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A realidade Amaz6nica, na qual estA inserido 0 Para, precisa servista
como um vasto 'continente' dentro de outro que lJ 0 Brasil. Se temos a
perc~odessadimens€le, podemosavaliarasdificuldades existentes no
relacionamento entre osamazOnidas eentre esses e 0 resto depais. Apesar
da tecnologia que dispomos, ainda nao conseguimos encurtar distAncias
tflo considertlveis.

Visto deste prisma BellJm se isola da Amaz6nia e se relaciona mais
facilmente com 0 nordeste e sui do pais, embora em alguns casas n€le tAo
pr6ximos fisicamente.

Em se tratando de miJsica, pouco se tem produzido nessa regl€le, a
nAo ser em BellJm, que tem se transformado a vArios anos em um p610
gerador nessa Area.

Com tradi¢es cutturais muito fortes, principalmente desenvolvidas
na lJpoca Aurea da borracha, de quando data a constru~o do Teatro da
Paz, sem dUvida um des mais bonitos e importantes do pais, I3ellJm
desenvolveu com a vinda de companhias Iiricas que IA se apresentavam
uma tradi~ooperistica e instrumental.

Edo final do slJculo, 1897, a criac;Ao do Instituto Carlos Gomes em
homenagem ao grande musico brasileiro que, a convite do goverrio
paraense, retoma ao Brasil e vive seus uitimos dias em Belem.

Essa tradicional escola de musica tem side responstlvei pela forma·
Ciao de gera¢es de musicos, principalmente instrumentistas, cantores e
regentes que aquela epocaseguiam para a Europa buscando aperfeic;oar
se em suas Areas.

Ede se notar que no final de seculo passado Belem contava com
quatroEditoras Musicais, justWicadas pela produe;ao local alJpoca, ondese
destacavam nomes como Meneleu Campos, Henrique Gurj€le, Cincinato
Ferreira e Domingues Brandao, entre outros.

Na atualidade poucas expresSOes tem se sobressaido no campo da
composiC;ao, entretanto destacam·se nomes como 0 de Waldemar Henri
que com suas canc;oos sobre temas amaz6nicos,cantadas interna·
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cionalmente, Agostinho e Wilson Fonseca com obras de carflter religioso,
popular e folcl6rico. Mais recentemente Altino Pimenta tem escrito pegas
para piano e para canto e Luiza Camargo tem publicado Pequenas Pegas
para Piano pela Grafica Editora Universitaria da UFPa (1991).

o canto lirico, de fortes tradigoes cu~urais, devido a presenga em
terras paraenses de grandes companhias Iiricas queaqui se apresentavam
no Teatro da Paz, no final do seculo passado e inicio deste, possibilitou 0

surgimento de belissimas vozes como as dos irmaos Ulysses e Helena
Nobre, ele tenor, ela soprano ligeiro, Maria Helena Coelho Cardoso,
sopr<;lno dramatico que atuou em operas no Teatro Municipal do Rio de
Janeiro, Adelermo Matos que estudou e atuou em operas em Milao e mais
recentemente Marina Monarcha, soprano, responsavel pelo novo impulso
dado nessa area.

o piano tem sido sem dwida 0 instrumento dominante em todas as
epocas e assim, pianistas foram formados pelas maos de Enid Barroso
Rebello, HelenaSouza, Guilhermina NassereDorisAzevedo as quais, hoje,
ocupam lugarde destaque, quercomo educadores, quercomo interpretes
ou administrando a politica musical do Para.

o movimento coral em Belem tem sido consideravel. Em 1951 foi
criada a Superintendencia do Canto Orfe6nico ligada a Secretaria de
Estado de Educagao, tomando obrigat6rio 0 canto nas escolas da Rede
Estadual de ensino. Seus professores participaram de cursos no Rio de
Janeiro sob a orientagao de Villa-Lobos, de onde retomaram para assumir
a diregao dos Orfe6es nas escolas. Destacaram-se 11 epoca os nomes de
Maria Luzia Vela Alves, Maria Figueiredo, MargaridaSchiwazappa, Adeler
mo Matos, Maria Maia e Yolanda Peralta.

Mesmo antes do advento da Lei 5.692, 0 canto ja havia silenciado em
nossas escolas, pois aaposentadoria ou mesmo amorte desses professo
res eainexistencia desubstitutosafastaram amusicadasescolas, situagao
que se prolonga ate nossos dias.

No entanto, surgiram coros como 0 Ettore Bosio (1961 a 1981) eo
Madrigal da UFPa, tendo a dirigi-Io atualmente Joao Bosco Castro, que
tiveram etem papel relevante nocenario musical, divulgando principalmen
te 0 repert6rio brasileiro.

Atualmente sao inumeros os coros de faculdades, igrejas eempresas
que realizam trabalhos junto 11 comunidade, fa~ando-Ihes, no entanto,
formagao mais sistematizada de seus regentes e integrantes.

Com 0 advento da Universidade Federal do Para foi criado em 1964
o Servigo de Atividades Musicais, hoje Escola de Musica que passa a
desenvolvertrabalhosvisando aformagaode instrumentistas. Incentivadas
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pelo entao diretor Mino Pimenta, as professoras Helena Maia e Anamaria
Peixoto criaram em 1974 a Orquestra Juvenil da UFPa, com 0 objetivo de
estimular e desenvolver a pratica instrumental. Note-se que muRos dos
professores que lecionavam, notadamente instrumentos de sopro, eram
oriundos de Bandas MilRares de Belem e integravam tambem a Orquestra
da UFPa, criada por Nivaldo Santiago.

Essa Orquestra atuou no periodo de 1964 a 1979 e era composta por
musicos formados pelo Instituto Carlos Gomes e por instrumentistas
provenientes de Bandas Militares. Tal orquestra desempenhou papel
importante na divulga<;aodorepert6rio musical sinf6nico, alem de estimular
o surgimento de jovens instrumentistas. Teve a dirigi-Ia Alfredo Trindade,
Jose de Ribamar Souza e Luis Oliveira Maia, entre outros.

Com a instRui<;ao da FUNARTE, Belem passou a ser um dos p6los do
Projeto Espiral, tendo como sede 0 InstitutoCarlosGomes. Realizaram esse
trabalho Birgitta Fassi Fihri, violinista sueca e Linda Kruger, violoncelista
norte americana que estiveram em Belem no periodo de 1977 a 1981.
Novamente, como em outros momentos no passado, os instrumentalistas
que participaram do projeto deixaram Belem, os violoncelistas para os
EEUU, os violinistas para 0 sui do Brasil.

Com a cria<;ao em 1986 da Funda<;ao Carlos Gomes, tendo como
superintendente Maria da Gloria Caputo, esta InstRui<;ao passa a ser
responsavel pela politica cultural musical no Estado do Para, alem de dar
suporte ao Instituto Cartos Gomes.

Uma das grandes preocupa<;oes do Brasil de ontem e de hoje, ea falla
de instrumentistas de cordas que suprissem orquestras. Oiante da proble
matica, resolveu a Funda<;ao Carlos Gomes investir num projeto de cordas.

Essatentativa se da em 1988, com 0 retorno de Linda KrugeraBelem,
dessa feita com 0 objetivo de desenvolver pesquisa bibliogratica visando
utiliza<;ao do folclore brasileiro em metoda para instrumentos de cordas.
Realizando um trabalho conjunto com Anamaria Peixoto, Unda levantou
vasto material que foi selecionado e utilizado no livro Iniciando Cordas
Atraves do Folclore, publicado pela Grafica Editora UniversMria da UFPa,
(1991) em dois volumes, Livro do Professor e Livro do Aluno.

Crian<;as e adolescentes da Rede EstaduaJ de Ensino que nao teriam
acesso tradicionalmente a esse tipo de trabalho, vindas de processo
anterior de musicaliza<;ao pela Funda<;ao Carlos Gomes, passaram a
integrar 0 Projeto Cordas, baseado no metoda acima citado.

Possuindo a Funda<;ao Carlos Gomes a Orquestra de Cilmara do
Para, criada em 1988 e considerada uma das melhores do pars, sendo
constituida em sua base por professores bulgaros que tambem lecionam
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no Inst~uto Carlos Gomes os alunos de cordas do projeto, passaram, a
partir de 1991, a receber aulas individuais de Alexander Serafimov e
Eugene Ratchev (violino), Haralampi M~kov (viola), Vassil Kazandjiev e
Petar Saraliev (violoncelo), a1em de Jonas Arraes (contrabaixo), Jairo
Chaves (viola) e Paulo Keulfer e Celson Gomes (violino). Ede se ressaltar
o trabalho que vem sendo desenvolvido na area de Percusslio pelo Prof".
Luiz Robeno Cioce Sampaio, a panir de 1988 e que tem como resu~ado0

Grupo de Percuss~oda Fundac;ao Carlos Gomes.
Uma experiencia mu~o imponante esta sendo f~a com meninos de

rua pela Prof". Anamaria Peixoto, num projeto integrado entre a Fundac;ao
Carlos Gomes e a Fundac;ao do Bern Estar Social do Para (FBESP), desde
1988, com a finalidade de educar musicalmente atraves de trabalhos com
corpo e voz. No presente momenta esta sando desenvolvida a Banda de
MUsica, que oferecera 80S meninos de rua a oponunidade de uma expres
soo mais abrangente.

A riqueza dotrabalho se estende ern varias dire<;Oes: higiene pessoal
dos integrantes do Projeto; 0 enriquecimento com os conhecimentos
trazidos pelas crianc;as; aconsciencia de queest~otendouma oponunida
de de ascensao social; a panilha dessa ascens~o com a comunidade
original; 0 despenarde Iideranc;asentre os integrantes, quersejam crianc;as
ou seus acompanhantes da FBESP.

A fone tradic;~o de Bandas Musicais existentes no interior do Estado
esta sendo revisla pela Fundac;ao Carlos Gomes que esta revitalizando-as,
viabilizando 0 instrumental necessario, prestando assessoramento e ma
nutenc;~o desse material e possibilitando cursos de atualizac;ao para
mestres e instrumentistas.

Com a criac;ao da Habil~ac;aoem Musica, no i\mb~o Estadualligada
a Fundac;ao Carlos Gomes e mais recentemente na Universidade Federal
do Para, a nivel de graduac;ao, acredita-se que nova etapase cumprira com
o aparecimento de Educadores Musicais mais qualificados, tentando-se
introduzir defin~ivamente a musica nas escolas.

Diante do exposto, mais do que nunca se faz necessaria a criac;ao dos
cursos de bacharelado, procurando fixar 0 musico a sua terra, dando-Ihes
poram, a possibilidade de desenvolver seu potencial musical atraves de
melhor prepare para 0 desempenho de sua func;~o junto a sociedade.
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