- apresentação Na primeira dimensão da Campanha Ser Mais Amazônia - Conhecer, o
MAGIS Brasil convidou jovens vindos de diferentes cantos das terras amazônicas
(Belém, Santarém e Manaus), para comporem coletivamente um hino que
representasse a Campanha 2020/21 do Programa, com o intuito de dar a
conhecer um pouco mais sobre as belezas, histórias, culturas, ritmos, povos,
matas e águas deste chão que eles e elas pisam, vivem e amam.
Neste documento, podemos conhecer mais da criação desta música, tal
como sua letra e cifra; um glossário com as palavras nativas; e uma ficha técnica
com os/as jovens que auxiliaram para concepção deste rico material.
Esperamos que você possa mergulhar neste hino e se deixar inundar por
esta cultura, para que, juntas e juntos, possamos Ser Mais Amazônia!

- hino Amazônia!
Floresta aos olhos do mundo.
Tua seiva percorre um só Espírito dos seus ancestrais.
Amazônia!
Rainha morena das águas, das matas, acolhendo seus filhos ao lar.
A miscigenação da cultura popular.
Amazônia Querida!
Deus se fez planta, sabores e ervas: amor pra curar.
Uma terra sem males, um solo fecundo, sagrado, nutrido para abençoar. (2x)
Amazônia!
Tarrafa que, pelas mãos do pescador, mergulha os rios em busca do sustento.
Amazônia!
Povo ribeirinho que foge do rio na maromba, quando o valente resolve subir.
Amazônia Querida!
Somos companheiros na grande tapera pro dabacurí.
Povos reunidos, para conhecer, partilham os sonhos: o amar e servir! (2x)
Amazônia!
Tacacá, açaí, tucumã, guaraná. Fortalece o corpo da gente que resiste em lutar.
Amazônia!
Das lendas e sons ressoam os tambores.
Caxixi, curimbó, maracás anunciam o tempo de unir e cuidar.
Amazônia Querida!
Tua resistência acorda e inspira o peregrinar.
Ao cuidado da vida que brota do irmão, é Deus convocando o Amazonizar! (2x)
Amazônia!
Amazonizar!
Ser Mais Amazônia!
Amazonizar
Amazonizar, Amazonizar, Amazonizar!
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Amazônia! Floresta aos olhos do mundo. Tua seiva percorre um só Espírito
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dos seus ancestrais.
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Amazônia! Rainha morena das águas, das matas, acolhendo seus filhos
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ao lar. A miscigenação da cultura popular.
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Amazônia Querida! Deus se fez planta, sabores e ervas: amor pra curar.
D
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Uma terra sem males, um solo fecundo, sagrado, nutrido para abençoar.
(2x)
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Amazônia! Tarrafa que, pelas mãos, do pescador mergulha os rios em busca
do sustento.
Em

G
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Amazônia! Povo ribeirinho que foge do rio na maromba, quando o valente
G Em B7
resolve subir.
E
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Amazônia Querida! Somos companheiros na grande tapera pro
G
“dabacurí”.
D
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Povos reunidos, para conhecer, partilham os sonhos: o amar e servir! (2x)

- cifra Em
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Amazônia! Tacacá, açaí, tucumã, guaraná. Fortalece o corpo da gente que
Em
resiste em lutar.
Em

G

C

Amazônia! Das lendas e sons ressoam os tambores. Caxixi, curimbó, maracás
C/Am

G Em B7

anunciam o tempo de unir e cuidar.
E

C
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Amazônia Querida! Tua resistência acorda e inspira o peregrinar.
D
Ao cuidado da vida que brota do irmão, é Deus convocando o
C B7 (C, Em)
Amazonizar! (2x)
Em
Amazônia!
C
Amazonizar!
Em
Ser Mais Amazônia!
(Amazônia)
C
Amazonizar (2x)
Amazonizar, Amazonizar, Amazonizar!

- glossário Caxixi
É um instrumento tipo chocalho, de origem
africana. É um pequeno cesto de palha trançada, em forma de redoma, pode ter vários tamanhos e ser simples, duplo ou triplo; a abertura é fechada por uma rodela de cabaça. Tem
uma alça no vértice.

Curimbó
Instrumento indígena de percussão, comprido
e de formato oblongo (roliço). Do Tupi-Guarani: Cu-rim-bó = Tambor. Confeccionado de
tronco de árvore oco, com uma das extremidades (ponta) coberta, normalmente, com pele
de animais silvestres.
*O Curimbó é utilizado para ritmar a contagiante
dança popular do Estado do Pará, conhecida
como Carimbó.

Dabacuri
Tradição milenar na vida social das tribos da família linguística tukano, dabacuri é o ritual que
celebra a fartura e a união de diferentes povos
indígenas da região do Alto Rio Negro, extremo norte do Amazonas. Nele, os ancestrais, a
fé e a cultura são exaltados.

Guaraná
O guaranazeiro é um arbusto encontrado no
Brasil, especialmente na região da Amazônia,
e Venezuela. Seu fruto, o guaraná, é relativamente pequeno, possui uma casca vermelha
e polpa branca. O guaraná se assemelha muito com a forma de um olho. Sendo usado na
culunária em forma de geleia, em pó sendo
muito usado em vitaminas energéticas e principalmente o refrigerante de guaraná.

Maracá
O maracá, assim chamado em Tupi-Guarani, é
o instrumento musical mais difundido entre as
tribos indígenas no Brasil. É um chocalho feito
com uma cabaça preenchida por pedrinhas ou
sementes.

Maromba
Uma construção de madeira, como um curral
suspenso, utilizado principalmente na época
de cheia dos rios. É uma tábua de salvação
onde os animais ficam confinados. Às vezes, a
própria casa palafita serve como refúgio para
os animais criados. Nesta época os criadores
saem em busca de alimentos para os animais.

Ribeirinho
A população ribeirinha reside nas proximidades dos rios e tem a pesca como principal atividade de sobrevivência. O cultivo de roçado
para consumo próprio e a atividade extrativista
de subsistência também caracterizam o modo
de vida desses povos.

Tacacá
É um prato típico, de origem indígena, muito
apreciado na região amazônica. É preparado
com goma de mandioca, tucupi (sumo amarelo
extraído da raiz da mandioca brava), camarão
seco e jambu (hortaliça que provoca dormência
na boca). Servido em cuias, muito quente, é
temperado com pimenta.

Tapera
É uma palavra de origem indígena que significa casa velha ou aldeia abandonada. A palavra
tapera surgiu do Tupi-Guarani “taba uêra”,
onde taba significa aldeia; e uêra quer dizer
extinta ou abandonada.

Tarrafa
É uma rede de pesca circular, com pequenos
pesos distribuídos em torno de toda a circunferência da malha. A tarrafa é arremessada
geralmente com as mãos, de tal maneira que
esta se abra o máximo possível antes de cair
na água.

Tucumã
Fruto de uma palmeira amazônica, de polpa
grudenta e fibrosa. No Amazonas, é grande
o consumo do tucumã, normalmente com
pão francês ou tapioca no café da manhã.
Muito conhecido, o X-caboquinho, sanduíche
de pão com lascas de tucumã, pão francês e
queijo coalho, faz a alegria dos manauaras nos
mercados, lanches e padarias da cidade. Da
castanha do tucumã é feito o conhecido anel
de tucum.
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