te dê grandes magias 

 

O meu Deus é o Rei os Deuses, dono da paz e da alegria 

 

No Monte das Oliveiras, todo mundo se arrepia 

 

Foi ali que Cristo orou durante muitos dias 

 

Lá na via dolorosa, eu andando não entendia 

 

Por que um Deus tão poderoso passou tanta agonia 

 

Jesus Cristo foi batizar lá no meio do Rio Jordão 

 

Quando João lhe avistou, dobrou o joelho e foi pro chão 

 

 

 

  



 

A Paixão de Salomão (Charm) 

 

Salomão cadê a Rainha de Sabá 

Salomão cadê a Rainha de Sabá 

Que você queria tanto 

Pro seu reino reinar 

 

Salomão cadê a Rainha de Sabá 

Salomão cadê a Rainha de Sabá 

Que você queria tanto 

Pro seu reino reinar 

 

Rei Salomão 

Era muito admirado 

Na antiguidade 

E na capoeira do passado 

Salomão cadê... 

 

O seu reinado 

Fruto de grandes tiranias 

Era filho de Davi 

Comandou com sabedoria 

Salomão cadê... 

 

Uma negra africana 

Por nome Rainha de Sabá 

Já enfrentou muitas guerras 

Ninguém pôde dominar 

Salomão cadê... 

 

A Rainha de Sabá 

Quando encontrou Rei Salomão 

Viu nele um grande homem 

Que conquistou seu coração 

Salomão cadê... 

 

Seu Mestre foi Salomão 

Seu Bimba cantava assim 

Que a estrela de seis pontas 

Seu brilho nunca tem fim 

Salomão cadê... 

 

Rainha de Sabá 

Tinha muita valentia 

Feito Maria Doze Homens 

Que vivia na Bahia 

Salomão cadê... 

 

Que você queria tanto 

 

Pro seu reino reinar 

 

  



 

Maré Alta (Charm) 

 

A maré só vem 

Pra quem é marinheiro 

Sofrimento teve 

O negro no cativeiro 

 

A maré só vem 

Pra quem é marinheiro 

Sofrimento teve 

O negro no cativeiro 

 

A maré ta alta 

Vou rezar pra melhorar 

Quem anda com Deus 

Nada pode lhe assombrar 

A maré só vem... 

 

O negro amarrado no tronco 

Implorava por senhor 

Mas Deus só dá o frio 

Conforme o cobertor 

A maré só vem... 

 

Quando a maré tá baixa 

Siri brigou com guayamum 

Mas quando a maré ta alta 

Prá ele não escapa um 

A maré só vem... 

 

O negro venceu maré 

Tem força dos ancestrais 

É sangue de um povo 

Que lutou tempos atrás 

A maré só vem... 

 

Quem anda na chuva 

Certamente vai molhar 

E o bom marinheiro 

Tem que saber nadar 

A maré só vem... 

 

 

  



 

Imensidão (Charm) 

 

Eu sou um grãozinho de areia 

Perdido na imensidão 

Na imensidão quando a maré ta cheia 

 

Eu sou um grãozinho de areia 

Perdido na imensidão 

Na imensidão quando a maré ta cheia 

 

Eu no mundo não sou nada 

Tem gente que quer ser tudo 

Maior do que o universo 

Foi Deus que fez esse mundo 

 

Não cai a folha da árvore 

Que meu Deus não possa ver 

Eu sou apenas um grão 

Querendo sobreviver 

 

Eu sou apenas um grão 

Mas o berimbau é tudo 

Que preenche minha alma 

E o vazio profundo 

 

Poderia ser as matas 

Quem sabe as cachoeiras 

Mas eu quero ser um grão 

Enterrado na areia 

 

 

 

  



 

Sonho (Charm) 

 

Quando eu for embora 

E nunca mais eu existir 

Virei ao mundo como chuva de inverno 

Caindo na cumeeira lavando toda tristeza 

Também virei como vento passageiro 

Varrendo seu terreiro sem limpar seu coração 

Também virei como um sol de verão 

Aquecer seu corpo inteiro 

Incendiar sua paixão 

Também virei como a flor do cerrado 

Com cheiro amargurado de saudade de você 

Também virei como o gênio berimbau 

Pra soprar no seu ouvido 

Zum zum zum bem natural 

E finalmente como sonho bonito 

Só pra provar pra você que o amor é infinito 

Camara..... 

 

 

  



 

Saci (Charm) 

 

Eu saí de manhã pra trabalhar 

Saci-pererê veio me amolar 

 

Saí de manhã pra trabalhar 

Saci-pererê veio me amolar 

 

Eu não sei se é uma lenda 

Ou se é coisa verdadeira 

Quando fui roçar o pasto 

Encontrei o Saci na capoeira 

 

Andei pelo meu caminho 

Andei pela mata afora 

Eu topei com o Saci 

Brigando com Caipora 

 

Meu cavalo refugou 

Meu facão caiu no chão 

De longe eu avistei 

O Saci-pererê lá no pilão 

 

 

 

  



 

Grito Karajá (Charm) 

 

Tecé, tecé de Nadi ouó 

Tecé, tecé de Nadi ouó 

Eu grito tece... 

 

Tecé, tecé de Nadi ouó 

Tecé, tecé de Nadi ouó 

 

Kananxuê fez as estrelas e as matas 

E fez os rios pra Urá-urá viver 

Ô eu grito tece... 

 

Biça voou foi pra nunca mais voltar 

E foi viver junto com Toriuá 

Ô eu falo tece... 

 

Dentro da trilha do sol Tainakan se iluminou 

Levando toda tristeza que Xandióre deixou 

Ô eu grito tece... 

 

Matuauri me avisou das cores de Uadi 

Quem passar por baixo dele chega no reino de Ularri 

Eu grito tece... 

 

 

 

  



 

Bem-te-vi (Charm) 

 

Em cima daquela galha 

Bem-te-vi também te viu 

Viu, viu, viu 

Bem-te-vi também te viu 

 

Em cima daquela galha 

Bem-te-vi também te viu 

Viu, viu, viu 

Bem-te-vi também te viu 

 

Bem-te-vi estava cantando 

Em cima da ingazeira 

Quando ele olhou pra baixo 

Avistou a capoeira 

 

Eita pássaro formoso 

De cantar bem afinado 

Vem voando lá de longe 

Deixar meu bem do meu lado 

 

Apesar de cantador 

Também foi traidor 

Jesus Cristo se escondia 

Bem-te-vi lhe entregou 

 

Bem-te-vi você agora 

Sei que anda arrependido 

Foi cantar na hora errada 

Apontando Jesus Cristo 

 

 

 

  



 

Barca Furada (Charm) 

 

Quem quer atravessar o mar 

Navega no veleiro bom 

Não entra na barca furada 

Que ela funda e te deixa na mão 

 

Quem quer atravessar o mar 

Navega no veleiro bom 

Não entra na barca furada 

Que ela funda e te deixa na mão 

 

Me diga com quem tu andas 

Que eu já sei aonde vais 

Nesse beco sem saída 

Meu camarada volta para trás 

 

Quando se dorme fecha um olho 

E o outro fica arregalado 

Sempre prestando atenção 

No inimigo que está do lado 

 

Quando for abrir a boca 

Pense no que já foi dito 

Minha vó sempre me falava 

Boca fechada não entra mosquito 

 

Antes tarde do que nunca 

Quem avisa amigo é 

Vou te dar o meu conselho 

Você aceita se você quiser 

 

 

 

 

 

  



 

Cinquentenário (Charm) 

 

Meu Mestre tem meio século 

De muita sabedoria 

Já amansou burro bravo 

Na espora que o bicho chia 

E trazendo os fundamentos 

Do meio da sertania 

Homem bem desconfiado 

Como um coelho na armadilha 

Quando chegou na cidade 

Já sabia o que queria 

Fez da capoeira a vida 

Da vida filosofia 

O mundo te reconhece 

Como a noite conhece o dia 

Deus que te proteja agora 

E Nossa Virgem Maria 

Vem fazendo sua história 

Desde os tempos da Bahia 

(Vem fazendo sua história 

Desde os tempos da Bahia) 

Sei que o tempo não apaga 

O que é bom tem sua valia 

Camará... 

 

 

 

 

  



 

Rodiá de Cobra (Charm) 

 

Zinga ê é Rodia 

 

Zinga ê 

 

Dito Carajá 

 

Zinga ê lá na mata 

 

Cuidado no pisar 

 

Cuidado menino 

 

Que a cobra vai morder 

 

É cobra pantaneira 

 

Cuidado no trieiro 

 

Leve dente de alho 

 

Pra se proteger 

 

Menino ó cuidado 

 

Sucuri laçou boi 

 

Arrastou pro Berô 

 

Rirare está chorando 

 

Coração cheio de dó 

 

Menino vai embora 

 

Cuidado no pisar 

 

 

 

  



 

Agradecimento (Charm) 

 

É hora de agradecer, ioiô 

É hora de refletir, ô iaiá 

Por tudo que já passei nessa vida 

Pelos bons ensinamentos 

Eu agradeço a Seu Camisa 

 

É hora de agradecer, ioiô 

É hora de refletir, ô iaiá 

Por tudo que já passei nessa vida 

Pelos bons ensinamentos 

Eu agradeço a Seu Camisa 

 

Quando as estrelas brilham no céu 

Elas estão sempre a sorrir 

É como eu na roda cantando 

Quando chega meu Mestre 

O berimbau já vai chorando 

 

E a lua vai despedindo do sol 

Por que o dia já vai raiar 

Mas eu não quero me despedir 

Depois tudo que eu aprendi 

Aqui é o meu lugar 

 

Os pássaros têm que deixar o ninho 

Por que a hora de voar chegou 

Mesmo que eu aprenda a voar 

O meu berço eu não deixo 

Por que aqui quero ficar 

 

O vento quando sopra na serra 

Avisa que a chuva chegou no sertão 

Parece a lágrima que cai do meu rosto 

Afastando o desgosto 

Quando aperto a sua mão 

 

 

 

 

 

  



 

Maré Baixa (Charm) 

 

Quando a maré baixar 

Vou encontrar dendê 

Vou encontrar dendê ê ê 

Do outro lado do mar 

Eu vou... 

 

Quando a maré baixar 

Vou encontrar dendê 

Vou encontrar dendê ê ê 

Do outro lado do mar 

 

Quando a maré ta alta 

No barco eu vou remando 

Eu penso em Deus do céu 

E a vida vai melhorando 

Eu vou... 

 

A inveja, maldade e a raiva 

São coisas pra destruir 

Firme o corpo, seu moço 

Nunca pense em desistir 

Eu vou... 

 

Se na vida tem barreira 

Não pare e siga em frente 

Lembre que o vencedor 

É quem tem a força da mente 

Eu vou... 

 

Navego em alto mar 

Para poder entender 

Eu sei que o bom marinheiro 

Também tem que ter dendê 

Eu vou... 

 

 

 

  



 

Feitor (Charm) 

 

Suspenda o chicote, seu moço 

Não bata no negro mais não 

Não bata no negro mais não 

Não bata no negro mais não 

 

Suspenda o chicote, seu moço 

Não bata no negro mais não 

Não bata no negro mais não 

Não bata no negro mais não 

 

Esse negro é peçonhento 

Sabe a hora de atrair 

Ele caiu na margaça 

Tão cedo não volta aqui 

 

Ele é como nódia de caju 

Quando pega queima a mão 

É como cobra coral 

Nas garras do gavião 

 

Esse nego tem astúcia 

Já caiu na parambeira 

Mas também ele é danado 

Nessa tal de capoeira 

 

Esse negro ele é tinhoso 

Anda de qualquer maneira 

Sabe muita reza brava 

Pra soltar suas cadeiras 

 

 

  



 

Zumbimba (Charm) 

 

Ê Zumbimba, ai, ai ,ai ,ai 

Ê Zumbimba 

 

Ê Zumbimba, ai, ai ,ai ,ai 

Ê Zumbimba 

 

Se você não foi no CEMB 

Deve ir pra conhecer 

Pra aprender as sequências 

E buscar muito dendê 

 

No grande chapéu de palha 

Que o Mestre mandou fazer 

Meu Deus quantos ensinamentos 

Que de lá vem pra você 

 

Se você tem sono leve 

Não precisa preocupar 

Mas se tem sono pesado 

O pavão vai lhe acordar 

 

Pra chegar nesse lugar 

Você pode se perder 

Use da percepção 

Que o capoeira tem que ter 

 

Depois de muito aprender 

O que mais me incomoda 

É ter que deixar meu Mestre 

Pois eu tenho que ir embora 

 

 

 

 

  



 

Hora de Mandingar (Charm) 

 

Ta na hora de jogar 

Vamos lá vadiar 

 

Ta na hora de jogar 

Vamos lá vadiar 

 

O berimbau me convidou 

Eu não posso recusar 

Eu benzo o meu corpo 

E entro para jogar 

 

E quando chega a hora 

Pra mim é uma alegria 

Eu pego no berimbau 

E começo a cantoria 

 

A roda passa do meio 

Berimbau falou assim 

O jogo termina agora 

A capoeira não tem fim 

 

Pra quem vive capoeira 

Quando o berimbau desarma 

É uma tristeza de espírito 

E os olhos enchendo d’água 

 

 

 

 

 

  



 

CD – Charm (4)  

 

Lição de Vida (Charm) 

 

Eu também já fui menino, 

Pelas ruas trabalhei 

Quem vê minhas conquistas 

Não imagina o que passei 

Foram as palavras do mestre 

Que me fez acreditar 

 Que através da capoeira 

Minha vida vai melhorar 

O mundo é uma escola 

Ai, meu Deus 

Pra quem gosta de aprender  

Deve escolher bons caminhos 

Pra de pois não se arrepender 

Nem sempre um bom caminho 

É aquele que tem flor 

Não se engane camarada, ô iaiá 

Pra não vir sofrer depois 

Sei que minha trajetória 

Não vai acabar aqui 

Isso só é um recomeço  

Que chegou depois do fim. 

 

 

  



 

Limoeiro (Charm) 

 

Ê limoeiro 

Dá fruto pra mim panhar 

Dá fruto pra mim panhar 

Limoeiro eu vou plantar 

 

Ê limoeiro 

Dá fruto pra mim panhar 

Dá fruto pra mim panhar 

Limoeiro eu vou plantar 

 

No quintal da Tia Guida 

Tem um pé de limoeiro 

Quem plantou foi negro escravo 

No tempo do cativeiro 

 

Na terra o que planta cresce 

E alimenta nossa gente 

Meu limoeiro eu vou cuidando 

Desde o tempo da semente 

 

Da laranja eu quero um gomo 

Do limão quero um pedaço 

Pode botar muito açúcar 

Que o danado é muito ácido 

 

A laranja dá no tempo 

E a banana dá no cacho 

Eu vou ali pegar limão  

Que o doce está açucarado 

 

 

 

  



 

Mandinga (Charm) 

 

Ê, aê, aê, mandinga (2x) 

 

Ê, aê, aê, mandinga (2x) 

 

Mandinga do negro escravo 

Lamentava na Bahia 

Mandinga de Camisa Roxa 

E seu Pastinha 

 

Agacha ao pé do berimbau 

Reza e canta ladainha 

Entra na roda  

E solta sua mandinga 

 

Mandinga alimenta a alma 

É uma forma de você estar 

Mas ela protege o sujeito 

Se ele precisar 

 

A mandinga ás vezes é boa 

Também pode ser ruim 

Depende de quem 

Mandou ela pra mim 

 

Mandinga é o que a boca come 

O que os olhos podem enxergar 

Seu Pastinha já dizia 

Pra alertar 

 

 

 

  



 

Cordeiro (Charm) 

 

Não deixe o passarinheiro me pegar (2x) 

 

Não deixe o passarinheiro me pegar (2x) 

 

Eu sou gaivota 

Tenho o céu para voar 

Sou bem-te-vi 

Deixa meu canto ecoar 

 

Mesmo que a sombra da morte 

Pode vir me assustar 

Nas veredas tão distantes 

Seu cajado vai me guiar 

 

Vem me cobrir 

Com as asas do amor 

Sou seu cordeiro 

Me livra do caçador 

 

Meu berimbau  

Está chorando de tristeza 

Óh, meu Senhor 

Dê refúgio ao capoeira 

 

E no meu canto 

Eu sempre um louvador 

Pois me afaste 

Das garras do enganador 

 

Eu vou com fé 

Seguindo na capoeira 

Me mostre o rumo 

Como eu chego na vereda 

 

Lave minha alma  

Pra limpar meu coração 

Pois me resgate 

E me dê a salvação 

 

 

 

 

  



 

Eterno talismã (Charm) 

 

Estrela no céu se falasse 

As nuvens pudessem anotar 

O berimbau não brigaria 

Com as lágrimas que tenho pra chorar 

 

Estrela no céu se falasse 

As nuvens pudessem anotar 

O berimbau não brigaria 

Com as lágrimas que tenho pra chorar 

 

As ondas se tornam papel pautado 

A lua, o abajur da escrivaninha 

E eu como terno cantador 

Escrevo essa minha poesia 

 

Se os rios ainda fossem de tinta 

Os peixes diplomadosem escrivões 

Teriam anotado na areia 

Um pouco dessa minha solidão 

 

E guerra se define com batalhas 

E o jogo é com a boa visão 

Sentimento que foi provocado 

Magoa seu próprio coração 

 

Berimbau, meu eterno companheiro 

Aonde foi que eu errei 

E hoje busco força em sua energia 

Porque sempre tem a primeira vez 

 

 

 

  



 

Sereia (Charm) 

 

Ê sereia, Ê sereia 

Me leve pra areia 

Não deixa o mar me afogar 

 

Ê sereia, Ê sereia 

Me leve pra areia 

Não deixa o mar me afogar 

 

O mar está bramindo 

Querendo me vencer 

Valei-me, Mãe Sereia 

Que eu não quero morrer 

 

A lua vem surgindo 

Clareando a imensidão 

Ilumina meu caminho 

Me ponha na direção 

 

O bom navegador 

Não teme os perigos 

Mesmo que o tempo mude 

O seu barco é conduzido 

 

Chegando em terra firme 

A meu Deus eu louvarei 

Foi tanto sofrimento 

Que eu nunca esquecerei 

 

 

 

  



 

Veneno (Charm) 

 

Quer saber que é a cobra 

Tem que provar do veneno 

Toda cobra se rasteja 

Porque perna ela não tem 

Deus não deu asa a esse bicho 

Porque sabe o ódio que tem 

E no passado fez intriga 

Entre Eva e Adão 

Fez moço comer da fruta 

Sem meu Deus dar a permissão 

Jararaca se assanha 

Quando ela quer pegar 

Cascavel balança o guizo 

Pra poder me assustar 

Mas existem muitas cobras 

Que mordem sem avisar 

 

 

 

  



 

Vadiar (Charm) 

 

Ê angoleiro 

Vem vadiar Angola 

Vem vadiar seu moço 

Vem vadiar agora 

 

Ê angoleiro 

Vem vadiar Angola 

Vem vadiar seu moço 

Vem vadiar agora 

 

Já vadiei com João Pequeno 

Seu João Grande vadio agora 

Vou vadiar com os outros mestres 

Pra fazer minha história 

 

Nesse jogo embolado 

Pra vadiar nunca tem hora 

Vou vadiar a roda toda 

Até berimbau mandar ir embora 

 

Quando toco uma viola 

Sinto corpo arrepiar 

O Gunga já vem gemendo 

Com saudades de Waldemar 

 

O tocador bem ritmado 

Vira maestro nessa hora 

O Gunga já vai gemer 

E o cantador solta a sua prosa 

 

 

 

 

  



 

Soltei meu barco pelo mar (Charm) 

 

Soltei meu barco pelo mar 

No balanço das ondas  

É que eu vou navegar 

 

Soltei meu barco pelo mar 

No balanço das ondas  

É que eu vou navegar 

 

As ondas que carregam 

Meu barco pelo mar 

Capoeira é minha sina 

Ela quer me levar 

 

Sei que no meu caminho 

Tempestades irei encontrar 

Mas meus laços sao fortes 

Sou da família Abadá 

 

Eu dou a volta ao mundo 

Eu tenho conhecimento 

Eu levo a capoeira 

E os seus fundamentos 

 

Meu barco navega 

Eu encontrei a paz 

Nesse mar tao imenso 

Abadá é meu cais 

 

 

 

  



 

Sinhá (Charm & Pelezinho) 

 

Sinhá, ô sinhá  

Deixa eu ir pra capoeira  

Ooô, deixa ir pra capoeira 

 

Sinhá, ô sinhá  

Deixa eu ir pra capoeira  

Ooô, deixa ir pra capoeira  

 

Vento soprou dentro do canavial 

De longe eu ouço o som do berimbau 

Que vai na alma invadindo o coração 

Levando as mágoas do tempo da escravidão 

 

Dia sofrido no açoite do feitor 

Sou castigado para poder trabalhar 

A noite vem e o nego sai na mata afora 

 

De longe ouço lamentos pelo ar 

Que é cantiga faz meu corpo arrepiar 

Ô deixa eu ir meu senhor, oi deixa eu ir minha sinha 

Que hoje eu quero minha alma libertar 

 

De sol a sol o corpo queima sem parar 

É uma peleja que o negro tem que passar 

Ô me de força meu Deus para a fé não me faltar 

Que hoje eu quero é fugir do canavial 

Na espera de uma roda pra poder vadiar 

 

 

 

  



 

Dois irmãos (Charm) 

 

No toque do Gunga eu vi 

João Grande chorar (2x) 

 

No toque do Gunga eu vi 

João Grande chorar (2x) 

 

O choro do Mestre 

É a como as águas do mar 

Transbordam os rios 

Nunca mais vai baixar 

 

Saudades quem fica 

Sempre vai carregar 

E no peito uma dor 

Que jamais vai curar 

 

Uma vida longa 

Dois mestres de verdade 

Companheirismo 

E uma sincera amizade 

 

Tristeza nos olhos 

De João Grande estou vendo 

Sentindo a falta 

Do Mestre João Pequeno 

 

Deixou a terra  

Um mestre respeitado 

Mas deixou João Grande 

Como todo o seu legado 

 

 

 

  



 

Cadência (Charm) 

 

Quem quiser vem me chamar 

Que eu estou pronto pra atender 

Na cadência da Benguela 

Meu corpo quer responder 

 

Vem, vem, vem jogar 

Vem, vem capoeirar 

 

Vem, vem, vem jogar 

 

Toque de São Bento Grande 

É gostoso de jogar 

Cabra aqui tem capoeira 

Quem quiser vem mandingar 

 

Toque de Cavalaria 

É um toque que convém  

É um sinal de alerta 

Pois a polícia já vem 

 

Pra ser um bom Capoeira 

Tem que muito observar 

Tem que aprender com os mais velhos 

Que é pra depois vir ensinar 

 

 

 

  



 

Lição Divina (Charm) 

 

Jesus andou no mundo 

Não faltou ocasião 

Pra ensinar outro caminho 

Vindo do seu coração 

Do amor e da justiça 

Liberdade, fé e pão 

Esse povo caminhava 

Dia e noite, noite e dia 

Um momento acreditava 

Mas no outro já não cria 

E então se entregava 

Ao poder que procurava 

Matar o filho de Maria 

Democracia não existe 

Pra quem é tubarão 

Liberdade muito menos 

Pra quem vive de tostão 

O amor já se perdeu 

Pois o homem já morreu 

Pra coisas do coração 

Esse Deus é muito forte 

Pois Ele venceu a morte 

Pra nos dar essa lição 

 

 

 

  



 

Universo (Charm) 

 

O que seria do universo 

Se não fossem as estrelas 

O que seria de mim 

Se não fosse a capoeira 

 

O que seria do universo 

Se não fossem as estrelas 

O que seria de mim 

Se não fosse a capoeira 

 

Eu não consigo imaginar 

Tamanha imensidão 

Mas quem clareia o universo 

É a nossa constelação 

 

Eu não vivo um segundo 

Sem pensar na capoeira 

Eu me apeguei a ela 

E é a paixão a vida inteira 

 

Mas é do tamanho do universo 

É maior que as estrelar 

O sentimento que eu tenho 

Pela capoeira 

 

Mas estrelas que completam 

O que falta no universo 

E a capoeira na minha vida 

É como areia no deserto 

 

 

 

  



 

Aberrê (Charm) 

 

Aê, aê, berimbau está 

Querendo saber 

Aê, aê, onde está seu Aberrê 

 

Aê, aê, berimbau está 

Querendo saber 

Aê, aê, onde está seu Aberrê 

 

Eu conheço a Bahia 

Já andei na Liberdade 

É terra de Aberrê 

E Waldemar do Pero Vaz 

 

Seu João grande e João Pequeno 

Sempre falam muito bem 

Do famoso Aberrê 

Deus que lá no céu o tenha 

 

Tinha roda no domingo 

No. Bairro da Liberdade 

Onde só jogava Mestre 

Mas Aberrê foi convidado 

 

Pastinha foi convidado 

O mestre Amorzinho queria te conhecer 

Foi levado a Gengibirra 

Por seu aluno Aberrê 

 

Capoeira respeitado 

Foi Pastinha quem falou 

Aberrê corria roda 

E hoje tem o seu valor  

 

 

 

  



 

Gunga Doente (Charm) 

 

Berimbau chorou 

Deixa chorar 

Berimbau chorou 

Deixa chorar 

 

Berimbau chorou 

Deixa chorar 

Berimbau chorou 

Deixa chorar 

 

Lágrimas do berimbau 

Você não vai enxergar 

Berimbau tem sentimento  

Que até o seu aço vai quebrar 

 

O choro do berimbau 

É coisa de sentimento 

Chora a vida e chora a morte 

Ele está chorando sempre 

 

Ele chora por Maré 

Atenilo e Waldemar 

Pelo saudoso Mestre Bimba 

Ele até vai soluçar 

 

Se o berimbau pudesse 

Usar toda sua magia 

Ele ia e buscava 

Todos os mestres da Bahia 

 

 

 

  



 

Choro do Gunga (Charm) 

 

Preciso de uma Viola 

Para tocar um lamento 

Meu Gunga está engasgado 

Ele amanheceu doente 

 

Preciso de uma Viola 

Para tocar um lamento 

Meu Gunga está engasgado 

Ele amanheceu doente 

 

Mas ele amanheceu sofrendo 

Porque morreu Camisa Roxa 

Deixando um vazio na roda 

E uma tristeza pra nós todos 

 

O Gunga está engasgado 

Ele só pensa em chorar 

Sentindo a falta do Mestre 

Que foi lá pro céu morar 

 

Ê, Viola, vem tocar direito 

Que o médio não quer mais falar 

Saudade de Camisa Roxa 

Fez o Gunga balançar 

 

Deixou as terras estrangeiras 

Veio visitar São Salvador 

Aqui uma surpresa lhe espera 

Nosso Senhor que lhe chamou 

 

Viola eu lhe imploro 

Me ajuda nesse momento 

O Grão Mestre foi simbora 

Foi morar no firmamento 

 

 

 

  



 

Gunga afinado (Charm) 

 

Traga esse Gunga pra mim 

Não deixa ninguém afinar 

Só afina se for mandingueiro 

Que hoje meu Gunga vai ter que chorar 

 

Traga esse Gunga pra mim 

Não deixa ninguém afinar 

Só afina se for mandingueiro 

Que hoje meu Gunga vai ter que chorar 

 

Meu Gunga é de Guatambú 

Madeira de Lei pra quem sabe tirar 

Na Bahia tema Beriba 

Que Mestre Bimba gostou de usar 

 

Um mestre tem tudo na vida 

Mas a sua vida está no berimbau 

Então não mexa no Gunga 

Que a sua mandinga vai me fazer mal 

 

Meu Gunga está sempre chorando 

É uma sina que vai carregar 

Ele chora quandoe eu sou triste 

Tentando me alegrar 

 

 

  



 

CD – Boa Voz (1) 

   
Homenagem a Zumbi dos Palmares (Boa Voz) 
  
Angola terra dos meus ancestrais, Angola 
Angola êêê terra dos meus ancestrais, Angola 
De onde veio à capoeira angola 
Do toque do berimbau, Angola 
E vivia no Quilombo 
O valente rei Zumbi 
Guerreiro de muitas lutas 
Por seu povo sofredor 
Foi general de batalha 
Sem patente militar 
Inteligência e coragem 
Não lhe podiam faltar 
Ele nasceu no Quilombo 
Porém foi aprisionado 
Criado por Padre Antônio 
Francisco foi batizado 
Aprendeu língua de branco 
Mas não se subordinou 
Dentro dele era mais forte 
O seu “eu” de lutador 
Fugindo para Palmares 
Ganga Zumba o recebeu 
O Quilombo estava em festa 
Viva Zumbi Ganga o rei 
Foi quando tudo mudou 
Até vir a traição 
Mataram Zumbi guerreiro 
Sem nenhuma compaixão 
Seu nome será lembrado 
Para sempre na história 
Força de espírito presente 
Não nos saia da memória 
  
Iê, viva meu Deus 
Iê, viva Zumbi. 
Iê, viva meu Mestre. 
Iê, a capoeira. 
Iê, viva Deus do céu. 
Iê,salve a Bahia. 
  
 
  
  
  



 

Chamado de Angola (Boa Voz) 
  
Chama eu, chama eu 
Chama eu, Angola chama eu  
  
     Chama eu, chama eu 
     Chama eu, Angola chama eu  
  
Numa viagem pra África 
Oi numa viagem pra África 
O meu mestre esteve lá 
Em busca dos fundamentos 
Da nossa capoeira 
Ô chama eu 
Chama eu, chama eu 
Chama eu, Angola chama eu  
  
Vi falar do embondeiro 
Que faz casa pra morar 
Falar dos negros cuanhama 
É uma tribo que tem lá 
Ô chama eu 
Chama eu, chama eu 
Chama eu, Angola chama eu 
  
O dinheiro é o kuanza 
O Qimbundo é pra falar 
Capoeira vai crescendo 
Bassula pra derrubar 
Ô chama eu 
Chama eu, chama eu 
Chama eu, Angola chama eu 
  
Canta Dionísio Rocha 
Diferente no cantar 
O povo diz pagimne 
Pedindo paz pro lugar 
Ô chama eu 
Chama eu, chama eu 
Chama eu, Angola chama eu 
  
Muchima é coração 
Que bate forte ao chegar 
Parece que diz baixinho 
Me leve um pouco pra lá 
Ô chama eu 
Chama eu, chama eu 
Chama eu, Angola chama eu 
  

Cabeçada é quitunga 
Luanda é a capital 
Atabaque é ningoma 
Hungo vira berimbau 
Ô chama eu 
Chama eu, chama eu 
Chama eu, Angola chama eu 
  
Negro nascido na terra 
Não pode no chão pisar 
Pode ser campo minado 
A guerra ainda ta lá 
Ô chama eu 
Chama eu, chama eu 
Chama eu, Angola chama eu 
  
O tempo lá vai rolando 
Quem manda em mim é Deus 
Quando ele me abençoar 
Eu vou lá te conhecer 
Ô chama eu 
Chama eu, chama eu 
Chama eu, Angola chama eu 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Por quem chora o berimbau (Boa Voz) 
  
Avô meu, negro de Angola 
Avô meu, berimbau chora  
  
     Avô meu, negro de Angola 
     Avô meu, berimbau chora  
  
Ele chora de saudade 
Por aqui não volta mais 
E nos tempos de criança 
Ele nunca teve paz 
Avô meu, negro de Angola 
Avô meu, berimbau chora 
  
Berimbau falou pra mim 
Menino que bom te ver 
De Valdemar tem saudades 
Que pena que ele morreu 
Avô meu, negro de Angola 
Avô meu, berimbau chora 
  
Também chora por Pastinha 
Mas nada pôde fazer 
Só tirar melancolia 
Enquanto ele viveu 
Avô meu, negro de Angola 
Avô meu, berimbau chora 
  
Chora pela capoeira 
Que poucos sabem entender 
Quanta coisa ela ainda tem 
De bom pra mim e você 
Avô meu, negro de Angola 
Avô meu, berimbau chora 
  
Tomara que o berimbau 
Um dia pare o lamento 
Se esqueça do sofrimento 
Pra capoeira vencer 
Avô meu, negro de Angola 
Avô meu, berimbau chora 
  
 
  
  
  



 

O capoeira e o pescador (Boa Voz) 
  
Maré me leva ê, maré me traz 
Maré me leva ê, maré me traz  
  
     Maré me leva ê, maré me traz 
     Maré me leva ê, maré me traz 
  
A vida do capoeira 
É como a do pescador 
A onda balança o barco 
E a ginga o jogador 
Maré me leva ê, maré me traz 
Maré me leva ê, maré me traz  
  
À noite olho as estrelas 
Para me orientar 
Bom Jesus dos navegantes 
É quem me guia pelo mar 
Maré me leva ê, maré me traz 
Maré me leva ê, maré me traz  
  
O vento soprou nas velas 
Carregando a minha nau 
Na roda de capoeira 
Quem me guia é o berimbau 
Maré me leva ê, maré me traz 
Maré me leva ê, maré me traz  
  
Às vezes a pesca é boa 
Às vezes o jogo é bom 
Mas quando nada dá certo 
Eu volto a tentar então 
Maré me leva ê, maré me traz 
Maré me leva ê, maré me traz  
  
Na rede vem a traíra 
Um peixe que morde a mão 
Na roda brilha a navalha 
E o cinco Salomão 
Maré me leva ê, maré me traz 
Maré me leva ê, maré me traz 
  
  
  
  
  



 

Mandinga de Angola (Boa Voz) 
  
Lá vem menino vem ver 
Lá vem menino vem ver 
Pra depois você contar 
Como foi que aconteceu 
Vem menino vem ver 
  
     Lá vem menino, vem ver 
     Lá vem menino, vem ver 
  
Pra depois você contar 
Como foi que aconteceu 
Traíra chegou primeiro 
Agachou no berimbau 
Do outro lado Cobra Verde 
Que respondeu ao sinal 
Vem menino vem ver 
  
Pra depois você contar 
Como foi que aconteceu 
Um jogo impressionante 
Que ninguém viu nada igual 
Era um jogo mandingado 
Da forma tradicional 
Vem menino vem ver 
  
Pra depois você contar 
Como foi que aconteceu 
Um bailado perigoso 
Mas tudo com muita calma 
Tinha o Dentinho de Angola 
Que era pra assombrar a alma 
Vem menino vem ver 
  
Pra depois você contar 
Como foi que aconteceu 
Meia-lua de compasso 
Cabeçada voadora 
Rasteira, rabo-de-arraia 
E uma famosa tesoura 
Vem menino vem ver 
  
Pra depois você contar 
Como foi que aconteceu 
Enquanto o tempo passava 
Parecendo não ter fim 
Outra dupla se agachava 
E o jogo rolava assim 
Vem menino vem ver 
  
 
  
  
  



 

Casa de caboco (Boa Voz) 
  
Ora-ê-ê, orá-ê-ê 
No caminho da matamba 
Quero ver você pisar 
  
     Ora-ê-ê, orá-ê-ê 
     No caminho da matamba, 
     Mandingueiro não vai lá 
  
Meu amigo capoeira 
Ouça o que eu vou lhe falar 
Do jogo da traição 
Você tem que se guardar 
Ora-ê-ê, orá-ê-ê 
No caminho da matamba 
Quero ver você pisar 
  
Come contigo na mesa 
Dorme levanta contigo 
Veja lá meu mano velho 
Pode ser teu inimigo 
Ora-ê-ê, orá-ê-ê 
No caminho da matamba 
Quero ver você pisar 
  
De tudo se faz na vida 
Pra ajudar a um companheiro 
Da-se a mão ao camarada 
Ele quer seu braço inteiro 
Ora-ê-ê, orá-ê-ê 
No caminho da matamba 
Quero ver você pisar 
  
Você passa numa rua 
Sem nada desconfiar 
Mas existe mal olhado 
Querendo te derrubar 
Ora-ê-ê, orá-ê-ê 
No caminho da matamba 
Quero ver você pisar 
  
A resposta a isso tudo 
Tá dentro do coração 
Onde mora o amor de Deus 
Não existe traição 
Ora-ê-ê, orá-ê-ê 
No caminho da matamba 
Quero ver você pisar 
  
 
  
  
  



 

Estórias de Baraúna (Boa Voz) 
  
Baraúna caiu   
Baraúna caiu, meu pai 
Baraúna caiu, meu pai 
Baraúna caiu 
  
     Baraúna caiu   
     Baraúna caiu, meu pai 
     Baraúna caiu, meu pai 
     Baraúna caiu 
  
Baraúna caiu,                                                                             
Baraúna caiu, meu pai 
Baraúna caiu, foi meu mestre 
Quem derrubou, baraúna 
  
Estória de baraúna 
É cantada em prosa e verso 
Já diziam os mais antigos 
Nas rodas dos velhos mestres 
Baraúna 
  
Madeira de baraúna 
Difícil de derrubar 
Mas no jogo de mandinga 
Baraúna vai tombar 
Baraúna 
  
Pra quem diz que o capoeira 
É difícil de cair 
É mentira camarada 
O meu mestre me disse assim, baraúna 
  
 
  
  
  



 

Rodas na praça (Boa Voz) 
  
Saudades das rodas na praça 

Onde eu via meu mestre jogar 

São Beto Grande, Benguela, Santa 

Maria 

Capoeira ia e vinha 

Sem ter hora pra parar 

  

     São Bento Grande, Benguela, Santa 

Maria 

     Capoeira ia e vinha 

     Sem ter hora pra parar 

  

Amigo meu 

me responde aí, me responde aí 

O que eu vou contar 

  

     Amigo meu  

     me responde aí, me responde aí 

     O que eu vou contar 

  

Você se lembra  

parece até lenda 

As rodas na Penha,  

mas nós tava lá 

  

     Você se lembra  

     parece até lenda 

     As rodas na Penha,  

     mas nós tava lá 

  

Sou testemunha  

destes tempos idos 

Fiz esse corrido 

Que é pra nós lembrar 

Saudades  

Saudades das rodas na praça 

Onde eu via meu mestre jogar 

São Bento Grande, Benguela, Santa 

Maria 

Capoeira ia e vinha 

Sem ter hora pra parar 

  

     São Bento Grande, Benguela, Santa 

Maria 

     Capoeira ia e vinha 

     Sem ter hora pra parar 

  

Por trás da mata 

Quando escurecia 

A lua surgia pra clarear 

  

     Por trás da mata 

     Quando escurecia 

     A lua surgia pra clarear 

  

Era o sinal que ao findar do dia 

Berimbau dizia que era pra acabar 

Meu coração que ainda acalenta 

Hoje se lamenta ao ouvir cantar. 

Saudades... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

A capoeira e o cantador (Boa Voz) 

  

Eu passava numa rua 

Quando alguém me parou 

Ouvi falar de você 

É o tal de cantador 

É cantador 

É cantador 

  

     É cantador 

     É cantador 

  

Quero que tu me responda 

Usando suas palavras 

O que é a capoeira 

Do fundo de sua alma 

É o meu céu, 

É o meu mar 

A luz das estrelas 

E o brilho do luar 

  

     É meu céu, 

     É meu mar 

     A luz das estrelas 

     E o brilho do luar 
  

É muito mais do que isso 

Ela é o meu viver 

Se eu canto é pra contar 

O que você quer saber 

É meu céu, 

É meu mar 

A luz das estrelas 

E o brilho do luar 

  

Quando ouço um berimbau 

E um canto bem entoado 

Meu coração se alegra 

Deixo as tristezas de lado 

É meu céu, 

É meu mar 

A luz das estrelas 

E o brilho do luar 

  

E vai muito mais além 

É minha filosofia 

É o meu jeito de ser 

Enquanto eu tiver vida 

É meu céu, 

É meu mar 

A luz das estrelas 

E o brilho do luar 

  

Não me demoro falando 

Bem simples dessa maneira 

Não existe nesse mundo 

Nada igual a capoeira 

É meu céu, 

É meu mar 

A luz das estrelas 

E o brilho do luar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

Berimbau mandou benzer (Esquilo e Brucutu) 

  
Lá, lá e lá 
Lê, lê 
Mandinga de Angola, 
Berimbau mandou se benzer 
Ê, ê, ê, berimbau mandou se benzer 
  
     Ê, ê, ê, berimbau mandou se benzer 
  
Capoeira é malícia e mandinga 
Mantendo sua tradição 
E reza pra todos os santos 
E aos seus orixás pedindo proteção 
Ê, ê, ê, berimbau mandou se benzer 
  
Agachado ao pé do berimbau 
Ele fez o sinal da cruz 
Capoeira é sua estrela guia 
É ela que te conduz 
Ê, ê, ê, berimbau mandou se benzer 
  
Berimbau é quem comanda o jogo 
Seus rostos como cazumbá 
O negro tem corpo fechado 
Pois leva seu patuá 
Ê, ê, ê, berimbau mandou se benzer 
  
No ar há desejo de briga 
Os olhos não vão desviar 
E no canto do mandingueiro 
Cantigas de provocar 
Ê, ê, ê, berimbau mandou se benzer 
  
O aperto de mão é manhoso 
Sem saber como vai terminar 
O que é certo na volta do mundo 
É que vão se encontrar 
Ê, ê, ê, berimbau mandou se benzer 
  
 
  
  
  



 

A saga do cantador (Boa Voz) 
  
Menino fique sabendo, ô iaiá 
O peso de um cantador 
É responsabilidade 
De verdade sim senhor 
Não é só gritar iê 
E abrir a boca pra cantar 
É coisa que vem de dentro 
Dada por meu Deus, meu Pai 
Tem que passar energia, ô iaiá 
E saber contagiar 
Falar de coisa bonita 
E também fazer chorar 
Estrela brilha no céu, ô iaiá 
Mas não brilha como o sol 
Nosso sol é nosso mestre 
Que devemos respeitar 
Por isso se algum dia, meu Deus 
Você não me ouvir cantar 
Por favor colega velho 
Não fique zangado não 
É que esse não é o meu dia o iaiá 
Me desculpe meu irmão 
E saiba que o trago sempre 
Dentro do meu coração 
Camará 
  
Iê, viva meu Deus 
Iê, viva meu mestre 
Iê, a capoeira 
Iê, salve a Bahia 
Iê, viva o Rio de Janeiro 
Iê, salve o Brasil 
  
 
  
  
  



 

Viola de Valdemar (Esquilo e Bobô) 
  
Lê lê lê lê lê lê 
Lê lê lê lê lê lê 
Lê lê lê lê lê lê 
Lê lê lê lê lê lê 
  
     Lê lê lê lê lê lê 
     Lê lê lê lê lê lê 
     Lê lê lê lê lê lê 
     Lê lê lê lê lê lê 
  
Eu fui na Bahia pra tocar 
Berimbau do Mestre Waldemar 
Eu fui na Bahia pra tocar 
 

     Berimbau do Mestre Waldemar 
  
Minha viola 
Que eu não canso de tocar 
Quando bate uma saudade 
De Mestre Waldemar 
Eu fui na Bahia pra tocar 
  
Eu fui na Bahia pra tocar 
  
Cada toque um lamento 
Parecia solidão 
Waldemar levando a vida 
Como um simples artesão 
Eu fui na Bahia pra tocar 
  
Eu fui na Bahia pra tocar 
  
E hoje eu digo a vocês 
E recordo a todos nós 
Que quem tem um berimbau 
De Waldemar é o Boa Voz 
Eu fui na Bahia pra tocar 
  
Eu fui na Bahia pra tocar 
  
Só restaram as histórias 
Que o tempo não apaga mais 
Cantando na Liberdade 
E também na Pero Vaz 
Eu fui na Bahia pra tocar 
  
Eu fui na Bahia pra tocar 
  
 
  
  
  



 

Antigamente (Boa Voz) 
  
Eu dei, eu dei,  
eu dei, eu dei 
Eu dei um nó no rami do berimbau 
  
     Eu dei, eu dei,  
     eu dei, eu dei 
     Eu dei um nó no rami do berimbau 
  
Que eu sou do tempo que dobrão era dinheiro 
E com uma pedra se tocava um berimbau 
E a alegria do negro acorrentado 
Era só a capoeira depois do canavial 
Eu dei, eu dei,  
eu dei, eu dei        
Eu dei um nó no rami do berimbau 
  
Mudaram mesmo até o nome dos santos 
Pra esconder a verdade do senhor 
Corpo fechado era chamado feitiço 
Diziam pára com isso, que aí lá vem o feitor 
Eu dei, eu dei,  
eu dei, eu dei 
Eu dei um nó no rami do berimbau 
  
Ainda me lembro quando alguém tava doente 
Não tinha médico, só um velho rezador 
Ia pro mato, trazia raiz-de-pau 
O doente levantava sem precisar de doutor 
Eu dei, eu dei,  
eu dei, eu dei 
Eu dei um nó no rami do berimbau 
  
Já não se faz mais como antigamente 
Houve a quebra das correntes, 
Mas de pouco adiantou 
Pois foi Zumbi, no Quilombo dos Palmares 
Grande a sua valentia, que o seu povo libertou 
Eu dei, eu dei,  
eu dei, eu dei 
Eu dei um nó no rami do berimbau 
  
 
  
  
  



 

Respeite o tempo menino (Boa Voz) 
  
Tu não sabe andar, já quer correr 
Cuidado moço pro mundo não lhe bater 
  
     Tu não sabe andar, já quer correr 
     Cuidado moço pro mundo não lhe bater 
  
Eu nunca vi dá rasteira 
Sem ginga sem base boa 
Só com muito treinamento 
Pra não dá o golpe à toa 
Tu não sabe andar, já quer correr 
Cuidado moço pro mundo não lhe bater 
  
Quem tem telhado de vidro 
Não joga pedra pro ar 
Pedra em cachorro morto 
Nunca vi ninguém jogar 
Tu não sabe andar, já quer correr 
Cuidado moço pro mundo não lhe bater 
  
Vê você a capoeira 
Que sempre nos aceitou 
Não importa meus defeitos 
Nunca me diz não senhor 
Tu não sabe andar, já quer correr 
Cuidado moço pro mundo não lhe bater 
  
Os bambas da capoeira 
Começaram no A B C 
Mas sempre com a consciência 
Que ainda têm o que aprender 
Tu não sabe andar, já quer correr 
Cuidado moço pro mundo não lhe bater 
  
O calado é vencedor 
Perguntar nunca é demais 
Humildade não é talento 
Pra quem quer viver em paz 
Tu não sabe andar, já quer correr 
Cuidado moço pro mundo não lhe bater 
  
Afobado come quente 
Diz o dito popular 
Eu digo na capoeira 
Que um dia eu chego lá 
Tu não sabe andar, já quer correr 
Cuidado moço pro mundo não lhe bater 
  
 
  
  
  



 

O velho e o menino (Boa Voz e Leo Filho) 
  
No terreiro lá de casa 
Eu vi chegar 
Um velho e um menino 
Que aqui eu vim contar 
  
     No terreiro lá de casa 
     Eu vi chegar 
     Um velho e um menino 
     Que aqui eu vim contar 
  
O velho um ancião 
Perto dos setenta anos 
O menino um rapazola 
Lá pelos seus doze anos 
No terreiro lá de casa 
Eu vi chegar 
Um velho e um menino 
Que aqui eu vim contar 
  
O velho disse menino 
Vim aqui pra te ensinar 
Tu faz parte do futuro 
Da nossa capoeira 
No terreiro lá de casa 
Eu vi chegar 
Um velho e um menino 
Que aqui eu vim contar 
  
Vento forte e calmaria 
Você vai ter que enfrentar 
Mas sendo um bom capoeira 
Você vai sempre passar 
No terreiro lá de casa 
Eu vi chegar 
Um velho e um menino 
Que aqui eu vim contar 
  
Terminando essa conversa 
Pude ver os dois jogar 
O Mestre sempre ensinando 
O aluno a pelejar 
No terreiro lá de casa 
Eu vi chegar 
Um velho e um menino 
Que aqui eu vim contar 
  
Mas não levou muito tempo 
A visão já se desfaz 
Se esses dois são quem eu penso 
Hoje o menino cresceu e  
O velho descansa em paz 
No terreiro lá de casa 
Eu vi chegar 
Um velho e um menino 
Que aqui eu vim conta  



 

Sinhá Dona (Boa Voz) 

  

A vida do capoeira 

Tá precisando mudar 

Ele quer contar com a ajuda 

Da Sinhá dona do lar 

  

Ê mulher 

Tu tá marcando bobeira 

Eu não conheço gaiola 

Que segure capoeira 

  

     Ê mulher 

     Tu tá marcando bobeira 

     Eu não conheço gaiola 

     Que segure capoeira 

  

Ele te ama 

Do fundo do coração 

Mas junto da capoeira 

Sua primeira paixão 

Ê mulher 

Tu tá marcando bobeira 

Eu não conheço gaiola 

Que segure capoeira 

  

Ele é como passarinho 

Livre e solto pelo ar 

Seu coração lhe carrega 

Pra onde o berimbau mandar 

Ê mulher 

Tu tá marcando bobeira 

Eu não conheço gaiola 

Que segure capoeira 

  

E até lá na prisão 

Pra tudo ele dá jeito 

Ensina pro delegado 

E tudo fica direito 

Ê mulher 

Tu tá marcando bobeira 

Eu não conheço gaiola 

Que segure capoeira 

  

Se tu quer ficar com ele 

Escute vou lhe dizer 

Paciência e respeito 

Faz parte do bem querer 

Ê mulher 

Tu tá marcando bobeira 

Eu não conheço gaiola 

Que segure capoeira 

  

E você que é capoeira 

E o namorado não é 

Não te deixa ir nas rodas 

Segurando no seu pé 

Ê mulher 

Tu tá marcando bobeira 

Eu não conheço gaiola 

Que segure capoeira 

  

Ouça bem o meu conselho 

Que é para bem viver 

Saiba mais da capoeira 

Que você vai lhe entender 

Ê mulher 

Tu tá marcando bobeira 

Eu não conheço gaiola 

Que segure capoeira 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  



 

Fazendo versos (Boa Voz) 
  
Fazendo versos eu já venho há muito tempo 
Valei-me Deus, nesse momento 
  
     Fazendo versos eu já venho há muito tempo 
     Valei-me Deus, nesse momento 
  
Letras sem pé nem cabeça 
Começa pelo final 
Não importa, colega velho 
Quem manda é o berimbau 
Fazendo versos eu já venho há muito tempo 
Valei-me Deus, nesse momento 
  
Inspiração é coisa que só Deus dá 
É coisa que tem mistério 
Ninguém sabe explicar 
Fazendo versos eu já venho há muito tempo 
Valei-me Deus, nesse momento 
  
Aprende a rimar com A, 
Aprende a rimar com B 
Respeitando os fundamentos 
Pro mundo ouvir você 
Fazendo versos eu já venho há muito tempo 
Valei-me Deus, nesse momento 
  
Ouvi Mestre Waldemar 
Traíra e Cobrinha Verde 
João Grande e João Pequeno 
Caiçara e Mucungê 
Fazendo versos eu já venho há muito tempo 
Valei-me Deus, nesse momento 
  
Não é sempre que se entende 
O que eles querem dizer 
Mas arrepia o seu corpo 
E faz teu sangue ferver 
Fazendo versos eu já venho há muito tempo 
Valei-me Deus, nesse momento 
  
 
  
  
  



 

Ingratidão (Boa Voz) 
  
Quati sozinho na mata 
É papá de onça 
Quati sozinho na mata 
É papá de onça 
  
Quati sozinho na mata 
  
     É papá de onça 
  
Quati sozinho na mata 
  
     É papá de onça 
  
Quando o quati tá no bando 
Põe a onça pra correr 
Mas quando ele tá sozinho 
Ele vira de comer 
Quati sozinho na mata 
  
Quati sozinho na mata 
  
Ontem tu não era nada 
Hoje o Mestre fez você 
Cuidado quati ingrato 
Que a onça vai te comer 
Quati sozinho na mata 
  
Quati sozinho na mata 
  
Esse canto é um aviso 
Pra você capoeirista 
Respeite sempre o seu Mestre 
Que te prepara pra vida 
Quati sozinho na mata 
  
Quati sozinho na mata 
  
Bicho ingrato é coisa feia 
Depois que caiu na rede 
Só resta aos seus companheiros 
Por o couro na parede 
Quati sozinho na mata 
  
Quati sozinho na mata 
  
Na vida tem coisas tristes 
Mas também tem alegrias 
No jogo da capoeira 
Preze a sua parceria 
Quati sozinho na mata 
  
Quati sozinho na mata 
  
  



 

Canto de saída (Boa Voz) 
  
Ê, ê, ê, sinhá 
Ê, ê, ê, sinhô 
Dá licença minha gente 
Que agora eu já me vou 
  
     Ê, ê, ê, sinhá 
     Ê, ê, ê, sinhô 
  
Dá licença minha gente 
Que agora eu já me vou 
  
Já aconteceu de tudo 
Todo mundo já jogou 
E até minha violinha 
Que falava já parou 
  
Dá licença minha gente 
Que agora eu já me vou 
  
Eu já joguei angola 
Benguela e regional 
Pois então chegou a hora 
De guardar meu berimbau 
  
Dá licença minha gente 
Que agora eu já me vou 
  
Já teve até jogo duro 
Jogador já se testou 
Mandingueiro e cantador 
Na roda já se encontrou 
  
Dá licença minha gente 
Que agora eu já me vou 
  
Jogo bonito e ligeiro 
A iúna já mostrou 
Teve angola com mandinga 
E jogo que se embolou 
  
Dá licença minha gente 
Que agora eu já me vou 
  
 
  
  

  



 

CD – Boa Voz (2) 

  
Lenda viva (Boa Voz - adapt. das cantigas de lavadeira) 
  
Mandei caiá meu sobrado 
Mandei, mandei, mandei 
Mandei caiá de amarelo 
Caiei, caiei, caiei 
Amarelo que lembra dourado 
Dourado, que é meu berimbau 
Dourado, de cordão de ouro 
Besouro, besouro, besouro 
Para quem nunca ouviu falar 
Pra aqueles que dizem: é lenda! 
Pois saibam que besouro preto 
Viveu, viveu e morreu 
Pras bandas de Maracangalha 
Sem temer a inimigo nenhum 
Não valeu, seu corpo fechado 
Pras facas de aticum 
Mas mesmo depois de morto 
Entre uma e outra cantiga 
Besouro vai sempre viver 
Enquanto existir mandinga 
Mandei caiá meu sobrado 
Mandei, mandei, mandei 
Mandei caiá de amarelo 
Caiei, caiei, caie 
Iê, viva meu Deus 
Iê, viva meu mestre 
Iê, salve Besouro 
  
 
  
  
  



 

Lamento do berimbau (Pelezinho GO) 
  
Berimbau chorou 
Chorou de lágrima 
Chorou de lágrima 
Chorou de lágrima 
  
     Berimbau chorou 
     Chorou de lágrima 
     Chorou de lágrima 
     Chorou de lágrima 
  
Berimbau chorou de lágrima 
Por causa de uma nação 
Só Deus sabe o sofrimento 
Que o negro teve na escravidão 
Berimbau chorou 
  
Negro deu a volta ao mundo 
No berimbau se agachou 
Berimbau viu tanto sofrimento 
Que até o arame se quebrou 
Berimbau chorou 
  
Amargura e tristeza 
Na senzala de sinhá 
Gunga, médio e viola 
Estavam ali pra consolar 
Berimbau chorou 
  
Berimbau chorou de lágrima 
Uma lágrima sentida 
Adeus mano velho 
É hora da despedida 
Berimbau chorou 
  
 
  
  
  



 

Livre arbítrio (Boa Voz) 
  
Só levo pra capoeira 
Quem quiser comigo ir 
Só levo pra capoeira 
Quem quiser comigo ir 
  
     Só levo pra capoeira 
     Quem quiser comigo ir 
     Só levo pra capoeira 
     Quem quiser comigo ir 
  
Já to nela há tanto tempo 
Que eu já nem me lembro mais 
Tocando meu berimbau 
E cantando eu sigo em paz 
  
Meu filho disse outro dia 
Ô meu pai me leva lá 
Quero ouvir esquindum-dum 
Que tu chama berimbau 
  
Obrigar não faço não 
Mas eu levo ele pra ver 
E se for de coração 
Capoeira ele vai ser 
  
Capoeira é esporte 
Saúde e filosofia 
Se eu continuar falando 
Converso pra mais de dia 
  
Só quem nasce capoeira 
Sabe a falta que ela faz 
Já tô ficando velhinho 
Cada dia gosto mais 
  
 
  
  
  



 

Pau que nasce torto (papagaio velho) - (Boa Voz) 
  
Papagaio velho não aprende a falar 
Aprendeu errado, é difícil endireitar 
  
     Papagaio velho não aprende a falar 
     Aprendeu errado, é difícil endireitar 
  
A meia lua de frente 
Tem que encaixar o quadril 
Capriche no movimento 
Já que todo mundo viu 
  
Olha o jeito dessa armada 
Ta igual de bailarino 
Ainda fica me olhando 
Veja se eu estou sorrindo 
  
Capoeira sem esquiva 
É carro sem direção 
Parte pra cima do golpe 
Sem saber qual a razão 
  
Olha o pau que nasce torto 
Tarde ou nunca se endireita 
Eu não acredito nisso 
Se treinar você se ajeita 
  
 
  
  
  



 

Peleja do riachão (DP)  
  
Riachão tava cantando, ai meu Deus 
Na cidade do Açu 
Quando apareceu um negro  
Quando apareceu um negro 
Da espécie de urubu 
Com uma camisa de sola ai meu Deus 
E calça de couro cru 
Beiço grosso e virado ai meu Deus 
Como a sola de um chinelo 
Um olho muito encarnado  
Um olho muito encarnado) 
O outro bastante amarelo 
Convidou a Riachão ai meu Deus 
Pra vir cantar martelo 
Riachão lhe respondeu 
Eu aqui não to cantando oi iaiá 
Com negro desconhecido 
Você pode ser cativo oi iaiá 
E ta por ai fugido  
Isso é dar fala nambú  
Isso é dar fala nambú  
Puxa já negro enxerido 
Eu sou livre como o vento oi iaiá 
A minha linhagem é nobre 
Nasci dentro da nobreza oi iaiá  
Não nasci na raça pobre 
Você nega por que quer 
Está conhecido demais 
Se você não for cativo oi iaiá 
Me diga o que você faz 
Seja livre ou seja escravo 
Eu quero cantar martelo 
Afine sua viola 
Vamos entrar em duelo 
Só com a minha presença 
O senhor já tá amarelo,  
Camaradinha 
Viva meu Deus 
  
 
  
  
  



 

O sabiá (Boa Voz) 
  
Planta milho sinhá que eu colho 
Planta milho sinhá que eu colho 
  
     Planta milho sinhá que eu colho 
  
Planta milho sinhá que eu colho 
 

Cantava meu sabiá 
 

No canto da capoeira 
 

Tanta vez ouvi falar 
 

Da sabiá laranjeira 
 

E hoje ouço seu cantar 
 

Quantas vezes na Ribeira 
 

Lá na tenda de sinhá 
 

Cantador falava assim 
 

Como canta o sabiá 
 

Meu pai me disse menino 
 

Não me mate o sabiá 
 

Quem mata o que não se come 
 

Não perde por esperar 
  
 
  
  
  



 

Berimbau viola (Macaco preto) 
  
Berimbau viola 
Berimbau viola 
Por que será 
Que a viola chora 
  
     Berimbau viola 
     Berimbau viola 
     Por que será 
     Que a viola chora 
  
Será saudade 
Da Cabinda de Luanda 
Que o navio deixou pra trás  
Nas águas da velha Kianda 
  
Chora lembrando 
Dos tempos do cativeiro 
Dos negros acorrentados 
Dentro do navio negreiro 
  
Gunga tá velho 
Mas ainda conta história 
Viola chora 
Lembrando dos tempos de outrora 
  
Chora por Bimba 
Pastinha e Valdemar 
Grandes mestres de verdade 
Que de saudade 
viola põe-se a chorar 
  
 
  
  
  



 

Vadiação (Boa Voz) 
  
Chama ioiô, chama iaiá, 
Berimbau me chama 
Eu vou 
Vadiar 
  
     Chama ioiô, chama iai, 
     Berimbau me chama 
     Eu vou 
     Vadiar 
  
Nem adianta 
Tu tentar me segurar 
Corrente já foi quebrada 
E hoje eu quero é vadiar 
  
Dizia a lei 
É proibido vadiar 
Mas eu sentia no peito 
A vontade de jogar 
  
Andei, vaguei 
Sem saber no que pensar 
Sempre fui trabalhador 
Mas também capoeira 
  
De tocar meu berimbau 
E uma cantiga levar 
Mostrando meus sentimentos 
Sem ninguém prejudicar 
  
O bem e o mal 
Nunca andaram de mãos dadas 
Não escolhem preto nem branco 
Ao findar esta jornada 
  
 
  



 

Baleiro (Boa Voz) 
  
Baleiro o que vende ai? 
Pipoca e amendoim 
Baleiro o que vende ai? 
Pipoca e amendoim 
  
     Baleiro o que vende ai? 
     Pipoca e amendoim 
     Baleiro o que vende ai? 
     Pipoca e amendoim 
  
Sou baleiro sim sinhô 
Mas não sou qualquer um não 
Vendi bala na Bahia 
Nas festas da Conceição 
  
O que esses olhos já viram 
Nas rodas de capoeira 
Se eu fosse lhes contar 
Levava uma vida inteira 
  
Vi um negro alto e forte 
Com seu berimbau na mão 
Escutei falar: é Bimba! 
Igual a esse não tem não 
  
Vi um velhote baixinho 
Com toda autoridade 
Levando na cantoria 
Um tal lá da Liberdade 
  
Tinha mais gente chegando 
E até uns que dava medo 
Mas eu ficava olhando 
E aprendendo seus segredos 
  
Um dia cheguei mais perto 
E um deles olhou pra mim 
Mas antes que eu me assustasse 
Baleiro o que vende ai? 
  
 
  
  
  



 

Coisa mandada (Boa Voz) 
  
Isso é coisa mandada 
Isso é coisa mandada 
  
     Isso é coisa mandada 
     Isso é coisa mandada 
  
Eu sempre andei de noite 
Quanta vez na madrugada 
No meio da malandragem 
Nunca me aconteceu nada 
De repente tudo muda 
Deve ser coisa mandada 
  
     Isso é coisa mandada 
     Isso é coisa mandada 
     Isso é coisa mandada 
     Isso é coisa mandada 
  
Mateiro velho nasci 
Andei na mata fechada 
Serpente corre de mim 
E até onça pintada 
  
De repente nego véio 
Olha o que me aconteceu 
Tudo que andava certo 
Hoje desapareceu 
  
Olha lá meu gunga velho 
Companheiro de estrada 
Quando fui ver outro dia 
Verga e cabaça quebrada 
  
Eu nunca fui pára raio 
E nunca me pegou nada 
Maldade passa de longe 
Tenho uma sorte danada 
  
Sempre tive fé em Deus 
E nas coisas mais sagradas 
Me valha Senhor Jesus 
Derruba a coisa mandada 
  
Sai pra lá coisa ruim 
Não cruza na minha estrada 
Cuidado sou capoeira 
Vacilou tomou pernada 
  
 
  
  
  



 

Acende a luz (Boa Voz) 
  
Acende a luz crioula 
Pro terreiro clarear 
  
     Acende a luz crioula 
  
Pro terreiro clarear 
 

Traz pra fora o candeeiro 
 

Que a roda vai começar 
 

Hoje é noite sem lua 
 

E os cabras já vão chegar 
 

Hoje é dia de festa 
 

Capoeira no arraial 
 

Lá vem Besouro e Zumbi 
 

Seu Traíra e Paraná 
 

Tem uns pretos batuqueiro 
 

Que vieram pra cantar 
 

De cantador pra cantador 
 

Já lá vem seu Valdemar 
 

Corre lá pega meu gunga 
 

Pra Mestre Bimba tocar 
 

Nega traz meu candeeiro 
 

E não deixa apagar 
  
 
  
  
  



 

Mundo enganador (DP) 
  
Todo mundo quer ser bom 
Todo mundo quer ser bom 
Mas ruim ninguém quer ser 
Todo mundo quer matar 
Mas ninguém não quer morrer 
Já não sei como se vive 
Aí Meu Deus 
Nesse mundo enganador 
Fala muito é falador 
Quem fala pouco é manhoso 
Come muito é guloso 
Come pouco é sovino 
Se bater é desordeiro 
Ó meu Deus 
Se apanha ele é mofino 
Trabalho tem marimbondo 
Fazer casa no capim 
Vem o vento leva ela 
Ai meu Deus 
Marimbondo leva fim 
Caveira quem te matou 
Ai meu Deus 
Foi a língua meu senhor 
Eu sempre te dei conselho 
Tu pensava ser ruim 
E eu sempre lhe avisando 
Colega velho 
Inveja matou Caim,  
camará 
Iê viva meu Deus 
Iê a capoeira 
  
 
  
  
  



 

Graúna (Boa Voz) 
  
Graúna, graúna, onde vai você? 
Onde vai, onde vai você 
  
     Graúna, graúna, onde vai você? 
  
Grauna, onde vai você? 
 

Vou cantar lá no ipê 
 

Onde vai, graúna, onde vai você 
 

Eu ia pelo caminho 
 

Quando ouvi o seu cantar 
 

Não me pergunte porque 
 

Comecei arrepiar 
 

Me lembrei da capoeira 
 

E dos nossos ancestrais 
 

De repente fez silêncio 
 

Ela parou de cantar 
 

A ave bateu asa 
 

Foi cantar noutro lugar 
 

Onde vai graúna, onde vai você 
  
 
  
  
  



 

Eu vi relampear (Boa Voz) 
  
Eu vi relampear 
O iaiá, eu vi relampear. 
  
     Eu vi relampear 
  
Na roda relampear 
 

Sem barulho de trovão 
 

Pé passou perto demais 
 

Se não esquiva o cabra cai 
 

Navalho riscou ligeiro 
 

Faísca brilhou no ar 
 

Iaiá lá vem cruzo de carreiro 
 

Golpe que vale lembrar 
 

Ô dindinha meu joelho 
 

Cuidado pra não quebrar 
 
  
 
  
  
  



 

A moça do sobrado (Boa Voz) 
  
A moça do sobrado me chamou  
Venha ver, capoeira meu sinhô 
  
     A moça do sobrado me chamou  
     Venha ver, capoeira meu sinhô 
  
Sinhá mocinha 
Gostava de aparecer 
Nos domingos de tardinha 
Para a capoeira ver 
  
Ficava olhando 
Admirando encantada 
Sem entender muito bem 
Os negros dando pernadas 
  
A energia, 
Que da roda ia saindo 
Mexia com os sentimentos 
De quem tava vendo e ouvindo 
  
Muitas das vezes 
Dali jogava dinheiro 
Premiando o jogador 
Que mais gostasse de ver 
  
Chegava o pai 
Sinhá moça disfarçava 
Dizia será que um dia 
Posso descer na calçada? 
  
Caindo a noite 
A negrada ia embora 
Sinhá ficava esperando 
Quem sabe uma outra hora? 
  
 
  
  
  



 

A carta de Besouro (Boa Voz) 
  
Oi, quem mandou levar 
Essa carta pra sinhá! 
  
     Quem mandou levar 
  
Óia lá Besouro preto 
 

No jogo da emboscada 
 

Vão tentar lhe enganar 
 

Nego não sabia ler 
 

E a carta foi levar 
 

Mas o que tava lá dentro 
 

Era coisa de matar 
 

E se for pra S. Caetano 
 

Cuidado pra não quebrar 
 

Pois pra lá não tem mais jeito 
 

Cuidado seu Mangagá 
 

Vai virar toco de pau 
 

Ou inseto pra escapar? 
 

Se caiu na armadilha 
 

Dê seu jeito de escapar 
  
 
  
  
  



 

Chora menino (DP) 
  
Oi chora menino 
  
     Nhé, nhé, nhé  
  
Menino chorou 
 

Cala a boca menino 
 

Menino chorão 
 

Ô chora menino 
 

Pó que não mamou 
 

Menino malvado 
 

Menino chorou 
 

Chora menino 
  
 
 

  



 

CD – Boa Voz (3) 

 
 

Uma vida (Boa Voz) 
  
O tempo passa, o tempo passa 
E nem sempre a gente vê 
Um dia já fui menino 
Ontem eu era rapaz 
Hoje me chamam senhor 
Quanta coisa aconteceu 
Ao longo de minha vida 
Mas nela tudo valeu 
São experiências vividas 
Que coisa boa é lembrar 
Quando veio a capoeira 
Tocou no meu corpo inteiro 
Tocou nos pés e nas mãos 
Entrou na minha cabeça 
Foi morar no coração 
Hoje, mais velho 
Ainda ouço o berimbau 
Tocando com nostalgia 
No fundo do meu quintal 
É o meu filho pequeno 
Seguindo os passos do pai 
Agradeço a Deus do céu 
Pelo dom que ele me deu 
No meio da capoeira 
Ser chamado cantador 
Quando eu morrer 
Oi iáiá, quando eu morrer 
Não precisa me enterrar 
Ponha na beira do rio 
Deixa a água me levar 
Quem tem paradeiro certo 
Vai lá pro céu descansar, camará 
Iê viva meu Deus! 
  
  
  
  



 

Preta Bá (Caxias) 
  
Meu Deus, cadê Preta Bá, meu Deus 

Meu Deus, cadê Preta Bá, meu Deus 
  

Meu Deus, cadê Preta Bá, meu Deus 

Meu Deus, cadê Preta Bá, meu Deus 
  
O filho do coronel 

Chora no colo de sinhá 

Toda noite quando acorda 

Procurando Preta Bá 
Meu Deus... 

 

Preta Bá que o criou 

Como se fosse filho seu 

E o menino só vingou 

Porque Preta Bá, de seu leite lhe deu 
Meu Deus... 

 

Coronel disse que sim 

Ninguém vai dizer que não 

Preta Bá criou seu filho 

Acabou sua missão 
Meu Deus... 

 

Preta Bá, batendo o pilão 

Ouviu a voz do coronel 

Negra chegou sua hora 

Faça uma prece a Deus do céu 
Meu Deus... 

 

Preta Bá foi castigada 

Por algo que não cometeu 

Mas quando foi descoberto 

Era tarde demais, Preta Bá morreu 
Meu Deus... 

 

Coronel anda calado 

Triste a se lamentar 

Preta Bá não suportou 

O castigo que lhe mandou dar 
Meu Deus... 

 

Quem sabe esse coronel 

Não soubesse o que fazia 

Pois não levou muito tempo 

E sem Preta Bá o menino morria 
Meu Deus... 

 

Sabe Deus pra onde foi 

E eu fico a imaginar 

Que o filho do coronel 

Se encontrou com Preta Bá 
Meu Deus... 

 

  



 

Histórias de Lemba (Esquilo) 
  
Histórias de Lemba 
Lemba aê Lemba 
Histórias de Lemba 
Lemba aê Lemba 
História de Lemba... 
  

Histórias de Lemba 
Lemba aê Lemba 
Histórias de Lemba 
Lemba aê Lemba 

  
Lemba do barro vermelho 
Como se ouve falar 
No terreiro de Don'Ana 
Chama-se Elegba 
História de Lemba... 
  
Arrancaram a língua fora 
Tiraram a pele do negro 
Deram-lhe um banho de mel 
E o levaram a um formigueiro 
História de Lemba... 
  
Os mais velhos me contaram 
E eu não canso de dizer 
No terreiro de Don'Ana 
Lemba foi aparecer 
História de Lemba... 
  
  



 

Dendê (Boa Voz) 
  
Quero ver dendê 
Quero ver dendê 
Na roda de bamba, eu, 
Quero ver dendê 
Quero ver dendê... 
  

Quero ver dendê 
Quero ver dendê 
Na roda de bamba, eu, 
Quero ver dendê 

  
Agbá é àduní  
nagôs, malês e obás 
É tata que adupé 
Por que eu quero ver dendê 
Quero ver dendê... 
  
E pra quem quiser dizer, oi iáiá 
Que essa língua não é minha 
Preste atenção na cantiga 
Que vosmicê vai me entender 
Quero ver dendê... 
  
É banda lá no quimbundo 
Cangerê que imbelecô 
É mo jubá de oió 
Por que eu quero ver dendê 
Quero ver dendê... 
  
É tempo que passa, é tempo 
Ai meu Deus 
Que esse povo veio de lá 
É preciso entender 
Um pouco do seu cantar 
Quero ver dendê... 
  

 
 
Tem fome faz ageum 
Tá triste é de calundú 
Dinheiro me dê equé 
Por que eu quero ver dendê 
Quero ver dendê... 
  
Outro dia escutei 
Indaka de afofô 
E fui procurar saber 
Que é o tal do falador 
Quero ver dendê... 
  
Em toda a cantoria 
Eu peço pra ver dendê 
Do banto coisa excelente 
Bom mesmo é ter dendê 
Quero ver dendê... 
  
Surpreso fiquei ao ver 
Buscando no Iorubá 
Que a frase para sempre 
É a palavra àbádá 
Quero ver dendê...  
  
Pra oxalá de òrum 
Eu peço minha àsálù 
E na terra pros meus òrés 
Eu peço pra ver dendê 
Quero ver dendê... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  



 

Luanda (Boa Voz) 
  
Oh aê! Luanda 
Oh aê! Luanda 
  

Oh aê! Luanda 
Oh aê! Luanda 

  
A capoeira é de bamba querer 
A capoeira é de querer bandar 
  

A capoeira é de bamba querer 
A capoeira é de querer bandar 

  
Quem mandou dizer 
Que ia me encontrar 
Se isso acontecer 
Não vai me pegar 
  
Quem me viu me vê 
Quem me vê me viu 
Mas se tem mandinga 
Tava eu lá, sumiu 
  

A capoeira é de bamba querer 
A capoeira é de querer bandar 
A capoeira é de bamba querer 
A capoeira é de querer bandar 

  
Pois na capoeira 
Posso lhe aformar 
Não tem bobo não 
Lá só tem bamba 
  
Quem mandou o recado 
Já mandei voltar 
Pro mesmo endereço 
E lá vai chegar 
  
  



 

Roupa de homem (Boa Voz) 
  
Mandei fazer um terno 
(mandei fazer um terno) 
(Colega véio) 
Pro dia do casamento 
Deixei em cima da mesa 
Ainda não era o momento 
Noutro dia bem cedinho 
(Colega véio) 
Olha o que me aconteceu 
Meu filho foi pra escola 
Usando o que não era seu 
Ao chegar, a professora, 
(Ai meu Deus) 
Olhando pra ele falou 
"Moleque toma seu tino, 
Que roupa de homem não dá em menino 
  
Roupa de homem não dá em menino 
Roupa de homem não dá em menino 
  

Roupa de homem não dá em menino 
  
  



 

Seus olhos (Boa Voz) 
  
Seus olhos parecem dois rios rolando pro mar 
Quando você chora, quando você chora 
E eu como bom capoeira não posso negar 
Que o meu berimbau também já me fez chorar 
  

Seus olhos parecem dois rios rolando pro mar 
Quando você chora, quando você chora 
E eu como bom capoeira não posso negar 
Que o meu berimbau também já me fez chorar 

  
Tem choro de alegria 
Choro de tristeza e dor 
Cada um tem seus motivos 
Tem até choro de amor 
Seu olhos... 
  
Talvez pela falta de jeito 
Do cabra valente 
Quando quer disfarçar 
É quando ele mais sente 
  
Em dados momentos da vida 
É preciso entender 
Quando é forte demais 
É a hora de ceder 
Seu olhos... 
  
Se diz o ditado 
Que o homem não pode chorar 
Como posso explicar 
Se quando nasce, ele chora 
  
  



 

O Mestre falou (Boa Voz) 
  
É, meu Mestre falou assim 
Menino não precisa preocupar 
Que a vida que se leva é essa mesma 
E a capoeira não deixa nada faltar 
  

É, meu Mestre falou assim 
Menino não precisa preocupar 
Que a vida que se leva é essa mesma 
E a capoeira não deixa nada faltar 

  
Até naquilo que mais te incomoda 
Às vezes você tem que relaxar 
Conversa com teu Mestre, e vai pra roda 
Que a capoeira bota tudo no lugar 
  
E se o que você quer é amizade 
E ainda mais difícil, verdadeira 
Junte a humildade ao bom caráter 
E só então você vai pra capoeira 
  
E àquele com "marra" de valentão 
E que faz mais barulho que ação 
Cuidado, camarada, a capoeira 
Não é o que tu "tá" pensando não 
  
Perguntei: "Caveira quem te matou?" 
Respondo que o calado é vencedor 
Por que o veneno que sai pela boca 
É mais mortal que aquele que entrou 
  
Em tudo o que se passa pela vida 
O que é mais difícil de entender 
É que pra conseguir felicidade 
É preciso viver e conviver   
  
  



 

Mata fechada (Boa Voz) 
  
É na mata fechada 
É na mata fechada 
Quero ver jogar, capoeira... 
Meu saraiá 
  

É na mata fechada 
É na mata fechada 
Quero ver jogar, capoeira... 
Meu saraiá 

  
Ali tem cobra coral 
Aranha carangueijeira 
Bom lugar pra se fazer 
A roda da capoeira 
Lá na mata fechada... 
  
Tem o canto da araponga 
Junto com o sabiá 
Tem até uma caninana 
Sempre no mesmo lugar 
Lá na mata fechada... 
  
Ali não vai qualquer um 
Cada um tem seu talento 
Pois quem faz o cabra bamba 
É a força de São Bento 
Lá na mata fechada... 
  
De garra e bico afiados 
Voa gavião e gralha 
Parece até o capoeira 
Quando traz sua navalha 
Lá na mata fechada... 
 
 
 
  
Voa, voa passarinho 
Rasteja cobra malvada 
Corisco riscando o céu 
Quando ronca a trovoada 
Lá na mata fechada... 
  
Por ali passou escravo 
Construindo esse caminho 
Se você puder sentir 
Ali tu não "tá" sozinho 
Lá na mata fechada... 
  
Enrosca o pé no cipó 
Ranca toco de espinhal 
Faz a sequência do Mestre 
No toque do berimbau 
Lá na mata fechada... 

  
É lugar que tem mandinga 
Coisa que a mim não compete 
Com essa quadra fica oito 
Pra quebrar o número sete 
Lá na mata fechada... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Mariana (Boa Voz) 
  
Nega Mariana 
Por que mandou me chamar 
  

Nega Mariana 
Por que mandou me chamar 

  
Pois não vê que eu "tô" ocupado? 
Lá vem essa nega pra me perturbar 
Ela disse o cumê tá na mesa 
Os moleques chorando se chegue pra cá 
  
Ela viu quando acordei cedinho 
E botei a cabaça no sol pra secar 
Dei um trato na verga e no arame 
E, falando baixinho, fui cantarolar 
  
Ela sabe que eu tenho um chamego 
E que tenho medo de me aperrear 
Essa praga de nega danada 
Se vê capoeira, vem me azucrinar 
  
Por favor, me desculpe o vexame 
Se moça bonita vier me falar 
Essa nega em tudo se mete 
Até meus negócios quer atrapalhar 
  
Olha lá a roda "tá" formada 
Eu fico pensando em me aproximar 
Por que vai que ela cisma de ir embora 
E sem Mariana não posso ficar 
  
  



 
 

Maior é Deus (Boa Voz) 
  
Só eu te conheço 
(Só eu te conheço, colega véio) 
Mas você não me conhece 
As aparências enganam 
Nem tudo é o que parece 
O senhor é conhecido, colega véio 
Em todo lugar que eu vou 
Precedido pela fama 
De todo bom jogador 
Eu não sou ninguém 
(Eu não sou ninguém, colega véio) 
Mas eu ando por aí 
Tocando meu berimbau 
Jogando e cantando assim: 
Maior é Deus 
Pequeno sou eu 
E o que eu tenho 
Foi Deus que me deu 
  

Maior é Deus 
Pequeno sou eu 

  
  



 
 

Reza forte (Boa Voz) 
  
Se a reza é forte 
Do mandingueiro 
Deus é maior 
Não tenho medo 
  

Se a reza é forte 
Do mandingueiro 
Deus é maior 
Não tenho medo 

  
Fez as suas orações 
Falou com a terra e com o ar 
Foi quando olhou pra mim 
E me chamou pra jogar 
  
Rodou pernada pra lá 
Rodou pernada pra cá 
No jogo do embolador 
Eu não sei quem vai ganhar 
  
Moço não bata no peito 
Quando for roda de rua 
No jogo da capoeira 
Outra hora continua 
  
Na vida e na capoeira 
Nem sempre é como se quer 
O certo é ter Deus no peito 
Muita força e muita fé 
  
  



 
 

Explique por que (Mobília) 
  
Meu Deus 
Me explique isso por que? 
Meu Deus 
Eu não consigo entender 
  

Meu Deus 
Me explique isso por que? 
Meu Deus 
Eu não consigo entender 

  
Estão dizendo por aí 
Que a capoeira não é mais nossa 
Antiguidade não é posto 
E que isso não importa 
Meu Deus... 
  
Andam vulgarizando 
A linda palavra Mestre 
Se formando por aí 
Muitos deles nem merecem 
Meu Deus... 
  
Falo com Deus todo dia 
Peço em minhas orações 
Que respeitem a capoeira 
Tenham por ela paixão 
Meu Deus... 
  
A capoeira é bem maior 
Do que se pensa que é 
Treine firme, treine forte 
E ela te dirá quem é 
Meu Deus... 
  
  



 
 

Zabelê (Boa Voz) 
  
Teu nego mandou dizer 
Pedindo pra esquecer 
De tudo o que ele te fez, por favor 
Volta pra cá Zabelê 
  

Volta pra cá Zabelê 
Volta pra cá Zabelê 
Volta pra cá Zabelê 
Que eu quero ficar com você 

  
Não é sempre que se consegue 
Alguém que te compreenda 
O amor é chama tão rara 
Que talvez nunca se acenda 
  
Isabel é moça tranquila 
E sempre me acompanhou 
Eu não sei o que foi que me deu 
Que um dia eu deixei Zabelê 
  
Andei por aí a fora 
Sem nunca olhar pra trás 
Até que um dia voltei 
E já não te encontrei mais, Zabelê 
  
E hoje eu toco meu gunga 
Na esperança de te ver 
Entrar por aquela porta 
E nunca mais te perder, Zabelê 
  
  



 
 

Boa semente (Boa Voz) 
  
Pela ramagem da árvore 
Sei a fruta que ela dá 
Isso é mandinga, cumpadre 
Pode acreditar 
  
Se a fruta é boa 
Ela dá boa semente 
Ela dá boa semente 
Ela dá boa semente 
  

Se a fruta é boa 
Ela dá boa semente 
Ela dá boa semente 
Ela dá boa semente 

  
A graviola... 
Ela dá boa semente 
Ela dá boa semente 
Ela dá boa semente 
  
O maracujá... 
Ele dá boa semente 
Ele dá boa semente 
É pra dar boa semente 
  
Se a fruta é boa 
Ela dá boa semente 
Ela dá boa semente 
É pra dar boa semente 
  
  



 
 

Quadras (Boa Voz) 
  
1. 
Meu Mestre me dê licença 
(Meu Mestre me dê licença) 
Pra fazer esse trabalho 
De buscar a sua essência 
Com respeito e humildade 
  
O motivo dos meus versos 
E da minha cantoria 
É lembrar seus fundamentos 
E sua sabedoria, camarada 
  
Água de beber 

ê ê água de beber camará 
  
Viva meu Deus 

ê ê viva meu Deus camará 
  
Viva meu Mestre 

ê ê viva meu Mestre camará 
  
Faca de furar 

ê ê faca de furar camará 
  
  
2. 
Iê, casca de côco 
(Iê, casca de côco) 
Que tava no meu terreiro 
Vovó dizia: 
Faz lembrar do cativeiro 
  
Vovó não quer 
Casca de côco 
Vovó não quer 
Casca de côco 
  

Vovó não quer 
Casca de côco  
Vovó não quer 
Casca de côco 

  
  
3. 
Menino não cante à toa 
(Menino não cante à toa) 
Nem vá em toda função 
Arrancar ponta de touro 
Quebrar fúria de leão 
  
Nem sempre é a força que manda 
E nem a disposição 
A cabeça é pra pensar 
Quando o julgo é a razão, camarada  



 
 

  
ê aruandê 
  
é hora é hora 
  
ai ai galo cantou 
  
  
4. 
Beijo de mulher cansada 
(Beijo de mulher cansada) 
O velho Zuza falou: 
Diz que tem gosto de chumbo 
cuidado seu beijador, camada,  
  
ê aruandê 
  
viva a Deus do céu 
  
é goma de engomar 
  
  
5. 
Água que bate na pedra 
(Água que bate na pedra) 
Nem sempre que bate fura 
Moleque da língua solta 
E velha que tem usura 
Põe os dois numa panela 
Que desgraça de mistura, camarada,  
  
ê viva meu Deus 
  
ê aruandê 
  
ê viva meu Mestre 
  
  
6. 
Outro dia ouvi um caso 
(Outro dia ouvi um caso) 
Falando do escorpião 
Eita bicho perigoso 
Se deixar te morde a mão 
É melhor bater com um pau 
E deixar ele no chão, camará 
  
ê é hora é hora 
  
iê vamos se embora 
  
Pela barra afora 
  
  
 
 



 
 

7. 
Vi água de morro abaixo 
(Vi água de morro abaixo) 
Vi fogo de morro acima 
Com eles não há quem possa 
Não tem nada que combina 
O homem de bom juízo 
Pede ajuda divina, camará,  
  
viva Deus do céu 
  
iê aruandê 
  
goma de engomar 
  
iê aruandê 
  
água de beber 
  
  
8. 
E Deus num dá asa à cobra 
(E Deus num dá asa à cobra) 
Quando dá tira o veneno 
Já pensou coral voando 
Em quanta gente morrendo 
Eita bicho peçonhento 
Traiçoeiro e imundo 
Já estava no paraíso 
Quando Deus criou o mundo, camará 
  
água de beber 
  
iê aruandê 
  
a volta do mundo 
  
iê que o mundo deu 
  
  
9. 
Onça preta lá na mata 
(Onça preta lá na mata) 
Avistou um javali 
Bicho de presa afiada 
Já matou até sucuri 
Gavião que se preza 
Não dá asa a bem-te-vi, camarada 
  
é hora é hora 
  
ai ai viva meu Deus 
  
ai ai volta do mundo 
  
iê que o mundo deu 



 
 

   
10. 
Sou eu que me deito tarde 
(Sou eu que me deito tarde) 
Sou eu que levanto cedo 
Sou eu que já fui jurado 
De jura, não tenho medo 
A fumaça do cachinbo 
Descobre qualquer segredo, camará 
  
ele é mandingueiro 
  
iê aruandê 
  
ai é cabedeê 
  
e viva a Deus do céu 
  
oi faca de furar 
  
  
11. 
Oração de Cipriano 
(Oração de Cipriano) 
Oração de santo forte 
Reza pra quebrar mandinga 
Reza pra livrar da morte 
É reza do capoeira 
Que no jogo pede sorte, camarada 
  
ê é hora é hora 
  
ai ai vamos sem embora 
  
pela barra afora 
  
e viva a Deus do céu 
  
vamos se embora 
  
  
 
Corridos (DP) 
  
Oi sim, sim, sim, oi não, não, não 
  

Oi sim, sim, sim, oi não, não, não 
  
Quebra lami comugê 
  

maca 
  
A cobra lhe morde 
  

O senhor São Bento 
  



 
 

Vou dizer a meu sinhô 
Que a manteiga derramou 
  

Vou dizer a meu sinhô 
Que a manteiga derramou 

  
ê ai ai ai ai ai 
A de lelê 
  

A de lelê 
 

 

 

 

  



 
 

CD – Boa Voz (4) 
 

 

Homenagem a Angola (Paginê) 

 

----------------------- 

 

 

Menino que vende aí? (Ladainha tradicional) 

 

Menino que vende aí 

Vendo arroz do Maranhão 

Na cova de Salomão 

Sou discípulo que aprendo 

Sou Mestre que dou lição 

O Mestre que me ensinou 

Tá no engenho da Conceição 

Quem me batizou as pernas 

Quem me curou de doença 

A ele devo dinheiro, saúde e obrigação 

O segredo de São Cosme 

Só quem sabe é Damião 

Com a força de Sansão 

E oração de São Matheus 

Quando fico meio zangado 

Quem pode comigo é Deus 

Iê viva meu Deus 

 

 

  



 
 

Jangadeiro (Corrido de Angola) 

 

Jangadeiro tá longe do barco 

Marinheiro tá longe do mar 

Sinto a falta do meu berimbau 

Sem capoeira não posso ficar 

 

Jangadeiro tá longe do barco 

Marinheiro tá longe do mar 

Sinto a falta do meu berimbau 

Sem capoeira não posso ficar 

 

Jangadeiro tá longe do mar 

Tabaréu tá longe do sertão 

Sentindo saudade, querendo voltar 

 

Jogador longe dos fundamentos 

Como pode querer melhorar 

 

Cantador longe do sentimento 

Não faz o corpo arrepiar 

 

Berimbau anda lhe procurando 

A capoeira mandou-lhe chamar 

 

A vida tá longe da morte 

E a qualquer momento pode encontrar 

 

Ô jangadeiro 

Tá longe do barco 

 

O marinheiro  

Tá longe do mar 

 

 

  



 
 

Angola me chamou (Boa Voz) 

 

Angola me chamou 

Eu vim aqui Angola 

 

Angola me chamou 

Eu vim aqui Angola 

 

É coisa de mãe e filho 

Você não me viu crescer 

Dá licença tô chegando 

Eu vim pra te conhecer 

 

De pequeno já sentia 

Que um dia vinha pra cá 

Contemplar tua beleza 

Terra dos meus ancestrais 

 

Outro dia ouvi dizer 

De onde venho ainda tem mais 

Negro pelo mundo a fora 

Mostra que é capaz 

 

Um dia quando me for 

Canto de dentro pra fora 

Parte do meu coração 

Vai ficar dentro de Angola 

 

 

 

  



 
 

Morrer de tristeza (Boa Voz) 

 

Se é pra me matar de tristeza 

Não vá longe, por favor 

É só me tirar a capoeira 

E eu vou morrer, sim senhor! 

 

Se é pra me matar de tristeza 

Não vá longe, por favor 

É só me tirar a capoeira 

E eu vou morrer, sim senhor! 

 

Pra onde eu vou pra ouvir bom berimbau? 

Pra onde eu vou pra ouvir bom tocador? 

Pra ver menino jogando com negro velho? 

Escutar chula lamento de cantador? 

 

Que a amizade se faz de um dia pro outro 

Vira família, fortalece o coração 

Onde a saudade bate na porte, ligeira 

E a voz do peito fala mais do que a razão 

 

É onde eu ouço os conselhos do meu Mestre 

Pra caminhar nesse mundo enganador 

Quebrar correntes e viver na liberdade 

Curar mazelas que ninguém nunca curou 

 

A cada dia renovar conhecimentos 

Rapaz e moço, criança e ancião 

Na mulher sábia que edifica a sua casa 

A capoeira é essa imensidão 

 

Um dia eu me afastei um pouco dela 

Voltei depressa, pois senti falta demais 

Cuidou de mim e logo me trouxe a calma 

A capoeira me traz alegria e paz 

 

A capoeira é um presente de Deus 

Pra comparar é como o sopro de vida 

Por isso eu disse, e se alguém não entendeu 

Sem a capoeira eu não consigo viver 

 

 

 

  



 
 

Cura Eu Maria (Da Ilha) 

 

Cura eu Maria, Cura eu Maria 

Nada comigo dá certo 

Cura eu Maria 

 

Cura eu Maria, Cura eu Maria 

Nada comigo dá certo 

Cura eu Maria 

 

Vai pro mato, arranca planta 

Vai pro rio, tira água 

Junta as forças desta terra 

Faz oração mãe Maria 

 

Posso até lhe confessar 

Não carrego patuá 

São plantas da natureza 

Você pode me curar 

 

Vai pra aquele teu cantinho 

Onde tu faz oração 

Dá comida pra sereia 

Como diz a tradição 

 

Vamos juntos em cativeiro 

Posso até te acompanhar 

Só me fala no momento 

Onde não posso ficar 

 

Estou feliz e agradeço a Deus do céu 

Maria já me curou 

E também meu berimbau 

Que sempre me consolou 

 

 

 

  



 
 

Peleja do rio com o mar (Perninha) 

 

Essa peleja vem de muito tempo atrás 

Essa peleja vem de muito tempo atrás 

Quando o rio e o mar já não se entendiam 

Me chamam rio ou riacho 

Corredeira ou riachão 

A mim chamam oceano 

De mar ou imensidão 

Eu sou maior e mais forte 

Tenho muito mais poder 

Não se engane, pois com a chuva 

Sou eu que faço você 

Meus peixes são mais bonitos 

Os meus tem melhor sabor 

Eu mato a sede do mundo 

Eu tenho o maior predador 

Já nem sei porque brigamos 

Por que tanta discussão 

Temos a mesma origem 

Quase a mesma função 

Brigamos sem ter motivo 

Como Angola e Regional 

Pois é tudo capoeira 

Quando toca o berimbau 

Brigamos sem ter motivo 

Como Angola e Regional 

Pois é tudo capoeira 

Quando toca o berimbau 

Camarada ê viva meu Deus 

 

 

  



 
 

Família Abadá (Pretinho) 

 

Hoje eu tava pensando em casa 

E lembrei da história de vovó  

Que dizia que o filho que tem família 

Pois nessa vida, ele nunca fica só  

 

Hoje eu tava pensando em casa 

E lembrei da história de vovó  

Que dizia que o filho que tem família 

Pois nessa vida, ele nunca fica só  

 

Só se for caminhando 

O coração não deixa se esquecer 

Do pai e da mãe que te abençoa 

Pra nessa vida, um dia você vencer 

 

O Mestre serve pra te dar conselho 

Puxar a orelha quando estiver errado 

Ele diz que é melhor andar sozinho 

Por muitas vezes, do que mal acompanhado 

 

E você, que está aí pelo mundo 

A capoeira por você vai sempre olhar 

Siga treinando e, por favor, não se esqueça 

Você faz parte da família Abadá 

 

Vá com Deus e siga o seu caminho 

O mundo inteiro você tem que viajar 

Mas não se esqueça do que agora vou te dizer 

Que a melhor viagem é na hora de voltar 

 

 

 

  



 
 

Gratidão (Macaco Preto) 

 

Meu Mestre me ensinou 

A jogar Capoeira 

O segredo da ginga 

A levantar da rasteira 

 

Meu Mestre me ensinou 

A jogar Capoeira 

O segredo da ginga 

A levantar da rasteira 

 

Tem capoeira que ele ensinou 

Me falando dia após dia 

Ela se tornou minha vida 

Essa vida, minha filosofia 

 

Que o segredo da ginga 

Está na primeira lição 

Um pé na frente, outro atrás 

Nos previne da traição 

 

Que a rasteira é normal 

Na roda e também na vida 

O importante é saber levantar 

E andar com a cabeça erguida 

 

Eu sou grato ao meu Mestre 

Agradeço com meu coração 

Tudo o que ele ensinou 

Não tem dinheiro que pague 

É só mesmo muita gratidão 

 

E hoje pelo mundo 

Vou levando seu ensinamento 

Que o ouro e a prata não compram 

Eu sei o que sou 

E o ideal que carrego aqui dentro 

 

 

 

  



 
 

Com fé em Deus (Mobília) 

 

Com fé em Deus 

Eu vou caminhar 

Eu caminharei  

Com fé em Deus  

 

Com fé em Deus 

Eu vou caminhar 

Eu caminharei  

Com fé em Deus  

 

Se minha estrela brilha 

Ninguém pode apagar 

O que Deus me deu 

Só ele pode tirar 

 

Berimbau é meu amigo 

Comigo sempre estará 

Na alegria e na tristeza 

Sempre vai me acompanhar 

 

Não carrego mentiras 

E nem crio falsidade 

Quem quiser me conhecer 

Conte sempre com a verdade 

 

É com muita fé em Deus 

Que saro minhas feridas 

E é com a capoeira 

Que é meu sonho e minha vida 

 

 

 

  



 
 

O que vem,volta (Raio) 

 

Cantava uma ladainha 

Cantava uma ladainha, ô Iaiá 

No fundo do meu quintal 

quando veio uma coruja 

O Iaiá, quando veio uma coruja 

Pousou no meu berimbau 

Disseram que era mandinga, ô Iaiá 

Que era coisa mandada 

Coruja é bicho da noite 

E ave da madrugada 

Mas como bom mandingueiro 

Ô Iaiá, não temo feitiçaria  

Tenho raízes plantadas 

Lá nas terras da Bahia 

Angola e Moçambique 

Ô Iaiá, Guiné, na Costa do Marfim 

Não basta qualquer feitiço 

Pra derrubar o velhinho 

Tirei-a do berimbau, ô Iaiá 

Botei dentro da gaiola 

Cantei outra ladainha, ô Iaiá 

Soltei-a, mandei embora 

A coruja foi cantar, ha, ha! 

Onde um ex-amigo mora 

Camaradinho, viva meu Deus! 

 

 

 

  



 
 

A faca que matou Besouro ( Boa Voz) 

 

Aticum é, 

Aticum é, 

Aticum é, 

A faca que matou Besouro 

 

Aticum é, 

Aticum é, 

Aticum é, 

A faca que matou Besouro 

 

Uns chamam de mané véio 

Que é pau de fazer canoa 

Eu só sei que pra Besouro 

Não prestou pra coisa boa 

 

Capoeira mandingueiro 

Besouro era danado 

Pra brigar não tinha hora 

Com polícia ou com soldado 

 

Sempre defendo o fraco 

Combatendo a covardia 

Mas pra morrer colega véio 

Besouro teve seu dia 

 

Deus o ponha em bom lugar 

Manoel Henrique Pereira 

Com ticum ou sem ticum 

É lenda na capoeira 

 

 

 

  



 
 

Não mande maltratar (Caxias) 

 

Não mande maltratar 

Não mande maltratar 

O negro custou dinheiro 

E ordem de sinhá 

 

Não mande maltratar 

Não mande maltratar 

O negro custou dinheiro 

E ordem de sinhá 

 

Na vida manda quem pode 

Obedece quem tem juízo 

Se ocê mata esse negro 

Sinhá vai ter prejuízo 

 

Se ele te atocaiô 

Suncê ando descuidado 

Aqui suncê caça ele 

Mas no mato tô é caçado 

 

Criado nos sete ventos 

Parido na liberdade 

Cuidado com esse negro 

Que ele não é covarde 

 

A cabeçada é coisa 

Rasteira é queda braba 

Mas é ordem de sinhá 

Por isso não faça nada 

 

 

 

  



 
 

O que eu sou na capoeira (Macaco Preto) 

 

O que é que eu sou na capoeira? 

O que é que eu sou na capoeira? 

No meio da mata 

O que é que eu sou na capoeira? 

 

O que é que eu sou na capoeira? 

O que é que eu sou na capoeira? 

No meio da mata 

O que é que eu sou na capoeira? 

 

Sou bote de cascavel 

Sou o voo do morcego 

Eu já fui dança da zebra 

Sou camaleão, mudo de cor 

 

Sou o pulo do macaco 

Sou o galo de esporão 

Pulo do gato do mato 

Ferroada de escorpião 

 

Sou raiz de baraúna 

Sou tronco de bananeira 

Folha seca de biriba 

Mato ralo capoeira 

 

Sou o reluzir de ouro 

Sou rubi, sou ametista 

Brilho como o diamante 

Me chamo capoeirista 

 

 

 

  



 
 

Zum zum de Besouro (Boa Voz) 

 

Zum zum zum 

Zum zum zum 

Morreu Besouro protegido de Ogum 

 

Zum zum zum 

Zum zum zum 

Morreu Besouro protegido de Ogum 

 

Besouro quando morreu 

Foi cercado de mistério 

Muitos falam tanta coisa 

Mas o caso é bem mais sério 

 

Logo que foi atingido 

Foi posto numa canoa 

Levado á Maracangalha 

É quando a mandinga falha 

 

No plantão do hospital 

Contam que chegou o ferido 

Quem trouxe chegou dizendo 

Que o caso tava perdido 

 

Manoel quero saber 

Se você tá preparado 

Pra noticia que lhe dou 

Precisa ser operado 

 

"Me diga cabra danado" 

"Vósmicê tá de acordo?" 

O tempo lá vai passando 

Besouro Cordão de Ouro 

 

 Ele perguntou ao doutor 

"Se aticum furou primeiro" 

"Se o senhor bulir comigo" 

"Volto a ser o Besouro inteiro" 

 

O doutor olha pra ele 

Mas permanece calado 

Besouro então entende 

Seu destino tá traçado 

 

"Pois então me deixe or embora 

Porque um cabra de verdade 

Não deixa seus inimigos 

Lhe encontrarem pela metade" 

 

E assim falando Besouro 

Fez as suas orações 

Quebrou pra São Caetano 

Não tem recurso não 

 

 

  



 
 

Dendê (Estalo) 

 

Aê bota dendê que eu quero ver 

Bota dendê que eu quero ver 

Você botar Dendê 

Aê aê 

 

Aê bota dendê que eu quero ver 

Bota dendê que eu quero ver 

Você botar Dendê 

 

Bota dendê no seu jeito de jogar 

Bota dendê nessa roda 

Bota dendê no toque do Berimbau 

Aê aê 

 

O Berimbau tá tocando venha ver 

Olha o balanço do negro 

Esse moço tem dendê 

Aê aê 

 

Seu balanço tem o jeito 

que disfarça a malandragem 

Isso é dendê 

Arte da capoeiragem 

Aê aê 

 

Seu canto que faz meu corpo arrepiar 

Que não tem explicação 

O Berimbau bem tocado 

Mexe com o meu coração 

Aê aê 

 

 

 

  



 
 

Tanto que eu peço a Deus (Boa Voz) 

 

É tanto que peço a Deus 

É tanto que Deus me dá 

É tão pouco que eu mereço 

Mas nada me faltará 

 

É tanto que peço a Deus 

É tanto que Deus me dá 

É tão pouco que eu mereço 

Mas nada me faltará 

 

Pedi a ele a palavra 

Ele me deu o cantar 

Também pedi poesia 

Ele me deixou remar 

 

Pedi a ele saúde 

E forças pra trabalhar 

Deus me deu a capoeira 

E um berimbau pra tocar 

 

Pedi a ele um bom mestre 

Pra me ensinar o dia a dia 

Deus me deu Mestre Camisa 

Com sua sabedoria 

 

Peço pelo ar que respiro 

Pelo sol que me ilumina 

Me tira da noite escura 

Com as estrelas que brilham 

 

Peço pelos meus amigos 

Deus me deu até demais 

Peço pelos inimigos 

Que ele lhes dê muita paz 

 

Tem coisas que ue nem pedi 

Mas ele me viu sonhar 

Andei pelo mundo afora 

Tenho estórias pra contar 

 

Peço pra livrar da morte 

A todo capoeirista 

E que Abada-Capoeira 

Seja primeira da lista 

 

 

 

  



 
 

Semeia Vento (Perninha) 

 

Quem semeia vento 

Colhe tempestade 

Semeia vento 

Colhe tempestade 

 

Quem semeia vento 

Colhe tempestade 

Semeia vento 

Colhe tempestade 

 

Nunca vi plantar banana  

e daí nasçe maçã 

A plantação de hoje 

E a colheita de amanhã 

 

Quem semeia vento 

Colhe tempestade 

 

Plantou mentira 

Só vai colher falsidade 

 

Se fato ou verdade 

Discutir não adianta 

Na capoeira 

Cada um colhe o que planta 

 

Plantou no campo 

Não vai colher na cidade 

 

Semeou discórdia  

Não vai vir mais amizade 

 

E quando a semente  

Que você plantou crescer 

Boa ou ruim 

É você quem vai colher 

 

Semeia vento 

Colhe tempestade 

 

Quem planta o bem  

Nunca vai colher maldade 

 

 

 

  



 
 

Galo Valente (Perninha) 

 

Tem galo valente 

Que é brabo em casa 

Quando sai do galinheiro 

Baixa crista e fecha asa 

 

Tem galo valente 

Que é brabo em casa 

Quando sai do galinheiro 

Baixa crista e fecha asa 

 

O galo brabo 

Tu que é falso valente 

Quando sai do galinheiro 

Manda a galinha na frente 

 

O galo brabo 

Tu que é falso valente 

É brabo em casa 

Mas na rua é diferente 

 

O galo brabo 

Tu que é falso valente 

Deixa de valentia 

Que não engana mais a gente 

 

O galo brabo 

Tu que é valso valente 

Pra defender o galinheiro 

Manda a galinha na frente 

 

O galo brabo 

Tu que é falso valente 

Fica de bico fechado 

Fingindo que tá doente 

 

O galo brabo 

Tu que é falso valente 

Falso valente 

Tu que é falso valente 

 

O galo brabo 

Tu que é falso valente 

Não me chama de irmão 

Porque eu não sou teu parente 

 

 

  



 
 

Pout-pouri (tradicional) 

 

Homenagem a Mestre Waldemar 

 

O Mestre fala 

 

-------------------------- 

 

Siri de mangue (Boa Voz) 

 

Iê! 

Mas abre os olhos Siri de mangue 

Abre os olhos, siri de mangue 

Tudo tempo quem num é um 

A maré de março, Oh meu bem 

É maré de Guaiamum 

Entre grandes e pequenos, 

Hoje num me escapa um 

Siri tá se vendo doido, Oh meu bem 

Nas presas de Guaiamum 

 

 

O mestre fala 

 

----------------------- 

 

Boa Voz Fala 

 

----------------------- 

 

 

 

  



 
 

CD – Ubuntu  

(Mobília, Pretinho, Coala, Perninha, Gordinho, Fala Manso) 
  

 

 
Não nasci pra ser patrão (Mestre Camisa) 

 

Não nasci pra ser patrão 

Nem também ser empregado 

Não gosto de mandar 

Nem também de ser mandado 

Sou contra esse sistema 

Que nos deixa escravizado 

Trabalho por prazer 

Não trabalho forçado 

Trabalho com a caneta 

Com berimbau ou com machado 

O trabalho não me cansa 

Me cansa ficar parado 

Vou trabalhar a vida inteira 

Nem penso em me aposentar 

Pois trabalho pra viver 

Não vivo pra trabalhar 

Camará... 

 

  



 
 

Escravo do Sistema (Mestre Camisa) 

 

Eu luto pra não ser 

 

Um escravo do sistema 

 

Bato na mesma tecla 

Insisto no mesmo tema 

Eu luto pra não ser 

 

O sistema nos coloca 

Na mão uma algema 

Eu luto pra não ser 

 

O sistema quer me morder 

Com seus dentes de hiena 

Eu luto pra não ser 

 

O sistema é uma fogueira 

Cuidado que ele te queima 

Eu luto pra não ser 

 

De ver o povo sofrendo 

No matadouro me dá pena 

Eu luto pra não ser 

 

O sistema é como um leão 

Faminto numa arena 

Eu luto pra não ser 

 

Pra você que não me entendeu 

Espero que você me entenda 

Eu luto pra não ser 

 

Viver escravizado 

A vida não vale a pena 

Eu luto pra não ser 

 

  



 
 

Isso que entristece (Fala Manso) 

 

Eu fui numa roda só pra vadiar 

Eu bem que tentei 

Mas não teve jeito, porque 

Desse jeito não dá                         

 

É que o cantador 

Só cantava a moda, não cantava pra roda 

Não tinha sentimento 

Só queria mostrar, sua voz no cantar 

Mas cadê o fundamento 

 

E um tocador, só tocava pra si 

Isso eu não entendi, pois cadê harmonia 

Berimbau sem função, é perdido na mão 

Não transmite energia 

 

Tinha um jogador, procurando a disputa 

Gritava que era luta, debochou da rasteira 

Mas com punho fechado, numa base parado 

Isso não é Capoeira 

 

Muita gente na roda, mas o coro era fraco 

A palma incompleta, dava pra ver no olhar 

Uma briga de ego, pra mostrar quem é quem 

Mas ninguém pra somar 

 

Segurava o gunga um garoto pra homem  

Seus 30 não escondem, dizia ser o mestre 

E que tinha valor que alguém o formou  

Isso que entristece 

 

  



 
 

Vamos embora pra roda de capoeira (Coala) 

 

Vamos embora 

Pra roda de capoeira  

Vamos embora 

Deixa o berimbau levar.  

 

Já é chegada a hora 

Todos já esperando 

É o gunga vozeiro 

A roda iniciando. 

 

É lugar que junta gente 

Gente de todo lugar 

Junto com os mandingueiros 

Da Angola e da regional. 

 

Berimbau tocou sereno 

Indicou que é a hora 

Se o jogo tem segredo 

Ele se revela agora. 

 

Acha quem tá procurando 

Oi procura me achar  

Se o encontro não tem jeito 

Agacha logo e vai jogar. 

 

É manha de Mandingueiro 

É estilo de jogar 

Não importa camarada 

Ele chamou é vadiar. 

 

É roda de capoeira 

Espia quem quiser 

Seja tocando e cantando 

E o jogo que vier. 

 

 

  



 
 

Vem pra roda camarada (Gordinho) 

 

Camarada vem pra roda 

Berimbau já vai tocar 

Seu moço avisa lá em casa 

Eu não tenho hora pra chegar 

 

Ela já me envolveu 

Já me conquistou 

A riqueza dessa arte 

Despertou o meu amor 

 

Andando o mundo à fora 

Traçarei o meu destino 

Por que pedra que não rola 

Certamente ganha limo 

 

Um provérbio assim fala 

O que plantar há de colher 

Cultive boas sementes 

Que é pra não se arrepender 

 

Se a coisa está difícil 

Não pode desesperar 

Se apegue ao otimismo 

Que tudo pode mudar 

 

 

 

  



 
 

Posso falar do passado (Pretinho) 

 

Eu posso falar do meu passado 

Que o meu presente está em busca do futuro  

Eu acredito na capoeira  

Acende a luz que eu não vou viver mais no escuro  

 

Muitos vão dizer que era sorte  

Outros vão dizer que era talento  

Poucos vão lembrar que tinha dor  

Muito suor dentro dos meus treinamentos  

 

Muitos em mim não acreditaram  

Que a capoeira fazia parte do caminho  

Eu sempre andei com Deus  

Pois nesta vida nunca estive sozinho  

 

Se ainda não encontrou sua luz  

Sei que só você pode acender  

Vá e acredite na capoeira  

Pois estarei aqui torcendo por você  

 

A vida me trouxe dificuldades  

Sei que foi pra eu aprender  

Eu já passei pelos espinhos  

E minha luz vou deixar acesa para você 

 

 

 

  



 
 

Guerreiro (Mobília) 

 

Guerreiro 

Levanta sacode a poeira 

Acredite na capoeira 

Nada vai lhe derrubar 

 

O guerreiro até chora 

Quando perde o bem-amado 

Capoeira se emociona 

Ao ouvir o berimbau bem tocado 

 

Guerreiro bom de luta 

Nada pode o derrubar 

Capoeirista bom de ginga 

Joga em qualquer lugar 

 

Guerreiro de verdade 

Não desfaz de ninguém 

Pra ser um bom capoeirista 

Tem que ter respeito também 

 

Capoeirista cai de uma rasteira 

Levanta e fica de pé 

Guerreiro mantenha a calma 

Tenha força foco e fé 

 

 

 

 

  



 
 

Quem pode explicar (Perninha) 

 

Quem sabe responder 

Quem pode explicar 

Vem berimbau dizer 

Vem berimbau mostrar 

 

Meu Mestre sempre fala 

De ganhar e perder 

Estando preparado 

Pro que aparecer 

 

Capoeira nasceu 

Da dor na escravidão 

Hoje é alegria 

Cultura, educação 

 

E porque Mestre Bimba 

Não sendo mais rapaz 

Quis recomeçar a vida 

No estado de Goiás 

 

Diz por que Seu Pastinha 

Não teve outra saída 

Tanta dificuldade 

No final da sua vida 

 

Será que no passado 

Puderam imaginar 

Que hoje a capoeira 

Chegaria onde está 

 

 

  



 
 

Eu vim aqui foi pra jogar (Coala) 

 

Eu vim aqui  

Foi pra jogar capoeira 

Eu vim aqui  

Foi pra jogar capoeira. 

 

Faz um jogo mandingado 

Veneno na brincadeira 

Chega de mansinho seu moço 

Que o jogo é capoeira. 

 

O respeito aos antigos 

Fundamentos eu carrego 

Capoeira no meu peito 

Pra essa vida me entrego. 

 

Meu mestre me ensinou 

Que é pra seguir os fundamentos 

Seja Benguela ou Iúna 

Na Angola ou no São Bento. 

 

Um berimbau bem tocado 

Um canto com harmonia 

Um jogo já começado  

Com espírito e energia.  

 

 

 

 

  



 
 

Loiá Cajueiro (Fala Manso) 

 

Manda loiá 

Quem manda sinhô 

Manda loiá cajueiro 

Manda lecô     

 

Vem o tempo da colheita 

Com a guerra dos acayu 

Era índio, contra índio 

Lutavam pelo cajú 

 

A plantação de cajueiro 

Na era colonial 

Dava sombra, acalento 

Curava o mal 

 

Depois de trabalhar 

Sofrendo o dia inteiro 

Chega a noite, o descanso 

Embaixo do cajueiro 

 

O sinhô sentiu a falta 

Pedindo pra lá oiá 

Quer o negro, no trabalho 

Manda negro voltar 

 

A coroa portuguesa 

Do cajú ganhou dinheiro 

Foi pra Goa, Moçambique 

Histórias do cajueiro 

 

 

  



 
 

Vida de Maré (Perninha) 

 

A maré subiu 

A maré desceu 

Sobe maré 

Maré desceu 

 

Nada dura para sempre 

Na vida tudo passa, é natural 

E se algo fica eternizado 

São as cantigas no toque do berimbau 

 

Dia e noite, vida e morte, vem e vai 

Ensinamentos do balanço da maré 

Na maré cheia aproveite a pescaria 

Na maré baixa me mostre quem você é 

 

Na tempestade é feito o bom capoeira 

Na calmaria é tempo de refletir 

E decidir na imensidão do mar 

Qual caminho você escolhe seguir 

 

Meu barco não vai parar aqui 

Já escolhi navegar para o futuro 

Minha escola é vento forte 

E meus amigos são meu porto seguro 

 

Já entendo a relação  

Do pescador com o capoeira 

Num mundo de certeza e ilusão 

Seguir em frente, cada um à sua maneira 

 

 

  

  



 
 

Festa na ilha (Gordinho) 

 

Na ilha de maré tem o canto da sereia  

Na ilha de maré onde toca o berimbau  

Na ilha de maré tem festa na aldeia  

Na ilha de maré onde tem a capoeira  

 

São Tomé de Paripe foi o Porto de partida  

Pra que eu pudesse desbravar essa famosa ilha  

O pescador se apresentou disposto a me levar  

De barco ou de saveiro o que eu quero é ir pra lá  

 

O pescador contou uma história, já se sabe como é 

Que ali passou Adão procurando Salomé  

Na ilha de Maré tem a mulher rendeira  

Na ilha de maré não tem espaço para tristeza  

 

O som do berimbau envolveu o pescador  

E o canto da sereia pelas praias ecoou  

Lá na ilha de maré começou a capoeira  

Lá na ilha de maré vai ter roda a noite inteira  

 

Foi na praia das Neves onde a festa aconteceu  

Com seu farto pescado seu Totonho apareceu  

‘Tava’ bem acompanhado de um grande artesão  

Grande mestre de valor Waldemar da Paixão 

 

 

 

  



 
 

Mestre quem lhe chama (Mobília) 

 

Iê iê, é seu mestre quem lhe chama 

Iê iê, venha aprender capoeira 

 

É seu mestre quem lhe chama 

Chega pra roda para ouvir 

Pra eu contar o que vi da vida 

E o que dela eu vivi 

 

O passo da capoeira 

Esse movimento é ginga 

Um pé atrás outro na frente 

Lição pra levar pra vida 

 

Já passei por muitas coisas 

Boas e ruins 

No auge do meu saber 

Posso ensinar o que aprendi 

 

Vou te ensinar a esquivar 

Dos golpes que virão 

Das adversidades 

Ou talvez das traições 

 

Magia, fundamento 

Respeito a tradição 

Siga os conselhos do Mestre 

Com toda dedicação 

 

 

  



 
 

Meu canaviê (Pretinho) 

 

Êh meu canaviê  

Êh meu canavial 

Lugar que eu corto cana 

E toco meu berimbau 

 

Se da cana faz açúcar 

Se a abelha faz o mel 

Se da uva faz o vinho 

Da palha eu faço chapéu 

 

A terra de seu Traíra 

Canjiquinha e Aberrê 

De onde vem mestre Camisa 

Você tem que conhecer 

 

Se da cana faz garapa 

Se da biriba o berimbau 

Se Pastinha me lembra Angola 

Bimba me lembra a Regional 

 

A fazenda do engenho 

Tem história pra contar 

Negro ia cortar cana 

Antes do dia clarear 

 

 

 

 

  

  



 
 

É roda (Coala) 

 

É roda 

Vem jogar 

Berimbau tá tocando 

O jogo é regional.  

 

Berimbau toca regional 

O corpo se arrepia 

Criada por mestre Bimba 

Esse jogo na Bahia. 

 

Mas regional Bimba criou 

Essa luta eficiente 

Essa luta só funciona 

Quando incorporada a gente. 

 

Pois joga aí quem tem coragem 

Não é pra qualquer um não 

O jogo da regional 

Ô iaiá tem que ter disposição. 

 

Mas agora já não tem jeito 

Berimbau já me chamou 

Pé quente cabeça fria 

Como o mestre me ensinou.  

 

 

  

  



 
 

Berimbau e energia (Gordinho) 

 

Esse Axé tem energia  

Esse Axé manda recado  

De onde é que é? 

 

De um berimbau bem tocado   

 

No código penal  

Já foi criminalizado  

Quando a polícia chegava  

Berimbau dava o recado  

 

Levar a vida no compasso  

Não é fácil meu irmão 

Mas quando eu toco o Berimbau  

Ele me traz consolação  

 

Na capoeira tem Angola  

Também tem Regional  

Mas todo mundo é capoeira  

Quando toca o berimbau  

 

Berimbau é energia  

Não é coisa que destrói  

Esse Axé que eu menciono  

É um bem para todos nós  

 

 

 

  



 
 

Magia do dendê (Fala Manso) 

 

Ô Dendê 

Ô Dendê 

Berimbau chamou você 

Berimbau chamou você 

 

Berimbau tá lhe chamando 

Venha pronto pra atender 

Você não escolhe a Capoeira 

É ela que escolhe você 

 

Capoeira é o caminho 

Venha de coração aberto 

Na vida nunca está sozinho 

Que tem um berimbau por perto 

 

Pra quem vive na ilusão 

Cai no canto da sereia 

Venha vento leva vento 

Nesse castelo de areia 

 

Dendê magia na Capoeira 

Azeite tradição baiana 

Tem cobra que não tem veneno 

Que só rasteja e pensa que engana 

 

Berimbau Gunga não é pra qualquer um 

Independente de graduação 

Não basta ser bom tocador 

É fundamento passar emoção 

 

 

  



 
 

Qual é seu tempo? (Perninha / Mobília) 

 

Qual é seu tempo 

Pergunta que eu vou responder 

Qual é seu tempo 

Meu tempo eu que vou fazer 

 

Quem vive de passado é museu 

Quem vive do futuro é vidente 

Respeito o antes e o depois 

Mas o tempo que vivo é o presente 

 

E não me venha com esse papo de antigo 

De ficar preso, vivendo de nostalgia 

Quem vive o hoje não tem tempo de dizer 

Quando eu era, quando eu fui, quando eu fazia 

 

Também você que se acha de pouca idade  

Vive dizendo que é da nova geração  

Não se acomode nem fique de corpo mole  

O tempo passa e te deixa na mão. 

 

A Abadá é um trem em movimento 

Passa ligeiro e nem pensa em parar 

Por isso fique o tempo inteiro atento 

Pra não ficar só olhando o trem passar 

 

O nosso tempo é correnteza em mar aberto 

E tudo muda a cada mergulho 

Siga nadando, construindo sua história 

Não vá parar e se afogar em seu orgulho 

 

Treine, trabalhe, pesquise na capoeira 

Reconhecido será por sua vez 

Mais importante do que o tempo que tem nela 

É ela saber o que você por ela fez 

 

 

 

  



 
 

Lenda Mangangá (Perninha) 

 

João Grosso e Maria Aifa 

Não iriam descobrir 

Que de sua união 

Uma lenda ia surgir 

 

Besouro Mangangá 

Besouro Mangangá 

  

Cidade de Santo Amaro 

Terra do Maculelê 

Viu os Mestres Popó e Vavá 

E viu Besouro nascer 

 

Besouro cordão de ouro 

Manoel Henrique Pereira 

Desordeiro pra policia 

Uma lenda pra capoeira 

 

Mandinga não vai pegar 

Pois tinha o corpo fechado 

Conheceu Noca, Barroquinha, 

Doze Homens, Canário Pardo 

 

Lenda diz que Mangangá 

Também podia voar 

Transformado em Besouro 

Pra da polícia escapar 

 

Mataram Besouro Preto 

Não foi tiro nem navalha 

Com uma faca de tucum 

Na velha Maracangalha 

 

 

 

  



 
 

Se o gunga chamar (Pretinho / Macaco Preto) 

 

Saí de casa já tá no pensamento 

Vou encontrar meu mestre 

Amigos de treinamento 

Já sei o que vai acontecer 

 

Se o gunga chamar 

Médio inverter 

Viola chorar 

Ô, molho tem Dendê 

 

Atabaque rufou 

O pandeiro, tá estalando 

Agogô repicou 

Bate palmas acompanhando 

 

O canto arrepia 

Envolve malemolência 

Emanando energia 

Responde o coro, nessa cadência 

 

Capoeira agachou 

Louvação, pé do Berimbau 

Na sua crença rezou 

Saiu pro jogo, no ritual 

 

Ginga, negaceia 

Faz curva, engana no jogo 

Tá perigoso, sapateia 

Mandinga quem é mandingueiro 

 

O mestre grita iê 

A roda, tá acabando 

Escuta o que eu vou dizer 

Eu volto a qualquer momento 

 

 

  



 
 

CORRIDOS (Pretinho e Perninha) 

 

 

Bico fechado 

Pretinho (cantador) 

 

De longe olho da roda 

Lá vem ele esquisito 

Todo mundo já conhece 

Pulador igual cabrito 

O Mestre olha pra ele 

Fofoqueiro fecha o bico 

Que de boca fechada 

Não entra mosquito 

 

 

Manda quem pode 

Fala Manso (cantador) 

 

O Mestre acabou a roda 

Deixando um aviso 

Muito riso 

E sinal de pouco siso 

Manda quem pode 

Obedece quem tem juízo 

 

 

Cochilou, caiu 

Perninha (cantador) 

 

Meu avô me ensinou 

Conselho de pai pra pai 

Não fique em cima do muro 

Decida se vai ou não vai 

É assim na capoeira 

Na hora do ai, ai, ai 

Cochilou, cachimbo cai 

 

 

Boca torta 

Pretinho (cantador) 

 

Minha mãe me disse um dia 

Veja só que coisa louca 

O costume do cachimbo 

Vai entortar sua boca 

Ê o cachimbo 

Vai entortar sua boca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Minhoca esperta 

Gordinho (cantador) 

 

Galo veio batendo asa 

Pisou forte no terreiro 

Minhoca duas cabeças 

Se fez de bom mandingueiro 

Pintinho tá assustado 

Foi caçando seu poleiro 

Minhoca não passa pelo galinheiro 

 

 

Sem tempero 

Coala (cantador) 

 

Tem gente que acha 

Que tempo é dinheiro 

E sempre correndo 

Vive em desespero 

Panela que mexe muito 

Não pega tempero 

Não pega tempero, 

Não pega tempero 

 

 

 

Procurando 

Coala (cantador) 

 

Água mole em pedra dura 

Tanto bate até que fura 

Quem procura com miséria 

Vai encontrar com fartura 

Quem procura acha 

 

 

Feitiço invertido 

Mobília (cantador) 

 

Cheguei um dia na roda 

Vi maldade no terreiro 

Segurei no patuá 

E pedi ao padroeiro 

E depois vi o feitiço 

Virar contra o feiticeiro 

Eu vi o feitiço 

 

 

Casa de capoeira 

Perninha  (cantador) 

 

Coruja voou 

Fez a casa no oco do pau 

Em casa de capoeira 

Tem que ter bom berimbau 

Mas não pode acontecer 

Na casa de ferreiro, espeto de pau 



 
 

Casa de ferreiro 

Espeto de pau 

 

 

Muleta 

Gordinho (cantador) 

 

A roda corria bem 

Até chegar o Zé Mutreta 

Foi pegando o berimbau 

O Mestre fez uma careta 

Dele não tirava som 

E botou culpa na baqueta 

A desculpa de cego 

É muleta 

 

 

Caroço de angu 

Fala Manso (cantador) 

 

Pensou que tava molinho 

Não pôde observar 

Agora quebrou o dente 

Nesse angu de Sinhá 

Tem, tem, tem caroço 

 

 

Ventania 

Mobília (cantador) 

 

Você se acha pequeno 

E pensa em crescer um dia 

Já vi muito vento fraco 

Virar grande ventania 

Vento que venta lá 

Venta cá 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 
 

CD – Mestra Edna Lima - Reflexão 
  
Lenda Viva (Boa Voz) 

  

Mandei, caiá meu sobrado 

Mandei, mandei, mandei 

Mandei caiá de amarelo 

Caiei, caiei, caiei! 

 

Amarelo que lembra dourado 

Dourado, que é meu berimbau 

Dourado, de cordão de ouro 

Besouro, Besouro, Besouro 

 

Pra quem nunca ouviu falar 

Pra aqueles que dizem: é lenda! 

Pois saibam que Besouro preto 

Viveu, viveu e morreu! 

 

Pras bandas de Maracangalha, 

Sem temer a inimigo nenhum 

Não valeu, seu corpo fechado 

Pras facas de aticum! 

 

Mas mesmo depois de morto 

Entre uma e outra cantiga 

Besouro vai sempre viver 

Enquanto existir mandinga! 

 

Mandei, caiá meu sobrado 

Mandei, mandei, mandei 

Mandei caiá de amarelo 

Caiei, caiei, caiei! 

 

(Louvação -adaptação -Edna Lima) 

 

Ê, viva meu deus! 

Êê, viva meu deus, camará! 

Ê, viva meus mestres! 

Êê, viva meus mestres camará! 

 

Ê, viva Dentinho! 

Êê, viva Dentinho, camará! 

Ê, viva Tabosa! 

Êê, Mestre Tabosa, camará! 

 

Ê, viva Camisa! 

Êê, Mestre Camisa, camará! 

Ê, adeus Grão Mestre! 

Êê, adeus Grão Mestre, camará! 

 

Ê, a minha mãe! 

Êê, viva a minha mãe, camará! 

 

  



 
 

Paraná Ê - (Adaptação Edna Lima) 

 

Paraná e Paraná 

Paraná E Paraná E 

Paraná E Paraná E Paraná  

 

Minha mãe é uma "Guerreira" Paraná 

Me ensinar a "Guerrear" Paraná 

Paraná Ê Paraná Ê Paraná 

 

Na luta da capoeira, Paraná 

Não existe um vencedor, Camará 

Paraná Ê Paraná Ê Paraná 

 

Comecei com o Dentinho - Paraná 

Essa arte de jogar - Paraná 

Paraná Ê Paraná Ê Paraná 

 

Me formei com o Tabosa Paraná 

Camisa reconheceu  

Paraná Ê Paraná Ê Paraná 

 

Camisa me adotou - Paraná 

Eu não posso mais parar - Paraná 

 

(Coro) 

 

Tenho saudade de Grão Mestre - Paraná 

Foi lá com Bimba jogar - Paraná 

 

(Coro) 

 

Irmão do Mestre Camisa - Paraná 

Lhe ensinou a navegar - Paraná 

 

(Coro) 

 

Meu coração está apertado - Paraná 

Tenho vontade de chorar - Paraná 

 

(Coro) 

 

Vou parando por aqui - Paraná 

Porque não posso mais cantar - Paraná 

 

(Coro) 

 

Vamos começar a roda - Paraná 

O melhor mesmo é jogar - Paraná 

 

(Coro) 

 

Puxa puxa 

Leva leva Paraná 

Quero ouvir você cantar - Paraná 

  



 
 

Seus olhos (Boa Voz) 

  

Seus olhos parecem dois rios rolando pro mar 

Quando você chora, quando você chora 

E eu como bom capoeira não posso negar 

Que o meu berimbau também já me fez chorar 

  

Seus olhos parecem dois rios rolando pro mar 

Quando você chora, quando você chora 

E eu como bom capoeira não posso negar 

Que o meu berimbau também já me fez chorar 

  

Tem choro de alegria 

Choro de tristeza e dor 

Cada um tem seus motivos 

Tem até choro de amor 

Seu olhos... 

  

Talvez pela falta de jeito 

Do cabra valente 

Quando quer disfarçar 

É quando ele mais sente 

  

Em dados momentos da vida 

É preciso entender 

Quando é forte demais 

É a hora de ceder 

Seu olhos... 

  

Se diz o ditado 

Que o homem não pode chorar 

Como posso explicar 

Se quando nasce, ele chora 

 

 

  



 
 

 Chamado do Gunga - Fala Mansa 

 

É quando gunga me chama que eu vou 

É quando gunga me chama que eu vou jogar 

 

É quando gunga me chama que eu vou 

É quando gunga me chama que eu vou jogar 

 

Mas é o toque do gunga que me embala 

E me faz voltar no tempo nas cantigas 

Conhecendo as historias dos mestres antigos 

Que pra capoeira dedicaram suas vidas 

 

Tudo que o mestre fala procure entender 

Eu sei que é bom para mim e bom pra você 

Ele fala do sentimento pra ser capoeira 

Que ela te guia e  te ensina pra vida inteira 

 

Quando você me pergunta eu não sei lhe contar 

É uma coisa que vem lá de dentro e não dá pra explicar 

Berimbau tocando na roda que dá pra sentir 

E so quem é capoeira pode descobrir 

 

O gunga ele quebra na roda com má energia 

O gunga ele chora na roda por quem foi um dia 

Berimbau ele toca aqui e no mundo inteiro 

E pra quem é capoeira é o melhor companheiro 

 

 

  



 
 

Eu grito Aiê (Feijão) 

  

Aiê, aiê 

Aiê o berimbau 

Aiê 

Oh aiê... 

  

Aiê, aiê 

Aiê o berimbau 

Aiê 

  

Haviam dois reis 

Um reinado, uma história 

Um defende a Regional 

Outro defende a Angola 

Oh aiê... 

  

Era princesa 

Mas a corte não queria 

Que Dona Isabel 

Assinasse a carta de alforria 

Mas ela assinou 

  

Rei Ganga-zumba 

Que foi sangue de Zumbi 

E foi Zumbi 

Que gritou a liberdade 

Ate o fim 

  

Aiê que chama Terra 

Terra que é da nossa gente 

De um povo que sofreu 

Mas arrebentou corrente 

Eu disse aiê... 

  

 

 

  



 
 

Toca o Berimbau Viola (Pretinho) 

 

Ioiô, toca o berimbau viola 

Iaiá, que eu viajo pra Angola 

 

Ioiô, toca o berimbau viola 

Iaiá, que eu viajo pra Angola 

 

Eu viajo pra Angola 

Antes vou no cativeiro 

Pra saber do sofrimento 

Que teve no navio negreiro 

 

Quando eu sai Luanda 

Vou passar na Catumbela 

Vou andando por Lobito 

Para conhecer Benguela 

 

No mercado de escravos 

Em Benguela faz chorar 

Em pensar que muitos negros 

Eram vendidos por lá 

 

Pra conhecer nossas raízes 

Saber mais de nossa história 

Com berimbau tocando 

Tem que conhecer Angola 

 

 

 

  



 
 

Camarada vem pra roda (Gordinho) 

 

Camarada vem pra roda  

Berimbau já vai tocar 

Seu moço avisa lá em casa 

Eu não tenho hora pra chegar 

 

Camarada vem pra roda  

Berimbau já vai tocar 

Seu moço avisa lá em casa 

Eu não tenho hora pra chegar 

 

Ela já me envolveu 

E já me conquistou 

A riqueza dessa arte 

provocou o meu amor 

 

Andando o mundo afora 

traçarei o meu destino 

Por que pedra que não rola 

certamente ganha limo 

 

O provérbio assim fala 

Plantar a de colher 

Cultive boa semente 

Que é pra não se arrepender 

 

Mas se a coisa tá difícil 

Não pode desesperar 

Se apegue ao otimismo 

Que tudo pode mudar 

 

 

  



 
 

Leve a Capoeira (Caranguejeira) 

 

Leve a capoeira adiante, leve sim 

Não deixe o berimbau parar 

Não deixe não 

Se um dia foi sua razão de viver 

Capoeira carregue no seu coração - Adiante... 

 

Leve a capoeira adiante, leve sim 

Não deixe o berimbau parar 

Não deixe não 

Se um dia foi sua razão de viver 

Capoeira carregue no seu coração  

 

Desde o canavial começou  

Uma luta de pura expressão corporal 

Um dia seu berço foi a escravidão 

De um povo buscando seu ideal - Adiante... 

 

Não deixe o berimbau parar, tocador 

Ele é água que faz a semente brotar 

Regando a roda com sua melodia 

Instrumento africano de muita valia - Adiante... 

(Coro) 

 

Da meta traçada ao destino é um passo 

O capoeira lutando pra se libertar 

Mestre Bimba trazia dentro do seu peito 

A semente da capoeira Regional - Adiante... 

 

Semente que brota é preciso regar 

A raiz quando é funda é difícil arrancar 

Capoeira cresceu como um imbumdeiro 

Pra virar moradia tem que preservar - Adiante... 

 

 

 

  



 
 

Cantador Waldemar (Charm) 

 

Waldemar da Paixão 

Quando escuto o berimbau tocar 

Me dá um vazio no peito 

Coração começa a chorar 

 

Waldemar da Paixão 

Quando escuto o berimbau tocar 

Me dá um vazio no peito 

Coração começa a chorar 

 

Waldemar já deixou a terra 

Nínguem pode ficar no seu lugar 

Deus que lhe dê uma boa glória 

Para que possa descansar 

 

Waldemar dentro do seu barracão 

Preperando os berimbaus para pintar 

as cores que ele usava 

Todo mundo queria comprar 

 

Mestre João Grande e João Pequeno 

Falam bem do Mestre Waldemar 

Diziam que nas rodas do cais 

O seu canto não podia faltar 

 

Waldemar foi um grande cantador 

Pra tocar eu não quero nem falar 

Se alguém lhe chamava para uma roda 

Nosso Mestre ia vadiar 

 

 

 

  



 
 

Tempos que não voltam mais (Feijão) 

 

Adeus, adeus, aos tempos que não voltam mais 

Adeus, adeus, aos tempos que não voltam mais 

 

Adeus, adeus, aos tempos que não voltam mais 

Adeus, adeus, aos tempos que não voltam mais 

 

Lembra de primeira ginga 

E o balanço do corpo 

Lembra do primeiro conselho do mestre 

No seu primeiro jogo - Oh adeus... 

 

Me dá muita saudade 

quando eu lembro do passado 

Lembra da primeira cantiga ia ia 

Do meu primeiro batizado - Oh adeus... 

 

Vê se vive hoje 

Porque o amanhã não chegou 

Aproveite cada momento ia ia 

porque o ontem já passou - Oh adeus... 

 

Dê valor a que você tem 

Para não se arrepender jamais 

Para ser lembrado na capoeira ia ia 

Este tempo é voce que faz - Oh adeus... 

 

 

 

  



 
 

Dendê Maré (Pelezinho) 

 

Oh dendê, dendê maré 

Oh dendê, dendê maré 

 

Oh dendê, dendê maré 

Oh dendê, dendê maré  

 

Pescador já foi pro mar 

Foi de encontro à maré 

Procurar um  peixe bom 

Conforme a baiana quer 

 

Baiana prepare o peixe 

Pescador trouxe do mar 

Põe tempero na moqueca 

Dendê não pode faltar 

 

É que Totonho de maré 

Foi um grande jogador 

A onda balança o barco 

Como o Totonho balançou 

 

Pescador que é pescador 

Sabe a hora de pescar 

Sabe segredos do rio 

E também do alto mar 

 

Puxa puxa leva leva 

Puxa rede lá do mar 

Mas se for bom pescador 

O peixe não vai faltar 

 

É noite de lua cheia 

Pescador voltou do mar 

Vai ter festa na aldeia 

Capoeira vai jogar 

 

 

 

  



 
 

Dendê ô dendê (Kwanza) 

 

Dendê ô dendê  

Dendê ô dendê  

 

Dendê ô dendê  

Dendê ô dendê  

 

Tem dendê na capoeira  

Na defesa e no ataque  

Tem dendê no berimbau  

E tem dendê no atabaque 

 

Capoeira que não treina  

Como quer se graduar  

Nesse jogo de dendê  

A corda não vai jogar 

 

Sinhá só vai cozinhar  

Se tiver óleo de palma 

Pra fazer um bom manjar 

Você cante bate palma 

 

Sem dendê não tem tempero  

Não tem fungi pro senhor  

Fubá de milho amarelo  

Não é fubá de bombo 

 

Moleque foi lá na praça  

Buscar dendê pra sinhá  

O dendê ele não achou  

Capoeira foi jogar 

 

 

 

  



 
 

Alegram meu coração (D. Lourdes) 

 

Etê e Lalá 

Capoeira é só brincar 

Vamos gente entrar na roda 

Pra todos se animarem 

 

Etê e Lalá 

Capoeira é só brincar 

Vamos gente entrar na roda 

Pra todos se animarem 

 

Na roda de capoeira  

Tem que ter muita atenção 

Pra não machucar o outro 

E não perder a razão 

 

Na roda de capoeira 

Às vezes vira um caso sério 

Um dá uma meia lua 

O contra ataque é um martelo 

 

Capoeira quando jogo 

Nunca vai a fora não 

Se abraçam um ao outro 

Dando um aperto de mão 

 

Quando jogo capoeira 

Eu nunca fico cansada 

Convido meu companheiro 

Pra jogar mais um bocado 

 

O meu pai foi muito bom 

E minha mãe me faz lembrar 

Que meu pai me deu uma calça  

E minha mãe um abadá 

 

Meu pai e minha mãe  

Jogavam capoeira  

O meu pai ia na Benguela 

E minha mãe dando rasteira 

 

A todos que estão assistindo 

Agradeço, por que não? 

Das palmas que estão batendo 

Alegram meu coração 

 

 

 

 

 

  



 
 

CD – Cantigas Infantis - Piriquito Verde (org.) 
  
Trem da capoeira (Perninha) 
  
Piuí - Piuí 
O trem passou por aqui 
  
     Piuí - Piuí 
     O trem passou por aqui 
  
Quando o trem passou 
Eu estava na estação 
Tive muitas surpresas 
Cada uma em um vagão 
  
     Piuí - Piuí 
     O trem passou por aqui 
     Piuí - Piuí 
     O trem passou por aqui 
  
No primeiro Vagão 
Achei o maior barato 
Brincavam com as cordinhas 
E de capitão do mato 
  
Lá no meio do trem 
No vagão principal 
Tocava animada 
A orquestra de berimbau 
  
Na Maria Fumaça 
Encontrei o maquinista 
Que gingando me falou 
Também sou capoeirista 
  
 
  
  
  



 
 

A E I O U (Pretinho) 
  
A E I O U  
U O I E A  
A E I O U 
Vem criança vem jogar 
  
     A E I O U  
     U O I E A  
     A E I O U 
     Vem criança vem jogar 
  
Eu aprendi a ler 
Aprendi a cantar 
Mas foi na capoeira 
Que eu aprendi a jogar 
  
Eu estudo na escola 
Treino na academia 
Eu respeito a minha mãe 
O meu pai e a minha tia 
  
Sou criança sou pequeno 
Mas um dia eu vou crescer 
Vou treinando capoeira 
Pra poder me defender 
  
Capoeira é harmonia 
É amor no coração 
Capoeira tem criança 
O futuro da nação 
  
 
  
  
  



 
 

Olha o que eu aprendi (Jabuti) 
  
Ê mamãe vou aprender a capoeira 
Ê papai o aú é brincadeira 
Ê mamãe 
  
     Ê mamãe vou aprender a capoeira 
     Ê papai o aú é brincadeira 
  
No movimento dos bichos 
Faço meu aquecimento 
Vou ganhando equilíbrio 
Brincando e aprendendo 
Ê mamãe 
  
Vôo do morcego 
E o escorpião 
Olha ali o jacaré 
Passeando pelo chão 
Ê mamãe 
  
Tem o sapo e o tigre 
E também o caranguejo 
Olha quando eu vou pra ginga 
Não me esqueço do molejo 
Ê mamãe 
  
Olha a meia lua 
E o martelo voador 
Mamãe olha o que eu aprendi 
Foi o tal do beija-flor 
Ê mamãe 
  
Agora vem os golpes 
E eu vou me lembrar 
De olhar para o amigo 
Que é pro golpe não pegar 
Ê mamãe 
  
 
  
  
  



 
 

Lá no sítio da vovó (Perninha) 
  
Có có có 
Có có có 
Assim cantava o galo 
Lá no sítio da vovó 
  
     Có có có 
     Có có có 
     Assim cantava o galo 
     Lá no sítio da vovó 
  
Na parede da casa 
Tinha um relógio maluco 
Era só tocar o pandeiro 
Que aparecia o cuco 
  
O porco e o cavalo 
Estão dentro do curral 
Ouvindo o vovô 
Tocando o seu berimbau 
  
No meu aniversário 
Quero um abada novo 
O velho a galinha  
Já usou pra botar ovo 
  
Tiro o leite da vaca 
Pra fazer manteiga e queijo 
Corro atrás do bezerro 
Imitando o caranguejo 
  
Cabrito tá escondido 
Atrás da laranjeira 
Um dia ele ainda 
Vem brincar de capoeira 
  
 
  
  
  



 
 

Barquinho da capoeira (Sabugo) 
  
Sou capoeira 
Sou pequenininho 
Nas ondas do mar 
Navego meu barquinho 
  
     Sou capoeira 
     Sou pequenininho 
     Nas ondas do mar 
     Navego meu barquinho 
  
Fiz um barco de papel 
Soltei nas ondas do mar 
E aprendendo a capoeira 
Sei que longe eu vou chegar 
  
Dentro dele um atabaque 
Com pandeiro e agogô 
Só não poderá faltar 
O berimbau e o cantador 
  
É um barco de alegria 
De amor e amizade 
Pois eu sou capoeirista 
Falo com sinceridade 
  
Viajando neste barco 
Volta ao mundo eu darei 
Cada lugar que passar 
Capoeira jogarei 
  
 
  
  
  



 
 

Brincando de capoeira (Dengoso) 
  
Brincadeira de roda 
Acho muito legal 
Vou jogar capoeira 
Ao som do berimbau 
  
     Brincadeira de roda 
     Acho muito legal 
     Vou jogar capoeira 
     Ao som do berimbau 
  
Eu pinto o sete 
Mas o que eu gosto mais 
É jogar capoeira 
E cantar pela paz 
  
Sou criança alegre 
Fazendo capoeira 
Eu aprendo o aú 
Caranguejo e rasteira 
  
Jogando capoeira 
Eu me sinto feliz 
Aprendo o que é o berimbau 
E quem foi o Zumbi 
  
 
  
  
  



 
 

Vamos brincar de roda (Xodó) 
  
Vamos brincar de roda 
E de chicotinho queimado 
Vamos brincar de roda 
E de chicotinho queimado 
  
     Vamos brincar de roda 
     E de chicotinho queimado 
     Vamos brincar de roda 
     E de chicotinho queimado 
   
Eu já brinquei de roda 
E de pique bandeira 
Mas hoje eu estou 
Brincando de capoeira 
  
A dona ciranda 
Chamou a cirandinha 
Pra cirandar 
Já deu meia volta ao mundo 
Volta no mundo vai dar 
  
Meu pai levantou cedo 
Me chamou pra trabalhar 
Mas ele se esqueceu 
Que eu ainda sou criança 
E preciso de brincar 
  
Ô meu tio querido 
Vou te contar um segredo 
No meu aniversário 
Vou pedir-te um brinquedo 
  
Tava pulando corda 
Achei muito legal 
Cada pulo que eu dava 
Eu ensaiava o mortal 
  
Mas estudar 
E jogar capoeira 
É o que eu sempre quis 
Por isso eu me sinto 
Uma criança feliz 
  
 
  
  
  



 
 

O meu nome é capoeira (Ararinha azul) 
  
O meu nome é capoeira 
Sobrenome alegria 
Pois na minha capoeira 
Só tem paz e harmonia 
  
     O meu nome é capoeira 
     Sobrenome alegria 
     Pois na minha capoeira 
     Só tem paz e harmonia 
  
É na minha capoeira 
Que eu quero aprender 
E ensinar para o mundo 
Para mim e pra você 
  
É na minha capoeira 
É só ela que me importa 
Quando gingo numa roda 
É como um vôo de uma gaivota 
  
Eu adoro a capoeira 
Jogo pra lá e pra cá 
Pois eu luto e sou feliz 
Canto como um sabiá 
  
 
  
  
  



 
 

Criança é pureza e alegria (Cebolão) 
  
Eu sou criança 
E quero aprender 
A capoeira 
Pra melhor viver 
  
     Eu sou criança 
     E quero aprender 
     A capoeira 
     Pra melhor viver 
  
Tem canto, pulo e jogo 
Eu cresço dia a dia 
Eu jogo capoeira 
Com muita alegria 
  
Tem capitão do mato 
Pique esconde e bandeira 
Meia lua de compasso 
Rasteira e bananeira 
  
Criança é pureza 
Inocência e alegria 
Criança é muito amor 
Também paz e harmonia 
  
 



 
 

 Festa do folclore (Lobisomem) 
  
Vou lhe contar 
Tocando meu berimbau 
Do nosso folclore 
Uma história bem legal 
  
     Vou lhe contar 
     Tocando meu berimbau 
     Do nosso folclore 
     Uma história bem legal 
  
Era uma vez 
Lá no meio da floresta 
Um povo diferente 
Decidiu dar uma festa 
  
Noite de lua cheia 
Tava lá o lobisomem 
Uma mistura de lobo 
Com o tal do bicho-homem 
  
Negrinho do pastoreio 
E o Saci Pererê 
Que me mandou um recado 
Pra convidar você 
  
Também tava o Curupira 
E antes que eu me esqueça 
Também tava o Caipora 
E a mula sem cabeça 
  
E lá na beira do riacho 
Lá estava a sereia 
Cantando bem bonito 
Pra chamar toda a aldeia 
  
A festa tava animada 
E durou a noite inteira 
E ficou melhor ainda 
Quando teve a capoeira 
  
E a Cuca me falou 
Que brigou com o Boi-Tatá 
Que ele não batia palmas 
E nem queria cantar 
  
E essa história do folclore 
Meu avô quem me contou 
Quem quiser que conte outra 
Pois agora eu me vou 
  
 
  

  



 
 

Eu sou criança (Caboclo) 
  
Eu sou criança 
Um dia eu vou crescer 
Vou mostrar pra todo mundo 
Capoeira pra valer 
  
     Eu sou criança 
     Um dia eu vou crescer 
     Vou mostrar pra todo mundo 
     Capoeira pra valer 
  
Eu brinco de capoeira 
Brinco de maculelê 
Passo a manhã brincando 
Vou até o entardecer 
Samba, puxada de rede 
Capoeira amo você 
  
Minha mãe sempre dizia 
Meu filho vamos estudar 
Depois vá pra capoeira 
Sei que você vai gostar 
Vou levar meu berimbau 
Quero mais é jogar 
  
Você tem uma energia 
Ninguém pode segurar 
Pois quando se e criança 
Tu tem mais é que brincar 
Você é um capoeira 
O futuro da abadá 
  
 
  
  
  



 
 

A cadeira da vovó (Maestrinha) 
  
Vou jogando capoeira 
Na cadeira da vovó 
Ser criança é esperança 
De um futuro melhor 
  
     Vou jogando capoeira 
     Na cadeira da vovó 
     Ser criança é esperança 
     De um futuro melhor 
  
Ser criança é alegria 
Ser criança é brincadeira 
Olha o balanço do corpo 
Na roda de capoeira 
  
Quando eu jogo capoeira 
Eu nunca me sinto só 
Eu me lembro da mamãe 
Do vovô e da vovó 
  
Eu brinco de pique aú 
E de pique macaco 
Amarelinha e estátua 
E de capitão do mato 
  
A cadeira da vovó 
É cadeira que balança 
Capoeira é uma arte 
Que educa a criança 
  
 
  
  

  



 
 

CD – Cantigas Infantis de capoeira 2 
  
Ginga Camaradinha (Caxias) 
  
Ginga ginga camaradinha 
Ginga ginga camaradinha 
  
     Ginga ginga camaradinha 
     Ginga ginga camaradinha 
  
Aprendeu a tocar berimbau 
São Bento Grande e Angola 
mas tem que respeitar seus pais 
ser um bom aluno na escola 
camaradinha 
  
Pra vestir o Abadá 
primeiro faz assim 
peça pra sua mãe 
trazer o seu boletim 
camaradinha 
  
Entendo a euforia 
porque também já fui assim 
capoeira tem início 
mas nunca chega no fim 
camaradinha 
  
Capoeira é ferramenta 
que prepara para a vida 
gosto de muitas brincadeiras 
mas a capoeira é a preferida 
camaradinha 
  
Mesmo que você não entenda 
as coisas que digo agora 
devagar camaradinha 
tudo tem a sua hora 
camaradinha 
  
 
  
  
  



 
 

Quero ver você jogar capoeira (Coala) 
  
Eu quero ver 
eu quero ver 
você jogar 
capoeira 
eu quero ver 
  
     Eu quero ver 
     eu quero ver 
     você jogar  
     capoeira 
     eu quero ver 
  
O berimbau 
eu quero ver 
  
o atabaque 
eu quero ver 
  
e o pandeiro 
e o seu cantar 
eu quero ver 
  
E a "ginguinha" 
eu quero ver 
  
a cadeirinha 
eu quero ver 
  
o caranguejo 
e o rolê 
eu quero ver 
  
A cocorinha 
eu quero ver 
  
a meia-lua 
eu quero ver 
  
e o aú 
na capoeira 
eu quero ver 
  
 
  
  
  



 
 

Abcdário (Pretinho) 
  
A capoeira vai ensinar 
você a ler e a cantar 
  
     A capoeira vai ensinar 
     você a ler e a cantar 
  
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Z 
  
Z X V U T S R Q P O N M L J I H G F E D C B A  
  
A madeira, a cabaça, o arame e o caxixi 
Dobrão e a baqueta, o coro e o rami 
  
C - A - P - O - E - I - R - A 
assim que se escreve capoeira 
  
A - R - I - E - O - P - A - C 
assim é capoeira e você vai aprender 
  
A capoeira vai ensinar 
você a ler e a cantar 
  
 
  
  
  



 
 

Matemática na capoeira (Mobília) 
  
1 2 3 4  
Capoeira é um barato 
4 3 2 1  
Pode jogar qualquer um 
  
     1 2 3 4  
     Capoeira é um barato 
     4 3 2 1  
     Pode jogar qualquer um 
  
1 + 1 são 2 
2 + 2 são 4 
Capoeira joga em cima 
Capoeira joga em baixo 
   
7 e 7 são 14 
Com mais sete 21 
Vou cantando e contando 
Jogando com um por um 
  
Na capoeira vou somar 
Não posso diminuir 
Praticando todo dia 
Pra poder me divertir 
  
Eu canto, eu conto, eu somo 
Multiplico a capoeira 
Praticando sou feliz 
Nessa arte brasileira 
  

 
  
  
  



 
 

Ginga na capoeira (Coala) 
  
A perninha na frente 
a outra atrás 
o braço no rosto 
é assim que se faz 
  
     A perninha na frente 
     a outra atrás 
     o braço no rosto 
     é assim que se faz 
  
Que esta é a ginga 
balança na cadeira 
caranguejo e o rolê 
na capoeira 
  
O golpe está vindo 
atenção na esquiva 
aú com rolê 
depois sobe pra ginga 
  
Mas faz o caranguejo 
e o escorpião 
a cocorinha 
peãozinho de mão 
  
O Mestre sempre fala 
sobre a capoeira 
pois sempre valorize 
a arte brasileira 
  
 
  
  
  



 
 

Xodó da mamãe e do papai na capoeira (Maestrinha) 
  
Cadê o xodó da mamãe? 
Cadê o xodó do papai? 
  
     Cadê o xodó da mamãe? 
     Cadê o xodó do papai? 
  
Mamãe sorriu  
quando algo aconteceu 
ela foi na escolinha 
e capoeira aprendeu 
oi cadê 
  
Papai sorriu  
alegrou o coração 
quando me viu usando os pés  
e também usando as mãos 
oi cadê 
  
No primeiro sábado  
eu acordo bem cedinho 
mamãe me dá o café 
me leva logo pro mercadinho 
oi cadê 
  
No calendário 
foi o papai quem viu 
Sexta no Humaitá 
é dia de aulão infantil 
oi cadê 
  
 
  
  
  



 
 

Cuidando da natureza (Rato Preto - Sanhaço) 
  
Sou pequenininho 
Do tamanho de um dobrão 
Mas tenho a conciência 
Não jogo lixo no chão 
  
     Sou pequenininho 
     Do tamanho de um dobrão 
     Mas tenho a conciência 
     Não jogo lixo no chão 
  
Meu papai e minha mamãe 
me ensinaram desde cedo 
a fazer a coisa certa 
por isso eu não me esqueço 
  
Jogar lixo no chão 
isso não é bricadeira 
eu sou pequenininho 
me eduquei com a capoeira 
  
capoeira é uma arte 
que educa e dá lição 
com ela eu aprendi 
não jogar lixo no chão 
  
Sou capoeirista 
eu sou da Abadá 
vou deixando esse recado 
pra natureza salvar 
  
 
  
  
  



 
 

Vem criança vem aprender (Sabugo) 
  
Vem criança  
vem aprender 
a capoeira 
vai ser bom para você 
  
     Vem criança  
     vem aprender 
     a capoeira 
     vai ser bom para você 
  
Vem aprender a capoeira 
vem tocar o berimbau 
e conhecer a história 
desta arte nacional 
oi vem 
  
Venha conhecer a ginga 
Meia lua e rasteira 
o aú e o caranguejo 
passando pela cadeira 
oi vem 
  
E treinando todo dia 
você vai aprender mais 
bom aluno na escola 
é o orgulho dos seus pais 
oi vem 
  
Um montão de brincadeiras 
você lá vai aprender 
respeitar todos os amigos 
e tembém obedecer 
oi vem 
  
 
  
  
  



 
 

As asas do meu berimbau (Maestrinha) 
  
Uma estrela no fundo do mar 
posso ser um cometa no céu 
capoeira eu posso imaginar 
ser um barquinho de papel 
  
     Uma estrela no fundo do mar 
     posso ser um cometa no céu 
     capoeira eu posso imaginar 
     ser um barquinho de papel 
  
Capoeira é uma semente 
é um lindo mar azul 
É uma estrela cadente 
é um brilho que reluz 
eu posso imaginar 
  
Capoeira é um tesouro 
tem brincadeira e alegria 
ela é prata, é ouro 
ela é pura energia 
eu posso imaginar 
  
Capoeira é uma árvore 
é firme como uma pedra 
elemento da natureza 
é fogo, é ar, água e terra 
eu posso imaginar 
  
Imagino um lindo arco-íris 
imagino um sol amarelo 
nas asas do meu berimbau 
vou voando para o meu castelo 
eu posso imaginar 
  
 
  
  
  



 
 

Papagaio Zé (Galak) 
  
Papagaio Zé 
Zé é um artista 
Canta na capoeira 
Ele é capoeirista 
  
     Papagaio Zé 
     Zé é um artista 
     Canta na capoeira 
     Ele é capoeirista 
  
Ele gosta de imitar 
tudo o que vê 
em cima do puleiro 
ele canta pra você 
  
Ele toca o agogô 
com o seu próprio bico 
ao som do berimbau 
ele canta com improviso 
  
Ê papagaio Zé 
bicho barulhento 
canta forte na angola 
imagina no São Bento 
  
E lá na capoeira 
bate palmas com a asa 
com o papagaio Zé 
a roda fica animada 
  
 
  
  
  



 
 

Circo da capoeira (Perninha - Sabugo) 
  
Tem sim senhor 
tem sim senhor 
circo da capoeira 
tem sim senhor 
  
     Tem sim senhor 
     tem sim senhor 
     circo da capoeira 
     tem sim senhor 
  
Não tem bilheteria 
pra ver o show é de graça 
e tem mágico tirando 
o coelho da cabaça 
  
Olha a mulher barbada 
que acabou de chegar 
vem trazendo a sua corda 
junto com seu abadá 
  
E a foca equilibra 
um pandeiro no nariz 
sentada no atabaque 
deixa a platéia feliz 
  
E o malabarista 
agora acabei de ver 
equilibra as garrafas 
dançando maculelê 
  
 
  
  
  



 
 

Curumim no mundo da capoeira (Xanda) 
  
Lá na pindorama 
eu vi um curumim 
jogando capoeira 
e dando aú assim 
  
     Lá na pindorama 
     eu vi um curumim 
     jogando capoeira 
     e dando aú assim 
  
Nessa terra tão bonita 
os índios viviam aqui 
o Tupi, o Caraíba 
e também o Guarani 
  
Eles se pintavam 
com uma cor vermelha 
semente de pau-brasil 
que deu nome à terra inteira 
  
Na comida do tupi 
tinha mandioca 
e também não faltaa 
o milho e a tapioca 
  
Hoje em dia os nossos índios 
são difíceis de encontrar 
preservando a nossa história 
Curumim com a Abadá 
  
 
  
  
  



 
 

Noel capoeirista (Meio kilo - Garapa) 
  
Chegou o Natal 
chegou o Natal 
vou ver Papai Noel 
tocando o seu berimbau 
  
     Chegou o Natal 
     chegou o Natal 
     vou ver Papai Noel 
     tocando o seu berimbau 
  
Até Papai Noel 
na corda deu um nó 
trouxe o seu berimbau 
amarrado em um trenó 
  
Dim dim dim dingombel 
tocou seu berimbau 
chegou o bom velhinho 
fazendo salto mortal 
  
Que coisa engraçada 
Não deu pra acreditar 
as renas do trenó 
estavam de abadá 
  
Eu sou um bom menino 
até passei na prova 
peço a Papai Noel 
a minha cordinha nova 
  
Percebi com as atitudes 
e os presentes da lista 
Que o papai Noel 
também é capoeirista 
  

 

  



 
 

CD – Lobisomen – Capoeira Popular Brasileira 
 

 

Maior é Deus (DP) 

 

Iê 

Maior é Deus 

(Iê maior é Deus) 

Pequeno sou eu 

O que eu tenho 

Foi Deus quem me deu 

Na roda da capoeira 

Grande e pequeno sou eu 

Camará 

Iê viva meu Deus... 

 

 

 

  



 
 

Magia da Bahia (Pantalona) 

 

Você quer ver 

A verdade da Bahia 

 

Você quer ver 

A verdade da Bahia 

 

Basta você ir lá 

Pra sentir toda magia 

 

Basta você ir lá 

Pra sentir toda magia 

 

Na Bahia tem tem tem 

Na Bahia tem tem lá 

 

Na Bahia tem tem tem 

Na Bahia tem tem lá 

 

Me faz lembrar 

Quando a Bahia chorou 

Mandingueiro Waldemar 

Foi embora e nos deixou 

 

O capoeira 

Nunca morre de verdade 

A vida é uma passagem 

É um dom que Deus criou 

 

Recordações de Mestre Bimba 

De Pastinha e Waldemar 

 

E Camafeu de Oxóssi 

Do mercado popular 

 

Popó do Maculelê 

E Besouro Mangangá 

 

A benção Mãe Menininha  

Do alto do Cantuá 

 

Nosso Senhor do Bonfim 

Venha nos abençoar 

 

 

 

 

  



 
 

Benguela me Chama (Lobisomem) 

 

Benguela me chama 

Me chamou 

É hora é hora 

Eu já vou 

 

Benguela me chama 

Me chamou 

É hora é hora 

Eu já vou 

 

É de madrugada 

Galo já cantou 

A roda formada 

Berimbau tocou 

Benguela me chama 

Me chamou 

 

Quando o galo canta 

Avisa que é hora 

Pra volta do mundo 

Pelo mundo afora 

Benguela me chama 

Eu vou agora 

 

É hora é hora 

Não vou demorar 

Iê vamos embora 

Eu não posso ficar 

Benguela me chama 

Pra jogar 

 

Luz que me alumia 

No céu já brilhou 

Com a Virgem Maria 

Me encandeou 

É Deus quem me guia 

Com Deus é que eu vou 

  

 

 

  



 
 

Toque de São Bento Grande de Angola (Paulo César Pinheiro) 

 

Nesse mundo camará 

Mas não há mas não há 

Mas não há quem me mande 

Eu só sei obedecer 

Se mandar  

Se mandar São Bento Grande 

É de Angola, é de Angola, é de Angola 

De Angola, de Angola, de Angola 

 

É de Angola, é de Angola, é de Angola 

De Angola, de Angola, de Angola 

 

Meu avô já foi escravo 

Mas viveu com valentia 

Descumpria a ordem dada 

Agitava a escravaria 

Vergalhão, corrente, tronco 

Era quase todo dia 

Quanto mais ele apanhava 

Menos ele obedecia 

 

Quando eu era ainda menino 

O meu pai me disse um dia 

A balança da justiça 

Nunca pesa o que devia 

Não me curvo à lei dos homens 

A razão é que me guia 

Nem que seu avô mandasse 

Eu não obedeceria 

 

Esse mundo não tem dono 

E quem me ensinou sabia 

Se tivesse dono o mundo 

Nele o dono moraria 

Como é mundo sem dono 

Não aceito hierarquia 

Eu não mando nesse mundo 

Nem no meu vai ter chefia 

 

 

 

  



 
 

Capoeira, arte e magia (Carlinhos Olho de Gato) 

 

Vem, começou a roda ioiô 

Começou o canto iaiá 

 

Vem, começou a roda ioiô 

Começou o canto iaiá 

 

Oi do sangue  

Que corre nas veias 

Do corpo que baila no ar 

Da malícia do negro escravo 

Que lutava pra não apanhar 

 

Capoeira é arte, é magia 

É força pra se libertar 

É um canto que ecoa na areia 

Embalando as ondas do mar 

 

Berimbau ta tocando menino 

Chamando você pra jogar 

Do toque que toca no peito 

Levando o corpo a gingar 

 

 

 

 

  



 
 

Volta no Tempo (Esquilo) 

 

Se eu pudesse eu voltava no tempo iáiá 

Se eu pudesse eu voltava no tempo iôiô 

Se eu pudesse eu voltava no tempo iáiá 

Eu voltava no tempo iôiô 

Eu voltava no tempo iáiá   

  

Se eu pudesse eu voltava no tempo iáiá 

Se eu pudesse eu voltava no tempo iôiô 

Se eu pudesse eu voltava no tempo iáiá 

Eu voltava no tempo iôiô 

Eu voltava no tempo iáiá   

  

Eu voltava pra ver Mestre Bimba jogar 

Eu voltava pra ver Seu Pastinha também 

Voltava pra ver Seu Traíra 

Maré e também Paraná 

Voltava pra ver Besouro Mangangá  

Se eu pudesse eu voltava no tempo iáiá... 

   

Eu voltava pra ver Atanilo e Rozendo 

Voltava pra ouvir cantar Mucungê 

Voltava pra ver Caiçara 

Voltava pra ver Waldemar 

Voltava pra ver Onça Preta e Aberrê  

Se eu pudesse eu voltava no tempo iáiá... 

   

Eu voltava pra ver a luta do batuque 

Eu voltava pra ver o brilho da navalha 

Na Bahia ver Mestre Noronha 

No Recife Nascimento Grande 

E no Rio pra ver Seu Manduca da Praia  

Se eu pudesse eu voltava no tempo iáiá... 

   

Se eu pudesse eu voltava no tempo Sinhá 

Só pra saber como tudo aconteceu 

Se eu pudesse eu voltava no tempo 

Voltava no engenho e senzala 

Só pra ver como a capoeira nasceu  

Se eu pudesse eu voltava no tempo iáiá... 

 

 

 

  



 
 

Santa Maria (Paulo César Pinheiro) 

 

No terreiro da lua 

 

Santa Maria 

 

Não tem mais quebranto 

 

Tem jogo de roda 

 

Tem roda de santo 

 

A espada do anjo 

 

Acendeu candeeiro 

 

Louvando Seu Jorge 

 

O santo guerreiro 

 

Santo Jorge é o guarda da lua 

Sentinela da estrela guia 

O dragão caiu morto na rua 

Sob a lança do Santo Vigia 

A rainha chamou o soldado 

Pelo chefe da cavalaria 

Santo Jorge foi condecorado 

Cavaleiro de Santa Maria 

Cavaleiro de Santa Maria 

 

Quando a lua alumia o terreiro 

O major desce da montaria 

Santo Jorge virou padroeiro 

Tem seu quadro cada academia 

É que pra se acabar o cativeiro 

Nos terreiros do chão da Bahia 

Santo Jorge é que foi o primeiro 

Capoeira de Santa Maria 

Capoeira de Santa Maria 

Capoeira de Santa Maria 

 

 

 

 

  



 
 

Lenda Mangangá (Perninha) 

 

Besouro mangangá 

Besouro mangangá  

 

Besouro mangangá 

Besouro mangangá  

 

João Grosso e Maria Aifa  

Não iriam descobrir  

Que da sua união  

Uma lenda ia surgir  

 

Cidade de Santo Amaro  

Terra do Maculelê  

Viu os Mestres Popó e Vavá  

E viu Besouro nascer  

 

Besouro cordão de ouro  

Manoel Henrique Pereira  

Desordeiro pra policia  

Uma lenda pra capoeira  

 

Mandinga não vai pegar  

Pois tinha o corpo fechado  

Conheceu Nôca, Barroquinha  

Doze Homens, Canário Pardo  

 

Lenda diz que Mangangá  

Também podia voar  

Transformado em besouro  

Pra da polícia escapar  

 

Mataram Besouro Preto  

Não foi tiro nem navalha  

Com uma faca de tucum  

Na velha Maracangalha 

 

 

 

 

  



 
 

Luanda Eu Volto (Lobisomem) 

 

Luanda eu volto 

eu vou voltar 

um dia eu volto Luanda 

se Deus me deixar 

 

Luanda eu volto 

eu vou voltar 

um dia eu volto Luanda 

se Deus me deixar 

 

Se Deus me deixar 

Se ele permitir 

Tudo que me ensinaste 

Ainda vou lhe retribuir 

 

Negros escravizados 

Trazidos para o Brasil 

Mesclaram suas culturas 

E a capoeira surgiu 

 

E hoje volta pra África 

Essa arte brasileira 

Filha de mãe africana 

Chamada de capoeira 

 

Pastinha foi a Dakar 

Capital do Senegal 

Meu Mestre foi a Luanda 

De angola a capital 

 

No meu peito um sentimento 

De imensa gratidão 

Pela herança africana 

Que trago no coração 

 

Eu também vou lá no Congo 

No Benin, Guiné Bissau 

Mas antes vou à Bahia 

Pra buscar meu berimbau 

 

 

 

 

  



 
 

Camafeu do Mercado (Lobisomem) 

 

Lá da cidade alta 

Quando amanheceu 

Avistei mercado modelo 

Me lembrei de Camafeu 

 

Lá da cidade alta 

Quando amanheceu 

Avistei mercado modelo 

Me lembrei de Camafeu 

 

Camafeu de Oxóssi 

Homem que muito sabia 

As histórias, as tradições 

E os mistérios da Bahia 

Solista de berimbau 

Cantador de capoeira 

Legendário guardião 

Da cultura brasileira 

 

Colares, figas de Guiné 

Tanta coisa ele vendia 

Na barraca do mercado 

São Jorge quem protegia 

E o canto do Camafeu 

Não era um canto qualquer 

Era um canto mandingueiro 

Com tempero e muito axé 

 

Do elevador Lacerda 

Eu voltei lá no passado 

Me lembrei de Camafeu 

Da barraca do mercado 

 

 

 

  



 
 

Nas Voltas que o Mundo dá (Lobisomem / Alan Rocha) 

 

Quem é capoeira 

Dá volta ao mundo 

Nas voltas que esse mundo dá 

Quem é capoeira 

Dá volta ao mundo 

Nas voltas que esse mundo dá 

 

Quem é capoeira 

Dá volta ao mundo 

Nas voltas que esse mundo dá 

Quem é capoeira 

Dá volta ao mundo 

Nas voltas que esse mundo dá 

 

A volta do mundo é fundamento 

Herança de grande sabedoria 

Trazida na forma de ensinamento 

Do Mestre que me ensinou um dia 

Na roda da vida levei rasteira 

O Mestre me disse respire fundo 

Levanta que tu é bom capoeira 

E segue jogando na volta ao mundo 

Quem é capoeira... 

 

Maior é Deus e pequeno sou eu 

Nesse universo de imensidão 

Milhares de voltas o mundo deu 

Só Deus sabe quantas ainda virão 

O sol brilha forte como um gigante 

E o mundo girando ao seu redor 

A volta do mundo é muito grande 

Mas a força de Deus é bem maior 

Quem é capoeira... 

 

  



 
 

CD - Berimbau & Viola 
 

 

 
Maria Bonita (Fala Mansa) 
  

Ê canaviá, canavieiro, canavieiro,  
corta cana, corta cana 

  
Escravos africanos, 
trazidos de navio 
Escravo atual  
É de todo canto do Brasil 
  
O escravo do passado 
Trabalhava até morrer 
E o escravo de hoje em dia, 
Peleja pra sobreviver 
  
Que vida é essa, 
Só pode ser uma sina 
Morrer no canavial 
Enricando a usina 
  
Deixou família, 
Deixou saudade 
Se vai voltar 
É só mesmo Deus quem sabe 
  
Faça chuva ou faça sol, 
Não tem hora pra parar 
Se a morena do cabelo verde, 
Maria Bonita tem que cortar 
  
A colheita amarga, 
Caiana não tem sabor 
Quem pensar que teve fim 
A escravidão não acabou 
  
  
  
  



 
 

Tem cobra enrolada no toco (Macaco Preto - Cachorrão) 
  
     Tem cobra enrolada no toco 
     abre o olho seu moço 
     abre o olho seu moço 
     abre o olho seu moço 
  
A cobra na capoeira 
é um sinal de perigo 
peçonhenta e traiçoeira 
abra o olho meu amigo 
  
Pode ser a cascavel 
Cobra Coral, Jaracuçu 
mas o bote mais cruel 
é a tal da Urutu 
  
O Urutu Cruzeiro 
neste mundo não se esqueça 
é preta de corpo inteiro 
e tem uma cruz na cabeça 
  
Pensei que foi Sucuri 
Jararaca é que não foi 
agora acabei de ver 
A Urutu matou meu boi 
  
  
  
  



 
 

Bate o machado (Mestre Camisa)  
  
Bate o machado no tronco da gameleira 
Todo baiano tem no sangue a capoeira 
Jogo desde pequeno, vai jogar a vida inteira 
Bate o machado no tronco da gameleira  
  
Bate o machado no tronco da gameleira 
Todo baiano tem no sangue a capoeira 
Se criou lá na Lapinha', mas jogava na Ribeira 
Bate o machado no tronco da gameleira 
  
Bate o machado no tronco da gameleira 
Todo baiano tem no sangue a capoeira 
Aprendeu com Mestre Bimba, a gingar e a dar rasteira 
Bate o machado no tronco da gameleira 
  
Bate o machado no tronco da gameleira 
Todo baiano tem no sangue a capoeira 
Começava de tardinha e jogava a noite inteira  
Bate o machado no tronco da gameleira 
  
Bate o machado no tronco da gameleira 
Todo baiano tem no sangue a capoeira 
Veio pro Rio de Janeiro, pra ensinar a capoeira 
Bate o machado no tronco da gameleira 
  
Bate o machado no tronco da gameleira 
Todo baiano tem no sangue a capoeira 
E depois de muito estudo, fundou a Abadá-capoeira 
Bate o machado no tronco da gameleira 
  
 
  
  



 
 

A vida que guarda surpresa (Perninha) 
  
É a vida quem guarda surpresa ioiô 
É a vida quem guarda surpresa iaiá 
É de iaiá de ioiô 
Nem sempre a surpresa é boa ioiô 
Mas nunca pense em desistir 
Pois a capoeira te guia 
Ela vai te mostrar por onde ir 
  
É a vida quem guarda surpresa ioiô 
É a vida quem guarda surpresa iaiá 
É de iaiá de ioiô 
A vida te mostra o caminho iaiá 
Mas é difícil pra escolher 
Nem sempre o caminho certo 
É o mais fácil de se percorrer 
  
É a vida quem guarda surpresa ioiô 
É a vida quem guarda surpresa iaiá 
É de iaiá de ioiô 
A vida é o certo e o errado iaiá 
Sempre vai existir berimbau 
Guarda bem o sentimento 
Que vai no toque do meu berimbau 
  
  
  



 
 

A vida que se leva (Mestre Camisa) 
  
"Em busca do poder e de riquezas, o homem destroi a natureza e pisa em seu semelhante, se 

esquecendo que o que se leva dessa vida é a vida que se leva. Por isso eu vou levando a vida e 

a vida é quem me leva." 
  

Que se leva dessa vida 
É a vida que se leva 
Vou levando a vida 
A vida me leva 

  
Tudo passa nessa vida 
A vida é passageira 
Ela me levou 
Sempre pra capoeira 
  
Na roda de capoeira 
Ou na roda da vida 
Quando a luta é difícil 
Tem sempre uma saída 
  
Nasci pra ser capoeira 
Essa é minha sina 
Vivo pra capoeira 
Capoeira é minha vida 
  
  
  



 
 

Dendê (Fala Mansa) 
  
     Dendê, Dendê 
     lálá e lá, lálá e lá 
  
Levou rasteira 
balançou, caiu no chão 
se perde a cabeça 
também perde a razão 
  
No jogo duro 
com malícia e com mandinga 
olho no olho 
cuidado e mantenha a ginga 

  
O capoeira 
que já nasce natural 
com manha e malícia 
não seja artificial 
  
Quando treinar 
ponha na consciência 
seja capoeira 
não viva de aparência 
  
E pro valente 
que não joga, só estranha 
pois acredite 
se bater, também apanha 
  
  
  



 
 

No Zumbimba eu quero te ver (Trinca) 
  

No zumbimba eu quero te ver no zumbimba 
No zumbimba eu quero te ver no zumbimba 

  
Tem o cantar do galo 
Tem o canto do pavão 
Tem o mugido do boi 
E esquenta banho no sertão 

  

Quando o galo canta  
Já é na hora de treinar 
Prepara o seu espírito 
Que é pro dia começar 

  

Na hora do treinamento 
A gente volta no tempo 
Relembra do Mestre Bimba  
E dos seus conhecimentos 

  

E quando tudo acaba 
Já é quase madrugada 
Cuidado no caminhar 
Que pode ser emboscada 
   
  



 
 

Sobrado [Lenda viva] (Mestre Cobra e Boa Voz) 
  
Mandei caiá meu sobrado 
Mandei, mandei, mandei 
Mandei caiá de amarelo 
Caiei, caiei, caiei 
  
  



 
 

OUTRAS / OTHERS 
  
   
Sou ABADÁ-CAPOEIRA (Cafeína) 
  
Sou ABADÁ-CAPOEIRA 

Sou capoeira ABADÁ 

Sou ABADÁ-CAPOEIRA  

Onde o berimbau tocar 
  
     Sou ABADÁ-CAPOEIRA 

     Sou capoeira ABADÁ 

     Sou ABADÁ-CAPOEIRA  

     Onde o berimbau tocar  
  
Nasci para desenvolver 

A capoeira pelo mundo 

Mostrando o que Mestre Bimba 

Antes já previa tudo 
  
Nesse mundo tão pequeno 

Onde toca o berimbau 

Vou jogando capoeira 

De angola e regional 
  
Viajando pelo mundo 

Onde o berimbau levar 

Eu sempre me sinto em casa 

Onde tiver ABADÁ 
  
Se quiser saber meu nome 

Nem precisa perguntar 

O meu nome é capoeira 

Capoeira ABADÁ 
  
A maior parte do mundo 
Dedicou a sua vida 
Hoje a Abadá cresceu 
Graças ao Mestre camisa 
  
Se quiser me conhecer 

Pode vir me visitar 
Eu me chamo capoeira 

Capoeira ABADÁ 
  
 


