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Apresentação

A música deste livro é um dos produtos do projeto
Público do Folclore Santareno», coordenado por mim, com apoio da Bolsa 
de Pesquisa, Criação e Experimentação Artística 2010, do Instituto de Artes 
do Pará - IAP. Além dela, outras três foram escritas especialmente para a 
Filarmônica Municipal Prof. José Agostinho, de Santarém, a partir de temas 
do folclore santareno.

A peça «Valsa do Saracuá» baseia-se numa música de um antigo cordão 
de pássaro (o Saracuá), comandado por um homem chamado Cirilo, e que 
brincava pelas comunidades do Arapiuns na metade do século passado. A 
música  foi cantada para mim pelo violinista Joaquim Marinho, que cresceu 
na região nas décadas de 30 a 50, e atualmente mora em Santarém. 

A letra, que é um tema para o pastor, é a seguinte: «Por riba dessas 
montanhas / Minha voz tem me levado / Chorando nesse deserto / Aonde a 
sorte destinou / Eu chamei, tornei a chamar / E nem um a me arresponder / 
Eu não sei aonde os carneiros / Foram todos se esconder». E a melodia 
original, onde esta letra se encaixa, é tocada pelo trompete a partir do 
compasso 122.

Além desse, outros 44 temas folclóricos foram transcritos e reunidos em um 
livro de partituras. Todo o material do projeto (áudios das entrevistas, 
vídeos, partituras, as gravações com a Filarmônica de Santarém, entre 
o u t r o s )  e s t á  d i s p o n í v e l  n a  i n t e r n e t ,  n o  e n d e r e ç o  

 «Músicas de Domínio 

www.fabiocavalcante.com/folcloresantareno
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