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A escrita musical, como qualquer outra escrita, é posterior às práticas que registra, 
mas torna-se tanto resultante como determinante do conhecimento que representa. 
Entre as funções da escrita musical, em particular, encontra-se a de auxiliar da memória, 
consistindo em um “conjunto de instruções visuais para os executantes”.
 Considerando a prática da música popular, profundamente baseada em práticas 
mnemônicas e na interpretação pessoal das obras, e os processos de ensino e aprendizagem 
de música popular, para os quais a Escola de Música dedica especial atenção, o registro 
escrito de canções assume tanto o papel de apoio à memória, quanto de substrato físico no 
qual as ideias musicais são impressas, permitindo a recuperação das informações musicais 
sempre que necessário, quanto o de objeto de estudo, em que os elementos musicais 
podem ser observados e analisados em sua aplicação prática.
 Assim, a partitura é, ao mesmo tempo, um eterno projeto e o instantâneo da ideia 
musical em sua condição mais básica. A natureza da sua existência é sempre a de vir a ser 
enquanto realização sonora, em constante dependência da execução musical. Nesse sentido 
ele é uma guia estável e firme, capaz de conduzir à realização da ideia nela registrada com 
suficiente aproximação, permitindo que se reconheça o material que contém.
 Ainda assim, ela não poderá jamais ser um tirano. Há nela limitações que impedem 
que sua expressão escrita seja perfeita. Não há como registrar com precisão as variações 
agógicas, os parâmetros de dinâmica, as liberdades interpretativas que transformam a 
música nessa produção social pulsante e viva, capaz de tocar os seres humanos de maneira 
ímpar.
 Mas a partitura também é o objeto que paralisa o tempo e permite a observação 
cuidadosa e pormenorizada das estruturas que compõem a peça musical. Se dependêssemos 
sempre e exclusivamente da memória e da audição, quão fantástica, mas ao mesmo tempo 
quão fugaz e instável seria a realidade musical. As realizações musicais do passado e seus 
elementos de estilo dificilmente seriam passíveis de análise e compreensão.
 Com esta publicação, portanto, pretende-se não apenas garantir, em tinta e papel, 
a perpetuação das obras selecionadas, e consequentemente dos seus compositores e 
poetas, garantindo a construção de uma memória consistente de uma pequena parte da 
música popular praticada na Amazônia no Século XXI (e segunda metade do Século XX em 
alguns casos), mas também produzir material que permita o estudo de como essa música 
se organiza e se constrói nos seus aspectos estruturais, formais, harmônicos, permitindo a 
aproximação dos compositores e seus intérpretes e estudiosos, de hoje e do futuro.

Carlos Pires 
Diretor Geral da Escola de Música da UFPA
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Foi participando do trabalho musical do Ronaldo que eu pude conhecer de fato o que 
era a música produzida na Amazônia. Via Norte era o grupo que, capitaneado pelas ideias 
e a obra artístico-musical dele, me proporcionaram entender as riquezas culturais da nossa 
região. 

Ronaldo é um compositor de uma sensibilidade ímpar. Carimbós, xotes, merengues 
etc., gêneros musicais que se embelezam com a criação dele. E as cidades do Pará? Você 
pode vê-las, perceber suas características culturais, as suas histórias e lendas, contadas por 
suas músicas e letras.   

Tenho a honra de registrar as composições do Ronaldo no Songbook da Amazônia, 
tendo a certeza de que a Amazônia musical não seria a mesma sem a criação enraizada na 
cultura, das obras deste deslumbrante artista.  

Adelbert Carneiro 
Diretor Adjunto da Escola de Música da UFPA

Ás vezes, fico pensando no destino das obras de Bach, Mozart e Beethoven, só para 
citar três dos gênios da música. Caso não tivessem sido escritas em partituras, será que 
alguém as conheceria agora? Não, claro que não. No tempo deles não havia gravadores, 
tampouco celulares de última geração – aqueles que fazem tudo.  

 Ou quase tudo. Quase, porque ainda lhes falta - e sempre lhes faltará- um tipo de alma 
ímpar que, no campo da melodia, só mesmo cadernos pautados podem capturar. Se Bach, 
Mozart e Beethoven habitassem o mundo de agora, tenho certeza de que brigariam pelos 
songbooks. Abririam mão de celulares ou HDs. Songbooks são lindos. Trazem as partituras. 
E mais: portam a biografia dos compositores, depoimentos, fotos. Lembrei agora de Almir 
Chediak, o pioneiro deles em nosso País. Na esteira, exalto Adelbert Carneiro, baixista dos 
melhores e que criou o Songbook da Amazônia em prol da nossa gente. Waldemar Henrique, 
óbvio, foi um gênio. Mas não o único. Há outros da terra que sempre dispuseram de criações 
musicais tão fantásticas quanto, impondo estilos a variar de forma encantadora. Conhecê-
los traduz um exercício de raro prazer porque temos um linguajar sonoro peculiar que, 

finalmente, se eterniza.

Edgar Augusto Proença 
Radialista e Crítico Musical
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A canção, durante séculos, pertenceu ao gênero da oralidade, sem que pudesse 
deixar um registro. Encantava a quem a ouvia na brevidade fugidia do momento. O suporte 
do canto era apenas o ser humano. Era como sua alma sonora e rítmica. Poesia cantada. 
Circunstância que limitava seu alcance. A partir de quando passou a ser codificada teve sua 
duração expandida confiável. Após o registro sonoro, o original tornou-se perene, levado 
pela voz e os instrumentos, sustentando-se na leve leveza do tempo.
 O songbook de canções de compositores da Amazônia documenta com fidelidade 
as partituras, as letras e arranjos, constituindo-se em um monumento das emoções futuras. 
Neste livro temos o presente do passado dessas canções, o presente do futuro  e o presente 
atual a nos dizer: “Aqui estamos à espera de sua voz e coração.”
 O livro, como este songbook, é um silêncio cheio de vozes caladas. Mas, podem ser 
ouvidas por quem sabe ouvi-las e deseje emocionar-se com elas. E podem ser cantadas 
e tocadas. Que músicos e cantores recriem essas canções. E lembrem, com respeito e 
sentimento de seus autores, pois a música é o mais intenso entrelaçamento das almas, o 
reviver da memória emocional e o grande amor pela descoberta de novas emoções que só a 
artes como a música e a poesia sabem como nos ofertar. As canções saem da individualidade 
para o coletivo. Como um olho d’água que nasce na solidão de um igarapé e se amplia em 
rio, torna-se depois um Rio mar, até desaguar no oceano da beleza universal.  

Paes Loureiro 
Poeta e Professor de Teoria da Arte na UFPA
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La escritura musical, como cualquier otra escritura, es posterior a las prácticas que 
registra, pero se convierte en el resultado y determinante del conocimiento que representa. 
Entre las funciones de la escritura musical, en particular, está la ayuda de la memoria, que 
consiste en un “conjunto de instrucciones visuales para los artistas”.

 Considerando la práctica de la música popular, profundamente basada en las prácticas 
mnemotécnicas y la interpretación personal de las obras, y los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de la música popular, por los cuales la Escuela de Música presta especial atención, 
el registro escrito de canciones asume tanto el papel de soporte de memoria, como sustrato 
físico sobre el cual se imprimen ideas musicales, permitiendo la recuperación de información 
musical siempre que sea necesario, como objeto de estudio, en el cual los elementos musicales 
pueden ser observados y analizados en su aplicación práctica.

 Por lo tanto, la partitura es tanto un proyecto eterno como la instantánea de la idea 
musical en su condición más básica. La naturaleza de su existencia es siempre la de convertirse 
en una realización sonora, en constante dependencia de la interpretación musical. En este 
sentido, es una guía estable y firme, capaz de llevar a la realización de la idea registrada en ella 
con una aproximación suficiente, lo que permite reconocer el material que contiene.

 Aun así, ella nunca puede ser un tirano. Existen limitaciones que impiden que su 
expresión escrita sea perfecta. No hay forma de registrar con precisión las variaciones 
agogicales, los parámetros dinámicos, las libertades interpretativas que transforman la música 
en esta producción social pulsante y viva, capaz de tocar a los seres humanos de una manera 
única.

 Pero la partitura también es el objeto que paraliza el tiempo y permite una observación 
cuidadosa y detallada de las estructuras que componen la pieza musical. Si fuéramos siempre 
y exclusivamente dependientes de la memoria y la audición, qué fantástico, pero al mismo 
tiempo cuán fugaz e inestable sería la realidad musical. Los logros musicales del pasado y sus 
elementos de estilo difícilmente serían susceptibles de análisis y comprensión.

 Con esta publicación, por lo tanto, se pretende no solo garantizar, en tinta y papel, la 
perpetuación de las obras seleccionadas y, en consecuencia, de sus compositores y poetas, 
asegurando la construcción de un recuerdo constante de una pequeña parte de la música 
popular practicada en la Amazonia en el Siglo XXI (y la segunda mitad del siglo XX en algunos 
casos), pero también producen material que permite estudiar cómo se organiza y construye 
esta música en sus aspectos estructurales, formales y armónicos, permitiendo el acercamiento 

de los compositores y sus intérpretes y académicos, de hoy y del futuro.

Carlos Pires 
Director General de la Escuela de Música de la UFPA

PRESENTACÍON
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Fui participando en el trabajo musical de Ronaldo y pude conocer realmente lo que 
era la música producida en la Amazonía. Vía Norte fue el grupo que, guiado por sus ideas y su 
trabajo artístico-musical, me permitió comprender la riqueza cultural de nuestra región.

 Ronaldo es un compositor con una sensibilidad inigualable. Sellos, ritmos, merengues 
etc., géneros musicales que se embellecen con su creación. ¿y las ciudades de Pará? Puedes 
verlas, percibir sus características culturales, sus historias y leyendas, contadas por su música 
y letra.  

Me honra registrar las composiciones de Ronaldo en el Cancionero de la Amazonía, estoy 
muy seguro de que la Amazonía musical no sería la misma sin la creación arraigada en la 
cultura, de las obras de este deslumbrante artista. 

Adelbert Carneiro 
Subdirector de la Escuela de Música de la UFPA

A veces me pregunto sobre el destino de las obras de Bach, Mozart y Beethoven, 
solo por nombrar tres de los genios de la música. Si no hubieran sido escritos en partituras, 
¿alguien los conocería ahora? No claro que no. En su tiempo no había grabadoras, ni teléfonos 
celulares de alta gama, aquellos que hacen todo.   

O casi todo. Casi, porque todavía carecen, y siempre les faltará, de un tipo único 
de alma que, en el campo de la melodía, solo los cuadernos forrados pueden capturar. Si 
Bach, Mozart y Beethoven habitaran el mundo ahora, estoy seguro de que lucharían por los 
cancioneros. Renunciarían a teléfonos celulares o discos duros. Los cancioneros son hermosos. 
Trae la partitura. Y más: lleva la biografía de compositores, testimonios, fotos. Ahora recuerdo 
a Almir Chediak, su pionero en nuestro país. En la estela, exalto a Adelbert Carneiro, bajista 
de los mejores y que creó el Amazon Songbook para nuestra gente. Waldemar Henrique, 
por supuesto, era un genio. Pero no el único. Hay otros en la tierra que siempre han tenido 
creaciones musicales tan fantásticas, imponiendo estilos que varían maravillosamente. 
Conocerlos es un ejercicio de raro placer. Porque tenemos un sonido peculiar que finalmente 
se vuelve eterno.

Edgar Augusto Proença 
Locutor de radio y crítico musical
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 La canción, durante siglos, perteneció al género de la oralidad, sin dejar un registro. 
Encantó a quienes lo escucharon en la fugaz brevedad del momento. El apoyo del canto era 
solo el ser humano. Era como su alma sonora y rítmica. Poesía cantada. Circunstancias que 
limitaron su alcance. Desde que se codificó, su duración extendida fue confiable. Después de 
la grabación de sonido, el original se volvió perenne, llevado por la voz y los instrumentos, 
sosteniéndose en la ligereza del tiempo.

 El álbum de canciones de compositores del Amazonas documenta fielmente las 
partituras, letras y arreglos, lo que constituye un monumento de emociones futuras. En este 
libro tenemos el presente del pasado de estas canciones, el presente del futuro y el presente 
diciéndonos: “Aquí estamos esperando tu voz y tu corazón”.

 El libro, como esta canción, es un silencio lleno de voces silenciosas. Pero pueden ser 
escuchados por aquellos que saben cómo escucharlos y quieren estar encantados con ellos. Y 
se pueden cantar y tocar. Deje que músicos y cantantes recreen estas canciones. Y recuerde, 
con respeto y sentimiento por parte de sus autores, porque la música es el entrelazamiento 
más intenso de las almas, revive la memoria emocional y el gran amor por el descubrimiento de 
nuevas emociones que solo las artes como la música y la poesía saben ofrecernos. Las canciones 
van de la individualidad a lo colectivo. Como un ojo de agua que se eleva en la soledad de un 
arroyo y se extiende hacia un río, se convierte en un Rio mar, hasta que desemboca en el 
océano de belleza universal.

Paes Loureiro 
Poeta y catedrático de Teoría del Arte en la UFPA
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 Musical writing, like any other writing, is later to the practices it records, but it 
becomes both the resultant and determinant of the knowledge it represents. Among 
the functions of musical writing, in particular, is that of memory aid, consisting of a “set 
of visual instructions for performers.”

 Considering the practice of popular music, deeply based on mnemonic practices 
and personal interpretation of the works, and the processes of teaching and learning 
popular music, for which the School of Music pays special attention. The written record 
of songs assumes both the role of memory support, as a physical substrate on which 
musical ideas are printed, allowing the retrieval of musical information whenever 
necessary, as the object of study, in which musical elements can be observed and 
analyzed in their practical application.

 Thus the score is both an eternal project and the snapshot of the musical idea in 
its most basic condition. The nature of its existence is always that of becoming a sound 
realization, in constant dependence on musical performance. In this sense it is a stable 
and firm guide, capable of leading to the realization of the idea recorded in it with 
su¢cient approximation, allowing to recognize the material it contains.

 Still, it’s never can be a tyrant. There are limitations on it that prevent your 
written expression from being perfect. There is no way to accurately record the agogical 
variations, the dynamics parameters, the interpretative freedoms that transform music 
into this pulsating and living social production, capable of touching human beings in a 
unique way.

 But the score is also the object that paralyzes time and allows careful and detailed 
observation of the structures that make up the musical piece. If we were always and 
exclusively dependent on memory and hearing, how fantastic, but at the same time how 
fleeting and unstable the musical reality would be. The musical achievements of the 
past and their style elements would hardly be amenable to analysis and understanding.

 With this publication, therefore, it is intended not only to guarantee, in ink and 
paper, the perpetuation of the selected works, and consequently of their composers and 
poets, ensuring the construction of a consistent memory of a small part of the popular 
music practiced in the Amazon in the 21st century (and second half of the twentieth 
century in some cases), but also produce material that allows the study of how this 
music is organized and built in its structural, formal, harmonic aspects, allowing the 
approach of composers and their interpreters and scholars, of today and the future.

Carlos Pires 
General Director of the Music School at UFPA

PRESENTATION
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 I was participating in Ronaldo’s musical work and I was able to really know what 
the music produced in the Amazon was. “Vía Norte” was the group that, guided by their 
ideas and their artistic-musical work, would find me with the cultural richness of our 
region. 

 Ronaldo is a composer with an unmatched sensitivity. Stamps, rhythms, 
meringues etc., musical genres that embellished with their creation. And the cities of 
Pará? You can see them; perceive their cultural characteristics, their stories and legends, 
told by their music and lyrics. 

I´m honored to record Ronaldo’s compositions in the Amazonia’s songbook, I 
am very sure that the musical Amazon would not be the same without the creation 
rooted in culture, of the works of this dazzling artist.

Adelbert Carneiro 
Deputy Director of the Music School at UFPA

 Sometimes I wonder about the fate of Bach, Mozart, and Beethoven’s works, 
just to name three of the geniuses of music. If they had not been written in sheet 
music, would anyone know them now? No of course not. In their time there were no 
recorders, no high-end cell phones - those who do everything. Or almost everything. 
Almost, because they still lack - and always will - a unique kind of soul that, in the field 
of melody, only even lined notebooks can capture. If Bach, Mozart, and Beethoven 
inhabited the world now, I’m sure they would fight over songbooks.  They would 
give up cell phones or hard drives. Songbooks are beautiful. Bring sheet music. And 
more: carry the biography of composers, testimonials, photos. I now remember Almir 
Chediak, their pioneer in our country. In the wake, I exalt Adelbert Carneiro, bassist of 
the best and who created the Amazon Songbook for our people. Waldemar Henrique, 
of course, was a genius. But not the only one. 

 Others on earth have always had such fantastic musical creations, imposing 
styles that vary beautifully. Knowing them is an exercise in rare pleasure. Because we 
have a particular sound that finally becomes eternal.

Edgar Augusto Proença 
Radio Broadcaster and Music Critic
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 The song, for centuries, belonged to the orality genre, without leaving a record. 
It enchanted those who heard it in the fleeting brevity of the moment. The support of 
the singing was only the human being. It was like his sonic and rhythmic soul. Sung 
poetry. Circumstance that limited their range. From when it was coded, its extended 
duration was reliable. After the sound record, the original became perennial, carried by 
the voice and the instruments, sustained in the lightness of time.

 The songbook of songs by composers of the Amazon faithfully documents the 
scores, lyrics, and arrangements, constituting a monument of future emotions. In this 
book, we have the present of the past of these songs, the present of the future and the 
present telling us: “Here we are waiting for your voice and heart.”

 The book, like this songbook, is a silence full of silent voices. But they can 
be heard by those who know how to hear them and want to be thrilled with them. 
And they can be sung and played. Let musicians and singers recreate these songs. 
And remember, with respect and feeling from its authors, because music is the most 
intense intertwining of souls, the reliving of emotional memory and the great love for 
the discovery of new emotions that only arts like music and poetry know how to oªer 
us. The songs go from individuality to the collective. Like a water eye that rises in the 
solitude of a stream and extends into a river, it becomes a Riomar, until it flows into the 
ocean of universal beauty.

Paes Loureiro 
Poet and Professor of Theory of Art at UFPA
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Queridos amigos, minha gente! Queria ter um dia e uma noite para falar e comentar 
a respeito deste grande compositor paraense. Suas músicas são marcantes e engrandecem 
muito a nossa cultura musical. Estou maravilhado! Parabéns!

Pinduca 
Cantor e Compositor

Entre os meses de maio e junho, de um ano dos meados de oitenta, na frente do 
Teatro Waldemar Henrique, Praça da República de Belém do Pará, um boi-bumbá pequenino, 
colorido, dançava nas mãos de um grupo de devotados músicos. Era o embrião do Arraial 
do Pavulagem. Ali, eu conheci pessoalmente o Ronaldo Silva, hoje, a minha referência de 
compositor global, porque “quem canta a sua aldeia canta o mundo”. Cantador do murmúrio 
das águas, dos ruídos da floresta e das paixões humanas, ele revela o sentimento do seu povo 
com mensagens enraizadas no Pará. É no embalo da minha rede que dançam as composições 
desse caboclo que alcança a veia apaixonada dos sentimentos. O Ronaldo Silva canta o direito 
de ser feliz porque compõe e traduz melodias que brotam do coração.

Camilo Delduque 
Poeta e Compositor

Ronaldo Silva é, sem dúvida, uma das mais importantes figuras do cenário artístico 
contemporâneo. Sua vasta obra – aqui reunida a partir de sua cantoria – é expressão de 
sua experiência de vida neste plano, poetizada por aqueles que conseguem ver o mundo 
para além de sua realidade, por vezes, dura. Compartilho sua trajetória em mais de 20 anos 
de amizade, tempo em que aprendi a escutar seus versos e seu canto como quem houve a 
floresta, suas águas, mas também os excluídos dela! Sons hibridizados pelo olhar sensível e 
certeiro de quem faz arte com “munição” e toada. Viva Ronaldo Silva!  

Edgar M. Chagas Jr 
Professor, Pesquisador e Percussionista 

DEPOIMENTOS



24 Songbook da Amazônia

Para quem conhece a vida e acompanha o trabalho de Ronaldo Silva não é difícil falar 
dele. Para mim, é admirável e sinto-me honrado em fazer este humilde e sincero depoimento. 
A cultura musical amazônica muito lhe deve. É inegável o seu devotamento e sacerdócio pela 
música regional, através da qual exprime seus sentimentos. O Arraial do Pavulagem (hoje 
também Instituto) é um dos resultados de toda sua ‘entrega’ e luta em prol da arte musical. 
Ronaldo Silva é um ‘caboco’ marajoara, abençoado por Deus que lhe premiou com uma verve 
especial, e, por isso, transita com facilidade pelas toadas de boi-bumbá, merengue, marabaixo, 
cacicó, carimbó e muitas vertentes da nossa música popular.  É vencedor de vários festivais 
de música, que o tornou um dos mais emblemáticos compositores paraenses. 

Adamor do Bandolim    
Músico, Compositor e Mestre de Cultura 

 

Dos Santos, o Ronaldo Silva. A todo instante, lá do alto, seres de luz pousam asas por 
esta imensidão terrena de água. Cada um vem com uma carta a escrever no tempo, com a 
missão de fortalecer o mundo, a sua própria evolução e a de quem o acompanha no caminho. 
Ronaldo Silva, meu amigo e professor, é esse rio condutor de afetos profundos e de saberes 
agregadores. Ele vem em seu navio luminoso, acenando cores com bandeiras, trazendo na 
sua voz as vozes da floresta e sempre com uma boa mensagem de cura. Eu o vejo assim, lá no 
alto mastro da viagem, irradiando os fios da estrela que lhe trouxe, sabendo a que veio e para 
onde vai. É um candeeiro do tempo, um navegante, anunciando aos corações, o lugar mais 
seguro para o futuro do planeta.

Allan Carvalho 
Músico e Compositor 

Ronaldo Silva é nosso artista símbolo da cultura popular paraense. Ele vem lapidando 
a cultura popular, velejando e se espelhando nas águas doces da Amazônia, entre veias-
afluentes entreabertas e o trovoar do coração da mata. O poder da poesia de Ronaldo, é 
muito parecido com o da natureza – o que nos faz revelar o lirismo e a potência sobrenatural 
amazônica e trazer as memórias dos lugares em vozes. Desde os campos de Cachoeira até o 
Guamá, é grande o contingente de pessoas que Ronaldo inspira, respira e dedica a sua obra. 
Entre suas mil cores e sabores de influências, muitos ritmos foram estudados, experimentados 
e vivenciados por ele. Com muita paixão, ele inventou um novo sotaque e um estado de 
espírito junino. Ronaldo é uma entidade de luz e sabedoria e somos gratos a ele por tudo o 
que nos oferece de belo. Obrigada, compadre, e parabéns por esse maravilhoso Song book. 

Ima Vieira 
Pesquisadora Socioambiental
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Conheço Ronaldo há muito tempo... Mais tempo do que me lembro... Ou melhor, 
parece que sempre o conheci. Vim de Bragança para cursar o Ensino Médio na capital em 
meados de 79. Já tocava violão, mas, não conhecia os caminhos da composição. Depois de 
7 anos morando em Belém, já concluindo o curso universitário, conheci o mundo cultural 
efervescente da época e dentre outras figuras, o meu amigo Ronaldo Silva. Há caminhos na 
vida que não têm explicação, simplesmente acontecem. Junto com outros músicos criamos o 
grupo musical Porta de Casa e, quase simultaneamente, o embrião do Arraial do Pavulagem. 
Se hoje sou compositor, devo a este cara que não se cansa de escrever, de desenhar versos. 
A paixão com que se ‘debruça’ na cultura popular e a defesa sempre enfática da Cultura 
Paraoara me contaminaram. Acho que somos esteio, um do outro, nesta caminhada de mais 
de 34 anos. 

Júnior Soares 
Músico, Pesquisador e Compositor  

Ronaldo Silva, junto com Waldemar Henrique, Rui Barata, Nilson Chaves, Walter Freitas 
e João Gomes, projeta e fortalece gramática e literatura Amazônica em Sotaques e hábitos 
poético musical.

Beto Fares 
Produtor e Pesquisador Musical
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¡Queridos amigos, mi gente! Quería tener un día y una noche para hablar y comentar sobre 
este gran compositor Paraense. Sus canciones son impactantes y realzan enormemente nuestra 
cultura musical. ¡Estoy asombrado! ¡Felicidades!

Pinduca 
Cantautor Cantante y Compositor

 

Entre los meses de mayo y junio, un año a mediados de los ochenta, frente al Teatro 
Waldemar Henrique, Praça da República de Belém do Pará, un pequeño y colorido boi-bumbá 
bailaba con un grupo de músicos devotos.  Fue el embrión de Arraial do  Pavulagem.  Allí 
conocí personalmente a Ronaldo Silva, hoy,  mi referente como compositor mundial, 
porque “quien canta a su pueblo canta al mundo”.  Cantante del murmullo de las aguas, 
de los ruidos del bosque y de las pasiones humanas, revela el sentimiento de su pueblo con 
mensajes enraizados en Pará. Es en el ímpetu de mi red que bailan las composiciones de 
este caboclo (mestizo) que llegan a la vena apasionada de los sentimientos.  Ronaldo Silva 
canta el derecho a ser feliz porque compone y traduce melodías que brotan de su corazón. 

Camilo Delduque 
Poeta y Compositor

 

Ronaldo Silva es sin duda una de las figuras más importantes del panorama artístico 
contemporáneo. Su vasta obra - aquí recopilada de su canto - es la expresión de su experiencia 
de vida en este plano, poetizada por aquellos que pueden ver el mundo más allá de su realidad, a 
veces, difícil. Comparto su trayectoria con más de 20 años de amistad, tiempo en el que aprendí 
a escuchar sus versos y su canto como si estuviera en el bosque y sus aguas, ¡pero también los 
excluidos de él!, sonidos mezclados por la mirada sensible y certera de quienes hacen arte con 
“munición” y sintonía. ¡Viva Ronaldo Silva!

Edgar M. Chagas Jr 
Investigador y Percusionista 

TESTIMONIOS
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Para los que conocen la vida y siguen el trabajo de Ronaldo Silva, no es difícil hablar de 

él. Para mí es admirable y me siento honrado de dar mi humilde y sincera opinión. La cultura 
musical amazónica le debe mucho. Su devoción y sacerdocio por la música regional es innegable, 
a través de la cual expresa sus sentimientos. Arraial do Pavulagem (hoy también un Instituto) es 
uno de los resultados de toda su ‘entrega’ y lucha en beneficio al arte musical. Ronaldo Silva es 
un ‘caboclo’ marajoara, bendecido por Dios, quien le otorgó un entusiasmo especial, y por esto 
se mueve con facilidad entre los ritmos del boi-bumbá, merengue, marabaixo, cacicó, carimbó y 
muchos estilos de nuestra música popular. Es el ganador de varios festivales de música, lo que lo 
convirtió en uno de los compositores más emblemáticos de Pará.

Adamor do Bandolim    
Músico, Compositor y Maestro de la Cultura 

Dos Santos o Ronaldo Silva. En todo momento, desde lo alto, seres de luz posan sus alas 
en esta inmensidad terrestre de agua. Cada uno viene con una carta para escribir en el tiempo, 
con la misión de fortalecer el mundo, su propia evolución y a la de quienes lo acompañan en el 
camino. Ronaldo Silva, mi amigo y maestro, es ese río que conduce afectos profundos y acumula 
sabiduría. Él viene en su nave iluminada, ondeando banderas con colores, trayendo en su voz las 
voces del bosque y siempre con un buen mensaje de sanación. Lo veo así, allá en el mástil alto del 
barco, irradiando los brillos de la estrella que lo trajo, sabiendo para que vino y adónde va. Él es 
un candelabro de tiempo, un navegante, anunciando a los corazones, el lugar más seguro para el 
futuro del planeta.

Allan Carvalho 
Músico y Compositor

 

Ronaldo Silva es nuestro símbolo de la cultura popular en Pará.  Ha estado puliendo la 
cultura popular, navegando y reflejando las flamantes aguas del Amazonas, entre arroyos de 
afluentes entreabiertos y el trueno del corazón de la selva. El poder de la poesía de Ronaldo es 
muy similar al de la naturaleza, lo que nos revela el lirismo y el poder sobrenatural del Amazonas 
trayendo los recuerdos de lugares en voces.  Desde los campos de las Cachoeiras (cascadas) 
hasta Guamá, hay  una gran cantidad de personas que Ronaldo inspira, respira y dedica a su 
trabajo. Entre sus mil colores y sabores de influencias, él estudió, probó y experimentó muchos 
ritmos. Con gran pasión, inventó un nuevo acento y un ¨espíritu junino¨ (espíritu de fiesta, alegría 
y celebración). Ronaldo es un ser de luz y sabiduría y le estamos agradecidos por todo lo hermoso 
que nos ofrece. Gracias compadre y enhorabuena por este maravilloso Cancionero.

Ima Vieira 
Investigadora Socioambiental
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Conozco a Ronaldo hace mucho tiempo... Más tiempo de lo que recuerdo ... O más 

bien, parece que siempre lo conocí. Vine de Bragança para ir a la escuela secundaria en la capital a 
mediados del 79. Ya tocaba la guitarra, pero no conocía los caminos de la composición. Después de 
7 años viviendo en Belém, habiendo completado mi carrera universitaria, conocí el efervescente 
mundo cultural de la época y, entre otras figuras, a mi amigo Ronaldo Silva. Hay caminos en 
la vida que no tienen explicación, simplemente suceden. Junto con otros músicos creamos el 
grupo musical Puerta de Casa, y casi simultáneamente, al embrión de Arraial do Pavulagem. Si 
hoy soy compositor, se lo debo a este tipo que no se cansa de escribir, de dibujar versos. La 
pasión con la que ‘se enfoca ‘ en la cultura popular y la siempre enfática defensa de la Cultura 
paraense me contaminaron. Creo que somos los pilares, uno del otro, en este viaje de más de 
34 años.

Júnior Soares 
Músico, investigador y Compositor  

Ronaldo Silva, junto a Waldemar Henrique, Rui Barata, Nilson Chaves, Walter Freitas y 
João Gomes, diseñan y fortalecen la gramática y la literatura amazónica con acentos y hábitos 
poéticos musicales

Beto Fares 
Productor e Investigador Musical 
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Dear friends, my people! I wish to have a day and a night to speak and comment on this 
great Paraense composer. His songs are powerful and greatly enhance our musical culture. I am 
amazed! Congratulations!

Pinduca 
Singer and Composer

Between the months of May and June, one year in the mid-eighties, in front of the 
Waldemar Henrique Theater, in the “Praça da República” in Belém´s city of Pará, a small and 
colorful boi-bumbá danced with a group of devout musicians. It was the embryo of Arraial do 
Pavulagem. There I personally met Ronaldo Silva, today, my reference as a world composer, 
because “whoever sings to his people sings to the world”. Singer of the murmur of the waters, 
the sounds of the forest and human passions, he reveals the feelings of his people with messages 
rooted in Pará. It is in the momentum of my network that dance the compositions of this caboclo 
that reach the passionate vein of feelings. Ronaldo Silva sings the right to be happy because he 
composes and translates melodies that spring from his heart.

Camilo Delduque 
Poet and Composer

Ronaldo Silva is undoubtedly one of the most important figures on the contemporary 
art scene. His vast work - compiled here from his song - is the expression of his life experience 
on this plane, poeticized by those who can see the world beyond its reality, sometimes difficult. 
I share his career with more than 20 years of friendship, time in which I learned to listen to his 
verses and his song as if I was in the forest, its waters, but also those excluded from it!, sounds 
mixed by the sensitive and accurate gaze of those who make art with “ammunition” and tuning. 

Long live Ronaldo Silva!

Edgar M. Chagas Jr 
Professor, Researcher and Percussionist 

TESTIMONY
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For those who know the life and follow the work of Ronaldo Silva, it is not difficult to 
talk about him. For me it is admirable and I´m honored to give my humble and sincere opinion. 
The Amazonian musical culture owes him a lot. His devotion and priesthood for regional music is 
undeniable, through which he expresses his feelings. Arraial do Pavulagem (today also an Institute) 
is one of the results of all his ‘dedication’ and struggle for the benefit of musical art. Ronaldo Silva 
is a ‘caboclo’ marajoara, blessed by God, who gave him a special enthusiasm, and for this reason, 
he moves easily between the rhythms of the boi-bumbá, merengue, marabaixo, cacicó, carimbó 
and many styles of our popular music. He is the winner of several music festivals, which made him 
one of the most iconic composers in Pará.

Adamor do Bandolim    
Musician, Composer and Master of Culture 

Dos Santos or Ronaldo Silva. At all times, from above, beings of light place their wings 
on this vast of earthly water. Each one comes with a letter to write in time, with the missions of 
strengthening the world, their own evolution and that of those who accompany them along the 
way. Ronaldo Silva, my friend and teacher, is that river that carries deep affections and accumulates 
wisdom. He comes in his illuminated ship, waving colored flags, bringing in his voice the voices of 
the forest and always with a good message of healing. I see it like this; there on the high mast of 
the ship, radiating the brilliance of the star that brought it, knowing what it came for and where it is 
going. He is a candlestick of time, a navigator, announcing to hearts the safest place for the future 

of the planet.

Allan Carvalho 
Musiacian and Composer

Ronaldo Silva is our symbol of popular culture in Pará. He has been polishing the popular 
culture, sailing and reflecting the flaming waters of the Amazon, between streams of half-open 
tributaries and the thunder of the heart of the jungle. The power of Ronaldo’s poetry is very similar 
to that of nature, which reveals the lyricism and supernatural power of the Amazon, bringing the 
memories of places in voices. From the fields of Cachoeira to Guamá, there are many people 
that Ronaldo inspires, breathes and dedicates to his work. Among its thousand colors and flavors 
of influences, he studied, tested and experimented with many rhythms. With great passion, he 
invented a new accent and a “Junino spirit” (spirit of party, joy and celebration). Ronaldo is a 
being of light and wisdom and we are grateful to him for all the beauty that he offers us. Thanks 
compadre and congratulations for this wonderful Songbook.

Ima Vieira 
Socio-Environmental Researcher
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I have known Ronaldo for a long time ... Longer than I remember ... Or rather, it seems like I 
have always known him. I came from Bragança to go to secondary school in the capital in mid-79. I 
already played the guitar, but I did not know the ways of composition. After 7 years living in Belem, 
having completed my university degree, I have to know the effervescent cultural world of the time 
and, among other figures, my friend Ronaldo Silva. There are paths in life that have no explanation, 
they just happen. Together with other musicians, we created the musical group “Puerta de Casa”, 
and almost simultaneously, the embryo of Arraial do Pavulagem. If today I am a composer, I owe 
it to a person who never tires of writing, of drawing verses. The passion with which he ‘focuses’ 
on popular culture and the always-emphatic defense of the Paraense Culture contaminated me. I 
believe that we are the pillars, one of the other, in this journey of more than 34 years.

Júnior Soares 
Musician, Researcher and Composer  

Ronaldo Silva, along with Waldemar Henrique, Rui Barata, Nilson Chaves, Walter Freitas 
and João Gomes, design and strengthen Amazonian grammar and literature with musical poetic 

accents and habits.

Beto Fares 
Producer and Researcher 
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Ronaldo dos Santos Silva nasceu em 
Belém, estado do Pará, no ano de 1958, período 
de transição de um Brasil de fisionomia rural para 
um país com ares de modernidade, especialmente 
no campo das artes, ciências e das políticas de 
urbanismo social, com destaque a inauguração 
de Brasília e a obra de Niemeyer, conquista 
do primeiro título mundial da copa do mundo, 
surgimento da Bossa Nova, descoberta do DNA, 
chegada da televisão, Cinema Novo, dentre 
outros. 

Filho de marajoaras, advindos de 
Cachoeira do Arari e Anajás, antiga Mocoões, que 
se encontraram na capital em busca de melhores 
condições de vida, trazendo na bagagem uma 
identidade sedimentada, permeada por imagens, 
cheiros, sabores, esperança... A resistência e 
valentia dos Aruãs e Nheengaíbas. 

A família viveu, até o início de sua 
juventude, na Vila São Jorge, uma vila de casas 
de madeira, situada no bairro do Reduto, área que 
já foi conhecida como “bairro operário”, devido à 
concentração fabril da cidade, comércio portuário 
e suas inúmeras vilas populares. A imagem 
atual da Avenida Visconde de Souza Franco era 
bem diferente da Doca do passado e Ronaldo 
a descreve como “[...] dividida em territórios, a 
turma do asfalto e o pessoal da baixada. Todas as 

vilas iam dar em um grande igapó, uma ilha verde, 
uma parte de aninga, ‘aonde’ eu via garça, cigana, 
às vezes, aparecia socó, era uma área alagada, 
parecia um pântano, um capinzal”.

Filho de servidor público federal do extinto 
DNER e de mãe dedicada ao lar, é o segundo de 
cinco irmãos. Lembra-se da educação recebida, 
do jeito meio rígido do pai, tentando proteger 
os filhos de más companhias.  “[...] Sempre fui 
muito obediente, nessa época! Nós éramos bem 
cuidados pela mamãe, casa limpinha [...]”. A 
infância reclusa está envolta em boas lembranças: 

“[...] eu brinquei de pião, empinei 
papagaio, peteca... As brincadeiras, todas 
elas, sempre me fascinaram! Não era muito 
fácil pra eu ser liberado, pela criação que 
eu tinha, mas, às vezes, me deixavam jogar 
uma bola, aquilo valia ouro pra mim e eu 
fazia por merecer, ajudava a limpar a casa, 
lavava louça, enchia água. Tinham várias 
brincadeiras: Cemitério, Caí no Poço; de 
noite, já mais rapazinho, naquela fase que 
a gente já queria namorar, o Se Esconde, 
Corre Atrás, Borroca, Mata-Mata, Jogo de 
Dama... Brincadeiras que pra toda criança 
é muito marcante”.

WALTER FIGUEIREDO 

BIOGRAFIA

Pesquisador e Produtor Cultural
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Na adolescência, tempo de descobertas, 
conflitos pessoais, em que se afastou do menino 
estudioso e obediente de outrora, se revoltou, 
reagiu, se iludiu, pegou atalhos, transgrediu 
normas até perceber “[...] que aquilo que não 
vinha por merecimento era o que o pai não tinha 
condição, lastro pra lhe oferecer”. No ambiente 
escolar, participação familiar no Movimento 
Católico dos Focolares, contato com as 
Mariópolis, vida social, conheceu pessoas, outras 
realidades e gostou do que viu... Carros, praias 
como Salinópolis, a condição de alguns colégios 
particulares e chegou a ser “mundiado” pelos 
modismos da época, criados para usufruto dos 
mais abastados. Nesse sentido, fez peripécias para 
frequentar uma discoteca, se enturmar com novas 
tribos e como desejou aquela camisa de marca. 
Os contrastes sociais vivenciados colocaram a 
prova seus valores, sua determinação, até que 
pudesse retomar o prumo de sua vida, se auto 
aceitar, valorizar seu vestuário simples e os longos 
cabelos que, por muitos anos, o acompanharam.

Em meio a tantas novidades, a musicalidade 
já despertada, na infância, ouvindo as violas 
de ponteio do avô e tio, por ocasião de suas 
visitas a Belém, cantorias da própria mãe, escuta 
cotidiana de rádio, vitrola, associado ao seu jeito 
comunicativo, brincalhão, de inveterado contador 
de histórias, estimulado desde tenra idade pelo 
clima de alegria e celebração do reencontro de 
parentes que tinham muito a contar um para o 
outro, contribuiu para as suas primeiras incursões 
musicais de forma autodidata, intuitiva. 

Seus primeiros instrumentos foram 
percussivos... Tamborim, depois um pandeiro, 
adquirido com seus próprios esforços, vendendo 
papagaios, encerando linhas, lavando garrafas... 
Aos poucos, conheceu pessoas com os mesmos 
interesses, que gostavam de tocar, cantar, 
conversar e passou a se identificar cada vez mais 
por esse universo musical. Ganhou seu primeiro 
violão como premiação em um festival de música 
no Colégio Nazaré e veio a apreciar o trabalho 
de artistas paraenses renomados e da MPB... 
“[...] Eu me lembro que amanheci, não consegui 

ter sono quando ganhei o meu primeiro violão, 
achei fascinante e não demorou muito, comecei 
a fazer música e não desistir”. A pressão paterna 
para que ele tivesse uma formação que garantisse 
a sua sustentabilidade no futuro, associada 
à postura preconceituosa em relação à arte 
como profissão, fez com que ele ingressasse na 
faculdade. Abandona o curso de Educação Física 
e é Graduado em Ciências Sociais. 

A essa altura, cada vez mais envolvido 
com os festivais, buscou se aproximar de artistas 
conhecidos, vindo a concluir que “[...] para 
estar com os bons, precisa ser bom” e decide 
‘mergulhar’ na percussão, conhecer os tambores. 
No início, não se considerava um bom cantor e 
nem um bom tocador, mas acreditava que “[...] 
aquele que escuta histórias, um dia vai contar suas 
próprias histórias” e, é nesse momento, que suas 
lembranças familiares, em especial, o imagético 
marajoara do vaqueiro, do ribeirinho, das pessoas 
simples do interior da floresta, rios, campos e a 
Odisseia nas cidades para sobreviver, emergem 
com uma força inimaginável, tornando-se sua 
maior virtude ou talento, revelando um compositor 
compulsivo, que escreve e faz anotações poéticas 
o tempo todo, os mais próximos que o digam.

“ [...] Era o momento de eu deixar de ver o 
Marajó romântico e passar a ver um Marajó 
mais real, aí eu fui entender porque o papai, 
a mamãe, os meus tios, a maioria da nossa 
família teve que vir pra Belém, sair desse 
convívio com a natureza, desse mundo 
mágico que eu escutei nas histórias e eles 
foram trabalhar em construção civil, ser 
vigias, papai trabalhou em várias histórias 
e foi parar no serviço público e todos 
eles, qualquer um que sai de sua cidade, 
isso é cultural, morre de saudade. Então, 
eu continuei escutando histórias dessas 
saudades!... Eu achei, com o talento que 
Deus me deu, que eu poderia construir 
uma memória, por isso eu fiz Maída, falo do 
Valder,  um tio meu, falo de várias figuras 
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o tempo inteiro, para que minha família 
possa ter como legado, que com certeza 
vou deixar pros filhos deles... Acabei 
vendo o Marajó em uma boa medida entre 
o romântico, mágico, afetivo e o lado 
crítico, do lugar que não tem saneamento, 
equipamento público [...]”.

Ronaldo concebe a música sob múltiplas 
dimensões e ressalta seu potencial pedagógico; 
capaz de valorizar os saberes tradicionais e 
ressignificar a própria forma de interpretação, 
considerando o aspecto devocional, providencial, 
inerente a algumas melodias, que exigem 
concentração. Acredita que existem possibilidades 
de música para atender, provocar, suscitar 
qualquer necessidade da emoção do ser humano. 
Há algum tempo despertou para o uso consciente 
das palavras, buscando transmitir positividade, 
poder para alterar o estado, o humor das pessoas. 

Suas memórias afetivas, sonoridade 
simples e profunda, conta e canta histórias 
que compõem narrativas, texturas, paisagens, 
tessituras culturais e a beleza cênica do universo 
simbólico amazônico, tão significativos para o 
desenvolvimento integral das gerações atuais e 
futuras.

Este livro de músicas apresenta a obra 
de um artista que tem sido primordial na 
afirmação da identidade e diversidade musical 
no Norte do Brasil, com representativo acervo 
sonoro, reconhecido e difundido no Arraial do 
Pavulagem desde os idos de 80. Seus versos 
transitam entre o real e o imaginário,  seu canto 
transcende a fronteira amazônica, passeia por 
ritmo latino, caribenho, envolve folia, batuque, 
guarânia, marabaixo, cúmbia, salsa, merengue, 
toada, mambo, coco-baião do norte, carimbó, 
valsa, samba de cacete, mazurca, retumbão, 
dentre outras canções e matizes. “[...] Eu fui 
cada vez mais mergulhando em formatos e essas 
influencias todas me fizeram descobrir que eu 
gosto de escrever e colocar melodias... Essa 
coisa de passar letras ‘pras’ pessoas começou no 

Arraial do Pavulagem, cada um somando com sua 
musicalidade”.

 Suas obras já foram interpretadas e 
registradas por inúmeros grupos e artistas, 
entre eles: Jane Duboc, Nilson Chaves, Simone 
Almeida, Delço Tainara, Maria Lídia, Gaby 
Amarantos, Cabinho, Lú Guedes, Tony Soares, 
Júnior Soares, Luê, Banda Nova, Pedrinho 
Cavalero, Lucinha Bastos,  Ivan Cardoso, Hélio 
Rubens, Mário Mousinho, Grupo Oficina de 
Samba, Grupo Quaderna, Sabá Moraes, Allan 
Carvalho, Grupo Sancari, Nego Nelson, Bob 
Freitas, Jacinto Kawage, Patrícia Bastos (AP), 
Natália Matos, Marianne Lima, Sammlys, Nanna 
Reis, Marcella Martins, Anna Cláudia (MA), Paulo 
Bastos (AP), Lívia Rodrigues (DF), Nazaré Pereira, 
Alba Maria, Luísa Lacerda (RJ) entre outros, um 
autor surpreendente que envereda por múltiplas 
dimensões estético-musicais.   

Ronaldo Silva é músico, compositor, 
intérprete e pesquisador musical com intenso 
trabalho, voltado para o fomento e a ascensão 
da música popular tradicional de qualidade 
consistente, tendo como fundamento o genuíno 
sotaque regional e a amálgama de gênero rítmico 
em geral. Autor e criador do Arraial do Pavulagem, 
compõe há mais de 30 anos as músicas tocadas 
nos folguedos culturais em cortejos pelas ruas de 
Belém (PA), Cachoeira do Arari (PA), Macapá (AP) 
etc., materializados nos característicos  Arrastões 
do Pavulagem, Cordões do Galo, Banzeiro do 
Brilho-de-Fogo, respectivamente; e demais 
apresentações do grupo musical pelo país afora, 
arregimentando toda uma geração de público 
brincantes e cantantes.

Suas obras vêm sendo registradas por 
artistas no Brasil e no mundo. Destaque para a 
participação nos seguintes projetos musicais: 
Sonora Brasil (SESC), em 54 cidades brasileiras; I 
Terruá Pará [FUNTELPA], em São Paulo; III Terruá 
Pará [FUNTELPA], em São Paulo; Sonora Região 
Norte [SESC], em 5 capitais do Norte do país. 
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PRINCIPAIS TÍTULOS E HOMENAGENS RECEBIDAS

• Mestre em Cultura Popular (Port. nº 18, de outubro de 2018 – Ministério da Cultura – 
homologada em Port. n.º 1, de 26 de abril de 2018, Culturas Populares - Edição Selma do 
Coco);
• Prêmio Grão de Música, 2018 (Música Canoinha) – Interpretação Banda Arraial do 
Pavulagem;
• Medalha do Mérito Cultural e Patrimônio de Belém, concedida pela Câmara Municipal de 
Belém, 15/11/2004;
• Título de Cidadão do município de Cachoeira do Arari, concedido pela Câmara Municipal, 
10/05/2013.

DISCOGRAFIA
Solo (álbuns)

• Via Norte, 1987
• Faróis, 1998
• Balaio Sonoro, 2013

 

Banda Musical Arraial do Pavulagem (álbuns)

• Gente da Nossa Terra, 1995
• Sotaque de Reggae Boi, 1996
• Arrastão do Pavulagem, 2001
• Folias do Marajó (IAP), 2002
• Arraial do Pavulagem (ao Vivo), 2003
• Música do Litoral Norte, 2004
• Rota da Estrela, 2005
• Céu da Camboinha (CD e DVD), 2013
• Caeté – Camará, 2018
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      Parceria com o compositor Allan Carvalho (álbuns)

• Folias de Belém, 2014
• Realeza do Guamá, 2018

• Bandeira de Ouro, 2018

PRINCIPAIS REGISTROS FONOGRÁFICOS E AUDIOVISUAIS
• LP Porta de Casa, 1989;
• LP Ommami, Ommami - (FETAGRI), 1993; 
• LPs Folguedos Populares do Pará - (série de 03 álbuns contendo pesquisa e memória da 
música dos pássaros juninos, cordões de bichos e bois-bumbás), realizado pela SEMEC e 
SEDUC, 1990; 
• TV Cultura – Especial de Lançamento do CD Balaio Sonoro, de Ronaldo Silva e convidados, 
2014; 
• DVD Especial do CD Céu da Camboinha, do Arraial do Pavulagem, 2014; 
• TV Cultura - Documentário Folias de Belém, com Allan Carvalho e Ronaldo Silva, 2015;  
• TV Cultura - Trilha sonora para o documentário Ilha dos Sabores, em parceria com Allan 
Carvalho, 2015; 
• TV Cultura - Minidoc Sonora Pará Confio em Deus, de Homero Flávio, 2016; 
• TV Cultura - Programa Coxia - Ronaldo Silva, 2016; 
• Documentário Cordão do Galo, Cachoeira do Arari, 2017; 
• Trilha sonora para a série de documentários Barcos da Amazônia, do cineasta Chico 
Carneiro, radicado em Moçambique, em parceria com Allan Carvalho e Cincinato Júnior, em 
2010, 2011, 2013 e 2018;

• Documentário Boi Pavulagem é Boi do Mundo, de Homero Flávio e Ursula Vidal, 2018.  

PARCERIAS

Jr. Soares, Tony Soares, Ricardo Dias, Enrico di Micelli, Papete (MA), Zé Old, Márcio Montoril, 
Márcio Jardim, Allan Carvalho, Walter Freitas, Pedrinho Cavalero, Salomão Habbib, Ivan 
Cardoso, Edson Abreu, Mário Mousinho, Ziza Padilha, Eudes Fraga, Cincinato Jr., Brasilino 
Assaid, Nego Ray, Índio, Henry Burnet, Elielson, Ney Couteiro, Salomão Hage, Antônio Carlos 
Madureira, Zezinho Viana, Adilson Alcântara, Nazareno Silva, Paulo Moura, Renato Rosas, Iva 
Rothe, Paulo Bastos, Cabinho, Zé Maria, José Maria Vilar, Silvan Galvão, David Amorim, João 
de Jesus Paes Loureiro, Bruno Benitez, Firmo Cardoso, dentre outros.
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Ronaldo dos Santos Silva nació en Belém, 
estado de Pará, en 1958, el período de transición 
de un Brasil con fisonomía rural a un país con aire 
de modernidad, especialmente en el campo de las 
artes, las ciencias y las políticas de urbanización 
social, con protagonismo en la inauguración de 
Brasilia y el trabajo de Niemeyer, con la conquista 
del primer título mundial de la copa del mundo, 
el surgimiento del género musical Bossa Nova, 
el descubrimiento del ADN, la llegada de la 
televisión, del cine moderno, entre otros.

Hijo de la isla do Marajó, de las cascadas de 
Arari y del municipio de Anajás, antes Mocoões, 
que se conocieron en la capital en busca de 
mejores condiciones de vida, portando una 
identidad sedimentada, impregnada de imágenes, 
olores, sabores, esperanza ... Resistencia y valentía 
de  Aruãs  y  Nheengaíbas (pueblos indígenas de 
Brasil) .

La familia vivió, hasta el inicio de su 
juventud, en Villa San Jorge, una aldea de casas 
de madera, ubicada en el barrio de Reducto, una 
zona que una vez fue conocida como el “barrio 
de los trabajadores”, debido a la concentración 
industrial de la ciudad, el comercio portuario y 
sus innumerables pueblos populares.  La imagen 
actual de la Avenida Visconde de Souza Franco era 

bastante diferente a la Estación de las Doca del 
pasado y Ronaldo la describe como “[...] dividida 
en territorios, la cuadrilla de asfalto y la gente 
corriente.  Todos los pueblos se van a dar en 
una gran inundación pantanosa, una isla verde, 
una parte de una zarcuda,  ‘ donde ‘ yo veia una 
garza gitana, a veces aparecía de golpe una zona 
inundada que parecía un pantano, una pradera”.

Hijo de un trabajador público 
gubernamental del extinto DNER y una madre 
dedicada al hogar, es el segundo de cinco 
hermanos. Recuerda la educación que recibió, a 
la manera un tanto rígida de su padre, tratando de 
proteger a sus hijos de las malas compañías.  “[...] 
¡Yo siempre fui muy obediente,  en esa 
época! Fuimos bien cuidados por mamá, con la 
casa siempre limpia […] ”. La infancia cautiva está 
envuelta en buenos recuerdos:

“[...]  Jugué con un trompo, levanté una 
cometa, lanzaba bolitas... ¡Todos los juegos, 
siempre me fascinaron! No fue muy fácil para mí 
ser libre, por la crianza que tenía, pero, a veces, me 
permitían lanzar una pelota, aquello valía oro para 
mí y hacía de todo para merecerlo, ayudando 
a limpiar la casa, lavando los platos, llenaba el 
agua. Teníamos varios juegos: Cementerio, Caída 

WALTER FIGUEIREDO

CANCIONERO DE LA AMAZONIA

BIOGRAFÍA

Investigador y Productor Cultural
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en el Pozo; de noche, incluso en la pubertad que 
es la etapa que los jóvenes quieren enamorar, las 
escondidas,  las atrapadas,  canicas,  mata gente, 
damas... Juegos que para todos los niños son muy 
memorables”.

En la adolescencia, época de 
descubrimientos, de conflictos personales, cuando 
se relegó el chico estudioso y obediente de antaño, 
se rebeló, reaccionó, engañó, tomó atajos, rompió 
reglas hasta darse cuenta “ [...] que lo que no era 
mérito suyo su padre no se lo permitía, el lastre que 
le ofrecía”. En el ambiente escolar, la participación 
familiar en el Movimiento  Católico  Focolares, 
contactó con el Municipio de Mariópolis,  la vida 
social, conoció gente, otras realidades y le gustó 
lo que vio ... Coches, playas como Salinópolis, 
las condiciones de algunos colegios privados e 
incluso “globalizarse” por las modas de la época, 
creado para el disfrute de los más ricos. En ese 
sentido, hizo peripecias para frecuentar una 
discoteca para volverse integrante de nuevos 
grupos.  Los contrastes sociales vividos pusieron 
a prueba sus valores, su determinación, hasta que 
pudo retomar el rumbo de su vida, aceptándose 
a sí mismo, valorando su vestimenta sencilla y 
la melena larga que,  durante muchos años,  lo 
acompañó.

En medio de tantas novedades, la 
musicalidad ya despertaba, en la niñez, escuchaba 
las canciones punteadas en la guitarra de su 
abuelo y su tío, con motivo de sus visitas a Belém, 
con cantos de su propia madre, escuchando 
diariamente la radio y el tocadiscos, asociado a 
su manera comunicativa, juguetón, empedernido 
narrador, estimulado desde temprana edad 
por el ambiente de alegría y celebración por el 
reencuentro de familiares que tenían mucho que 
contarse, todo esto contribuyó a sus primeras 
incursiones musicales de forma autodidacta e 
intuitiva.

Sus primeros instrumentos fueron de 
percusión ... Tambores, más tarde la pandereta, 
que adquirió con sus propios esfuerzos, vendiendo 
loros, encerando hilos para macramé, lavando 
botellas... Poco a poco, fue conociendo personas 
con los mismos intereses, a quienes les gustaba 

tocar, cantar, hablar y empezó a identificarse cada 
vez más a través de este universo musical. Ganó 
su primera guitarra como premio en un festival de 
música en el Colégio Nazaré y llegó a apreciar el 
trabajo de reconocidos artistas de Pará y MPB ... 
“ [...] Recuerdo que me levanté de la cama, porque 
no podía dormir cuando gané mi primera guitarra, 
me pareció fascinante y no tardé, empecé a hacer 
música y no me rendiría ”.  La presión paterna 
para que él tuviera una educación que garantice 
su sostenibilidad en el futuro, junto con la actitud 
prejuiciosa al arte como una profesión, hizo que 
ingresara a la universidad. Abandonó la carrera de 
Educación Física y se Graduó en Ciencias Sociales.

En este punto, cada vez más involucrado 
con los festivales, intentó acercarse a artistas 
reconocidos, concluyendo que “  [...]  para 
estar con los buenos hay que ser bueno” y 
decide ‘ bucear ‘ en la percusión, conocer la batería. 
. Al principio, no se consideraba un buen cantante 
ni un buen intérprete, pero creía que “ [...] el que 
escucha historias, algún día contará sus propias 
historias” y , es en ese momento, que sus recuerdos 
familiares, especialmente la imagen del vaquero 
de Marajó, la ribera, la gente sencilla del interior 
del bosque, los ríos, los campos y la Odisea en las 
ciudades para sobrevivir, emergen con una fuerza 
inimaginable, convirtiéndose en su mayor virtud o 
talento, resultando en un compositor compulsivo, 
que escribe y toma notas poéticas todo el tiempo, 
que los más cercanos lo digan.

“  [...] Era hora de que dejara de ver al 
Marajó romántico y comenzara a ver un Marajó 
más real, entonces comencé a entender por 
qué papá, mamá, mis tíos, la mayoría de nuestra 
familia tenía que venir a Belém, dejar esta 
convivencia con la naturaleza, este mundo mágico 
que escuché en las historias y se fueron a trabajar 
en la construcción civil, a ser vigilantes, papá 
realizo varios trabajos y terminó en el servicio 
público, quien quiera que salga de su ciudad, 
esto es cultural, extraña mucho su tierra, su 
origen.  ¡Entonces, seguí escuchando historias de 
esos recuerdos y anhelos!... pensé entonces, con 
el talento que Dios me dio, que podría construir 
una memoria, por eso hice Maída  , donde hablo 
de  Valder  , un tío mío, hablo de varias figuras 
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todo el tiempo, para que mi familia pueda tener 
un legado, que sin duda dejaré para sus hijos... 
Terminé viendo a Marajó en gran medida entre 
el lado romántico, mágico, afectivo y crítico, si, 
de aquel mismo lugar que no tiene saneamiento, 
equipamiento público [...] ” . 

Ronaldo concibe la música bajo 
múltiples dimensiones y destaca su potencial 
pedagógico; capaz de valorar el saber tradicional 
y replantear su propia forma de interpretación, 
considerando el aspecto devocional, providencial, 
inherente a algunas melodías, que requieren 
concentración.  Él cree que hay posibilidades 
de que la música satisfaga, provoque, plantee 
cualquier necesidad de emoción humana.  Hace 
algún tiempo se despertó con el uso consciente 
de las palabras, buscando transmitir positividad, 
poder para cambiar el estado, el ánimo de las 
personas.

Sus memorias afectivas, sonidos simples 
y profundos, cuentan y cantan historias que 
componen narrativas, texturas, paisajes, tejido 
cultural y la belleza escénica del universo simbólico 
amazónico, tan significativo para el desarrollo 
integral de las generaciones actuales y futuras.

Este cancionero presenta la obra de 
un artista que ha sido fundamental en la 
afirmación de la identidad y diversidad musical 
en el norte de Brasil, con una colección sonora 
representativa, reconocida y difundida en Arraial 
do  Pavulagem  desde la década de 1980. Sus 
versos se mueven entre lo real y lo imaginario, su 
canto trasciende la frontera amazónica, pasea por 
el ritmo latino, caribeño, envuelve juerga, batuca, 
guarânia,  marabaixo  ,  cumbia  , salsa, merengue, 
toada, mambo, coco-baião do norte, carimbó, 
vals, samba de cacete , mazurka,  resound  , 
entre otros estilos musicales y matices . “[...] Me 
sumergía cada vez más en formas e influencias, 
todo esto me hizo descubrir que me gusta 
escribir y poner melodías ...  esa  cosa de pasar 
letras  para las  personas empezó en el Arraial 
do Pavulagem cada uno sonando con su propio 
ritmo”.         

Sus obras ya han sido interpretadas y 
grabadas por innumerables grupos y artistas, 
entre ellos: Jane Duboc, Nilson Chaves, 
Simone Almeida,  Delço  Tainara, María Lídia, 
Gaby Amarantos, Cabinho, Lú Guedes, Tony 
Soares, Júnior Soares,  Luê  , Banda Nova, 
Pedrinho Cavalero , Lucinha Bastos, Iván Cardoso, 
Hélio Rubens, Mario Mousinho, Oficina de 
Samba Group, Quaderna Group , Sabá Moraes, 
Allan Carvalho,  Sancari  Group  , Nego Nelson, 
Bob Freitas, Jacinto  Kawage  , Patrícia 
Bastos (AP), Natália Matos, Marianne 
Lima, Sammlys  , Nanna Reis, Marcella Martins, 
Anna Cláudia (MA), Paulo Bastos (AP), Lívia 
Rodríguez (DF), Nazaré Pereira, Alba María, 
Luísa Lacerda (RJ) etc., una autora asombrosa 
que asume múltiples dimensiones estético-
musicales.  

Ronaldo Silva es músico, compositor, 
intérprete e investigador musical con un 
trabajo intenso,  enfocado en la promoción 
y auge de la música popular tradicional de 
calidad constante, basada en el genuino 
acento regional y la amalgama del género 
rítmico en general. Autor y creador de Arraial 
do Pavulagem, ha estado componiendo durante 
más de 30 años las canciones interpretadas en 
festividades culturales, en procesiones por las 
calles y desfiles de Belém (PA), Cachoeira do 
Arari (PA), Macapá (AP) etc., con sus respectivas 
características Arrastões do  Pavulagem, 
Cordões do Galo, Banzeiro do Brilho-de-
Fogo, respectivamente; y otras actuaciones del 
grupo musical en todo el país, reuniendo a una 
generación de público cantante y juguetón.

Sus obras han sido registradas por 
artistas en Brasil y en todo el mundo. Destacando 
su participación en los siguientes proyectos 
musicales:  Sonora Brasil  (SESC), en 54 
ciudades brasileñas; I Terruá Pará [FUNTELPA], 
en São Paulo;  III  Terruá  Pará  [FUNTELPA], en 
São Paulo;  Región Sonora Norte  [SESC], en 5 
capitales del norte del país.
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TÍTULOS PRINCIPALES Y HOMENAJE RECIBIDO
  

 • Master en Cultura Popular (Puesto Nº 18, octubre 2018 - Ministerio de Cultura 
- aprobado en Puesto Nº 1, 26 de abril de 2018, Culturas Populares - Edición Selma do 
Coco); 
 • Premio Grado de Música, 2018 (Música Canoinha) - Interpretación Banda 
Arraial do Pavulagem ; 
 • Medalla al Mérito Cultural y Patrimonio de Belém, otorgada por la 
Municipalidad de Belém, 15/11/2004; 
 • Título ciudadano del municipio de la Cachoeira do Arari, otorgado por la 
Cámara Municipal, 05/10/2013 .

DISCOGRAFÍA 
Solo (álbumes)

• Via Norte, 1987
• Faróis, 1998
• Balaio Sonoro, 2013

 

Arraial do Pavulagem Musical Band (álbumes)

• Gente da Nossa Terra, 1995
• Sotaque de Reggae Boi, 1996
• Arrastão do Pavulagem, 2001
• Folias do Marajó (IAP), 2002
• Arraial do Pavulagem (ao Vivo), 2003
• Música do Litoral Norte, 2004
• Rota da Estrela, 2005
• Céu da Camboinha (CD e DVD), 2013
• Caeté – Camará, 2018
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Colaboración con el compósito Allan Carvalho (albunes)

• Folias de Belém, 2014
• Realeza do Guamá, 2018
• Bandeira de Ouro, 2018

 

PRINCIPALES REGISTROS FONOGRÁFICOS Y AUDIOVISUALES
 

• LP Puerta de Casa, 1989;
• LP Ommami, Ommami - (FETAGRI), 1993; 
• LP’s Bromas Populares de Pará - (serie de 03 álbumes que contienen 
investigación y memoria de la música de pájaros juninos, cuerdas de animales y 
de toros-bumbás), realizada por SEMEC y SEDUC, 1990; 
• TV Cultura – Especial del Lanzamiento del CD Balaio Sonoro, de Ronaldo Silva 
e invitados, 2014; 
• DVD - Especial del CD Cielo de Camboinha, del Pueblo de Vanagloria, 2014;  
• TV Cultura - Documental Hojas de Belém, con Allan Carvalho e Ronaldo Silva, 
2015;
• TV Cultura - Banda sonora para el documental Isla de los Sabores, con la 
participación de Allan Carvalho, 2015;  
• TV Cultura - Minidoc Sonora Pará Confio en Dios, de Homero Flávio, 2016; 
• TV Cultura - Programa Puente – Ronaldo Silva, 2016; 
• Documental Cordón de Gallo, Cascada de Arari, 2017; 
• Banda sonora de la Serie documental: Barcos de la Amazonia, del cineasta Chico 
Carneiro, con sede en Mozambique, en alianza con Allan Carvalho y Cincinato 
Júnior, en 2010, 2011, 2013 e 2018;  
• Documental Vanagloria del Buey y Buey del Mundo, de Homero Flávio y Ursula 
Vidal, 2018. 

ASOCIACIONES
 

Jr. Soares, Tony Soares, Ricardo Dias, Enrico di Micelli, Papete (MA), Zé 
Old, Márcio Montoril, Márcio Jardim, Allan Carvalho, Walter Freitas, Pedrinho 
Cavalero, Salomão Habbib, Ivan Cardoso, Edson Abreu, Mário Mousinho, Ziza 
Padilha, Eudes Fraga, Cincinato Jr., Brasilino Assaid, Nego Ray, Índio, Henry 
Burnet, Elielson, Ney Couteiro, Salomão Hage, Antônio Carlos Madureira, Zezinho 
Viana, Adilson Alcântara, Nazareno Silva, Paulo Moura, Renato Rosas, Iva Rothe, 
Paulo Bastos, Cabinho, Zé Maria, José Maria Vilar, Silvan Galvão, David Amorim, 
João de Jesus Paes Loureiro, Bruno Benitez, Firmo Cardoso, entre otros.
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Ronaldo dos Santos Silva was born in 
Belem, in the state of Pará, in 1958, the period of 
transition from a Brazil with a rural physiognomy 
to a country with an air of modernity, especially in 
the field of arts, sciences and social urbanization 
policies. with prominence in the inauguration 
of Brasilia and the work of Niemeyer, with the 
conquest of the first world award of the world cup, 
the emergence of musical genre Bossa Nova, the 
discovery of DNA, the arrival of television, modern 
cinema, among others.

Son of Marajo’s island, the Arari waterfalls 
and the municipality of Anajás, formerly Mocoões, 
who met in the capital in search of better living 
conditions, carrying a sedimented identity, 
impregnated with images, smells, flavors, hope. .. 
Resistance and courage of Aruãs and Nheengaíbas 
(indigenous peoples of Brazil).

The family lived, until the beginning of 
their youth, in Villa San Jorge, a village of wooden 
houses, located in the neighborhood of Reducto, 
an area that was once known as the “workers’ 
neighborhood”, due to the concentration industrial 
city, port trade and its countless popular towns. 
The current image of Visconde de Souza Franco 
Avenue was quite diªerent from the Doca´s 
station of the past and Ronaldo describes it as 

“[...] divided into territories, the asphalt crew and 
ordinary people. All the towns will find themselves 
in a great swampy flood, a green island, a part 
of a needle duck, ‘where’ I saw a gypsy heron, 
sometimes a flooded area appeared suddenly 
that looked like a swamp, a meadow.

Son of a federal public worker of the extinct 
DNER and a mother dedicated to the home, he 
is the second of five siblings. He remembers the 
education he received, in the somewhat rigid way 
of his father, trying to protect his children from 
bad company. “[...] I was always very obedient, for 
that epoch! We were well cared for by Mom, with 
the house always clean […]”. Captive childhood 
wrapped in good memories:

“[...] I played with a spinning top, lifted a 
kite, and threw balls ... All the games always 
fascinated me! It was not very easy for me 
to be free, because of the upbringing I had, 
but, sometimes, they allowed me to throw 
a ball, that was worth gold to me and I did 
everything to deserve it, helping to clean 
the house, washing the dishes, filling the 
Water. We had several games: Cemetery, 
fall in the Well; at night, even at puberty, 
which is the stage that young people want 
to fall in love with, the hidden ones, the 
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trapped ones, marbles, kills people, ladies 
... Games that for all children are very 
memorable”.

In adolescence, a time of discoveries, of 
personal conflicts, when the studious and obedient 
boy of yesteryear was relegated, he rebelled, 
reacted, cheated, took shortcuts, broke rules until 
he realized “[...] that what was not merit his father 
would not allow it, the burden he oªered him ”. 
In the school environment, family participation in 
the Catholic Focolares Movement, contact with 
the Municipality of Mariópolis, social life, met 
people, other realities and liked what he saw ... 
Cars, beaches like Salinópolis, the conditions of 
some schools private and even “globalized” by the 
fashions of the time, created for the enjoyment of 
the wealthiest. In that sense, he made adventures 
to frequent a disco to become a member of new 
groups. The social contrasts he experienced put 
his values, his determination, to the test, until he 
was able to resume the course of his life, accepting 
himself, valuing his simple clothes and the long 
hair that, for many years, accompanied him.

In the midst of so many novelties, musicality 
already woke up, in childhood; he listened to the 
plucked guitars of his grandfather and uncle, on 
their visits to Belem, with songs from his own 
mother, daily listening to the radio, record-player, 
associated with his communicative way, playful, 
inveterate storyteller; stimulate from an early age 
by the atmosphere of joy and celebration for the 
reunion of family members who had much to tell 
each other, who had much to tell each other, all 
this contributed to his first musical incursions in a 
self-taught and intuitive way

His first instruments were percussion ... 
Drums, later the tambourine, which he acquired 
with his own eªorts, selling parrots, waxing 
threads for macramé, washing bottles ... step 
by step, he met people with the same interests, 
whom they liked to play, sing, talk and began 
to identify more and more through this musical 
universe. He won his first guitar as an award at a 
music festival at the Nazaré´s School and came 

to appreciate the work of renowned artists from 
Pará and MPB ... “[...] I remember that I got out 
of bed, because I couldn’t sleep when I won my 
first guitar, I found it fascinating and it did not 
take long, I started making music and I wouldn’t 
give up”. The paternal pressure for him to have an 
education that guarantees his sustainability in the 
future, together with the prejudiced attitude to 
art as a profession, caused him to enter university. 
Abandoning the career of Physical Education and 
graduated in Social Sciences.

At this point, increasingly involved with 
festivals, he tried to get closer to renowned 
artists, concluding that “[...] to be with the good 
ones you have to be good” and he decides to 
‘dive’ into percussion, to know the drums. . At 
first, he did not consider himself a good singer 
or a good interpreter, but he believed that “[...] 
he, who listens to stories, will one day tell his own 
stories” and, it is at that moment that his family 
memories, especially the image of the cowboy of 
Marajó, the riverbank, the simple people of the 
interior of the forest, the rivers, the fields and the 
Odyssey in the cities to survive, emerge with an 
unimaginable force, becoming his greatest virtue 
or talent, resulting in a compulsive composer , 
who writes and takes poetic notes all the time, 
that those closest to say so.

“[...] It was time for me to stop seeing the 
romantic Marajó and to start seeing a more 
real Marajó, then I began to understand 
why my father, mother, my uncles, most 
of our family had to come to Belem, leave 
this coexistence with nature, this magical 
world that I heard in the stories and they 
went to work in civil construction, to be 
vigilantes, dad did various jobs and ended 
up in public service, all of them, whoever 
leaves his city, This is cultural, the strange. 
Therefore, I kept hearing stories of those 
memories and yearnings! ... I thought 
then, with the talent that God gave me, 
that I could build a memory, that’s why I 
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did Maida, I talk about Valder, an uncle of 
mine, he spoke of various figures all time, 
so that my family can have a legacy, which 
I will undoubtedly leave to their children ... 
I ended up seeing Marajó largely between 
the romantic, magical, aªective and 
critical side, of the same place that has no 
sanitation, equipment public [...] “ .

Ronaldo conceives music in multiple 
dimensions and highlights its pedagogical 
potential; able to value traditional knowledge and 
rethink their own way of playing, considering the 
devotional, providential aspect inherent in some 
melodies, which require concentration. He believes 
that there are possibilities for music to satisfy, 
provoke, and raise any need for human emotion. 
Some time ago, he woke up with the conscious 
use of words, seeking to convey positivity, power 
to change the state, the mood of people.

Their aªective memories, simple and 
deep sounds, tell and sing stories that compose 
narratives, textures, landscapes, cultural fabric 
and the scenic beauty of the Amazonian 
symbolic universe, so significant for the integral 
development of current and future generations.

This songbook presents the work of 
an artist who has been fundamental in the 
a¢rmation of musical identity and diversity in 
the north of Brazil, with a representative sound 
collection, recognized and disseminated in 
Arraial do Pavulagem since the 1980s. His verses 
move Between the real and the imaginary, his 
song transcends the Amazonian border, strolls 
through the Latin, Caribbean rhythm, involves 
spree, batuca, guarânia, marabaixo, cumbia, 
salsa, merengue, toada, mambo, coco-baião do 
norte, carimbó, waltz , samba de cacete, mazurka, 
resound, among other songs and nuances. “[...] 
I immersed myself more and more in forms and 
influences, all this made me discover that I like to 
write and put melodies ... that thing of passing 
lyrics to people began in the Arraial do Pavulagem, 
each one playing with their own pace ”.

His works have already been performed 
and recorded by countless groups and artists, 
including: Jane Duboc, Nilson Chaves, Simone 
Almeida, Delço Tainara, Maria Lídia, Gaby 
Amarantos, Cabinho, Lú Guedes, Tony Soares, 
Júnior Soares, Luê, Banda Nova , Pedrinho 
Cavalero, Lucinha Bastos, Ivan Cardoso, Hélio 
Rubens, Mario Mousinho, Samba Group O¢ce, 
Quaderna Group, Sabá Moraes, Allan Carvalho, 
Sancari Group, Nego Nelson, Bob Freitas, Jacinto 
Kawage, Patrícia Bastos (AP), Natália Matos , 
Marianne Lima, Sammlys, Nanna Reis, Marcella 
Martins, Anna Cláudia (MA), Paulo Bastos (AP), 
Lívia Rodrigues (DF), Nazaré Pereira, Alba Maria, 
Luísa Lacerda (RJ) etc., an amazing author who 
assumes multiple aesthetic-musical dimensions.

Ronaldo Silva is a musician, composer, 
performer and musical researcher with an intense 
work, focused on the promotion and rise of 
traditional popular music of constant quality, 
based on the genuine regional accent and the 
amalgamation of the rhythmic genre in general. 
Author and creator of Arraial do Pavulagem, he 
has been composing for more than 30 years 
the songs performed at cultural festivities, in 
processions through the streets and parades of 
Belem (PA), Cachoeira do Arari (PA), Macapá 
(AP) among others, with their respective 
characteristics Arrastões do Pavulagem, Cordões 
do Galo, Banzeiro do Brilho-de-Fogo, respectively; 
and other musical group performances across the 
country, bringing together a generation of playful 
singing audiences.

Artists in Brazil and around the world 
have registered his works. Highlighting her 
participation in the following musical projects: 
Sonora Brazil (SESC), in 54 Brazilian cities; I Terruá 
Pará [FUNTELPA], in São Paulo; III Terruá Pará 
[FUNTELPA], in São Paulo; North Sonora Region 
[SESC], in five capitals in the north of the country.
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MAIN TITLES AND TRIBUTE RECEIVED
• Master in Popular Culture (Position No. 18, October 2018 - Ministry of Culture - 
approved in Position No. 1, April 26, 2018, Popular Cultures - Selma do Coco Edition);

• Music Degree Award, 2018 (Canoinha Music) - Arraial do Pavulagem Band 
Interpretation;

• Medal for Cultural Merit and Heritage of Belem, awarded by the Municipality of 
Belem, 11/15/2004;

• Citizen title of the municipality of Cascadas do Arari, granted by the Municipal 
Chamber, 05/10/2013.

DISCOGRAPHY
Only (albums)
• Via Norte, 1987
• Lighthouses, 1998
• Balaio Sonoro, 2013

Arraial do Pavulagem Musical Band (albums)

• People of our land, 1995
• Accent Reggae Boi, 1996
• Traulão do Pavulagem, 2001
• Leaves of the Marajó (IAP), 2002
• Arraial do Pavulagem (live), 2003
• Music of the North Coast, 2004
• Route of the stars, 2005
• Sky of Camboinha (CD and DVD), 2013
• Caeté - Camará, 2018

Association with composer Allan Carvalho (albums)

• Belem Leaves, 2014
• Royalty of Guamá, 2018
• Golden flag, 2018
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MAIN PHONOGRAPHIC AND AUDIOVISUAL RECORDS
• Long Play – House Door, 1989;
• Long Play – Ommami, Ommami (FETAGRI)”, 1993;
• Long Play – Popular Prank of Pará - (series of 03 albums containing research and 
memory of the music of June’s birds, animal strings and bulls-bumbás), by SEMEC 
e SEDUC, 1990; 
• TV Cultura – CD Launch Special Balaio Sonoro, by Ronaldo Silva and guests, 2014;
• DVD - Cd Special Sky of Camboinha, of the Town of Vanaglory, 2014;
• TV Cultura - Documentary film Leaves of Belem, with Allan Carvalho and Ronaldo 
Silva, 2015;
• TV Cultura - Soundtrack for the documentary Flavors Island, with the participation 
of Allan Carvalho, 2015;  
• TV Cultura - Minidoc Sonora Pará Trust in Dios, by Homero Flávio, 2016; 
• TV Cultura – Hall Program – Ronaldo Silva, 2016; 
• Documental Rooster’s Cord, Arari Waterfall, 2017; 
• Soundtrack of the documentary series: Ships of the Amazon, from the filmmaker 
Chico Carneiro, based in Mozambique, in alliance with Allan Carvalho and Cincinato 
Júnior, in 2010, 2011, 2013 e 2018;  
• Documental Ox’s Bluster and Ox of the World, by Homero Flávio and Ursula Vidal, 
2018. 

ASSOCIATIONS
Jr. Soares, Tony Soares, Ricardo Dias, Enrico di Micelli, Papete (MA), Zé Old, Márcio 

Montoril, Márcio Jardim, Allan Carvalho, Walter Freitas, Pedrinho Cavalero, Salomão Habbib, 
Ivan Cardoso, Edson Abreu, Mario Mousinho, Ziza Padilha, Eudes Fraga, Cincinnatus Jr., 
Brasilino Assaid, Nego Ray, Indian, Henry Burnet, Elielson, Ney Forester, Solomon Hage, 
Antonio Carlos Madureira, Dewey Viana, Adilson Alcantara, Nazareno Silva, Paulo Moura, 
Renato Rosas, Iva Rothe, Paulo Bastos, Cabinho, Zé Maria, José Maria Vilar, Silvan Galvão, 
David Amorim, João de Jesus Paes Loureiro, Bruno Benitez, Firmo Cardoso, among others. 
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PARTITURAS 
& CIFRAS
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Abre Caminho
Valsa

Allan Carvalho e Ronaldo Silva

D                G               D
Bandeira cruzando vento

                G            D     G
Bandeira abre caminho

D                   G        Bm7
Bandeira de São João

                    A7       D  G
A bandeira do Divino

D                    G   D
Balança bandeira branca

           G  Bm
Balançando pela estrada

  G           D
Eu vejo a bandeira verde

                   G                   D
Vejo a bandeira encarnada

D    A/C#      D
Bandeira azul e lilás

   A/C#          Bm7
Bandeira rosa e carmim

       G            D
Bandeiras de toda cor

      A7       D
Folias do lago Arari
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Folias da Aurora
Mazurca

Allan Carvalho e Ronaldo Silva

D
Violeiros da lua de prata

                      Em
Que viajam no tempo, nas eras

            A7
Vem chegando no raiar do dia

     D
Vem trazendo as folias da aurora

    A7                      D
Vem cantando e tocando viola

 A7         D  D7
Pelas casas em noites de lua

 G   D
Pelas ruas serenas lá vai

         A7  D
Alegrando janelas, taperas

                    A7   D
Cantam as folias dos rios

         A7 D  D7
Cantam as folias do mar

     G
Cantam para o sol

     D
Cantam para a lua

   A7    D
Cantam as estrelas cadentes



56 Songbook da Amazônia



57Ronaldo Silva 57Ronaldo Silva



58 Songbook da Amazônia

Folia do Arari
Valsa

Allan Carvalho e Ronaldo Silva

Am9            Fmaj7                         Am9
Eu vou chegando com a folia do Arari

               Fmaj7                              Am9
Com rezadores, louvadores da barreira

                Fmaj7                              Am9
De Cachoeira do Arari pra Santa Cruz

                 Fmaj7                                 Am9   Fmaj7  Am9
Eu vou rezando e vou cantando pra Jesus

Fmaj7             G                                    C
Eu levo um banjo de ouro e um bandolim

                    G                                    C
Caixa de santo, roncador e um milheiro

                   G                                    C
Reco bambu, bandeira azul da rubra rosa

               G                                    C
Levo alegria, luz do dia, luz da aurora

                   G                                    
Vem ver agora 

                            C
Essa folia mensageira

                                  G
Abençoando a sua casa

                                      C
E guarnecendo sua família

                 
                  G
Vem ver agora 

                             C
Essa folia mensageira

                                  G
Abençoando a sua casa

                                      (Am9 / Fmaj7)
E o coração de quem chegar...

  Am9           Fmaj7                         Am9
...eu vou chegando com a folia do Arari
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Barca Veleira
Retumbão

 
Allan Carvalho e Ronaldo Silva

        A    E                          A
Me leva pra ver a barca veleira

  E          A
O rio das flores, roseiras

 E             A
As marinheiras da aurora

 E              A
A capitoa do vento

       E            A
Me leva pra ver, me leva

         E       A
Bandeiras cruzando ao vento

         E      A
Bandeiras de amor e de fé

       E            A
Pra lá do campo do meio

      E                 A
Os pés na terra, caminho

     E            A
Eu indo e vindo pro mar

       E        A
Só vendo o céu e oceano

        E       A
As flores da croa bela

      E
São Benedito da praia

       A                      E
Bendito! Bendito seja esse amor

         A         E
Que trago nessa folia

   A          E                A
Nessa folia, nessa folia, nessa folia
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Rainha da Aurora
Valsa

Allan Carvalho e Ronaldo Silva

  Bm7           E
Rainha dos céus

   A          
Rainha dos mares

   Bm7         E
Rainha dos rios

   A
Rainha dos lares

    E  A
Maria Santíssima

     E    A     A7
Maria mãe de Deus

    D                   A
Maria, Maria, Maria

    E7     A
Rogai e guarnecei

       E
A nossa folia

          A
A nossa jornada

         E
A nossa família

         A
Dia, noite e madrugada

A7        D
Ave Maria

    A
Oh, minha Senhora

            E7
Ave Maria

           A
Rainha da aurora



66 Songbook da Amazônia



67Ronaldo Silva 67Ronaldo Silva

7



68 Songbook da Amazônia68 Songbook da Amazônia



69Ronaldo Silva

Valsa das Candeias
Valsa

Allan Carvalho e Ronaldo Silva

Am                   E7
Um bandolim tocando a valsa das candeias

        Am
As rezadeiras da ilha grande vem chegando

       A7           Dm
Subindo o morro de areias tão brilhantes

      Am               E7          Am    D     D5+
Fazem louvor pra lua cheia no verão

             D6       D5+         D           D5+
Oh, lua bela! Lua, lua dos amantes

               D6                  D5+          D  D5+ 
Dos navegantes, dos marujos e marujas

                 G
Das cirandeiras, violeiros, foliões

        D      A7            D
Dos pescadores, sonhadores e ciganos

D             A7       D
Vento espalha esta cantiga no oceano

      G            D
Para iluminar as ilhas, praias e cidades

      G    D
Valsa navegando as ondas brancas, valsa de luz

           G   D
Vai iluminando o céu, clareando o breu da noite

          G           D
Vai, vem no vento valsa de luz

          G        D
Vai, vem no vento Divina luz
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Íris do Vejo Raro 
Coco

Almirzinho Gabriel e Ronaldo Silva

              E     
Desde “jitinho” me debruço mar aberto

                                                                   B7
Vou “bubuiar” no verso, no reverso do olhar

         A                                    B7
Um faroleiro da íris do vejo raro

                                                                               E
Contemplo a nau que vem chegando do estrangeiro

                      E
Cheia de enfeite é muita gente no embarcar

                                                                       B7
Trapiche é os fios de aço da viola encantadeira

                  A                                       B7
Tiro um trocado e toco pra moça bonita

                                                                      E
Pra não pegar o Ita e nem ver a Rita ficar só

                        A
Eu fui pro Marajó colher rama, colher flor

                       G#m7
Fui ver o meu amor dançar xote, rasta chula

                               F#m7                         B7                   
Fui ver o clarão da lua prateando teu cabelo

                                 E
Laçando a estrela guia que alumia Cachoeira

                     A       
Aponto o rumo pro meu barco navegar

                               E
No coração da menina na rede da passageira
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Cavalo-Marinho
Toada de Boi-Bumbá

Renato Torres e Ronaldo Silva

                          Bm7
Quem galopa no mar é o cavalo-marinho

              Gmaj7  Em7      Bm7
Em noite de lua, em dia de sol

                    C#m11          F#7    Bm7
Trazendo cantigas nas horas serenas

                     F#m7            Em7        Bm7
Das três Madalenas que moram no mar

                     F#m7           Em7      Bm7
Das três Madalenas que moram no mar

                              Em7   Bm7
Onda verde, onda verde

                              Em7   Bm7
Onda verde, onda verde

             Gmaj7
Galopa cavalo-marinho

Em7             F#m7
Cavalinho das marés

Cavalgando 

Gmaj7        Em7     F#m7   
Pelas cores do arco-íris

              Gmaj7
Galopa no mar

                 Bm7
Cavalo marinho

       Gmaj7
Faz galope

        Em7               Bm7
Pelas cores do arco-íris
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Faróis
Salsa

Júnior Soares e Ronaldo Silva

                                
Em7b5    A7            Dm Em7b5 A7 Dm
São teus olhos que vejo me procurar

Em7b5 A7     Dm
Sinto calor e desejo

Gm7        C7        F
A minha cabeça gira

Bbmaj7  Em7b5 A7   
Gira salsa, girassol

Dm      Em7b5  A7     Dm 
Todo meu corpo incendeia

             Em7b5   A7    
Quando me beijas

           Dm      Bb7  A   Dm  Em7b5  A7
Minha paixão

            Dm                       Em7b5
Me queima uma chama por dentro

          A7             Dm
Me acende os faróis

Em7b5    A7  
Alucina

     Dm
ilumina

Em7b5    A7              Dm Em7b5 A7
Meu coração e os lençóis

Dm  Em7b5 A7               C  Dm     
Ilumina-me, ilumina-me
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Aboio II
Música Incidental

Toni Soares e Ronaldo Silva
 

              E
“Lá no porto da Santana

Do lado esquerdo do rio

Esperei maré de lance
                                                        A             E
Imaginando a chegada dos violeiros da lua

   F#m7                  E
Cantando mote folia

     A                                     E
Alegrando encantando gente

      D 
Fazendo o dia nascer 

                                 E
Aurora verso e cantiga”
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Canoa Voadeira
Valsa e Marabaixo

Allan Carvalho e Ronaldo Silva

Bbm7
Canoa

Cm7b5
Gaivota, canoa

   Bbm7
Voadeira

Cm7b5
Canoa da manhã

  Bbm7
Canoa marinheira

Cm7b5    Bbm7
Canoa...

Cm7b5    Bbm7
Canoa...

    Gb                      Db
Navega o rio, canoeiro

     Gb                        Db
Navega a estrela do mar

    Gb                      Db
Navega o rio, canoeiro

     Gb                         Db
Navega a estrela do mar

                  B
Navega a foz do rio

   F7           Bbm7
Navega o barco boieiro

                    Ebm F7   Bbm7
Navega a estrela do mar

   Ebm  F7   Bbm7
Estrela do mar...

(Bbm7 / % / Cm7b5/ F7)

Voar, voei
Nessa canoa voadeira
Voar, voei
No céu azul lá do arrozal

Nas ondas do mar
Eu vi uma sereia chamando
Estrela do mar
Lá fora é um cavalo-marinho

Bbm7
Canoa...
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Dunas da Princesa
Valsa e Coco

Ronaldo Silva

               D
Dona da casa

                       A/C#
Venho das estrelas

                    C
Vou pedir licença

                                 G/B
Vim com a minha crença

                   A9sus4 A9  Em9  A7
E quero improvisar

                    A
Sangue caboclo
Quando pinga no terreiro
Nasce um pé de laranjeira
Saudade da capital

              D9
Eu saio fora
Com um resto do bilhete
Bato palma, furo o dedo
                       A
Sento pra te ver passar

Fiquei sabendo
Da notícia, na cidade
Que moço pediu entrada
E com a moça vai se casar

     Dm
Eu vou chegar mais cedo
                                                    A
E o meu desejo é só te ver passar
      Dm
Eu vou chegar mais cedo
                                                     A
E o meu desejo é nunca mais voltar

                    A
Sangue caboclo
Quando pinga no terreiro
Nasce um pé de laranjeira
Saudade da capital
              
              D9
Eu saio fora
Com um resto do bilhete
Bato palma, furo o dedo

                        A
Sento pra te ver passar
                    A
Passei mensagem
Pra Fazenda Livramento
Tio Tave sele um jumento
E mande a moça me esperar

     Dm
Eu vou chegar mais cedo

                                                  A
E o meu desejo é só te ver passar

      Dm
Eu vou chegar mais cedo

                                                     A
E o meu desejo é nunca mais voltar

       A
Eu vou

                  D               A
Lá pras dunas da princesa

Muito azul no céu

    D                 E                  A
Ô lua, vai cuidar de “alumiar”

     Dm
Eu vou chegar mais cedo

                                                     A
E o meu desejo é só te ver passar

      Dm
Eu vou chegar mais cedo
                                                       A
E o meu desejo é nunca mais voltar
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Moda e Saudade
Valsa e Guarânia

Ronaldo Silva

           Cm7                  F         Gm
O dia inteiro e eu no cabo da viola

                  Cm7                    F 
Cantando moda e saudade

                               Gm
Saudade da Cantareira

               Cm7                    F                      Gm
O meu amor que prometeu chegar mais cedo

                Cm7                 F
Tá indo embora, morena
                                 Gm
Com jeito de não voltar

           Gm      Gm(b6)                  Gm6  Gm7
Iva menina, desça no chão de Lisboa

           Am7b5   D7                              Gm       F
Ande à toa na vinga de cravo e mangais

                Gm               Gm(b6)             Gm6    Gm7 
Vá rio subindo e chuva no campo molhado

       Am7b5        D7               Gm       
Vá revirada no laço das sete fitas

               Am7b5        D7                   Gm       
E nesse vento que arrevoa o teu cabelo

             Gm      Gm(b6)                    Gm6 Gm7
Vá dançarina no perder da minha vista

           Am7b5        D7                   Gm       
Levar notícias do Brasil nesse ventar
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Tambor de Couro
Coco

Ronaldo Silva

  
               C7
Pro João Gomes eu mandei um verso antigo
Dizendo poeta é como chama acende
É lamparina no calendário das luzes
Outro azul que me ilumina

                     C7
No ver da Gilva eu vi você saindo
Eu vi você sumindo pro Iriri de vez

                C7
De madrugada canta o galo anunciando
Que o dia já vem raiando
E tá na hora de acordar

                  F
Parece a força da maré numa reponta

                   C7
Parece o rasgo da campina do encantado
Parece o cabo da viola pontiando
Na mesma jura aquele anel dedilha o aço

                        F
Levanto o macho e vou cantar pra ilha escura
                                                        C
Vou fazer procura, vou fazer bumbá

                          C7
Bumbando o norte no capim
Nas água grandes
Nas cores
Da violeta que o sol vem alumiar
        F
Eu canto e o meu tambor de couro
        C
Alucina...
        F
Eu canto e o meu tambor de couro
        C
Alucina...
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Rodopiado
Coco

Ronaldo Silva

 

     Em
Veneno, veneno

                 B7                                  Em
Veneno pinga da boca daquela cobra

                          B7
Oh, tava me olhando, “mundiando”
               Em
Olhei pra ela

  Am
E digo: sou vaqueiro marajoara

Esses olhos de cobra se encontram com o meu

 B7                              Em
Acho que vai me encantar
                 Em/D                              Am 
Numa cantiga pra dança do vagalume

   Am/G                 F#m7b5
No chover viro perfume

      B7                         Em
No vento quero espalhar

       A                           Em
O laço e o vaqueiro é moda

              A              Em
Na campina eia o gado

A                                    Em
Meu coração nunca esquece

B7                                        Em
E hoje eu vou cantar rodopiado

Em               B7                                  Em  
Sentindo o gosto do veneno do mercúrio

Descendo o rio rasgadura, vi Quintino na 
tocaia

               
                 A  
Andei as léguas proibidas

         Em                                  B7
Tô farpado, tô cercado de absurdo

                                Em  
E muita gente no estirão

F                                                                              
Jurei na Romana o cipoar da vaqueirada 

          Em
guarnecer

F                                                                              
Jurei na Romana o cipoar da vaqueirada 

          Em
guarnecer
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Xote do Marajó
Xote

Ronaldo Silva

               D                                           Em       
Me dê licença moço que eu remo de lado

                    F#m7b5      B7           Em
Eu tô muito avexado nesse atravessar

D  D#dim         Em
Viajando no planeta

              F#m7b5                  B7           Em
Eu vi a borboleta indo em direção do mar 

D                    D#dim         Em
Era o jeito ir feito uma gaivota

                        F#m7b5                    
Asa que não tem gaiola

                   B7           Em
Não tem sorte nem azar

                A                         Em
Virei Munguba e taco na viola 

                   F#m7b5     B7           Em
Na paixão que flora nesse acompanhar

                         D           D#dim         Em
Cheguei de longe e fui sonhar nas ilhas 

          D                D#dim           Em
Vi borboleta passeando no futuro

                             F#m7b5              B7           Em
Se você quiser eu juro que não vou me acostumar 

          D           D#dim    Em   F#m7b5  B7      Em
No Marajó enxuguei pranto do vaqueiro no curral 

                  D                                       Em       
Me dê licença moço que eu remo de lado

                    F#m7b5      B7           Em
Eu tô muito avexado nesse atravessar



105Ronaldo Silva

D  D#dim         Em
Viajando no planeta

              F#m7b5                    B7           Em
Eu vi a borboleta indo em direção do mar

D                    D#dim         Em
Era o jeito ir feito uma gaivota

                            F#m7b5                    
Asa que não tem gaiola

                   B7           Em
Não tem sorte nem azar

                A                         Em
Virei Munguba e taco na viola

                       F#m7b5   B7           Em
Na paixão que flora nesse acompanhar

                         D           D#dim         Em
Cheguei de longe e fui sonhar nas ilhas

   D      D#dim            Em
Namorei com Caviana, 

                            F#m7b5       B7                Em
Mexiana, vez em quando, vai poder me namorar

         D           D#dim    Em  F#m7b5 B7         Em
No Marajó enxuguei pranto do vaqueiro no curral 

                         D           D#dim         Em
Cheguei de longe e fui sonhar nas ilhas
 
                               
D      D#dim            Em
Já namorei com Caviana, 

                            F#m7b5       B7                Em
Mexiana, vez em quando, vai poder me namorar

           D           D#dim    Em  F#m7b5 B7         Em
No Marajó enxuguei pranto do vaqueiro no curral
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Maída
Toada

Ronaldo Silva

*(N.H)
Passava um rio de andaço
levando meu coração
viola e cantoria
meu amor tá vindo o dia
perguntar por mim de vez

Diga que eu fui cantar
Porantim nas águas claras
fui remar vento e saudade,
vou embora beira-mar

Levanta, meu boi, levanta
meu vaqueiro corre mundo
traz agrado na viola
e uma toada brejeira
aquela moça na janela
tem nos olhos um desejo

Minha lembrança ê Maída
levo no peito a saudade
pro Arari que é terra boa
caminho d’água e canoa
meu amor vou mergulhar

O fim da tarde é cantiga, canta toda a natureza
e eu desço o rio correnteza
só “pra mode” navegar

*Gravada sem acompanhamento harmônico
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Bichim
Coco

Ronaldo Silva e Walter Freitas

E7
Não olhe nos meus olhim
Não mano que eu desfaleço
Você sabe meio bichim
Feim que eu amoleço
Que eu amo como as galças  
guarás e corredeiras
deste um nosso cartão postal 
Pará gente estrangeiras.

Não toe dessa toda não amo das pradarias
Não toe dessa toda não amo das pradarias

Nem cante essa incelênça
meu ceguim da Paraiba 
Você sabe que eu fujo meu bichim
por quatro dias
onde eu ando em beira de cais
do porto com ciariba

           E7
Não ame essa senhora

não potro encantadora

                              F#
alegre em teu galope

                           C#m
e na tua séria certeza

                                   F#
não faça nada que me magoe

                  C#m
minha beleza de fêmea

       B                             C#m
soluçante canário ave canora

não me chame de volta

 F#                             C#m
Com essa louca saudade 

                                    F#
que invade minha aldeia

                          C#m
de noite jaguatirica                                    
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                                   F#
como uma  turba velha

                                  C#m
e faminta de garimpeiro

                               B
Atrás da gemas finas 

                                 C#m
da minha primeira idade

E7
não me atravesse o rio
não meu índio querendo sesta
na rede que eu fiei 
com raminhos dessa floresta
não venha de surpresa
nem mande ai meu amigo
aviso na flecha do vento
que brinca comigo
não olhe nos meus olhim

                                            C#m
não toque nos meus guardados

                                    F#
não corra a mão traquina

                                C#m
debaixo do meu vestido

                            F#
A trilha não se abre 

                                  C#m
te juro por qualquer lado

                            F#
e o meu sinal bonito 

                              C#m
no escuro fica escondido.

(Recitado)

     E7
“Não me desfie o cordel galante 
no meu retiro
nem toque essa cantiga de prata
ai no sereno
vá soluçar nos braços das zinhas 
do Rio Pequeno
no embalo das maquiras, das mágoas
e dos suspiros
faça um ponteio das minhas doces alegorias
como se eu fosse a filha contente dos teus
acochos
e uma cantiga de macuru que tão me 
enterneça
e que deixe acordada 
tecendo a aurora e o dia”
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Merengue da Cuia
Merengue

Ronaldo Silva

Em 
Quando eu balanço a maraca

                                                       B7
É um tal de atraca e aperta a cintura

Nós dois avessos na chuva

                                                            Em
Molhando por dentro de amor e ternura

Am                   Em
Merengar na praia

B7                   Em
Merengar na rua

Am               Em
Bambolê da saia

       B7                Em
No bambolê da cuia

    D
E tu fica perto de mim

Fica pertinho assim

                      G
Deixa balancear

 Am                     Em
Eu na juê da Pindoba

                      B7                      Em
Merengo na soba da “jita” do cais
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Loa
Carimbó

Ronaldo Silva

Em                B7
Roda, roda, roda, morena

                                Em
Dança na areia da praia

                        B7
A lua cheia serena, morena

                                   Em
O vento espalha tua saia

Em  
Sereia cantando lôa

                                    Am
Não cansa de me chamar

                              B7 
Remo de faia, canoa

                                  Em
Vai me levando pro mar

Em
No meu tambor vou batendo

                                     Am
Um Carimbó bem marcado

                                  B7
O teu olhar me querendo

                                      Em
E eu te querendo embarcar
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Sobrado
Valsa

Júnior Soares e Ronaldo Silva

D#dim                     F#dim        E
Quando eu abro a janela do sobrado

D#dim  F#dim     C#m7
Vejo o sol longe poente

Cdim              Bm7
Mergulhar iluminado

E7                                A
Trazendo a noite e a lua

B9sus4                           E
E a majestosa estrela dalva

B9sus4                           E    A#7#11
E a majestosa estrela dalva

A              B/A
Pelo céu azul me leva

G#m7           C#m7
Ver floresta ver estrada

F#m7     B9sus4     E9sus4      A#7#11
Pelo céu azul me leva

A                 B/A
Pelo céu azul me leva

G#m7            C#m7
Ver floresta ver estrada

F#m7     B9sus4     E      
Asa e crina desse alado

D#dim                     F#dim        E
Quando eu abro a janela do sobrado
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Navio de Ouro
Toada de Boi-Bumbá

Allan Carvalho e Ronaldo Silva

 

    Dm                     Em7(b5)
Na proa do meu navio

            A7                 Dm
Que beijou naquela croa

                                 Em7(b5)
Vai um rosário de flores

          A7                   Dm
Bandeiras e fitas de cores

                  Em7(b5)
Vai um rezador

             A7                         Dm
Um bailante do boi ouro fino

                             Em7(b5)
Um tocador de caixa de santo

     A7                      Dm     Bb
Rufando as loas de rio

              F
Fios de ouro

A7                 Dm
Nos raios do sol

Bb          F              
Vai dourando o cetim

A7                      Dm       Bb
O cetim da bandeira

                F
Fios de prata

A7                  Dm
Nos raios da lua

Bb      F        
Prateando as areais

A7                     Dm    
As areias da estrada
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Relva
Toada de Boi-Bumbá

Allan Carvalho Ronaldo Silva

              F#7
Não vejo mais pela relva

             Bm
O balé do beija-flor

                F#7
As cores das borboletas

                  Bm
Nem o perfume do sol

              F#7
Cadê o ipê amarelo

               Bm
O vento leve da flor

            F#7
A livre voz do canário

              Bm
O vago lume do amor

                                            F#7
A morada que Deus nos criou

                                         Bm
É um presente divino de luz

                                                  F#7
Não descuide do sim da paisagem

                                               Bm
Como quem joga pedra na cruz

                           F#7
Assim que florescer

                              Bm
Quando o bem voltar

                                         F#7
Eu quero ver no teu rosto, morena

                                                      Bm
A mesma alegria que tinhas no olhar
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A Malhada do Ouro Fino 
Marabaixo

Allan Carvalho e Ronaldo Silva

 
   G7b9/B                      Cm9
A janela do mundo é a alma

         G7b9/B                    Cm9
Maré calma bonanza e a brisa

      G7 
É a vida o milagre sagrado

           Cm7
Luz do sol, um poema, uma rima

       G7
Carolina da praia, um espelho

      Cm7
Refletindo azul infinito

            G7b9/B                         
Cruz de Malta, cordão

         Cm7
Trancelim

          G7b9/B  
Rio Capim, meio e fim   
                    
       Cm7                         
Catavento

            G7
Uma volta no mundo, olha lá

            Cm7
O espelho azul da lagoa

          G7
Uma gota serena na flor

           Cm7
Um espinho da flor limoeiro

          G7
Candeeiro no quarto e varanda

           Cm7
Renda fina, Celina e Raquel

            G7
No quartel, montaria e a esquadra
            
 Cm7
Um cão ladra pro homem e a mulher

       G7
Leonor, quando for madrugada

         Cm7
Na janela, uma lua de prata

                    G7
Com o seu brilho, seu aro de ouro

     Cm7
Ilumina o caminho lavrado

       G7
A malhada do boi Ouro Fino

          Cm7
Roncador faz o ronco da onça

         G7
A malhada do boi Ouro Fino

       Cm7
Marabaixo faz rufo dobrado
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Cajá
Merengue

Allan Carvalho e Ronaldo Silva

Dm      Em7b5        A7                   Dm
Na lua cheia eu mergulhei no Guajará

              Em7b5        A7                   Dm
Peguei marola do navio dos navegantes

                     Em7b5            A7            Dm
Que agora e antes trazem flores e roseiras

            Em7b5             A7             Dm
Lá do Ananim, Marapanim, Carapajó

              Em7b5           A7                Dm
Meu carimbó feito no caldo da pongó

              Em7b5          A7            Dm
Prato de barro, balanceira no igapó

           Em7b5              A7         Dm
Eu subo o rio, meio cantil, Itororó

           Em7b5        A7                   Dm
No Marajó eu vi socó na mergulheira

           Em7b5             A7              Dm
Na balanceira desse lero merengueira

              Em7b5         A7            Dm
Vai pro cutelo ver a dança do Juá

         Em7b5        A7             Dm
Taperebá, cajá e ginja da ribeira

            Em7b5              A7            Dm
Vento roseira as flores do tambatajá



135Ronaldo Silva



136 Songbook da Amazônia136 Songbook da Amazônia



137Ronaldo Silva

Baião da Lua Cheia
Baião 

Marcio Macedo e Ronaldo Silva

G(add9)
Fiz um forró baião 

                       Am7
Uma cantiga prata 

                           D7
Na volta do ponteiro 

No giro do relógio 

                     G(add9)
Baião da lua-cheia 

                               Am7
Que eu vi raiar na praia 

No caís do sol dourado 

                          D7
A luz do sol poente 

                 G(add9)
Baião da lua-cheia 

   G(add9)
 Baião, baião me leva 

          E7         Am7
No vento da maré

Baião, baião me leva 

D7                  G(add9)
No rufo do tambor
 
G(add9)  
Por onde for eu vou 

         Em7               Am7
No baque desse baião 

                             D7
Por onde for me leva 
 
Dsus4              G(add9)
No baque desse baião 
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Bailarina da Água Doce
Marabaixo

Ronaldo Silva

(Bm | Em)
Dança comigo, bailaria da água doce
Como se fosse a derradeira madrugada
Te levaria pelo vão do rio estrada
Fazendo ver ao teu redor esse arraial
Do matagal as tuas rezas curandeiras
És rezadeira guardiã do Pacoval
Lugar de céu azul e lua bem clarinha
A capelinha bate o sino, a catedral

(Bm |  Em)
Vento geral balança a minha montaria
Eu te diria “vem comigo navegar”
Assim navio de vela branca e mastro verde
No céu lá fora ensaiando o temporal

(Bm | Em)
Lembra de ti, ó bailarina, recordando
Desse lugar que é tua casa, maresia
Raiando o dia, eu estarei luar poente
E tu não sente meu tambor a decifrar

(Bm | Em)
Tuas pegadas, teus bailados da Romana
Sei, tu és Ana, mãe das fontes cristalinas
Desde menina, teus desenhos são de sol
Iluminando esse poema dançadeiro 
Imaginei um vôo teu rasante assim
Pelas areias, pelas dunas e capins
Revendo e lendo cada som, palavra nova
Nesse jardim de cravo, lírio e violeta
Nesse jardim de cravo, lírio e violeta
Nesse jardim...
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Canoa Gisela
Valsa

Allan Carvalho, Cincinato Júnior e Ronaldo Silva

(Gm  | Gm/F | Cm/Eb | F#dim)
Canoa Gisela me leva

Pelas águas do rio Arari

Quero ver ararinhas e garças

Revoando no céu por aí

(Gm  | Gm/F | Cm/Eb | F#dim)
Aruãs ainda escuto maracas

Ainda vejo fogueiras queimando

Lá no céu vejo o brilho da lua

Lá no céu uma estrela laguna

(Recitado)
“Ao redor das fogueiras, meu mano
Os antigos pajés embalavam
As cantigas que os ventos do lago
Ainda espalham pela Cachoeira
Vão no rio, tem aromas suaves
São lembranças, histórias de antes
Que a Romana guardou no Mineiro
Pra contar lá no Retiro Grande”
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Choro Fulô
Chorinho

Allan Carvalho e  Ronaldo Silva 

             Em7(b5)         A7              Dm
Fiz um chorinho de pandeiro e violão

          Em7(b5)    A7  Dm
Para alegrar a moreninha da barreira

Gm                                     Dm
Que veio no lanchão da linha

                                A7                                           Dm    A7
Pra me ver, só pra dizer que vai morar lá pra Santana

            Dm              A7                Dm
Flor cajarana, flor cajá, tamarineira

                                                  Gm
Tambatajá, flor do juá, batatarana

                                                       A7
Ou rezadeira, marinheira da Pindoba

              Em7(b5)    A7             Dm  A7
Balé balaio, flor do raio e do trovão

          Dm                      A7              Dm
No coração desse Adamor um Anajás

                                                           Gm
O Lago Grande, Lago Verde, Lago Norte

                                                   A7
Cadê você? Cadê a volta da ciranda?

              Em7(b5)      A7             Dm     D7
Ou Ana flor, ou Ana Ana de Santana

                Gm     C7     Fmaj7          Bbmaj7                        
Choro chorado, serenado e encantador

               Emb7(b5)       A7          Dm
Choro levado, acompanhado de fulô
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Manjericão
Marabaixo

Allan Carvalho e Ronaldo Silva 

G                           D7
Lá na casa da Rosélia

                                       G
Tem um pé de manjericão

                                D7
Tem roseira perfumada

                                G
Tem papoula e agrião

                                        D7
Quando o vento da campina

                                     G
Vem chegando, balanceia

                             D7
Perfumeia, brisa leve

                             G
Brisa leve perfumeia

                                   D7
Corre, maninha, vem ver

                              G
Essa Ana Flor no galho

                                     D7
No jardim flor do querer

                            G
Serenando, serenando
                     
      D7
Perfume suave

      G
Perfume tão doce

       D7
Perfume suave

       G
Perfume tão doce

      D7
Perfume suave

      G
Perfume tão doce
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Mambo D’água
Mambo e Carimbó

Renato Rosas e Ronaldo Silva

            

        Em
Na travessa do arrozal

                               Bm7
A candeia mais bonita

         Em
Vai acesa lá na proa

                        Bm7
Da canoa Madalena

        Em
Navegando, marujando

      Bm7
Na baía

        Gmaj7
Vez eu ia pilotando

           Bm7
Essa canoa

F#7                    Bm7
Para ver a baila desse mambo 

Marinheiro

F#7                          Bm7
Vem chegando lá de fora

                      F#7  
Cabo Verde 

E
Olha o leme de ouro

                        A
Pra Guiana Guiné

                    E
Eu fiz  um mambo 

                             A
Na vazante da maré

            E
Na canoa, 

                                    A
Roncador, ronca motor

            E
Na canoa

                                      A
Mambo d’água meu amor
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MOCOÕES

Mocoões senti saudade
Da gente lá na fronteira
Vendo a lua cor da prata
E o vento geral batendo
Beleza nos olhos tinha
No sacudir da peneira
Amassando a bacaba em pé
Ia dando a suadeira
Morena eu cantava junto
Na “cumpanha” da rendeira
Vigiava cão medonho
Meu amor na garupeira
Por isso não mande eu calar
Memória escassa
Lembrando de nós janela
Olhando tudo na pressa
Boléia de caminhão
Cadê meu terno
Meu naipe de sopro antigo
Gatilha com mão de festa
Essa menina dos olhos verde floresta
Que vem da nascença mais linda
Trazendo a sina flexeira
Do violeiro encantado
Trazendo a canção perdida
Acolá princesa
Que o rei nunca tenha visto
Que o rei nunca tenha achado
Coisa que eu gosto nela
São os olhos cor do mar
Vai maré cheia reponta
Vai paixão do Muaná
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