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All tracks written and composed by João Selva & Patchworks 



NAVEGAR 
 
Vou me benzer lá na Bahia 
Com pimenta e vatapá 
Por fantasia no Recife 
E ficar pro carnaval 
Brincar de roda em Fortaleza (vou navegar!) 
Periga me apaixonar (vou navegar!) 
Bumbar o boi lá do Pará (vou navegar!)   
Com tucupi e tacacá 
 
Na Bahia (vou navegar!) Quero samba (vou navegar!) 
Em Olinda (vou navegar!), Vou xamegar (vou navegar!) 
Lá No Pará (vou navegar!), Guitarrada (vou navegar!) 
Parnaíba (vou navegar!),  Cacuriá (vou navegar!) 
 

O mundo de Deus é grande 
Cabe numa mão fechada 
O pouco com Deus é muito  
O muito sem Deus é nada 
Quero conhecer o mundo 
Qualquer dia eu chego lá 
Vou levando o meu barquinho 
Que a maré vai carregar 
 
Vou navegar x4 

 
Vou me perder lá no Caribe 
E não sei se vou voltar 
Beijo na boca de Lisboa 
Tem poesia em Portugal 
Comer cachupa em Cabo Verde (vou navegar!) 
Verde mar vou abraçar (vou navegar!) 
Vou ver a lua de Luanda (vou navegar!) 
Bote seu barco mar (vou navegar!) 
 
No Caribe (vou navegar!), Tem o Kompa (vou navegar!) 
Em Angola (vou navegar!), Quero Semba (vou navegar!) 
Cabo verde (vou navegar!), No Funaná (vou navegar!) 
Até Goa (vou navegar!), Não vou parar (vou navegar!) 
 

O mundo de Deus é grande 
Cabe numa mão fechada 
O pouco com Deus é muito  
O muito sem Deus é nada 
Quero conhecer o mundo 
Qualquer dia eu chego lá 
Vou levando o meu barquinho 
Que a maré vai carregar 

  
Vou navegar x4 



CADÊ VOCÊ 
 
To preso como um animal 
Louco sou irracional 
Sem você 
 
Portanto não me leve a mal 
Não há nada de natural 
Sem você 
 
Minha vida fica sem sal 
Faço pacto com o maioral 
Sem você 
 
Tomo logo um sonrizal 
Meu desespero é geral 
Sem você 

 
Cadê você  
Minha alegria  
Você se foi não volta mais 
Cadê você  
Estrela guia 
Cê vai na frente eu vou atrás 

 
Mando tudo pro escambau 
Perdido feito bacurau 
Sem você 
 
O teu olhar sensacional  
Me dá um vazio sideral 
Sem você 
 
Sinto um desejo carnal 
Me torno um ser tão banal 
Sem  você 
 
O seu amor me foi fatal 
Só sinto mal estar vagal 
Sem você 
 

Cadê você  
Minha alegria  
Você se foi não volta mais 
Cadê você  
Estrela guia 
Cê vai na frente eu vou atrás 

 
Sofro demais 
Aceite um grande amor 
 



MEU MANO 
 
E corre o mundo, quero ver correr perigo 
Nunca negue um abrigo na volta que o mundo dá  
Quem desce, sobe, quem sobe, um dia desce 
No mundo nada é inerte, você pode acreditar 
 
Não tem fronteira que segure meu cordão 
Carro, trem ou avião, vou onde o vento mandar 
Eu vou de jegue, vou de burro, vou a pé 
Do jeito que Deus quiser, na fé um dia chego lá 
 

Qual é meu mano, qual é minha mana 
Qual é meu mano, qual é minha mana 

 
 
Quem pode, pode, quem não pode se sacode 
Quero ver quem se sacode quanto começo a cantar 
Que é desse jeito sem fim sem preconceito assim 
Faça direito pra vergonha não passar  
 
Tem cada um, cada qual tem sua razão 
Lhe digo de coração que a solução é amar 
Quem prega ódio se atrasa no negócio 
Por isso meu sacerdócio é ver a poeira voar 
 

Qual é meu mano, qual é minha mana 
Qual é meu mano, qual é minha mana 

 
 
Sapeca nega, da um nó na carrapeta 
Escancara sua beleza deixa a banda voar 
A vida é curta, apesar de toda luta 
Sigo firme na labuta para não pirar pirar 
 
A mãe não vê quando o filho para e chora 
Só o amigo nessa hora pra peteca não cair  
É sempre assim uma mão, lavando outra ou não 
A vida é louca, louca, louca de emoção 
 

Qual é meu mano, qual é minha mana 
Qual é meu mano, qual é minha mana 



CAMARÁ 
 

Olha vamos simbora camará 
Chegou chegou sua hora  
O novo sem velho nada 
O futuro, o futuro, o futuro que não quer demora 
  
Não tem capitão que segure 
Nem pedra qu’agua não fure 
Sorria como é de costume 
A cabeça, a cabeça, levanta a cabeça se aprume 
 
Olha camará se aprume 
Olha camará 
 

Olélé olélé 
Vai dança camará 

 
Lembre que só amor que resolve 
Energia boa que renove 
Joga na cintura desenvolve 
Essa vibe, essa vibe, essa vibe não não se pode 
 
Beijinho na boca do sujeito 
Cafuné no no preconceito 
Cheirinho tipo tiro certeiro 
Abraço, abraço, abraço brotando no meu peito 
 
Queremos mais amor e respeito 
Amor e respeito 
 

Olélé olélé 
Vai dança camará 

 
 
 
 
 
 

 
 



MEU MUNDO 
 
 
A noite eu vejo o brilho dos teus olhos nas estrelas 
A lua é testemunha dos meus sonhos e tuas belezas 
Enquanto o dia não raiar 
Aguardando seu despertar 
O teu olhar vai me dar calor... 
Calor... que ilumina! 
 

Rosa o entardecer 
Azul o amanhecer 
Você é a luz que colore meu mundo 
 
Raios em vapor 
Brilha furta cor 
Você é o sol que da vida ao mundo 

 
No cinza do concreto eu vejo o verde da esperança. 
No céu um arco-íris colorindo a nuvem mais escura. 
E quando forte chuva chegar 
Deixe a semente brotar 
Nasce, cresce resplendor...  
resplendor... que brilha! 
 

Rosa o entardecer 
Azul o amanhecer 
Você é a luz que colore meu mundo 
 
Raios em vapor 
Brilha furta cor 
Você é o sol que da vida ao mundo 

 
Rosa o entardecer... 
Azul o amanhecer... 
Raios em vapor... 
Brilha furta cor... 
que da vida ao mundo. 

 
Inda brilha furta cor... 
Olha os raios no vapor... 
Você é luz que colore noite e dia. 
Noite e dia...  



DEVAGAR 
 
 
Quando te senti chegar, bela, 
Bela eu quero o teu amor 
Quando te senti chegar bela, 
Vêm pros meus braços quero teu calor 
 
Quando te senti chegar, bela, 
Brinca comigo acalma essa dor  
Quando te senti chegar, bela, 
Sinto saudade desse nosso amor 
 

Quero você pra ficar (fica), 
Vai fica (bela), to dentro e não saio 
   
Devagar, quero te xamegar devagar 
Quero bem devagar, quero te xamegar devagar 

 
Quando eu quis te beijar, bela, 
Lembrei de quando tudo começou 
Quando eu quis te abraçar, bela, 
Meu mundo quase que parou 
 
Quando tu for me deixar, bela, 
Não me esqueça peço por favor 
Quando for t’encontrar, bela, 
Bela eu quero o teu amor 
 

Quero você pra ficar (fica), 
Vai fica (bela), to dentro e não saio 
 
Devagar, quero te xamegar devagar 
Quero bem devagar, quero te xamegar devagar 

 
 



TUDO VAI DAR PÉ 
 
 
Quem foi que inventou essa agonia 
Ninguém é melhor do que ninguém 
Favor não confiscar minha alegria 
Da sua raiva estou bem além 
 
Oh nem que te levem muito a sério 
Oh nem que censurem o carnaval 
Oh nem que fechem os ministérios 
No final o bem vence mal 
 

Tudo vai dar pé 
Tudo vai dar pé mano  
Tudo vai dar pé, é 

 
Oh nem que lhe falte um parafuso 
Mesmo que escondam o laranjal 
Quer queiram queimar nosso futuro 
Planto sementes cá no meu quintal  
 
Até raiar o dia, sigo uma utopia 
Até raiar o dia, sigo uma utopia (vai dar pé) 
 

Tudo vai dar pé 
Tudo vai dar pé (mano)  
Tudo vai dar pé, é 

 



 
SE VOCÊ 

 
 
Se... se você não esta contente 
Se alegria se faz ausente 
Por que será ?   
Por que será ?   
Por que será ?  
Por que ? 
 
Se, se você está tão triste 
Escute o céu atentamente 
Suave sua voz  
Suave sua voz  
Suave sua voz  
Suave… 
 
Já sopra no ar um acalanto 
Se levite e voe com o vento 
Vai te levar 
Vai te levar 
Saber amar 
Saber… 
 

 


