A Capoeira Nasceu em Africa
A capoeira surgiu quando um cacador soube que podia convertir o seu proprio
corpo numa armadilha. Capoeira e uma arte de origem Africana, ouviu, ouviu,
ouviu…
Quem disse o escravo usava os pes porque tinha as maos accorentadas, mentiu,
mentiu, mentiu…
Estrofe 1
Hoje vamos simplesmente rescatar nossos direitos,
Que a seculos foram sequestrados pelos brasileiros
Escritores nacionalistas da cultura Africana
Apoderam-se dela quando desconseguem bani-la
Assim entre as demais, acontenceu com capoeira
Parida pela Africa que outrora foi exportada
Direito pro Brasil onde fora apelidada
Gracas a Resistencia dos escravos naquela temporada
Quando as suas virtudes e crencas eram proibidas
Sempre que vistas em exibicao, severamente punidas
Entao, de onde veio esse tempo para cria-la?
…Uma das lacunas patentes na falsa historia.
Porque nao disputam pela origem da lingua portuguesa
Com a mesma forca que relutam pela origem da capoeira?
Creio que seja mais dificil dominar a gramatica
Do que explorer o grito dos tambores da Africa.
CORRO
A Capoera …nasceu em Africa
Capoeira e uma danca Africana.
A Capoeira … nasceu em Africa
Capoeira e uma luta Africana.
Estrofe 2
Quando o assunto e a lingua portuguesa dispensam argumentos,
Mas quando e capoeira ate falsificam documentos
Tudo pra negar suas origens africanas
Despromovendo o africano na maioria das paginas.

Dos libros publicados sem um conteudo perfeito
Com historias mal comecadas que nao terao um bom desfecho
Se realmente o comeco for um erro e nao omissao
Da branquificacao nos canais de informacao.
Repiso, capoeira vem da Africa
Apenas foi apelidada no Brasil desenvolvida.
Isso nao significa que ela perdeu suas origens,
Mas sim que cresceu afastada de suas origens.
Na Africa, praticantes eram cacadores e ferreiros
Que defendiam a nacao contra a agressao dos estrangeiros
Usando 3 movimentos – fuga, armacao de uma armadilha
E lancamento da armadilha nessa ordem de guerrilha.
CORRO
A Capoera …nasceu em Africa
Capoeira e uma danca Africana.
A Capoeira … nasceu em Africa
Capoeira e uma luta Africana.
Estrofe 3
Um pai adotivo nunca sera biologico
Mesmo que se encontre saudavelmente economico.
O sangue e que fala, a cor nao e um grau de parantesco
Capoeira nao e racista embora sofreu tal desprezo.
Das classes sociais que sempre tentaram bani-la
Enquanto os seus potenciais adormeciam na Bahia.
Mas hoje que ela acordou e despertou o seu valor,
As mesmas relutam pela origem do criador.
DESFECHO
Esta cancao foi composta pelo JunioPolvo em 2017, por resultado de um pedido da
BLAC Foundation. A sua objetiva e de ressaltar, afirmar, a africanicidade da
capoeira, um patrimonio atualmente contestado por um segmento da populacao
brasileira. Esperamos que fique convencido, e tambem, comentarios de todos sao
bemvindos. Mic On!

