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Ô velho mandingueiro
Ô me ensina a jogar

Ô velho mandingueiro
me ensina o segredo da capoeira

A capoeira tem segredo
seus truques e seus mistérios

mais pra aprender dessa arte
tem que levá-la a sério

Côro
Já rodei os sete cantos

procurando informação
do segredo da capoeira 

e de sua vadiação

CôroCôro

É como a terra e o céu
É como o rio e o mar
que tem segredos que até hoje
muita gente tenta desvendar

Côro
Fundamentos transmitidos
de geração a geração
um ancião que hoje ensina um menino
menino que um dia será um ancião

CôroCôro

Côro
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Côro
Clareou
Clareou

A noite inteira
depois que o berimbau tocou

Olhando a imensidão do céu
vejo como o tempo fechou

o capoeira tocou seu berimbau
e veja o que aconteceu...

Côro
Até a lua estava escondida

nem uma  estrela brilhou
o capoeira cantou uma cantiga

e veja o que aconteceu...

Côro
Estava relampejando
e vindo um tremendo vendaval
o capoeira começou a tocar
o São Bento Grande da Regional e aí...

Côro
Quando tudo parece perdido
e não sabemos o que fazer
mais pense na capoeira e toque berimbau
que a resposta vai aparecer...

Contramestre Nego Do e aluna Bem-te-viContramestre Nego Do e aluna Bem-te-vi’’



Côro
Lê lá lá uê

lauê lauê lauê

O gingado bailado do corpo
mandinga que vem do coração

salve o negro que veio de Angola
no tempo da escravidão

Côro
Histórias contadas pelo mestre

Foram ouvidas  com atenção
histórias de fundamento
do tempo da escravidão

Côro
Negro que foi capturado
e transportado no navio negreiro
suas raízes até hoje prevalecem
pelo povo brasileiro

Côro
A roda já está pegando fogo
e não tem hora pra parar
salve a luta que o negro criou
na escravidão pra se libertar

Praca do Terreiro de Jesus, Salvador de BahiaPraca do Terreiro de Jesus, Salvador de Bahia’’



Côro
Água de beber
Água de beber

A água é a vida do mundo
sem ela nada podia viver

e o capoeira sem um mestre não é ninguém
pois é a fonte de lhe fazer crescer

ê camarada

Côro
Sabe lá segredos que vai no coração

e coisas que eu jamais esquecerei
e o capoeira que segue o caminho certo

jamais dirá dessa água não beberei
ê camarada

Côro
A sempre encontrou do rio e o mar
grandes forças que banham nossa natureza
o angoleiro e o regional
na volta do mundo iram se encontrar
ê camarada

Côro
Pode ser clara também pode ser escura
água de banhar e de benzer
e o capoeira que lutar por sua cultura
água mole pedra dura tanto bate até que 
fura
ê camarada

Contramestre Nego DoContramestre Nego Do’’



Côro
Sou viciado em capoeira
Sou viciado em capoeira

Energia forte que trago no meu peito
sensação que não da pra explicar

quando escuto o som do berimbau
o meu corpo chega arrepiar

porque eu sou...

Côro
Já procurei saber se isso é normal

fui até me consultar um dia
só porque eu vivi pensando

nessa tal de capoeira dia e noite, 
noite e dia

porque eu sou...

Côro
Já diz assim um velho ditado
que ela é tudo que a boca come
eita capoeira danada
que todo o meu corpo consome
porque eu sou...

Côro
Antigamente era coisa de malandro
chegou até ser proibida por lei
hoje é filosofia de vida
olha só o que a capoeira fez
tá vendo aí porque eu sou...

Formatura de Contramestre Nego Do, Salvador de Bahia 2013Formatura de Contramestre Nego Do, Salvador de Bahia 2013’’



Côro
Acende o candeeiro ê ê

bota mais luz no barracão
que os capoeiras já estão vindo

hoje é noite de vadiação

A roda que já já vai ser formada
muitos capoeiras vão estar

tem gente que já vem de muito longe
para nessa roda vadiar

Côro
A roda tem seu encanto e sua magia

comandada ao lindo som do berimbau
cantador canta sereno canta forte

cantigas de angola e regional

Côro
No jogo de muita manha e malandragem
onde todos querem apreciar
o balanço o gingado e a destreza
que envolve esses dois capoeiras

Côro
Olha como o céu ele está lindo
com um montão de estrelas a brilhar
duas delas lá encima brilham fortes
que é o seu Pastinha e o seu Bimba

Ilha de Boipeba, BahiaIlha de Boipeba, Bahia



em homenagem ao mau padrinho Mestre Joao do Morro

Côro
Eu vim de longe foi pra vadiar

hoje é dia de festa
seu João vai se formar 

O meu mestre disse assim
fruta boa da no tempo

a formatura desse nego
é com muito merecimento

Côro
Pela capoeira deu sangue e suor

se tornou homem de valor
e a comunidade da capoeira
como mestre lhe consagrou

Côro
Homen de boa energia
e também bom coração
hoje a Bahia está em festa
com a formatura do Mestre João do Morro

Côro

Contramestre Nego DoContramestre Nego Do’’
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Côro
A viola chorou

deixa a viola chorar
a viola chorou

deixa a viola chorar

A viola chorou numa roda de tradição
numa roda que era formada 
por seu Valdemar da Paixão

Côro
Vinha gente de todo canto

pra nessa roda jogar
e também pra escutar a viola

do barracão do Mestre Valdemar

Côro
O gunga que puxa o ritmo
e o médio na inversão
e vem chegando ligeiro a viola
com sua linda variação

Côro
Ê chora viola
Chora (côro)

Dique de Tororo, Salvador de BahiaDique de Tororo, Salvador de Bahia’’



participacao especial: Formada Verena

Côro
Vem pra roda iá iá vem pra roda

vem pra roda iá iá vem pra cá
vem pra roda iá iá vem pra roda

vem pra roda iá iá vem jogar

Eu sou linda como uma bela flor
trago a chama acesa no meu coração

sou mulher capoeira
com muito orgulho e tradição

Côro
A lua tem as suas fases

cada delas com a sua beleza
quando tem escuridão clareia
assim é a mulher na capoeira

Côro
Berimbau já fez chamada
uma linda voz ecoou
cantando em forma de poesia
cantiga de uma escrava que se libertou

Côro
de capoeira pra capoeira
escuta o que eu vou te falar
vem sentir a nossa energia
vem pra roda iá iá...

Primeiro evento feminino "vem pra roda ia ia“, Colonia 2017Primeiro evento feminino "vem pra roda ia ia“, Colonia 2017’’ ’’
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Côro
Guerreiro é guerreiro sou

sou capoeira de muito valor

Bom guerreiro não foge da luta
mais sabe quando tem que parar

recua de cabeça erguida
pois sabe que um dia vai voltar

Côro
Na vida há batalhas sem fim

isso tudo parece normal
meu escudo é a capoeira

minha arma é o meu berimbau

Côro
Salve Zumbi dos Palmares
que lutou pelos seus irmãos
criando um quilombo pro negro
pra fugir da escravidão

Côro
Mestre Bimba e Mestre Pastinha
grandes guerreiros da capoeira
suas historias que serão contadas
não só hoje mas a vida inteira

Primeiro evento "Eu vou na Bahia“, Colonia 2018Primeiro evento "Eu vou na Bahia“, Colonia 2018



Côro
Bota malandragem no jogo
bota mais tempero e dendê

no jogo da capoeira
eu quero jogar com você

Gingado e balanço com jeito
todo mundo tem que aprender
e os fundamentos da capoeira

jamais se deve esquecer

Côro
O capoeira não nega sua raiz

seja angola ou regional
mas é tudo capoeira

no tocar do berimbau

Côro
O capoeira é como a maré
tem os seus altos e baixos
mas tem que ter fé em Deus
o que acontece não é por acaso

Côro
Os que não praticam as vezes me perguntam
o que é a capoeira pra mim
desde quando entrou na minha vida
já se tornou parte de mim

Formatura de Contramestre Nego Do, Salvador de Bahia 2013Formatura de Contramestre Nego Do, Salvador de Bahia 2013’’



Côro
Eu vou na Bahia  pra puder buscar dendê

buscar dendê, buscar dendê

Bahia terra do axé
de encanto e tradição

eu vou voltar pra Bahia
pra encontrar com os meus irmãos

Côro
quem nunca foi na Bahia

Um dia vai ter que ir  lá
pra sentir a energia da terra

e pedir proteção ao seu Orixá

Côro
Bahia da capoeira
do samba de roda
e do candomblé
Bahia terra do Carlito, 
do Mestre Raimundo e do Mestre Dedé

Côro
Todo capoeira sabe
o valor que essa terra tem
energia de um povo africano
vem pra Bahia também

Sa
lva

dor
 de

 B
ahi

a
Sa

lva
dor

 de
 B

ahi
a




