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Paraíso  
da criação 

Internacionalmente conhecida pela beleza natural, 
Alter do Chão vira reduto de artistas e coletivos  

CONTINUE LENDO
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B
asta uma foto das 
faixas de areia 
e águas cristali-
nas do Rio Tapajós 

para entender por que Alter 
do Chão tem atraído cada 
vez mais visitantes. Mas o 
tal “Caribe brasileiro” no 
oeste paraense tem ganha-
do uma vida além do turis-
mo focado em suas belezas 
naturais. Nos últimos anos o 
distrito santareno tem sido 
palco para uma nova cena 
cultural, movimentada por 
artistas locais e também por 
gente que está escolhendo 
viver e criar sob a inspiração 
das ágias do Tapajós.  

Gente como o carioca Ro-
drigo Viellas e o paulista 
Roberto Borovik, o “Borô”, 
ambos produtores culturais. 
“Quando me mudei em 
2009 para Belém, vivi in-
tensamente a cidade, gravei 
muita gente, realizei muito 
festival. Era uma metrópo-
le, mas com índice de violên-
cia e trânsito muito abaixo 
do Rio de Janeiro. Em me-
nos de dez anos, isso mudou 
e ela ficou entre as dez mais 
violentas do país. Então es-
colhi morar em Alter, para 
ter maior qualidade de vida, 
mais contato com a natureza 
e continuar a trabalhar com 
cultura”, conta Rodrigo. 

O cenário que encon-
trou incluía muitos artis-
tas e produtores, mas ain-
da em processo de amadu-
recimento, “em uma etapa 
anterior a Belém”, conside-

ra. “Precisa ser feita mui-
ta coisa ainda, principal-
mente partindo do poder 
público. Não que não seja 
uma cena rica, mas precisa 
ser mais reconhecida, com 
mais espaço para o artis-
ta gravar discos, apresentar 
suas peças, ter seus grupos 
de dança”, completa. 

Borô, que se mudou para 
lá em 2008, teve a mes-
ma recepção. “Sempre tra-
balhei com arte em São 
Paulo, fiz Virada Cultural. 
Cheguei a Alter com um 
projeto de aula de circo 
para crianças e a coisa foi 
se desenvolvendo. Percebi 
que tinha essa sede por ter 
um desenvolvimento cul-
tural mais forte ali”, con-
ta. Depois de realizar vári-
os projetos na cidade, em 
2011, ele abriu o Espaço 
Alter do Chão, onde rece-
be shows, promove aulas 
e apresentações de circo, 
dança e percussão. 

  
MÚSICA 

Apesar de colaborarem 
com projetos em diferentes 
linguagens, os dois produ-
tores têm trabalhado prin-
cipalmente em favor do 
lado musical de Alter do 
Chão. Rodrigo possui gran-
de experiência principal-
mente na captação de re-
cursos e conseguiu com 
isso a gravação de vários 
CDs, como o de DuKa, pe-
dreiro que aprendeu a tocar 
seu saxofone com os turis-
tas que visitavam a ilha; do 
Mestre Chico Malta, do ca-
rimbó; e do Movimento do 
Carimbó do Oeste do Pará. 

O produtor aponta que 
falta ainda intercâmbio en-

tre artistas de Alter e 
de Belém. “Felipe Cor-
deiro, Strobo, Juliana Si-
nimbú, ninguém ouve fa-
lar em Santarém. Conhe-
cem Dona Onete, Pinduca, 
mas essa safra dos últimos 
dez anos, ninguém conhe-
ce. E o movimento contrá-
rio também ocorre. Tiran-
do o maestro Wilson Fon-
seca e Sebastião Tapajós, a 
capital não conhece os ar-
tistas daqui. O Grupo Kua-
tá de Carimbó foi para a Vi-
rada Cultural de São Paulo 
ano passado e, em Belém, 
ninguém ouve falar”, pon-
tua Rodrigo Viellas. 

No Espaço Alter do Chão, 
Borô tem colaborado para di-
minuir essas distâncias rece-
bendo cada vez mais artistas 
de fora, incluindo, os da capi-
tal paraense. Além disso, cri-
ou o selo Alter do Som. “Eu 
percebi o pessoal chegar e 
curtir as músicas no Espaço, 
mas não saía muito de Alter. 
A gente firmou então uma 
parceria com a agência Frevo 
(SP) e criou o selo como fer-
ramenta para divulgar essa 
produção local”, explica. 

DuKa era pedreiro, aprendeu a 
tocar sax com os turistas que 
visitavam Alter e já gravou disco.  
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Tirando o maestro 
Wilson Fonseca 
e Sebastião 
Tapajós, a capital 
não conhece os 
artistas daqui.” 

Rodrigo Viellas, produtor 

cultural carioca que mora e 

trabalha em Alter do Chão 
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Clássico dos clássicos em concerto 

B
eethoven, Ruggi-
ero Leoncavallo e 
Charles Gounod 
estão no repertó-

rio do concerto que a Or-
questra Jovem Vale Músi-
ca apresenta neste domin-
go, às 18h, sob a regência de 
Renan Cardoso. Com en-
trada franca, a apresenta-
ção será na Sala Augusto 
Meira Filho do Arte Doce 
Hall e terá a participação 
da soprano Kézia Andrade 
e do barítono Idaias Souto. 

A “Sinfonia n°5 em Dó 
Menor, Op. 67 (alegro com 
brio, andante com moto, 
scherzo – alegro e alegro)”, 
de Beethoven, o prólogo da 
ópera “Pagliacci”, do ita-
liano Ruggiero Leoncaval-
lo, com a participação de 
Idaias Souto, e a ária da 
ópera “Romeo et Juliette – 
Je Veux Vivre”, do francês 
Charles Gounod, com Ké-
zia Andrade, são as músi-
cas que poderão ser apreci-
adas pelo público presente. 

 “O nosso programa terá 
uma das músicas mais po-
pulares e famosas da músi-
ca erudita europeia, que é 
a 5ª Sinfonia em Dó Menor 
de Beethoven. Esta obra foi 
criada entre 1804 e 1808 
e representa o famoso mo-
tivo de quatro notas em 
que Beethoven simboliza 
na melodia o destino ou a 
morte batendo à sua por-
ta”, explica o maestro Re-
nan Cardoso, 23 anos, que 
estará à frente da Orques-
tra Jovem. 

Orquestra Vale Música apresenta 5ª Sinfonia de Beethoven e obras de Gounod e Leoncavallo 

A soprano Kézia Andrade e o barítono Idaias Souto participam da apresentação cantando árias de “Romeo et Juliette” e “Pagliacci”. FOTOS: DIVULGAÇÃO 

Segundo o maestro, 
cada obra que será toca-
da traz uma carga emo-
cional diferente. Ele diz 
ainda que as duas outras 
músicas do repertório se-
rão um desafio a mais 
na hora do concerto, por 
ter a participação de so-
listas. “As chamadas ári-
as de óperas, isto é, mú-

sicas criadas para serem 
interpretadas com canto-
res, exigem grande prepa-
ro do regente. Essas obras 
são tão tradicionais no re-
pertório operístico que es-
tão sempre nos maiores con-
certos do mundo. Para mim, 
como jovem maestro, estar à 
frente da interpretação des-
sas composições é uma emo-

ção ímpar, pois foram apre-
sentadas por grandes ma-
estros do passado”, feste-
ja Renan, ele próprio uma 
cria do Programa Vale Mú-
sica, projeto da Fundação 
Amazônica de Música que 
ensina música para crian-
ças de baixa renda da Gran-
de Belém desde 2004, em 
parceria com a Vale.  

Recital da Orquestra Jovem 
Vale Música 
Quando: Hoje, às 18h. 

Onde: Sala Augusto Meira 

Filho – Arte Doce Hall (Av. 

Magalhães Barata, 1022, entre 

14 de Abril e Castelo – São Brás) 

Quanto: Entrada franca 

 OUÇA Atualmente o Programa 
Vale Música atende a mais 
de 250 crianças e adoles-
centes da rede pública de 
ensino da região metropo-
litana com acesso à cultu-
ra musical e aulas de ins-
trumento, que tem leva-
do muitos deles, inclusive, 
à profissionalização como 
musicistas. 

Aline 
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CAPA 
 
Dentro da música, um ni-

cho se destaca em Alter do 
Chão: o carimbó. Ele ainda 
é um dos mais presentes e 
tradicionais da Vila. O Mo-
vimento Carimbó do Oes-
te do Pará, criado em 2009, 
por exemplo, reúne os gru-
pos Cobra Grande, Kuatá, 
Cumaru, Tatu Kanastra e Su-
raras do Tapajós. Nos últi-
mos anos, juntos, eles vêm 
promovendo diversas ativi-
dades de estímulo à cultura 
do carimbó em Alter, como o 
evento “Quinta do Mestre e a 
Sereia”, na orla. 

“Santarém já é um gran-
de centro urbano, então sofre 
muita influência de fora e a 
cultura paraense ficava supri-
mida, diferente de Alter. Mes-
mo antes do Movimento, não 
só havia grupos como uma 
produção grande”, comenta 
Paulinho Barreto, coordena-
dor do Movimento Carimbó 
do Oeste do Pará.  

O lugar paradisíaco tem 
tradição ainda da dança tra-
zida pelo Çairé, o evento que 
mais movimenta o local no 

Cinema, artes 
visuais e muito 
carimbó na veia 

mês de setembro, baseado 
nas disputas entre os gru-
pos artísticos que represen-
tam os botos Tucuxi e Cor-
deRosa. “A ‘Quinta do Mes-
tre’ recebe um mestre por 
vez, que fala do tema a que se 
propôs naquela semana e co-
manda a roda de carimbó. O 
que a gente vê é um ambien-
te maravilhoso, onde pessoas 
se reúnem, se resgata a crian-
ça dançando carimbó. Vê o 
pessoal do boto (Çairé) dan-
çando carimbó”, conta Pau-
linho. “Além disso, o carim-
bó está presente nas praias, 
nas pousadas. Tem o Tapa-
jazz também, que o carimbó 
faz a abertura”. 

  
GRANDES EVENTOS 

Como citado por Paulinho, 
um dos grandes eventos de 
Alter do Chão é também o 
Tapajazz, festival de músi-
ca instrumental que é refe-
rência na região amazônica. 
Realizado muito próximo ao 
Çairé, entre setembro e ou-
tubro. A eles, somam-se cada 
vez mais iniciativas, como o 
Festival Amazônia Mapping,  
antes realizado apenas em 
Belém, e que ganhou uma 
edição em Alter do Chão em 
2017, e a Mutak - Mostra de 
Arte Indígena do Tapajós. 

A mostra é mais um exem-
plo de iniciativas locais que 
têm crescido. Realizada pelo 
Coletivo Suraras do Tapa-
jós, formado por mulheres 
indígenas, ela já conta com 
uma expectativa de público 
de duas mil pessoas. Várias et-
nias e comunidades indígenas 
participam. Este ano, o even-

to ocorrerá com patrocínio do 
Banco da Amazônia, no fim 
de julho, no Território Indíge-
na Borari de Alter do Chão. 

Ocorrerá também o pri-
meiro Festival de Cinema Al-
ter do Chão. Além da exibi-
ção e mostra competitiva de 
filmes nacionais e internaci-
onais, o evento propõe ofi-
cinas que estimulem a pro-
dução local. A estimativa dos 
organizadores é que o festi-
val receba 50 mil pessoas en-
tre os dias 21 e 27 de outu-
bro, com espaços destinados 
a encontros entre cineastas 
realizadores e membros da 
indústria cinematográfica. 

Estefany Couto, da Direto-
ria de Cultura da Pró-reito-
ria de Cultura, Comunidade 
e Extensão da Universidade 
Federal do Oeste do Pará-
Ufopa, afirma que “tanto na 
música como no audiovisual, 
há um grande potencial em 
Alter do Chão”. Por isso, re-
força a necessidade de inves-

Tem um público 
[de audiovisual] 
muito ativo, assim 
como alunos 
desenvolvendo 
curtas por celular.” 

Estefany Couto, 
diretora de cultura da Ufopa 

timento no setor cultural do 
lugar. “A gente faz sessão de 
cinema aberta, eventos ins-
titucionais e vê a adesão da 
comunidade. Também pro-
move excursão por museus, 
para conhecer o centro his-
tórico, e já reparou que tem 
esse interesse das pessoas”. 

Entre os projetos realiza-
dos a partir da Ufopa, está o 
Cine Mais Cultura, com de-
bate e exibição de um catá-
logo com quase mil filmes 
brasileiros. Eles criaram ain-
da seu próprio Núcleo de 
Produção Digital (NPD Ta-
pajós) há pouco mais de um 
ano. “Identificamos que tem 
um público muito ativo, as-
sim como alunos desenvol-
vendo curtas por celular. Re-
alizamos oficinas ao longo 
do ano, de roteiro, edição de 
vídeo, fotografia, áudio. E no 
final do ano, realizamos uma 
mostra com resultado dessas 
oficinas, com várias produ-
ções”, conta. 

O grupo de carimbó Kuatá foi uma das atrações da última 
Virada Cultural de São Paulo. FOTO: KEVIN GONZALEZ  

O Espaço Alter do Chão, criado 
pelo paulista Roberto Borovik, o 
“Borô”,  tem feito o intercâmbio 

entre artistas do oeste paraense 
e do eixo Rio-São Paulo 
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