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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 «Porrada na macaxeira» baseia-se numa folia tradicional de Alter-
do-chão, chamada Quebra-macaxeira, tocada principalmente durante as 
festividades do Sairé. Além dela, outros 44 temas folclóricos foram 
transcritos  e reunidos em outro livro de partituras deste projeto.

Todo o material (áudios das entrevistas, vídeos, partituras, as gravações 
com a Filarmônica de Santarém, entre outros) está disponível na internet, 
no endereço 

 «Músicas de Domínio 

www.fabiocavalcante.com/folcloresantareno

Fábio Gonçalves Cavalcante
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Esta obra está sob uma licença Creative 
Commons e foi realizada com a Bolsa de 
Pesquisa e experimentação artística do 

Instituto de Artes do Pará, no ano de 2010, 
na cidade de Santarém (PA).

Saiba mais:
www.folcloresantareno.fabiocavalcante.com
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