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MEU SENHOR 

 

Meu Senhor,  

Faz tanto tempo que eu não volto aqui 

Pra conversar 

Meu Senhor,  

O que eu vi aprendi,  

Que sem você não há como compreender. 

 

O céu e o mar, todos irmãos 

Irmão sol, irmã lua 

O infinito está em Ti 

Tudo o que existe. 

 

Meu Senhor,  

Fizeste a vida, a morte e a ressurreição. 

Meu Senhor,  

Por tantos anos o mundo destruiu o teu amor. 
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CANTO PARA MARIA 

 

   

Nunca foste, nem serás uma deusa 

Sempre ouvias e servias o Teu Senhor 

Pelo amor que iluminava dos teus olhos 

Deus mostrou-te a recompensa por tua graça 

Serás Bendita entre todas as nações. 

  

Mãe de Deus, Mãe do Senhor 

Jesus nosso irmão 

És nossa mãe,  nossa voz 

Intercessora junto ao Cristo, o perdão  

  

Não devemos esquecer tua posição 

Sempre aos pés do Amado filho teu 

Tu nos guia nos caminhos tortuosos 

Quando perdemos nossa fé 

Vem, levar-nos a Jesus de Nazaré 

  

Mãe de Deus, Mãe do Senhor 

Jesus nosso irmão 

És nossa mãe,  nossa voz 

Intercessora junto ao Cristo, o perdão 

  

Em outubro demonstramos nosso amor 

Veneramos tua imagem que ficou 

Tu choraste por teu filho ao pé da cruz 

Teu José admirou imensa fé 

Te seguimos no Círio de Nazaré 

  

Mãe de Deus, Mãe do Senhor 

Jesus nosso irmão 

És nossa mãe,  nossa voz 

Intercessora junto ao Cristo, o perdão 
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DESENCANTO 

 

O tempo é demais pra mim 

Esqueço de tudo que eu fiz 

Não peço: - me deixe feliz 

Te escuto em tudo que diz. 

 

Ah! Quando a noite partir, 

Não fale é demais pra mim. 

Se você me esquecer, 

Vou lembrar que o tempo  

Não vai voltar. 

 

Destino é você quem diz 

Insisto: - não sou infeliz 

A vida me fez entender 

De tudo que eu quis, foi você. 

 

Ah! Quando a noite partir, 

Não fale é demais pra mim. 

Se você me esquecer, 

Vou lembrar que o tempo  

Não vai voltar 
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Hey Mr. JOHN 

 

Quando eu era jovem,  

muito mais jovem do que hoje 

Você me pediu socorro,  

eu nem pude ajudar 

Gritava e pulava,  

Eu só queria sentir essa energia que os besouros podiam voar 

Mas os dias se foram e eu nem pude chorar. 

 

Não deixe o sonho acabar 

Não aperte o gatilho 

Não deixe a história findar 

Não mate um pedido de paz. 

 

- Hey, Mr. John 

 

Across the universe 

Flying in a flaming pie 

It’s only Love 

 All you need is Love. 
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E SE 

 

E se, 

Se esse se, fosse sim. 

E se o tempo parasse, 

E se a gente pudesse consertar os erros, 

E se os erros fossem acertos, 

E se a hora passasse mais rápida, 

Nem pensaríamos em esperá-la. 

 

E se voltássemos naquela máquina  

Do tempo profundo à espera. 

E se pudéssemos corrigir a Igreja, 

Os homens e a história. 

E se tivéssemos coragem de crer em Deus, 

E se não buscássemos novos ateus. 

E se, e somente se, a realidade fosse divina, 

Seríamos o Cristo que somos. 

 

E se amássemos uns aos outros, 

   Teríamos religião e ciência irmãs. 

        E se agora não fosse o futuro 

            E se houvesse a paz e o amor em cada um, 

   Não fosse utopia, 

   Não fosse nostalgia de um tempo que não chegou. 

 

E se não sentíssemos a dor da perda, 

  E se não buscássemos alguém pra nós, 

      E se não esperássemos com toda esperança, 

          E se não amássemos uns aos outros, não seríamos seres humanos. 

 Apenas quatro elementos, separados, findáveis como tempo que partiu. 
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OITENTA E SETE 

 

Ah, como eu desejo chegar aos oitenta e sete 

Ver mudanças em nossa terra 

Participar da vida do mundo 

Sentir o clima mais quente ou mais frio 

A chuva que não chega no tempo certo 

Ou que não passa quando já devia ter ido 

Que nem nossa gente ensina. 

 

Ah, como eu quisera chegar aos oitenta e sete 

Sabendo que pra isso, tenho que me cuidar 

Cuidar dos outros, dos amigos, dos irmãos, dos pais 

Viver com dignidade, com alteridade e amor 

Alimentar-me com sabedoria e disciplina 

Manter-me fisicamente preparado para as mudanças 

Conservar-me dedicado à leitura e a imaginação. 

 

Ah, como é bom ter oitenta e sete anos 

Anos de vida plena e digna 

De sabedoria, carinho e dedicação 

Anos convivendo com fraquezas físicas  

Do tempo que chegou trazendo dores e incertezas 

Mas trouxe também a certeza de viver com amor 

E saber que se é muito amada, pelos seus 

Da falta que faria por deixá-los  

É por isso, que a vida é maravilhosa e vem de Deus 

 

Viver um dia como se fosse o último 

E aproveitar bem esse dia 

É chegar aos 87 anos de vida 

Felizes e agraciados. 

 

Dedicado à minha avó Julia Monteiro do Carmo. 
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VITALIZAR 

 (Dedicado ao meu grande Avô) 

 

 

Na minha infância  

Brinquei muito, 

Também briguei. 

Conheci fazendas e campos, 

Viajei pelos rios do meu lugar. 

 

Desde cedo trabalhei 

Carpinteiro, não sei se sonhava ser. 

Construí barcos e navios, 

Casas pra descanso e pra morar 

Viver feliz na minha terra, no meu lar. 

 

Quanta coisa eu vivi, 

Com saudade a relembrar 

Da juventude, da princesa que eu queria me casar. 

Dos filhos e filhas, netos e bisnetos 

E tantos outros amigos, amores 

Que tento recordar. 

 

No meu coração 

Sinto a importância de ser feliz 

 

Que é ter amor, pois ele é 

Vital pra viver 

Vital pra sonhar 

Vital pra ser sempre amado 

Vital Quintela do Carmo. 
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CAVALEIRO TEMPLÁRIO 

 

Vim pregar o amor de Nosso Senhor 

Não me aceitou, por pregar o amor 

Do meu jeito eu quis transformar em irmãos 

Então ela disse: “Não terás perdão na Santa Inquisição”. 

 

- Queimem esses bruxos na fogueira santa,  

Essa luz nas trevas, iluminando o céu da escuridão. 

 

Em orações e salmos, uma cruz no peito 

Minha espada a punho para lutar por eles. 

À grão-mestre fiz iniciação, 

Pobre cavaleiro da Ordem de Cristo e do Templo de Salomão. 

 

- Queimem esses bruxos na fogueira santa,  

Essa luz nas trevas, iluminando o céu da escuridão. 
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AMOR MEU  

 

Vem cá meu bem,  

Ouça essa canção que eu fiz pra você escutá-la ao dormir. 

Vem cá meu bem,  

Ouça a minha voz sussurrar ao seu ouvido pra você me sentir. 

Vem cá meu bem,  

Sente aqui comigo, vamos assistir televisão, televisão. 

 

Vamos subir essa montanha e ver o sol, o sol brilhar,  

A noite cair, os pássaros a migrarem em outras direções, direções, direções. 

 

Vem cá meu bem,  

Segure a minha mão pra você não cair, se acaso houver desilusão 

Eu estarei aqui se você precisar, quando o frio chegar 

Mas quando o frio chegar eu estarei aqui, pra te fazer feliz 

Bem feliz, bem mais feliz. 
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PRESERVA-TE 

Preservar a Amazônia 

Preservar o Amapá 

Missão dada ao povo 

Sangue deste lugar 

 

Então chega um homem 

Com motosserra na mão 

- Vim derrubar a floresta, pra fazer construção. 

 

No quilombo da gente 

Força, cor da nação 

Fauna e flora vivente 

Vida no coração 

 

Então chega um homem 

Dizendo ser o tal 

- Vou ficar com essa terra, pra fazer meu quintal. 

 

Eu cresci nessa terra 

Minha oca na aldeia 

Meu sustento pra vida 

Nosso povo guerreia 

 

Então veio essa gente 

Demarcar o planeta 

Pra matar, poluir, derrubar e sujar 

- Meu dinheiro é que paga, tudo nesse lugar. 
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QUEM SABE? 

 

 

Quem sabe daqui a duzentos anos 

O povo não precisará mais chorar 

De fome (comida haverá), 

De dor (saúde haverá), 

De exclusão (justiça social haverá) 

 

Quem sabe daqui a duzentos anos  

Saúde, educação, serão prioridades a se orgulhar 

 

Quem sabe daqui a duzentos anos  

Igualdade, liberdade e união irão tremular nas bandeiras 

De todas as nações 

 

Quem sabe daqui a duzentos anos  

Nossa terra será tratada com amor, respeito e dedicação 

 

Quem sabe daqui a duzentos anos  

Nossos rios não precisarão de limpeza e a natureza poderá respirar 

 

Quem sabe daqui a duzentos anos  

Em nossas igrejas e templos viverão o amor e o perdão 

 

Quem sabe daqui a duzentos anos  

Partilha e caridade não serão imploradas 

Todos terão a mesma quantidade de pão e conforto pra vida levar 

 

Quem sabe daqui a duzentos anos  

Os homens e mulheres viverão como Cristo viveu 

Sem mais inverdades e ilusões pra falar do que vem de Deus. 
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O FIDALGO E A PRINCESA 

 

Quando um homem encontra a sua princesa 

Em Rocinante e armadura brilhante 

Mostra-se destemido enfrentando alados dragões 

Moinhos de vento ou invencíveis gigantes. 

 

Quando a linda princesa encontra o seu cavaleiro 

Faz-se bela e amável, dama do castelo 

Dulcinéia ou outra donzela em perigo distante. 

 

Sou Dono da terra e fidalgo viajante 

Quixote da Mancha enfrentando quimeras 

Também pudera ser louco 

Um infante sonhando quão bela, te traria um diamante.  
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HEI DE AMAR-TE 

 

Sim, hei de amar-te, flor despertada ao orvalho. 

Sim, hei de adorar-te, mulher que a minha espera não sofrerá mais. 

 

Não serei néscio, tampouco deixarei de pensar em teu amor,  

Por todo meu sublime viver 

Sonho com tua beleza e fico a esperar que se realize, 

O sonho de que um dia serás,  

Minha. 

 

Brilha! Brilha! 

 

Como o sol, o meu amor por ti. 

Como o arrebol, a angústia de não te ter aqui. Feliz. 

 

HEI DE AMAR-TE – versão cantada 

Sim, hei de amar-te, flor despertada ao orvalho. 

Sim, hei de adorar-te, mulher a qual dedico cantar 

 

Não serei néscio, tampouco deixarei de pensar em teu amor,  

Por todo sublime viver 

Vislumbro teu rosto e fico a esperar que se realize, 

O sonho de que um dia serás,  

Minha. 

 

Brilha! Brilha! 

 

Como o sol, o meu amor por ti. 

Como o arrebol, a angústia de não te ter aqui. Feliz. 

 

Sim, hei de amar-te, flor despertada ao orvalho. 

Sim, hei de adorar-te, mulher a qual dedico cantar 
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MYTHOS 

 

Ouvi dizer que o boto não pulou mais no rio, singrou pelos mares ao continente 

mais frio. 

Ouvi dizer que na oca não cresceu mais Maní. Mapinguarí botou fogo nas matas do 

Curiaú, entretanto, culparam a combustão no ar, foi boitatá. 

 

Pode ser Marduk contra Tiamat 

Pode ser Jesus contra um anjo que se desviou do caminho do bem. 

Simplesmente, levante, erga-se do chão. 

Acredite na força que está em você. 

 

Ouvi dizer que a cidade não vai mais afundar, pois Sofia partiu para outro lugar. 

Ouvi dizer que as sereias não podem mais cantar. O curupira acertou o caminho pra voltar. 

Quando Zeus chegou aqui no Amapá, trouxe junto a caixa de Pandora pra fechar. 

 

Pode ser Marduk contra Tiamat 

Pode ser Jesus contra um anjo que se desviou do caminho do bem. 

Simplesmente, levante erga-se do chão. 

Acredite na força que está em você. 
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PONDERAR 

 

Veja as folhas caindo no chão, não podem flutuar 

Ouça os pingos da chuva que te fazem repousar 

Você verá que o sonho é mais que uma canção 

Você verá que quase tudo é ilusão 

Se você manter seus pés no chão e não fugir. 

 

Vejo as folhas caindo no chão, não sabem flutuar 

Vejo os pingos de chuva que me fazem descansar 

Eu vou tentar mudar meu modo de viver 

Eu vou tentar mudar meu jeito de entender 

Adaptar-me ao seu redor. 

 

Tenho tempo, o vento que me faz pensar 

Tenho tempo e sento pra te ouvir falar 

Toda que vez que você chora amor 

Conforto-te com meu calor 

  

E, você verá que o sonho é mais que uma canção 

Você verá que quase tudo é ilusão 

Se você manter seus pés no chão e não fugir. 
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NATÍ 

Andando nos caminhos desse interior eu vejo sempre 

Toda a cultura que este povo herdou de seus ancestrais  

E traz ao mundo seus sinais: de como viver em paz. 

 

Eya, eya 

- Natí, natí, natí, natí 

Waiãpi, Galibi, Apalai, Karipuna, Palikur, Tiriyó. Não andam sós. 

- Natí, natí, natí, natí 

Maracá, Cunaní, Arités, Aruãs, Tucujus, não andam sós 

Não, não acabou a vida na mata.  

Raça primeira que herdamos nós. 

 

As lágrimas nos olhos desse curumim,  

Gritando pra gente: cuidem da floresta que Tupã criou.  

Transformam histórias, verdades vivas que passam por nós.  

Pra sermos sua voz. 

 

- Natí, natí, natí, natí 

Waiãpi, Galibi, Apalai, Karipuna, Palikur, Tiriyó. Não andam sós. 

- Natí, natí, natí, natí 

Maracá, Cunaní, Arités, Aruãs, Tucujus, não andam sós 

Não, não acabou a vida na mata.  

Raça primeira que herdamos nós. 

- Natí, natí, natí, natí 

Kayapós, Macuxis, Guaranis, Xavantes 

- Natí, natí, natí, natí. Não, não acabou.  

Upá, upá, upá, upá. Não, não acabou.  

Nenát, nenát, nenát, nenát. Não, não acabou.  

Natí, natí. 
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EM BUSCA DA EVOLUÇÃO 

 

Antes de sair de casa deixe suas armas e seu preconceito  

Guardados em algum lugar que não se possa abrir  

Para usá-los contra mim. 

 

Tente entender assim:  

A minha cor, minha fé e decisão não vão interferir nos seus projetos 

Nem em sua honrada posição. 

 

Cresça e me aceite como sou 

De onde vim, pouco importa pra onde vou 

 

Não use seu racismo 

Nem sua intolerância  

Vamos mostrar ao mundo que somos iguais. 
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MAR ABAIXO 

São correntes... 

Na escuridão. 

Ouço gritos... 

Vindos do porão. 

 

Tiraram o meu chão 

Tiraram o meu nome 

Nessa terra que não é minha 

Puseram essas correntes. 

 

Porque vim parar aqui nesse lugar 

Vim pra trabalhar, vou me libertar 

Vão me ajudar, com a áurea lei. 

 

Tenho sonhos... 

Da vida mudar. 

Como posse... 

Não vou mais ficar. 

 

Vou plantar, vou colher 

Vou brincar e aprender 

Vou crescer e morrer 

Aqui é meu lar. 

 

Meu sorriso, a lembrança 

Meu passado, a esperança 

 

Caminho pelos campos sozinho até chegar num laguinho 

Olhando o céu 

Olhando o céu 

Olhando o céu este céu azul, nessa lida pra cria-ú. 
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VOLTA 

 

 

Não quero mais 

Pensar que vou ficar tão só 

Perder o teu amor 

Perder os beijos teus 

Sentir a falta dos abraços que não me darás. 

 

Vou enfrentar 

O medo de não ter você 

Chorar me faz sofrer 

Pensar me faz viver 

Como se fosse um dia a mais ao lado teu. 

 

Como é bom ficar contigo 

Minha senda, meu abrigo 

Deixar a vida viver 

Por mais que eu queira  

Não desisto nunca de você. 
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SOTURNO AMOR 

 

 

Aceito de bom grado 

O presente que tu me deste 

Aceito com regalo  

A queixa que tu fizeste 

 

Não queria deixar-me afável 

Nos teus anseios de sonho e dor 

De outrora o inabalável 

Pulsante indolente amor 

 

Co’a força de não sofrer 

Devo abster-me de ferir minh’alma  

Do meu peito tirarei com cuidado 

A imagem ofuscada do desamor 

 

Agora, sirva-te em teu banquete 

E se vista com tuas sobras 

Oh, insidiosa partícula de amor 
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RESPOSTAS  

 

 

Pai, 

Por que o céu é azul?  

Por que o sol bilha tanto? 

Por que no escuro é que a gente se sente sozinho e fica medo?  

 

Pai, 

Por que o gelo derrete?  

Por que a água endurece?  

Por que que as nuvens se juntam formando a chuva, caindo no chão, fazendo frio aqui 

embaixo.  

 

Sinceramente, eu não sei. 

Sinceramente, eu não sei. 

Apenas busco repostas, para explicar o que não posso entender. 

 

Pai, 

Por que existe o dinheiro?  

Por que no mundo tem guerras?  

Por que que a gente cresce diferente desses animais?  

 

Por que sem o rio é deserto?  

Por que tem gente sem teto?  

Por que a gente não vota naqueles que vivem uma vida decente?  

 

Sinceramente, eu não sei. 

Sinceramente, eu não sei. 

Apenas busco repostas, para explicar o que não posso entender. 

 

 

Pai, 

Por que o céu é azul? 

Por que o sol bilha tanto? 

Por que no escuro é que a gente fica medo e se sente sozinho?  

 

 

 

, 

Letra e música: Jean Carmo 28 



TRISTE LEGADO  

 

 

Um açaizeiro que brotou no nada 

Uma arara-azul que sucumbiu no tempo 

Uma canoa à deriva sem remo levada 

Uma pedra negra nos trilhos exportada 

 

 

No fundo do rio, submersos nazistas 

Na mata fechada, aviões abatidos 

Na cachoeira, uma cruz levantada 

O dirigível assustando quem passa 

 

 

Conta a história do Amapá 

Diz a lenda da Amazônia 

Saímos perdendo 

No brilho do ouro, cavacos e pedras 

Sorrisos quietos 

Vendendo tesouros (perdendo tesouros). 

 

 

Um batuque, um canto, um lamento, um ladrão 

Marabaixo, bebida, rodando o salão 

Uma vida cansada contada em história 

Violinos tocando, plantando a vitória 

 

 

Do sol nascente flutua a caminho nortente 

Explorando a madeira, cortando a mais nobre 

Escrevendo em papel, na escola ou no forte 

Imprimindo a imagem em verde celulose 
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VAMOS PRESERVAR 

 

 

Olha só, o quanto vai queimar 

Conscientizar e denunciar quem fez o mal 

Olha só, quanto vamos perder 

Tantas espécies e a floresta que não vai mais crescer 

 

Vamos preservar 

Nossa biodiversidade 

Vamos preservar 

 Nosso conhecimento tradicional 

Vamos preservar 

 Nossa Cultura 

 

Auto-sustentar e conservar também 

Para produzir artesanato da região 

Auto-sustentar e se unir também 

Em cooperativas, trabalhar com manejo e cuidar como guardiões 

 

Vamos preservar 

 Nossos Parques Nacionais 

Vamos preservar 

 Nossas Áreas de Proteção Ambiental 

Vamos preservar 

 Nossa Cultura 

 

Vamos festejar nossas conquistas 

Sustentabilidade, empreendedorismo, tecnologias  

 

Vamos preservar 

Vamos preservar 

Nossa História 

 

Vamos parar de queimar 

Vamos parar de queimar 

E não ter medo da ciência, não. 

E não ter medo do futuro, não. 
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MINHA TERRA 

 

 

Quer conhecer a minha terra? 

Queres conhecer a minha terra? 

Vamos dar um pulo em Santana,  

E pegar o trem que vai pra Serra do 

Navio 

Lugar maravilhoso,  

Do beija-flor Brilho de fogo,  

Ver neblina ao acordar pela manhã. 

 

Entrar no trem e ir mais longe 

Um belo horizonte que te faz sorrir, 

vamos descer na Pedra Branca do 

Amaparí, minérios exportados,  

Riqueza para o Estado,  

Tanta riqueza pra aumentar população. 

 

Quer conhecer a minha terra? 

Queres conhecer a minha terra? 

Vamos subir no trem que vai saindo,  

Pra Porto Grande ver a festa do Abacaxi 

Passamos por Itaubal,  

Cutias também é legal 

Surfar na pororoca com os caras lá de 

fora. 

 

Vamos subindo nesse trem 

Tem muita gente que ainda vem 

Migrantes de outros lugares,  

Chegando em Ferreira Gomes pra 

trabalhar,  

A energia se consome em outro lugar 

Partimos pra Tartarugal,  

Sentar na praça então pra conversar 

Em Pracuúba não tem como não pescar. 

 

Quer conhecer a minha terra? 

Queres conhecer a minha terra? 

Tem natureza pra fotografar e tem 

história pra se registrar 

Na base aérea aqui no Amapá 

Participou também na guerra, 

protegendo nossa terra 

Da invasão nazista em nossa região 

amazônica. 

 

Vem ver a minha terra 

Vem visitar a minha terra 

Ecologia e turismo juntos, passeando 

numa praia, do Goiabal 

Em Calçoene tem a praia do Goiabal 

Vamos seguindo em nossa viagem, 

arrume as coisas em sua bagagem 

Pra conhecer onde começa o Brasil. 

 

O Oiapoque é muito preservado, e tem 

Saint Georges ali do outro lado 

A ponte para melhorar a vida no Amapá 

Tumucumaque é montanha forte, a vida 

é boa aqui no Norte 

Onde vivem indígenas preservando o 

seu lar. 

 

Quer conhecer a minha terra? 

Queres conhecer a minha terra? 

Entrem no trem que ele vai partir, pra 

visitarmos Laranjal do Jarí 

Santo Antônio tem sua cachoeira,  

Vê quanta gente aqui nessa beira 

Daquele lado é Monte Dourado,  

Nessa catraia não chega cansado, pois, 

nós temos que ir pra Vitoria do Jarí. 

 

Vem conhecer a minha terra 

Eu amo muito a minha terra 

Aqui tem preservação 

Lugar bonito é Mazagão, muita cultura 

neste chão 

Não há lugar melhor pra morar 

Pra quem nasceu em Macapá 

Ou quem veio de longe e fez crescer o 

Amapá. 

 

Minha terra 

Minha terra 
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VISÔES 

 

 

Aquele  

Astronauta  

Australopiteco  

Em pleno envoltório gasoso  

Dos astros desceu de sua cosmonave luzente.  

 

Pousou em 

 

 

Outra 

Orbe 

Organóide 

Estanciada em hipotéticos cálculos  

Sob sistêmicas coordenadas relativizadas em seu próprio evento. 

 

Percebe-se 

 

Unitário em seu campo 

Debelador jupiteriano 

Sem contendor algum  

Depreende seu arquétipo preponderante.  

  

Descobre-se 

Desértico 

Neandertalóide pusilânime 

Indouto, no entanto, esperançoso  

Terráqueo em perspectiva ascendência evolutiva. 
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CANÇÃO DOS SIGNATÁRIOS 

 

Eis que naquele tempo, conspiravam 

Deturpavam a imagem daquela senhora 

Como outrora em tempos idos 

Tanto na liquida modernidade como no medievo 

Propuseram, em catacumbas, as escondidas 

Do milhar as cifras definiam o preço do relato 

Para destituir do nobre cargo a escolhida. 

Ela que como a Fênix ressurgia 

Após a quebra dos grilhões, da anistia 

Subversiva, da revolução que não tardia.  

Posta no alto dos poderes pela plebe 

Laboratores, sonhadores, libertários 

Conspiraram todos pelo bem divino e da família. 

Eis que ao fim 

Assinaram os vencedores e vencidos 

sob cores, armas, ideias e partidos 

Signatários da história 

De um tempo de ruptura repentina no equilíbrio 

A esperança outra vez a todos movera 

No vislumbre, a real incerteza impera 

Dileta terra, a pátria mãe firmou-se erguida. 
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PENSANDO EM TI 

 

Hoje, eu lembro de ti 

brincando com a gente 

contando histórias 

de vez em quando ralhava 

Falava de Deus. 

Hoje, eu lembro de ti 

que lindo sorriso 

dos beijos e abraços 

carinhos de mãe. 

Hoje, há saudade 

Orgulho de ter nascido de ti 

Vivido contigo, mesmo distante 

sentia-me a teu lado 

e perto do teu amor. 

Hoje, a alegria invadiu-me 

lembrando outra vez de teu sorriso 

Não penso em tristeza 

pois, sei que hoje és graça plena. 

Feliz. 

 

Dedicado a Almira Costa do Carmo 

Minha mãe. 
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SOBRE O AUTOR 

 
Jean Carmo, Kelson Costa do, nascido em julho 

de 1977, em Macapá-AP, começou seu trabalho musical 

aos 13 anos de idade, na Igreja Cristo Redentor, bairro 

Novo Buritizal, tocando violão e guitarra nas missas 

dominicais e semanais juntamente com seu irmão 

Geanfranco e seu pai Antonio do Carmo. Em 1992, com 

seu irmão e o amigo José Marques Jardim formam a banda 

Silver boys. Por um longo período tocam covers de bandas 

como The Beatles, Nirvana, Ramones, Pink Floyd entre 

outras, neste período escreveram algumas canções. Inicia 

seu primeiro trabalho autoral em 2012, com canções 

direcionadas para temática regional como a valorização 

cultural e histórica do povo amapaense, mitologia 

amazônica e a preservação ambiental. Com estilo próprio, combinando o blues, o rock e o funk 

dos anos 60 e 70, com ritmos regionais como o Marabaixo. Suas canções tratam de temas 

conhecidos na cultura e região amazônica. 

. Em 2016 lança seu primeiro EP intitulado Amazônidas, na internet, nas plataformas 

streaming, no site Soundcloud.com e no canal de vídeos youtube.com. Em setembro 2017 faz o 

lançamento no Museu Sacaca do EP Amazônidas em formato físico no Projeto Arte no Museu – 

produzido por Chico Terra. Em novembro de 2018 inicia a gravação no estúdio Zarolho Records 

do Produtor Alan Flexa, de seu novo EP intitulado Outras Canções. Cursou Iniciação a Teologia 

pela Diocese de Macapá/AP. Formou-se em História pela Faculdade Norte do Paraná -  

UNOPAR, aumentando seu interesse em pesquisar sobre sua terra e origem. 

Contudo, realiza outro objetivo, o de publicar um livro contendo poemas e canções. 

 

 

 

 

 

Curiaú – Macapá – Amapá – Amazônia - Brasil 

35 


