
CANCIONES DE 
GUANABARA CAPOEIRA 

AQUI ENCONTRARAS LAS LETRAS DE LOS 2 CD 
DE CAPOEIRA GUANABARA: 

 
MESTRE BIMBA   
   
 Coro: Hê Mestre Bimba  
 Hê Mestre Bimba  

Hê Mestre Bimba  
Mestre Bimba da Baía  

   
Eu fui a Baía 
Conhecer o Mestre Bimba  
Eu andei de um canto ao outro  
E assoas historias eu ouvia  
   
Mesmo andando todo dia  
Eu não via Mestre Bimba  
Mas eu via a capoeira e a sua 
filosofia  
   
-Refrão-  
 
E andou de norte a sul  
Esse ilustre capoeira  
Manoel dos Reis Machado  
De quem sempre ouvi dizer  
   
Criador da regional  
Jogo forte e ligeiro  
Veio um pouco da Baía  
Pro meu Rio da Janeiro  
   
-Refrão-  
   
Negro velho e mandingueiro 
Tocador de berimbau Ele deu a volta 
ao mundo Ensinando o abc da 
Capoeira Regional  
   
-Refrão-   
 

OI ESSA LUTA  
   
Coro: Oi, essa luta  

É uma luta brasileira  
Sou Guanabara  
Guanabara capoeira  

   
Criado no Rio  
Hoje no Brasil inteiro  
Ainda roda pelo mundo Com seu 
jeito brasileiro  
   
-Coro-  
   
O povo olha  
Eu não consigo entender  
Como pode ter gente  
que ainda não quer aprender  
   
-Coro-  
   
Maia-lua e rasteiro  
Martelo e pisão  
É fôlego de capoeira  
Não se assuste, não  
   
-Coro-  
   
O povo olha  
Eu não consigo entender  
Como pode ter gente  
que ainda não quer aprender  
   
-Coro-  

VENHA APRENDER  
   
Coro: Venha jogar  
 Venha aprender  
 Oi, o molejo, a cadência e o 
dendê  
   
Oi, Rio de Janeiro  
Terra que tem capoeira  
Venha ver mais de perto  
A malícia e a brincadeira  
   
-Coro-  
   
Oi mexe corpo  
Balance a sua ginga  
No toque que gunga toca  
Vou mostrar a minha mandinga  
   
-Coro-  
   
Oi, meu Mestre é Di Mola  
Me ensinou a jogar  
A Regional de Bimba  
Para poder te ensinar  
   
-Coro-  
   

  

 
 

 
 

 
 



FOGÃO DE LENHA  
   
Coro: Fogão de lenha só faz 
comida boa    
       Berimbau gunga tocando não é 
a toa  
   
Fogão de lenha aceso esquenta a 
chapa  
Berimbau gunga esquenta a rodada 
lapa  
   
- Coro -  
   
Essa fogão funciona com lenha, eu 
sei  
Berimbau gunga só com madeira de 
lei  
   
-Coro -  
   
Brasa na lenha marca grave ao tocar  
Berimbau gunga toca grave pra 
marcar  
   
-Coro -  
   
Lenha cortada no fogão é pra 
aquecer  
Verga de gunga cortada é maculelê  
   
-Coro -  
   
Fogão de lenha Maria Martinha tinha  
Berimbau gunga viva Vicente 
Pastinha  
   
-Coro -  
   
Fogão de lenha aceso esquenta a 
chapa  
Berimbau gunga esquenta a roda da 
lapa  
   
-Coro -  
   
Este fogão funciona com lenha, eu 
sei  
Berimbau gunga só com maeira da 
lei  
   
-Coro-. 
  

RODA DA LAPA  
   
Coro: É sexta-feira  

Tem brincadeira  
Roda da Lapa  
Vou jogar a capoeira  

   
Em cima dos Arcos  
Vejo o bonde passar  
O povo se aproximando  
A roda vai começar  

   
- Coro -  
   
A roda é livre, quem quiser pode 
jogar  
Mas não falte com respeito  
Que o chá da meia noite  
Com certeza vai provar  
   
- Coro -  
   
Jogo de bamba  
Mandinga na ginga é  
Berimbau está tocando  
A roda chama você  
   
- Coro -  
   
A roda é livre, quem quiser pode 
jogar  
Mas não falte com respeito  
Que o chá da meia noite  
Com certeza vai provar  
   
- Coro -  
   
Jogo de bamba  
Mandinga na ginga é  
Berimbau está tocando  
A roda chama você  
   
-Coro-  

  

FOI NA BAHIA  
   
Coro: Foi na Bahia que eu vi 
jogar  

A capoeira de Seu Bimba a 
Valdemar  

Em qualquer roda na Bahia  
(Oi) você pode se informar  
Onde morava o famoso 

Valdemar  
   
-Coro  
   
Oi, o Mestre do Mestre Bimba  
Era um homem africano  
Mestre Bentinho, lá no céu  
Estão jogando  
   
-Coro-  
   
Os estrangeiros valorizam a capoeira  
mas no Brasil que tem cabra 
mandingueiro  
   
-Coro-  
   
Para ser bom capoeirista  
Precisa da oração  
Que a maldade pode vir  
Dos teus irmãos  
   
-Coro-  

  

   



CHORO DA VIOLA  
   
Coro: A viola chorou  

E a terra tremeu  
Na Bahia Vicente  
Pastinha morreu  

   
O toque Santa Maria  
No berimbau avisou  
Que a capoeira Angola  
Perdeu seu protetor  
   
 -Refrão-  
   
O canto triste da Iuna  
O vôo baixo da andorinha  
É sinal que a Natureza  
Está de luto por Pastinha  
   
-Refrão-  
   
Na rodada capoeira  
Quando o berimbau tocar  
Jogue e respeita ela  
Que Pastinha está a olhar  
   
Refrão 2 vezes  

  

ÁGUA DE MAR  
   
Refrão: Água de mar  

Brisa primeira,  
Sou Guanabara,  
Guanabara capoeira  

   
Berimbau tocou, me chamou pra 
mandingar  
Vou depressa, vou ligeiro  
Pra roda não terminar  
   
- Refrão-  
   
Rio de Janeiro, que beleza de lugar  
Capoeira Guanabara  
A roda é livre, vem jogar  
   
-Refrão-  
   
A transmissão da energia dessa roda  
Vem do canto mandingueiro  
da palma de quem está de fora  
   
-Refrão-  

  

JÁ TÁ MARCADO  
   
Refrão: Já tá marcado  

E do Brasil  
E Guanabara  
Não preciso perguntar  

   
Raiz é forte  
Beriba é boa  
Toca Angola  
Benguela a Santa Maria  
   
-Refrão-  
   
A roda livre  
Vem minha gente  
Olha o respeito  
Que o batuque é diferente  
   
-Refrão-  
   
Brasil, Angola  
Rio, Bahia  
Dá a volta ao mundo  
Tocando cavalaria  
   
-Refrão-  
   
E pra você  
Que quer se aperfeiçoar  
Pode vir pro Guanabara  
A roda é livre, vem jogar  
   
-Refrão-  
   
A liberdade  
Eu mesmo fiz  
Sou Guanabara  
Tenho estilo e raiz  
   
-Refrão-  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VENTO BALANÇA  
   
Coro: Vento balanço a árvore  

Traz temporal  
Faz ela mexer  
No toque do berimbau  

   
Joga menino  
Mexa sua ginga  
Vento balança  
Mais dentro da mandinga  
   
-Coro -  
   
Lá na ladeira  
Todo mundo quer jogar  
Jogar a capoeira  
Ver o vento balançar  
   
-Coro -  
   
Sou capoeira  
Não nego meu natural  
Quando o vento balança  
Eu toco meu berimbau  
   
-Coro -  
   
Lá na ladeira  
Todo mundo quer jogar  
Jogar a capoeira  
Ver o vento balançar  
   
-Coro -  
   
Sou capoeira  
Não nego meu natural  
Quando o vento balança  
Eu toco meu berimbau  
    
-Coro- 

GINGA DE MESTRE 
BIMBA  
   
Coro: No balanço do corpo, na    
cadência da ginga,   

vou jogar a capoeira do 
famoso Mestre Bimba  
   
- Coro -  
   
Manuel dos Reis Machado  
Era o nome de Bimba  
Ele foi o criador  
Da nova ginga  
   
-Coro-  
   
Da Angola surgiu o jogo da Regional  
Foi Mestre Bimba quem criou  
Este estilo genial  
   
-Coro-  
   
No dia de formatura,  
O Seu Bimba assim dizia 
Menino jogue benguela  
Mantenha a cabeça fria  
   
-Coro-  
   
Mestra Bimba morreu,  
Ninguém se conformou  
Pois ele foi um grande Mestre  
Foi nosso protetor  
   
-Coro-  

  

 


