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RESUMO
“Banda de Música da Polícia Militar do Estado do Piauí - História, Acervo e Memória, de
1875 a 2013” apresenta uma visão historiográfica sobre o trabalho musical desenvolvido através
da Banda de Música da Polícia Militar do Estado do Piauí, de seus mestres, de seus músicos, de
seus compositores e, sobretudo, do seu papel sociocultural desempenhado no Estado do Piauí, em
um recorte temporal que abrange desde o ano de sua criação em 1875 até o ano 2013. Um resgate
que deverá gravar para a posteridade a memória desta que é a mais antiga banda de música em
atividade do Estado do Piauí e que, há 138 anos, contribui ininterruptamente no campo da cultura
musical para o povo piauiense. Neste trabalho também registramos um importante acervo de
partituras musicais que a Banda PMPI guarda em seus arquivos, escritas por diversos compositores
piauienses durante o século XX e que possibilitam a compreensão da história sócio musical do
povo piauiense, nesse período. A riqueza das informações obtidas em fontes escritas e orais
estabeleceu a complementação necessária para a compreensão dos diferentes contextos nos quais a
banda esteve inserida e as relações que manteve com a sociedade nos diversos momentos de sua
história.
Palavras-Chave: Banda de Música; Polícia Militar; Acervo de Partituras; Memória; História da
Música; Música Militar.
ABSTRACT
“Banda de Música da Polícia Militar do Estado do Piauí - História, Acervo e Memória, de
1875 a 2013” presents a historiographical view of the musical work by Band Music of the police
of Piauí State Military of their masters, its musicians, its composers and, above all, its sociocultural role in the state of Piauí, in a cutout time that ranges from the year of its creation in 1875
until the year 2013. A rescue that will record for posterity the memory of this, the oldest brass band
in the State of Piauí activity, which for 138 years, continuously contributes in the field of musical
culture to the people Piauí. This work also recorded an important collection of musical scores that
Banda PMPI guard your files, written by various composers Piauí during the twentieth century and
that enable the understanding of the history musical partner Piauí people in this period. The wealth
of information obtained in written and oral sources established the necessary complement to
understand the different contexts in which the band was inserted and the relationships he had with
society at different times in its history.
Keywords: Music Band; Military Police; Score for collection; memory; History of Music;
Military Music.
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Introdução
A Banda de Música da Polícia Militar do Estado do Piauí é um órgão de representação da
Polícia Militar do Estado do Piauí que exerce suas funções artísticas musicais junto à tropa, ao
governo e à comunidade há mais de um século, em toda extensão territorial piauiense. Em torno de
suas atividades musicais e envolvidas por sua ação cultural, muitas pessoas em todos os
municípios do Estado do Piauí vêm beneficiando-se de sua presença em seus momentos mais
caros e solenes.
O presente trabalho: “Banda de Música da Polícia Militar do Estado do Piauí – História,
Acervo e Memória, de 1875 a 2013”, reconstrói o percurso histórico da Banda de Música da
Polícia Militar do Piauí; identifica pessoas que contribuíram para sua construção; levanta acervos
musicológicos e seus autores, e mapeia as diversas atividades musicais nas quais a banda esteve
envolvida e vem desenvolvendo dentro do panorama sócio cultural no qual está inserida.
Para chegarmos ao seu resultado, o presente trabalho fundamentou-se em fontes documentais,
bibliográficas e depoimentos orais de músicos que atuaram na banda em diferentes épocas de sua
história, produzindo assim, um conjunto de informações que somaram para sua construção. Das
fontes documentais podemos destacar os documentos obtidos nos arquivos da Banda PMPI, com
informações valiosas de seus músicos, de seus mestres regentes e das obras compostas por seus
compositores, além desses, também podemos destacar os documentos conseguidos com a
colaboração dos familiares dos músicos que já não se encontram entre nós, e que particularmente
nos forneceram principalmente fotografias que foram úteis para identificar muitos dos personagens
que fazem parte de sua história; Das fontes bibliográficas consultadas, tivemos informações
detalhadas, importantes e precisas em obras de conceituados autores e pesquisadores, como:
“Obras Completas” (Monsenhor Chaves – Fundação Cultural Monsenhor Chaves), historiador
importante da Cidade de Teresina; “História de Teresina” (Clodoaldo Freitas – Fundação Cultural
Monsenhor Chaves); “Praça Aquidabãn – sem número” (Arimateia Tito Filho – Artenova 1975);
“Soldados de Tiradentes” (Celso Pinheiro e Lina Pinheiro – Artenova 1975); “Banda de Música:
Sua História” (Geraldo Sousa Câncio – pesquisa publicada sobre a Banda PMPI no Informativo
Interno da PMPI [Mafrense] em 1986); “Maestro Luiz Santos” – Memória Piauiense (Fundação
Jet 1989); “O Piauí na Música Popular” (R. Cazé – COMEPI, 1972), e tantas outros com igual
importância; Dos depoimentos orais, destacamos as informações deixadas pelo maestro Luiz
Santos, que ingressou na Banda PMPI como soldado músico trompetista na década de 40 (sec.
XX), e fez carreira passando por todas as graduações hierárquicas, chegando a ser seu regente
chefe no posto de Capitão-maestro, além dele, também destacamos os depoimentos de outros
músicos que tiveram uma ligação importante com a banda, e que narraram com entusiasmo suas
memórias para esta pesquisa, como: Simplício de Moraes Cunha, que atuou como músico,
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arranjador, compositor e mestre a partir de 1958 e o Sr. José Elton Oliveira (músico, arranjador,
compositor e mestre) que atuou a partir 1975; Temos também, as informações fruto de nossa
própria vivência, em vinte e sete (27) anos de atuação, nas fileiras desta corporação musical, onde
nos iniciamos e permanecemos como profissional da música.
O presente trabalho também fez um levantamento completo da situação atual da banda (de sua
estrutura, de sua rotina de funcionamento e de sua carga instrumental), trazendo assim ao
conhecimento público uma visão completa e atualizada não só do ponto de vista histórico, mas,
também, de como e em que condições continua dando sua contribuição artística musical nos dias
atuais.
Deixamos, portanto, o nosso agradecimento a todos que colaboraram para a realização deste
trabalho e esperamos que o mesmo venha realizar o objetivo a que se propôs: contribuir para a
recomposição da memória histórica da Banda de Música da Policia Militar do Piauí, e, por
consequência, mostrar o seu verdadeiro lugar dentro do panorama sócio-cultural contemporâneo.
Teresina, 17 de julho de 2014.
O autor
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Capítulo

1

Origem e Evolução da Banda de Música
A banda de música, a partir de tudo que li sobre o seu universo, de um modo geral, se define, como
um conjunto instrumental constituído de instrumentos musicais de sopro (madeiras e metais), e de
percussão, com suas funções historicamente voltadas para os propósitos militar, religioso, cívico,
educacional e de entretenimento. Esta definição está muito próxima a de Mario de Andrade, que
define banda como “conjunto de instrumentos de sopro, acompanhados de percussão” (Andrade,
1989, p. 44).
Seu aspecto acústico inconfundível juntamente com um repertório de obras originais escrita
especificamente para sua formação, em diferentes épocas, estilos e nacionalidades, são
características fundamentais para sua valorização, bem como, também, o diferencial da execução
ao vivo em condições ambiente adversas. É uma corporação musical que chega aos dias atuais de
forma tradicional, estável e universal.
O termo banda1 é utilizado em diferentes acepções e há controvérsias em torno da origem da
palavra. Uns a consideram italiana, outros germânica, há ainda aqueles que a consideram gótica.
No que diz respeito à etimologia, os autores Antônio Gonçalves Meira e Pedro Schirmer
afirmam em seu livro “Música Militar & Bandas Militares”, que os termos “Banda”, “Bando” e
“Bandeira” têm a mesma origem. Nessa acepção, teria sua origem no germânico bandura ou
binda, que seria também a origem dos termos bandeira e bando.
Talvez tenha sua origem na palavra gótica bandwa; no italiano e no provençal com o sentido de
tropa e no catalão, (estandarte), a bandeira sob a qual marchavam os soldados, indicando distintivo
militar (Salles, 1985, p. 8).
O dicionário Grove2 registra tanto o verbete banda quanto band (inglês). O primeiro – banda –
refere-se tanto a Banda Militar, quanto ao naipe de metais ou ao conjunto de metais e percussão de
uma orquestra, ou ainda à banda de palco usada na Itália. O segundo é o termo em inglês band,
correspondente do francês bande, do alemão kapelle e de banda, palavra empregada no italiano, no
espanhol e, ainda, acrescento, no português.
1 Atualmente o vocábulo “Banda” tem aplicação de uso generalizado, aplicando-se às bandas de jazz, de metais,
de dança, de pífanos, de rock, de forró, dentre outras [Celso Benedito – História e Didática nas Filarmônicas].
2 O dicionário enciclopédico “The New Grove Dictionary of Music And Musicians” é considerado pelos
estudiosos do assunto, a mais conceituada referência sobre o tema.
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A sua instrumentação e número de integrantes, segundo Celso Benedito, em seu livro “História e
Didática nas Filarmônicas”, ainda são variáveis entre uma banda e outra, e de país a país, por
motivos econômicos ou até mesmo por tradição. Dos instrumentos de sopros que lhe são
característicos, temos: as flautas transversais, os clarinetes, os saxofones, os trompetes, os
trombones, o barítono e o bombardino, as tubas e os sousafones, e os saxhorn. Dos instrumentos
de percussão, temos: o bombo, a caixa, os pratos e o tambor. Podem ter ainda como instrumentos
de sopro facultativos: o oboé, o fagote, a requinta, o clarinete baixo e a trompa, e como
instrumentos percussão facultativos: a bateria jazz, o bombo sinfônico, os tímpanos, as percussões
ornamentais, típicas e regionais, a celesta, a marimba, e o xilefone.
Os primórdios da banda de música, essencialmente de caráter militar, remontam aos povos
primitivos que utilizavam os instrumentos musicais para despertar o sentimento da guerra e
encorajar os soldados para a luta. Sobre essa origem remota das bandas militares o maestro e
pesquisador Fred Dantas em seu artigo “A Filarmônica Hoje” nos afirma:
“Foram os turcos que colocaram na vanguarda dos seus exércitos um estridente
grupo de percussão e imprimiram na Europa a ideia de associar uma marcha
musical ao deslocamento das tropas. Surgiram as bandas militares e com elas
os modelos de música para marchar: marcha lenta, para solenidades, marcha
rápida, para situações de ataque de infantaria e, em andamento intermediário
(semínima=120)”. (Fred Dantas).

A banda de música sempre esteve intimamente ligada aos quartéis e à igreja. Nas Igrejas participa
dos seus programas religiosos e nos quartéis, as marchas de desfile que executa é um dos
elementos essenciais para que as tropas mantenham-se com o moral elevado para as diversas
situações. Têm como repertorio principal: marchas militares (dobrados); transcrições sinfônicas
(peças de harmonia); e peças com ritmos populares (a música ligeira).
Celso Benedito, em seu livro “História e Didática nas Filarmônicas”, afirma que a Banda de
Música e sua História, como qualquer outro meio musical acústico, manteve seu desenvolvimento
contínuo e lógico, sendo fundamental para a prática da música ocidental, bem como para toda a
sociedade. Afirma ainda que a evolução da banda de música é marcada por quatro fases
significativas:
“A primeira delas se estende até o Renascimento, quando os instrumentos
medievais foram substituídos por outros mais modernos; A segunda fase
caracterizou-se com a criação da família dos oboés (Houtboisten), na corte de
Luiz XIV, na França; A terceira fase caracterizou-se com a criação do
Harmoniemusik, na Alemanha; E a quarta fase, no século XIX, pós-revolução
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francesa, quando as bandas adquiriram o caráter que têm hoje”. (Celso
Benedito).

A Revolução Francesa mudou o relacionamento do Exército com a sociedade civil e trouxe a
música militar dos salões da corte e dos quartéis para o povo nos espaços ao ar livre e um novo tipo
de repertório, que vai servir ao entusiasmo e à afirmação dos ideais liberais.
A partir do século XIX, a concentração da população nas cidades determinou um novo tipo de
relacionamento social, estabelecido, sobretudo, em lugares públicos. Com o liberalismo, a música
militar estabeleceu um contato mais próximo com a sociedade civil e as bandas, além de ser um
elemento ligado aos quartéis e às igrejas, adquiriram uma nova função: a de alegrar festas profanas
e demais encontros populares, contribuindo assim para a difusão da música.
Sobre essa fase pós-revolução francesa Hermes de Andrade, no Livro “O B da Banda”, assim
afirma:
“... Foi após a Revolução Francesa que ocorreu o maior desenvolvimento da
banda no meio civil. Deve-se, para tanto, ressaltar a importância da Revolução
Francesa, em seus anseios de liberdade, igualdade e fraternidade. Estes ideais
constitutivos de participação e discussões de todas as comunidades francesa,
trouxeram à França e ao mundo profundas mudanças sócios-culturais que
refletiram na criatividade musical e no interesse civil pela banda de música, um
conjunto de execução musical extremamente popular. Muitos compositores
escreveram hinos inspirados nos princípios da revolução (liberdade, igualdade
e fraternidade) e bandas civis, a exemplo das militares, foram organizadas em
diferentes localidades para tocar música nas praças e jardins, em apresentações
denominadas retretas.
Outro elemento que favoreceu o aparecimento das bandas civis foi a estética do
romantismo em pleno florescimento ao inicio do século XIX, quando ofereceu
ampla liberdade de criação e execução musicais. As exigências de
expressividade nos instrumentos musicais, tais como, crescendo, decrescendo,
ligaduras, rapidez nos andamentos, glissandos e outros efeitos, levaram os
fabricantes de instrumentos musicais de sopro a aperfeiçoá-los tecnicamente ou
até mesmo a descobrirem outros instrumentos. Assim sendo, temos a introdução
dos pistões nos instrumentos de metais e o aparecimento dos instrumentos
fabricados por Adolph Sax, os saxofones e os saxhornes, duas famílias de
instrumentos musicais amplamente empregados na banda de música em todo o
mundo”. (Hermes da Fonseca).
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Atualmente, as bandas de música militares exercem um papel não mais motivado pelos combates
e batalhas, mas principalmente voltado para a manutenção e valorização das tradições musicais
cívico-militares e da música instrumental em seus diversos estilos.
1.1.

A Banda de Música no Brasil

A literatura sobre a história da música brasileira registra que as bandas de música constituíram uma
das primeiras práticas de música de conjunto na história de nosso país, existindo em todo território
nacional desde o período colonial. A maneira como estas formações musicais se desenvolveram e
atuaram no Brasil foi foco de estudos de alguns pesquisadores.
Regina Cajazeira em sua Tese de doutorado “Educação Continuada à Distancia para Músicos
da Filarmônica Minerva” (Salvador, UFBA / 2004), assim se refere sobre o contexto de
surgimento e evolução das bandas de música no Brasil:
“As bandas de música vieram com os portugueses e adaptaram-se ao modo de
vida dos brasileiros. Influenciaram na formação do nosso cidadão,
representando, tradicionalmente, rituais religiosos e comemorações cívicomilitares e, também, na formação do músico brasileiro, disseminando o gosto
pelo instrumento de sopro. A semente lançada pela banda de música influenciou
mais tarde a formação de bandas carnavalescas e de diversos grupos musicais
populares”. (Regina Cajazeira /UFBA 2004).

Para o pesquisador José Ramos Tinhorão, as bandas de música sempre desempenharam um
importante papel para a sociedade brasileira desde os tempos do Brasil Colônia. Em seu livro
“História Social da Música Brasileira”, afirma que as primeiras bandas de música foram
organizadas no período da nossa colonização pelas irmandades religiosas e, a partir do século
XVIII, também pelos senhores de engenho. Estas bandas ficaram conhecidas como bandas de
fazenda e tinham a função de manter os costumes europeus aqui em nossa terra naquele momento.
Celso Benedito, sobre as bandas de barbeiros e seu significativo papel exercido no Brasil-Colônia,
assim se refere:
“Também ainda no Brasil-Colônia surgiram as chamadas “bandas de
barbeiros”. (Os barbeiros, geralmente negros alforriados, por sua função breve,
sempre acumulavam outras funções, com sua necessária habilidade manual.
Assim, além de aparar barbas e cabelos, arrancavam dentes e como seus
serviços lhe reservavam espaço de folga, se dedicavam também à atividade
musical). Foi o primeiro som instrumental, segundo José Ramos Tinhorão,
destinado ao lazer público das cidades no Brasil; “a música dos barbeiros foi a
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mãe do choro, a avó do regional profissional do rádio e bisavó dos conjuntos de
bossa nova”. (Celso Benedito / História e Didática das Filarmônicas / 2009).

No século XIX, o fato da vinda de D. João VI com sua corte ao Rio de Janeiro, em 1808, trazendo
consigo uma das melhores bandas da Europa, a Banda da Brigada Real da Marinha
Portuguesa, contribuiu e influenciou significativamente para a criação de bandas nas corporações
militares nos grandes centros urbanos, e o surgimento das filarmônicas municipais civis nas
cidades menores.
As filarmônicas são sociedades civis que surgiram no Brasil durante o século
XIX, com o objetivo de manter uma banda de música. Com a falta da fazenda,
após a escravatura, alguns fazendeiros, junto com comerciantes e pessoas da
comunidade, formaram sociedades civis, usando a nomenclatura de filarmônica,
euterpe, lira, clube recreativo e musical, corporação ou grêmio beneficente,
operárias ou conspiradoras. Todas com o objetivo de manter a banda de
música. Mantêm, até hoje, o compromisso de seguir as tradições das primeiras
bandas (CAJAZEIRAS, 2004, p.37).

As bandas de música3 civis se expandiram por todo o Brasil, herdando a disciplina e a
organização das bandas militares. Havia bandas de músicas, tanto nas cidades quanto em vilas,
povoados e fazendas. As cidades do interior organizavam suas bandas civis, que passavam a ser
um veículo de entretenimento coletivo, participando de movimentos políticos, acontecimentos
religiosos, cívicos e sociais.
É desse momento pós-vinda da família real o registro da existência de uma banda de música de
escravos na propriedade do rico latifundiário piauiense Simplicio Dias da Silva, na cidade de
Parnaíba - PI, feito pelo escritor inglês Henry Koster em seu livro “Travels in Brazil”, publicado
em 1816 na Inglaterra e com tradução para língua portuguesa sob o titulo “Viagens ao Nordeste
do Brasil“.
(...) “Contudo, se em dezembro de 1820, ainda não existiam bandas de música
na guarnição de São Luís do Maranhão, o mesmo não ocorria na cidade de São
João da Parnaíba (PI), no aniversário de dom João, celebrado em 13 de maio
do mesmo ano. Ali, o aniversário foi comemorado com ‘uma banda de mais de
vinte músicos asseadamente vestidos do coronel Simplício Dias da Silva,
comandante da vila“. (SILVA, 1820, p. 1).

3 Bandas de Música, - no início do século XX este nome para a população era o sinônimo para a própria música,
(já que no contexto musical brasileiro da época, qualquer outra atividade envolvendo a música era estritamente
elitista, como exemplo os saraus que aconteciam nas casas de família) [Celso Benedito – História e Didática nas
Filarmônicas].
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Conforme nos afirma o pesquisador da música militar brasileira Vinicius de Carvalho em seu
artigo Batalha Musical (2011), a Guerra do Paraguai (1864-70) modificou as bandas brasileiras:
“Os civis levaram a composição popular para o campo de batalha e, ao
retornarem da guerra, voltaram militarizados. Quase todas as bandas civis
passaram a usar uniformes que lembravam os dos soldados e a marchar, em
forma, como tropa. O repertório popular também passou a ser usual entre as
bandas militares”. (Carvalho, 2009: 40).

A pesquisadora Manuela Areias Costa em “Um Estudo Sobre as Bandas Civis e suas
Apropriações Militares”, nos afirma que as bandas militares e as civis mantiveram um diálogo
umas com as outras, estabelecendo trocas culturais, o que demonstra que as apropriações não
aconteceram somente por parte das bandas civis.
Desse modo, da necessidade de atender aos propósitos de modernidade das novas camadas da
pequena burguesia de então, as bandas, além de executarem em seu repertório as marchas militares
e os dobrados, também passaram a incluir músicas de agrado do público de gosto popular, gêneros
em alta naquele tempo, como, as valsas, polcas, schottisches e mazurcas importadas da Europa.
Na segunda metade do século XIX uma das poucas oportunidades que a população brasileira
urbana tinha de ouvir qualquer espécie de música instrumental era ouvindo a música executada
pelas bandas.
1.2.

As Bandas Militares no Brasil
“Os músicos militares estão presentes na sociedade brasileira de forma
contundente e cabal não apenas em sua obrigação formal junto à tropa, mas
também em um âmbito social mais amplo”. (Venicius Mariano de Carvalho /
UFJF).

Diferentemente das bandas civis, as bandas militares formam um grupo que funciona com
particularidades estruturais importantes, agregando em si, além das atividades musicais, as
características administrativas concernentes ao meio militar. Baseadas em princípios como
hierarquia e disciplina e obedecendo a leis e estatutos específicos.
No Brasil, apesar de a banda de música ser uma instituição inserida em nossa realidade cultural
desde os tempos do Brasil – Colônia, no entanto, a criação das primeiras bandas militares
brasileiras só ocorreu a partir de 1808, com as mudanças políticas provocadas com a vinda de D.
João VI e sua corte ao Rio de Janeiro, trazendo consigo uma das melhores bandas da Europa, a
Banda da Brigada Real da Marinha Portuguesa. A vinda da referida banda vai dar origem à
primeira banda militar brasileira, a Banda dos Fuzileiros Navais, e vai contribuir e influenciar
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significativamente para a criação de outras bandas nas corporações militares, e para o surgimento
das bandas civis nas cidades menores.
Neste contexto, de reorganização das instituições, após a chegada de D. João VI e sua corte, foram
criadas em 1810 com apoio de D. Pedro I que era músico, compositor e fagotista, diversas bandas
para os regimentos de infantaria e cavalaria da corte. Outra medida que contribuiu para a criação
de mais bandas de músicas militares foi à criação do Corpo de Guardas Municipais, instituído pela
Lei de 15 de outubro de 1831, que estipulou a organização do Corpo Policial na Corte e nas
demais províncias do Império, possibilitando, assim, um posterior surgimento de suas respectivas
bandas de música.
E assim, à medida que cada corpo de polícia (polícia militar provinciana), foi se institucionalizando
foram, dentro das condições de cada província, sendo criada suas banda de música. Com isso, as
polícias militares provincianas além de desenvolverem o trabalho de segurança pública ostensiva,
também mantêm em seu contingente um quadro de músicos objetivando a conservação das
tradições militares e dos laços cívicos e culturais com a comunidade.
Fernando Binder em sua tese “Bandas Militares no Brasil: Difusão e Organização entre 18081889”, assim se reporta sobre esse momento:
“Além do aumento das unidades do exército que poderiam ter banda de música,
houve também uma multiplicação de conjuntos feitos pela Guarda Nacional e
pelas Polícias Militares provinciais, que também colaboraram para a difusão da
banda enquanto modelo de conjunto musical. Esta multiplicação de conjuntos e
a atuação contínua em ocasiões festivas criou um éthos militar: características
militares passaram a ser associadas às bandas de música em geral, e não
apenas àquelas pertencentes às corporações militares.” (Fernando Binder
2006).

Hoje, dois séculos após a implantação das bandas militares em nosso país, podemos dizer que
essas corporações musicais têm uma inegável contribuição para a cultura musical brasileira, seja na
construção de uma identidade para nossa música popular através de recriações devidamente
nacionalizadas, às vezes com caráter quase orquestral, do variado repertório europeu de música de
dança; ou seja, como um dos mais importantes veículos de difusão da cultura musical em nosso
imenso território nacional, principalmente até a primeira metade do século XX.
Listamos no quadro abaixo uma relação, por Estado, das Polícias Militares e de suas respectivas
Bandas de Músicas. A lista segue uma ordem cronológica de acordo com o ano de criação das
bandas de música.
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x Ano de criação das Polícias Militares Estaduais e de suas respectivas Bandas de Música
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
15
16
17
18
29
20
21
22
23
24
25
26

Polícia Militar de Minas Gerais
Polícia Militar do Rio de Janeiro
Polícia Militar do Espírito Santo
Polícia Militar do Sergipe
Polícia Militar da Bahia
Polícia Militar do Pará
Polícia Militar do Ceará
Polícia Militar de São Paulo
Polícia Militar do Paraná
Polícia Militar de Alagoas
Polícia Militar da Paraíba
Polícia Militar do Pernambuco
Polícia Militar do Piauí
Polícia Militar do Rio Grande do Norte
Polícia Militar do Mato Grosso
Polícia Militar do Mato Grosso
Brigada Militar do Rio Grande do Sul
Polícia Militar de Santa Catarina
Polícia Militar do Goiás
Polícia Militar do Amazonas
Polícia Militar do Acre
Polícia Militar do Mato Grosso do Sul
Polícia Militar do Distrito Federal
Polícia Militar do Amapá
Polícia Militar de Rondônia
Polícia Militar de Roraima
Polícia Militar do Tocantins

1775
1809
1835
1835
1825
1818
1835
1831
1854
1831
1832
1825
1835
1836
1835
1835
1837
1835
1858
1837
1916
1835
1965
1975
1976
1944
1989
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Banda de Música da PMMG
Banda de Música da PMRJ
Banda de Música da PMES
Banda de Música da PMSE
Banda de Música da PMBA
Banda de Música da PMPA
Banda de Música da PMCE
Banda de Música da PMSP
Banda de Música da PMPR
Banda de Música da PMAL
Banda de Música da PMPB
Banda de Música da PMPE
Banda de Música da PMPI
Banda de Música da PMRN
Banda de Música da PMMT
Banda de Música da PMMT
Banda de Música da PMRS
Banda de Música da PMSC
Banda de Música da PMGO
Banda de Música da PMAM
Banda de Música da PMAC
Banda de Música da PMMT
Banda de Música da PMDF
Banda de Música da PMAP
Banda de Música da PMRO
Banda de Música da PMRR
Banda de Música da PMTO

1835
1839
1840
1844
1849
1853
1854
1857
1857
1860
1867
1873
1875
1886
1892
1892
1892
1893
1893
1893
1916
1962
1966
1975
1976
1989
1989
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As Origens da Banda de Música da PMPI
Para melhor se compreender os fatos que deram origem à criação da Banda de Música da Polícia
Militar do Estado do Piauí, e por entendermos que é impossível dissociar sua história da própria
História da Polícia Militar do Estado do Piauí, faz-se necessário uma abordagem, ainda que
superficial, sobre o contexto histórico de criação e organização da Polícia Militar do Estado do
Piauí, traçando-se assim um perfil dessa instituição da qual a Banda PMPI é parte integrante.
2.1.

Perfil Histórico da Polícia Militar do Estado do Piauí

A criação das polícias militares brasileiras ocorreu em um contexto jurídico-político derivado da
Regência, inicialmente com a criação do Corpo de Guardas Municipais, instituído pela Lei de 15
de outubro de 1831, que estipulou a organização desse corpo policial na Corte e nas demais
provinciais do Império.
Com essa autorização, os Presidentes de Províncias foram criando os seus Corpos de Guardas
Municipais, que ao longo do tempo foram recebendo denominações diferentes, até que em 1947,
por força da Constituição Federal, passaram a ser denominados de Polícias Militares.
No Piauí, eleita e reunida a primeira assembléia da Província do Piauí, foi votada a Resolução
(como eram chamadas as leis provincianas) nº 13, de 25-06-1835, que criou o Corpo de Polícia da
Província do Piauí, com o objetivo de levar a tranquilidade e segurança pública em todo território
piauiense, bem como auxiliar a Justiça. Inicialmente era composto de 03 oficiais e 80 praças, sob o
Comando do Capitão Manoel Hilário da Rocha.
Celso Pinheiro e Lina Celso Pinheiro, no livro “Soldados de Tiradentes” sobre a história da
PMPI publicado no ano de 1973, afirma que no próprio ato de criação da Polícia Militar do Estado
do Piauí, foi determinado que a mesma se ajustasse aos regulamentos militares aplicados às tropas
do Exército. No entanto, devido às peculiaridades das funções policiais, logo se fez necessária a
instituição de um regulamento próprio.
Everardo de Oliveira, em artigo sobre a PMPI publicado no site oficial da PMPI no ano de 2005,
afirma que a Polícia Militar do Estado do Piauí, ao longo de sua história, recebeu várias
denominações, às quais se reporta:
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“Em 1889, logo nos primeiros anos de República teve duas denominações:
Companhia Policial do Estado e Guarda Republicana. Em 1890, por decreto de
30 de maio, foi transformada em Corpo de Segurança Pública. Em 1913, pela
Lei nº 750, de julho daquele ano, passou a denominar-se de Força Policial. Em
1929, recebeu a denominação de Batalhão de Infantaria Policial. Em 1931,
passou a Brigada Militar do Estado. Em 1934, recebeu a denominação
definitiva de Polícia Militar do Estado do Piauí (PMPI) por força do dispositivo
Constitucional Federal do mesmo ano. Não podendo ser modificado a sua
denominação por legislação estadual.” (Everardo Oliveira – PMPI / 2005)

Sobre os diversos episódios históricos que a PMPI enfrentou ao decorrer de sua história, Everardo
Oliveira afirma:
“Desde a sua criação a PMPI participou dos seguintes movimentos: de
1838/1841, do sangrento episódio “a Balaiada”; Guerra do Paraguai
1865/1870; Em 1876, combateu bandoleiros do Ceará que invadiram o Piauí,
pela localidade São Julião; Em 1911/1919, levantes em São Raimundo Nonato;
Em 1924, combateu o cangaço na região de Parnaguá e Corrente, bem como no
mesmo ano combatia a Coluna Prestes. Em 1928, novas lutas de desordeiros em
São Raimundo Nonato foram vencidas pela intervenção da Polícia Militar do
Piauí. Em 1931, a Polícia ajudou a derrubar o interventor, Humberto de Área
Leão. Em 1964, A Polícia Militar, participou diretamente da Revolução de 31 de
março, em todo território piauiense que resultou na deposição do Presidente
João Goulart, trabalho coordenado e dirigido pelo Comandante Geral, Coronel
Francisco Batista Torres de Melo.” (Everardo Oliveira – PMPI / 2005).

A Polícia Militar do Estado do Piauí tem por função primordial o policiamento ostensivo e a
preservação da ordem pública em território piauiense. Para fins de organização é uma Força
Auxiliar e Reserva do Exército Brasileiro, assim como suas co-irmãs e integra o Sistema de
Segurança Pública e Defesa Social Brasileiro e está subordinada ao Governo do Estado do Piauí.
O Comandante Geral da PMPI, Coronel Gerardo Rebelo Filho, em editorial publicado na
“Revista da PMPI” em Dezembro de 2013, sintetiza bem o contexto histórico de criação e
organização da Polícia Militar do Estado do Piauí:
“Há exatamente 178 anos, ainda no Brasil-Império, em meio às recentes e
profundas transformações sofridas em nosso país, notadamente com o advento
da nossa independência, nascia a Policia Militar do Piauí, que, embora em
outro contexto histórico, econômico e social, já desempenhava de forma
inconteste a sua função de bem servir a sociedade. Durante quase (02) dois
séculos, a União, os Estados Membros e os municípios evoluíram em vários
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aspectos, especialmente no tocante as suas estruturas, uma vez que o Brasil
passou de Império a República e aderiu à forma federativa de Estado.
Na administração pública vivenciamos a criação e extinção de vários Orgãos,
mas as Policias Militares, em especial a do Piauí, atravessaram o tempo, e
adequaram-se a toda sorte de ordenamento jurídico, e sendo contempladas nas
7 (sete) Constituições, as quais promoveram mais que sua expressa previsão,
mas também o seu reconhecimento, na medida em que lhes confiaram missão de
tamanha envergadura, qual seja, a preservação da ordem pública.” (...)
(Gerardo Rebelo Filho – Revista PMPI / Nº 01 / 2013)

Atualmente a Polícia Militar do Estado do Piauí está estruturada com um efetivo de
aproximadamente 6.000 homens distribuídos em um Quartel do Comando Geral, uma Academia
de Polícia, um Centro de Formação das Praças, 15 Batalhões com atividades específicas inerentes
à segurança pública do Piauí, um Batalhão Ambiental, um Batalhão de Missões Especiais, um
Batalhão de Guardas, um Batalhão de Polícia Comunitária, um Esquadrão de Polícia Montada e
13 Companhias Independentes, um Hospital, uma Banda de Música, e uma Capelania Militar.
2.2.

Antecedentes Históricos à Criação da Banda PMPI

Dentre os fatos que antecederam a criação da Banda de Música da Polícia Militar Estado do Piauí,
destacamos a criação do Estabelecimento de Ensino dos Educandos Artífices na cidade de
4

Oeiras-Pi , através da resolução provincial nº 220, de 24 de setembro de 1847. O estabelecimento
destinava-se a acolher crianças pobres e desamparadas, dando-lhes abrigo, instrução e ensino
profissional através das oficinas de formação técnica, como: marcenaria, serralheria, alfaiataria,
sapataria e o ensino de música, através dos instrumentos musicais que compõem a estrutura de
formação de uma banda de música.
Do livro “História de Teresina”, de Clodoaldo Freitas, publicado pela Fundação Cultural
Monsenhor Chaves em 1998, destacamos alguns recortes importantes do cotidiano da banda dos
Educandos Artífices.
Sobre a criação do Estabelecimento dos Educandos Artífices em Oeiras-Pi:
“A ideia de formar a banda de música Lira dos Educandos Artífices tem inicio
em 1847 na cidade de Oeiras, então capital da província do Piauí, quando o seu
presidente, Dr. Zacarias de Góis e Vasconcelos, resolveu criar um internato
para a educação artística e intelectual dos meninos pobres. A ideia consolidou4 Oeiras foi a primeira capital da Província do Piauí; perdeu esta posição em meados do século XIX, quando a
sede do governo foi transferida para a cidade de Teresina, localizada na região central do território piauiense às
margens do rio Parnaíba, situação que permitiria maior contato da Província com as demais províncias brasileiras.
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se através da lei nº 220, de dezembro de 1847, sendo inaugurado em 1º de
dezembro de 1849 o estabelecimento para 15 menores.”
“Em 1849 era Inaugurado o Estabelecimento dos Educandos Artífices em
Oeiras-PI. Esta escola proporcionava aos seus alunos aulas de alfabetização e
instrução de iniciação profissional em diversos ofícios, como marcenaria e
musica.” (Clodoaldo Freitas).

Sobre a transferência dos Educandos Artífices para Teresina:
“Em 1852, com a mudança da capital da província de Oeiras para Teresina
proporcionada pelo conselheiro José Antonio Saraiva, o Estabelecimento dos
Educandos Artífices, por ter em seus integrantes jovens com instrução de
iniciação profissional em diversos ofícios, e a necessidade de mão de obra
qualificada para a construção da nova capital, o estabelecimento teve garantida
a sua transferência, tendo em vista a sua importância na utilização da mão de
obra de seus internos na construção da nova cidade.” (Clodoaldo Freitas).

Primeiro registro histórico da existência da Banda de Música no Estabelecimento dos Educandos
Artificies:
“Em 1856, já estabelecido em Teresina, em relatório de seu diretor Antonio
Joaquim de Lima ao presidente da Província, senador Frederico de Lima, o
mesmo relata que dos 48 educandos distribuídos em várias oficinas: 16 formam
a banda de música que consta de um baixo, um piston, um flautin, dois
trombones, duas trompas, quatro clarinetes, um bombo, uma caixa de rufo, uma
árvore de campas, um par de pratos e um triângulo e estão em cantoria oito,
quatro que devem ocupar mais um piston, uma corneta de chave, um clarim e
uma requinta que se acham encostados e quatro para suprirem algumas faltas
que forem aparecendo. Comunica ainda a necessidade de existir no
estabelecimento uma orquestra para as festas da igreja e varias cantorias no
teatro, tendo em vista que aquela banda por ora é meramente militar, não tendo
a mesma se preparado por falta de instrumento próprio e que o contrato com o
mestre não lhe obriga a isto.” (Clodoaldo Freitas).

Em 1857, em relatório do diretor do Estabelecimento dos Educandos, V. do Espírito Santo,
dirigido ao presidente da província Juqueira quando se refere sobre a banda:
“A banda de música compõem-se de 16 educandos músicos que demonstram
terem tirado proveito com os ensinos do primeiro-mestre Manoel Joaquim
Barbosa, a quem sucedeu Francisco Frederico Jorge Ribeiro Cavalcante, e a
este, Clemente Maranhense Freire Lemos”.
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“Em 1868, já são 30 Educandos que recebem instrução de música instrumental
destes 23 participando da banda de música e da orquestra organizada para
eventos especiais. Outros 10 recebem instrução de música vocal. As aulas de
música são ministradas pelo mestre Matheus Pinheiro de Oliveira e contra
mestre Febrônio Ferreira Moraes.” (Clodoaldo Freitas).

O livro “Obras Completas” (Monsenhor Chaves – Fundação Cultural Monsenhor Chaves),
afirma:
“Em 1865 a Banda dos Educandos Artífices teve intensa participação durante a
solenidade de embarque dos voluntários à Guerra do Paraguai, como também
1868, durante as comemorações da vitória no retorno dos voluntários que
conseguiram voltar”. (Monsenhor Chaves).

O que se observa do registro bibliográfico de Monsenhor Chaves é que, mesmo anteriormente a
1875, quando o Corpo de Polícia ainda não tinha em seus quadros uma banda de música, esta
corporação já se valia dos serviços musicais da Banda de Música Lira dos Educandos Artífices
para abrilhantar suas formaturas em suas solenidades.
O livro “Soldados de Tiradentes” (Artenova/1973), sobre a história da Polícia Militar do Estado
do Piauí de Celso Pinheiro Filho e Lina Celso Pinheiro, quando se refere sobre o contexto histórico
e social do surgimento da Banda PMPI, assim afirma:
“(...) Assim, a primeira banda organizada na Província foi a do estabelecimento
dos Educandos Artífices, em Oeiras, e que em 1852 veio para nova capital.
Além de tocar em todos os bailes e festas da nascente capital, visando a obter
renda para sua própria manutenção, atendia também aos atos oficiais e fazia
retretas para a população.
Em 1871, o Presidente da Província, em oficio dirigido ao mestre da banda,
João Pedro Sanches, ordenava que a mesma tocasse na porta da Matriz do
Amparo, ao alvorecer do dia de Corpus Christi. Também a banda acompanhava
as procissões e encabeçava enterro de quem pudesse pagar.
Existia também, já criada em Teresina, uma Banda da Guarda Nacional. Mas
esta, devido às sucessivas convocações e desconvocações de seus membros, não
tinha continuidade. Por isso, a Presidência dissolveu em 1872. Mas como os
instrumentos pertenciam aos próprios músicos, não puderam ser aproveitados
pela policia”. (Celso Pinheiro e Lina Pinheiro).

34

Somente através da lei nº 808 de 03-08-1873, que extingue o Estabelecimento Educandos
Artífices, que efetivamente se inicia o processo de criação de uma banda de música no Corpo de
Polícia da Província do Piauí, como nos afirma Celso Pinheiro e Lina Pinheiro:
“Por medida de economia, Coelho de Resende apresentou à Assembleia
Legislativa um projeto de Resolução, o qual, com o numero 808, em 03-081973, foi transformado em lei. Na sua justificativa assim se exprimiu: “Nesta
capital não existia outra música além da dos Educandos, pois a Guarda
Nacional destacada acaba de ser dissolvida pelo Presidente da Província”.
Sugeria ainda que se aproveitassem o instrumental e os músicos aptos, para
formação da banda de música do Corpo de Policia”. (Celso Pinheiro e Lina
Pinheiro).

Assim, através da referida lei, o presidente da província extinguiu o Estabelecimento de Educandos
Artífices e doou os instrumentos musicais para o Corpo de Polícia, para uma banda de música que
deveria ser criada no corpo.
“Desta forma, os 18 músicos do extinto Estabelecimento dos Educandos foram
adidos à Policia como soldados, percebendo $800 (oitocentos réis) por dia.
Como não havia previsão orçamentária para a banda, os músicos seriam pagos
com as rendas das festas em que tocassem”. (Celso Pinheiro e Lina Pinheiro).

No entanto, por alguma manobra política, a lei nº 824, de 12 de agosto de 1873 criou um
Estabelecimento de Ensino nos mesmos moldes dos Educandos Artífices, com a denominação
Internato Artístico da Capital. Esta nova instituição ficou sob a organização do Coronel João do
Rego Monteiro e passou a funcionar com 45 órfãos. O Internato Artístico durou menos de dois
anos e foi extinto pelo art. 01 da lei 895, de 16 de junho de 1875, determinando no seu art. 02
que a banda do Internato fosse adida ao Corpo de Polícia, a cuja disciplina e uniformes ficariam
sujeitos os músicos.
x Resolução nº 895, de 16-06-1875 - A lei que extingue o Internato Artístico da Capital.
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2.3.

Criaçãoo da Bandaa de Música PMPI
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Políciaa da Provín
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Confoorme prevê a lei de nº 895,
8 em seu artigo 4º, é publicada em
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875 a portarria
que regula, atravéés de uma taabela anexa, os preços dos
d serviços da banda.
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A porttaria e sua tabela
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com a quantidadee de músicos empregaddos e a ocasiião. A tabella incluía noovenas, bailes, passeataas,
batizaddos, enterroos, casamenntos, apresenntações em
m teatros e a cessão de músicos paara tocar naas
igrejass.
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dentes”, paraa nos falar mais
m sobre o contexto de
d surgimentto da banda:
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“O primeiro mestre da banda foi o que já o era ao tempo dos Educandos
Artificies: João Pedro Sanches. Desde a sua instituição, tornou-se logo a Banda
parte integrante da vida artística e emocional da cidade. Nas retretas e nos
pátios das igrejas, por ocasião das novenas, animava o namoro dos jovens.
Acompanhava, como ainda hoje, as procissões. Tocava o Hino Nacional,
quando nas missas era elevado o Santíssimo. Nos dias de festa nacional
desfilava, como desfila hoje, à frente da tropa sob os aplausos sinceros e
espontâneos da população”. (Celso Pinheiro e Lina Pinheiro).

Os antecedentes históricos que envolvem a criação da Banda de Música da Polícia Militar do
Piauí, quando esta corporação musical ainda atuava como Banda do Estabelecimento dos
Educandos Artífices e sua rápida passagem como Banda do Internato Artístico da Capital,
demostram uma história musical única e ininterrupta que se construiu até chegar aos dias atuais.
Um legado herdado pela Banda PMPI que a consolida historicamente como uma das mais antigas
bandas de música brasileiras, com pelo menos 160 anos de atividade musical ininterrupta.
2.4.

A Banda PMPI em seus Primeiros Anos

Para uma melhor compreensão do cotidiano cultural por que passou a banda de música da Policia
Militar do Piauí em seus primeiros anos, durante a segunda metade do século XIX, recorremos ao
mestre Emmanuel Coelho Maciel através de seu artigo “Música Piauiense”, publicado na obra
“Apontamentos para a História Cultural do Piauí”. No artigo, o mestre nos mostra o cotidiano
de suas apresentações, que não se restringiram às atividades militares, mas espalharam-se por
diversos momentos de lazer e congraçamento social, tocando nas festividades civis e religiosas,
nos coretos das praças, acompanhando os corsos e bailes carnavalescos, sempre com um repertório
variado, compreendendo todos os gêneros musicais em voga:
“ (...) Por esta época em Teresina, nova capital do Piauí, o povo ia regulamente
às missas, novenas e semanas santas, participando entusiasticamente dos
cânticos e responsórios em latim e aguardava com ansiedade as festas da
padroeira da cidade e da Imaculada Conceição, padroeira do Batalhão de
Linha, comemorada pelos militares com continência e salva de artilharia – era
uma festa para o povo e, sobretudo, para criançada, que se punha por trás da
banda de música correndo ou marchando. Depois a população continuava
aguardando as comemorações do “aniversário do Imperador” e da
“Constituição do Imperio”, e aplaudia a banda de música em seu desfile oficial,
com suas músicas marciais que entusiasmavam as multidões. E aguardava
ainda os festejos de São João, com dança dramática do “bois”, “fogueira”,
“balões”, e os temidos “busca-pés”, tudo como se faz hoje em dia pelo interior
a fora.
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Concomitante a estas manifestações culturais, na nova capital havia o carnaval
que, deixando de ser cópia fiel do velho “Entrudo” português, nacionalizou-se,
separando as classes sociais. A burguesia de um lado, fazia o seu baile de
mascara no teatro nacional Santa Tereza, com suas belíssimas fantasias,
enquanto o povão brincava e se esbaldava na periferia, cantando e dançando
noite a dentro até o dia raiar. (...)”(Emmanuel Coelho Maciel).
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militares previstas
p
noo cerimoniaal militar aos
a quais aas bandas militares
m
sãão
indispeensáveis esttá à formatuura militar de
d Guarda de Honra. Esse tipo dde formaturaa é compostto
por um
ma banda de
d música e uma guarrda bandeiraa acompanhhada de, noo mínimo, dois
d pelotõees
armaddos, podenddo variar de
d acordo com
c
a auto
oridade a ser
s homenaageada. A cerimônia é
conduuzida por um
m oficial quue tenha no mínimo o posto
p
de Caapitão, e é ddestinada a homenageaar
autoriddades militaares ou civiis, de acordoo com regu
ulamento dee continênciia e o cerim
monial militaar
das forrças armadaas.
Nesse tipo de forrmatura miilitar a bandda de música executa:: O Exórdiio de Incorrporação da
d
ada do Escravo e em m
marcha batiida a Cançãão
Bandeeira, que coontém a aberrtura triunfaal da Alvora
do Exxpedicionárrio e o Hin
no à Band
deira para deslocamen
d
nto da banddeira; o Hin
no Nacionaal
Brasilleiro para Continência;
C
o Exórdio em Contin
nência à auttoridade; a M
Marcha pa
ara Revista à
Tropaa na cadênccia de 100 (ccem) passoss por minutto escolhidaa conforme o previsto no
n cerimonial
para a autoridadee recepcionaada (geralm
mente é maiis executadaa a Marchaa dos Cônssules que no
n
Brasil é mais conh
nhecida com
mo Marcha da Guarda
a Presidenccial); e paraa o Desfile da
d Tropa em
m
menageada é executado
o um ou doiss Dobradoss a critério da
d escolha do
d
continnência à autooridade hom
mestree da banda em
e combinaação com o cerimonial.
É umaa cerimôniaa de pompa e brilho, em
m que se co
onjugam impportantes ellementos daa vida militaar,
pela exxecução em
m conjunto de
d movimenntos que exiigem energiia, sentimennto de discip
plina, coesãoo,
espírito
to de corpo, precisão e marcialidad
m
de.

Na
a Foto: Ba
anda PMPI (1986), em
m formaturra
miilitar no Qu
uartel do CF
FAP (Foto: Acervo
A
Band
da
PM
MPI)

Identificaçãão da fotoggrafia: (1º fila)
Id
f
Cruz (sousafone)), Ronaldo (trombone)
e),
E
Edson
(trom
mbone); (2ºº fila) Aten
nor (trompeete), Marquues (trombo
one), Nonatto
(t
(trompete);
(3º fila) Isaacio (clarineete), Jesus (flautin),
(
Liima (clarineete); (4º filaa)

44

Acy (sax alto),
A
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3.2.

As Retrretas Públiicas
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n década de
d
70
0, na gestão
o do governo Alberto Silva. (Fotto:
Au
utorDesconh
hecido/Acerrvo:TeresinaMeuAmorrǦ
htttps://ptǦbr.ffacebook.com
m/teresinam
meuamor).

No anno seguinte a urbanizaçãão da Praçaa Rio Branco
o inaugurouu-se a sua iluuminação elétrica,
e
o quue
contribbuiu para quue o espaçoo passasse a ter uma freequência maais animadaa durante a noite.
n
Apesaar
de defficiente, o siistema elétriico de Teressina forneciia iluminaçãão necessáriia para que a praça fossse
frequeentada das dezenove
d
àss vinte horass, pois entree vinte e um
ma ou vinte duas horas era tocado o
apito da
d Usina Elétrica
E
ou o toque daa corneta daa Polícia Militar,
M
avisaando que dali
d a poucoos
instanttes o sistem
ma de ilum
minação serria desligad
do. Os freqquentadoress, ao ouvireem a sirenne,
deixavvam a praçaa, ficando appenas os boêêmios que perambulava
p
am por ali, nna busca de outros locaais
de entrretenimentoo.
As rettretas realizzadas na prraça Rio Branco
B
eram
m muito prrestigiadas e tinham anúncio
a
pela
imprennsa, com o respectivo programa.
p
E uma nottícia extraídda do jornal Diário do Piauí,
Eis
P
de 01107-19114:
“BA
ANDA DE MÚSICA
M
– Retreta
R
de 011-07-1914 naa Praça Rio Branco, das 8
às 9 da noite, sobb a regência do Mestre, Tenente
T
Corn
rnélio Pinheiiro:
PRO
OGRAMA
1ª Parte
P
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Conncórdia – ouvveture – Fan
ntasie brilhannt – E. Fonten
enele;
Osvvaldina – mazzuk – P. Silva
a;
Sauudade de Nossso Amor – Valsa
V
de G. Vidreiro;
V
Norrmalista – Vaalsa de Cornéélio Pinheiroo;
2ª Parte
P
Les Cloches de Corneville
C
– Fantasie – E.
E Mullet;
Viúvva Alegre – Valsa concerrto – Franz. Lehar;
L
Bohhême – Selecction from thee opera - Puuccini;
3ª Parte
P
Amaazonense – Tango;
T
Prim
mavera – Vallsa lenta – J. Neves;
Dorrme – Valsa lírica
l
- Milkss;
Elécctrica – Polkk - Pedreira;”
”

A parttir de 1930,, com o ajaardinamentoo da Praça Pedro
P
II em
m frente ao antigo Quaartel Geral da
d
Políciaa Militar doo Piauí, as retretas
r
passsaram para aquele logrradouro, onnde também
m se construiiu
um cooreto que ainnda hoje é mantido.
m

Na
aFoto:QuarrteldaPolíciiaemTeresiinanadécad
da
de20dosec.X
XX.(foto:auttordesconheecido)

Sobre as retretas que as Banndas de Múúsica da Pollícia Militarr do Estadoo do Piauí e do Exércitto
B
de Caçadores)), realizavam
m no coretto da Praçaa Pedro II, o
Brasileeiro (Bandaa do 25º Batalhão
músicoo e escritor Raimundoo Moura Rêêgo registro
ou em sua crrônica “Terresina do Meu
M Tempoo”
(a pratta da casa), publicada
p
n livro Tereesina, Ed. Prrojeto Petrônnio Portela, 1988.
no
“(...) As banndas musicaais da Políícia e do Exército
“
E
revvezavam-se às quintas e
d
domingo
à noite
n
nos coretos das prraças Rio Branco
B
e Peedro II. Ah! a poesia daas
reetretas! A música
m
a seerviço da comunidade nas cidadees pequenass... A músicca
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congregandoo, unindo, reunindo,
r
diivertindo o povo nas ppracinhas accolhedoras....
A música geerando amiizades, consservando as
a já existenntes, distrib
buindo paz e
a
alegria...
O footing
f
anim
mado ao red
dor do coreeto, os namooros que aí se iniciavam
m
a som doss dobradoss patriótico
ao
os, das maarchinhas ffestivas, das
d
melodiaas
cativantes pela
p
própriia beleza e não pelaa agitação frenética dos
d ritmos....
Q
Quantos
cassamentos resultaram
r
desses nam
moros sob o feitiço misterioso
m
d
da
m
música!
Deppois da retrreta, a cida
ade tranquila, sem auttomóveis e sem bondees,
seem a trepiddação da viida dispersiiva e barulhenta de hooje, se reco
olhendo parra
d
dormir,
merrgulhada no
n mais prrofundo sillêncio... (....)”. (Raimu
undo Mourra
5

R
Rêgo
).

Na monografia
m
“
“Imagens
d Teresina no Sec. XIX e XX
de
X” de Nilsâângela Carrdoso Lima,
quanddo a pesquisaadora se repporta sobre o cotidiano da Praça Peedro II, avallia que o com
mportamentto
das peessoas naqueele logradouuro reflete bem o contex
xto de segreegação sociaal típica daq
quela época.
“A estruturaa física origginal da Pra
“
aça Pedro II
I tem sido apontada como
c
um doos
fa
fatores
que contribuírram para uma “segrregação soocial” do seu espaçoo.
S
Separada
traansversalmeente por um
ma rua, a prraça sugeriaa a coexistêência de dois
“
“mundos”:
p
primeiro,
a “praça de
d baixo”, local privillegiado parra moças da
d
soociedade e da elite loccal, e o segu
undo, a “praaça de cimaa”, denomin
nada também
m
“
“praça
das curicas”, frequentada
f
a pelas emppregadas doomésticas e pessoas daas
classes popuulares, quee faziam da
ali um ambbiente de ddivertimento
o e de festta
p
popular”.
(N
Nilsângela Cardoso
C
Lim
ma).

Todavvia, se o traççado da Peddro II contribbuía para esssa separaçãão entre ricoos e pobres, a música daas
Bandaas da Policiaa Militar e do
d Exército os
o unia.

5 REG
GO, Moura (R
Raimundo Mooura Rego) – n. 23-06-1911 - Matões (M
MA), f. 12-033-1988 - Rio (RJ).
(
Professoor,
músicco, poeta, rom
mancista e jorrnalista. Form
mado em Direiito. Foi professor da Escolla Técnica Feederal do Piauuí.
Exercceu o cargo dee Agente Fisccal do Consum
mo e a Assesssoria do Minisstério da Fazeenda. Pertenceeu ao Cenácuulo
Piauieense de Letrass, à Arcádia doos Novos, à Caterva
C
e à Academia Piauieense de Letrass.
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Na
a Foto: Vistta Panorâm
mica do coreeto da Praçça
PeedroIIem20
003(Foto:Ro
ochaSousa).

Aindaa sobre o cootidiano da Praça
P
Pedroo II na décaada de 30, a pesquisadoora Nilsâng
gela Cardosso
Lima,, em sua annalise, aponnta uma daas causas qu
ue fizeram com que aas retretas ali
a realizadaas
modifi
ficassem suaa regularidadde.
“Ainda na década
“
d
de 30, o centtro da cidaade de Tereesina ganh
hou um novvo
elemento: a instalação da rádio amplificado
a
ora na Praçça Pedro III e na Praçça
R Branco, consideraddos locais de
Rio
d entreteniimento e soociabilidadee. (...) Com a
innstalação das
d amplificadoras nas mediações da Praça P
Pedro II, a presença
p
doos
a
alto-falantes
s provocou uma certa modificaçãão na regulaaridade dass retretas da
d
B
Banda
da Poolícia na prraça, visto que,
q devido à concorrênncia sonora
a entre o som
m
emitido pelaas amplificaadoras e aq
quele produzzido pelos iinstrumento
os da Bandaa,
o podendo mais
m ser ouvvida como antes.
a
Assim
m,
esta perdia a sua intenssidade, não
a retretas, que aconteeciam às quintas e aoos domingoos, foram perdendo
as
p
suua
reegularidadee, como recclama um de seus ouuvintes e appreciadoress, através do
d
J
Jornal
A Ciddade, em 19951:
“Hojee em dia, vez
v por outrra, ainda hhá retretas, mas já nãão
podem
m ser ouvida
as como daantes, com taanto enlevo
o – o barulhho
ensurddecedor do
os alto-falaantes não nnos permitte mais essse
prazerr” (SILVA, 1952, p. 2)..
A reclamaçãão de Josem
man da Silva
a revela quee o novo meeio sonoro, representad
r
do
p
pelas
amplifficadoras, se impôs frente
f
à “ttradicional”
” retreta da
d banda de
d
m
música,
quee, durante algum tem
mpo, animouu a Praça. Sua fala entristecidda
reemete a um
m tempo vivoo da memórria em que as retretas abrilhantavvam a Pedrro
III, quando ainda não exxistiam os alto-falantes
a
s”. (Nilsânggela Cardoso
o Lima).
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Na
aFoto:Band
dadaPMPI
I emretreta nocoretod
da
PrraçaPedroIII,sobaregên
nciadoTeneenteLima,em
m
17
7Ǧ07Ǧ2007, em comem
moração ao
o seu 132
2º
an
niversário(F
Foto:RochaSSousa).

3.3.

As Festividades Religiosas
R

As fesstividades do
d calendáriio religioso da igreja católica,
c
preedominante em nosso país desde o
períoddo colonial, sempre foi uma formaa de encontrro social noos diversos m
municípios brasileiro. A
banda de música está tão asssociada a esstas festivid
dades dos saantos padroeeiros nessess municípioos,
maginar as alvvoradas, as novenas, oss leilões e ass procissõess sem sua prresença.
que ficca difícil im

Na
aFoto:Band
dadeMúsica
aPMPInoin
niciodoséculo
XX
Xabrilhantandofestivida
adereligiosaemfrente à
Igrreja São Benedito na Cidade de Teresina. A
ba
anda está po
osicionada à
à esquerda da
d foto. Nesssa
época a Band
da PMPI erra regida pelo
p
maestrro
Pe
edro Alcâ
ântara F
Filho. (Fo
oto: Auto
or
Deesconhecido /Acervo:GrupoTeresin
naMeuAmo
or
Ǧh
https://ptǦbrr.facebook.co
om/teresina
ameuamor).

3.3.1 Ass Procissõees
Um dos
do momenttos mais preestigiados dentro
d
das festividades
f
religiosas são as proccissões6. Um
m
momeento solene de peregrinnação dos fiiéis em corttejo religiosso que atraeem multidõees e lotam as
a
6 A primeira
p
proocissão ocorridda em terra brasileira
b
ocorrreu em maioo de 1500 e ffoi descrita po
or Pero Vaz de
d
Caminnha, escrivão da Armada de
d Cabral. Anttes de ser reallizada a Primeeira Missa, hoouve uma proccissão, segunddo
relata o escrivão Pero
P
Vaz de Caminha, noo momento dee transportar a cruz até o lugar onde ela deveria ser
s
plantaada. O grupo encarregado da tarefa o fez
fe cantando, "em maneira de procissão". Até os índ
dios aderiram, e
vieram
m atrás.
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ruas das diversas cidades brasileiras. No Piauí as procissões de Bom Jesus dos Passos, do
Fogaréu e a Descida da Cruz, na tradicional Semana Santa da Cidade de Oeiras, são exemplos
típicos dessa manifestação religiosa que costuma receber o acompanhamento da Banda PMPI.
Isácio dos Santos, um dos músicos e mestre da Banda PMPI que mais se identifica com essa
modalidade de apresentação, nos descreve em depoimento sua emoção de participar das mesmas:
“Em um festejo todos os momentos são importantes, mas um eu considero
especial que é quando você, tocando na banda que acompanha a procissão,
pode sentir de perto, estando ali no meio, toda aquela devoção dos fieis
entoando os cantos e os hinos religiosos em homenagem ao santo festejado. Os
fogos espocando e dando ao cortejo todo um brilho junto com aquelas pessoas
envolvida em sua fé cria um grande espetáculo de uma emoção indescritível que
a banda contribui muito para o seu brilhantismo”. (Isácio dos Santos –
Depoimento / 2013).

O pesquisador Leonardo Dantas, no Livro “Marchas de Procissão” (CEPE – Recife-PB/1998),
nos afirma sobre o surgimento das marchas religiosas7:
“A presença das bandas militares no acompanhamento das procissões fez surgir
a necessidade da criação de um estilo de marcha próprio a ser executado
durante a realização dos préstitos religiosos. Uma marcha que, diferente do
dobrado e da marcha militar, (...), fosse mais lenta, (...), em um andamento
compatível com o passo das irmandades, devotos e seguidores das procissões”.
(Leonardo Dantas).

Dentre as marchas religiosas mais executadas no repertório da Banda PMPI, podemos destacar as
marchas de autoria do mestre Sebastião Simplício, como: Dagmar, Bom Jesus dos Passos, Glória
ao Cristo Rei, Sentimental, Senhor Morto, Santa Cecília, dentre outras.
3.3.2 As Alvoradas
Outro tipo de apresentação musical bastante executada pela Banda PMPI são as alvoradas. As
mais comuns são realizadas nos festejos de santo padroeiro; nos aniversários; e nas inaugurações.
As alvoradas mais tradicionais geralmente são feitas com a banda de música em deslocamento
pelas principais ruas da cidade. Durante esses desfiles, sempre realizados as cincos da manhã, a
banda é muito prestigiada pelas pessoas que, se não a seguem, apreciam sua passagem de suas

7 Marcha religiosa – composição instrumental tocada nas longas procissões de padroeiro. Algumas dessas
marchas são verdadeiras obras de arte, em harmonia e contraponto, pois, sob a mansidão do andamento religioso, o
compositor podia exercitar uma escrita mais apurada (Fred Dantas – História e Leitura Para Filarmônicas).
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calçadas ou de suas janelas. No repertório durante o seu percurso pode se ouvir os dobrados
tradicionais e ao encerrar o desfile também são tocadas músicas populares.
3.3.3 As Bandas de Festejos
Estas bandas de música tem uma formação instrumental especifica para acompanhar as
festividades religiosas e diferenciam-se da banda de música tradicional pela quantidade de músicos
nos naipes instrumentais, contendo basicamente um instrumentista por tipo de instrumento, e, ao
todo, em torno de oito (08) a dez (10) integrantes. Salvo algumas variações, uma banda de festejo
tem em sua formação a seguinte composição instrumental: (01) clarinete, (01) saxofone alto, (01)
saxofone tenor, (01) trompete, (01) trombone, (01) bombardino, (01) sousafone, (01) bombo, (01)
caixa, e (01) par de pratos. É acima de tudo uma formação portátil de fácil mobilidade que durante
anos cumpriram um papel importante como grupos itinerantes entre os diversos municípios
piauienses nos períodos de realização de suas festividades religiosas.
As bandas de festejos apresentavam-se, principalmente, nos municípios que, com a
impossibilidade de contar com a Banda de Música da PMPI em todas as noites de seus eventos
religiosos e não possuindo a prefeitura um conjunto criado e mantido pela gestão municipal,
faziam-se uso dessas formações musicais mantidos pela Policia Militar do Piauí.
As bandas de festejos sempre tiveram em sua formação excelentes músicos que faziam de suas
apresentações um espetáculo musical com um excelente resultado acústico. Em seu repertório
executavam os dobrados clássicos “Saudades de Minha Terra”, “220”, “Batista de Melo”,
“Barão do Rio Branco”, “Janjão”, “Lageado”, “Dr. Elisio Seixas”, e muitos outros. Esses
dobrados que soavam normal em uma banda tradicional, com essa formação soavam diferentes.
Soavam assim porque cada um dos seus músicos era um solista nato, dono de sua própria
interpretação, e livre para dar a estas obras um caráter mais festivo e menos formal. À noite no
leilão, além dos dobrados, as músicas populares acrescentadas ao seu repertório faziam com que
estas bandas chamassem bastante a atenção da população para suas apresentações.
Muitos dos músicos da Banda PMPI que atuaram por anos nessas formações apresentando-se nas
festividades religiosas por todo o Estado do Piauí, ainda hoje são lembrados nos diversos
municípios por onde essas bandas se apresentavam. Dentre os músicos da Banda PMPI que
viviam apresentando-se nestas bandas de festejo, destacamos alguns: João Baú, João Sergio (João
Leiteiro), Lúcio (Chico Quiabo), Gonçalo Marques, João Marques, João Catarino, Bico de
Agulha, Chico Bento, Pigoreiro, Reginaldo (Gemal), Manoel Rocha, França Neto, Farias,
Anativo, Isácio, Flávio, Fraz, Leocádio, Genésio, Jonas Pereira, Atenor, Izidório, Patriolino,
Martinho Chaves, Romildo, Elizeu Filho (Pai Velho), Dentre outros.
O Sr. Gonçalo Marques, que foi músico e mestre na Banda PMPI entre os anos 50 e 80 do século
passado, é um desses músicos que participava intensamente destas bandas formadas na PMPI para
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tocar os festejos de diversos municípios. Em depoimento realizado no ano de 2006 para esta
pesquisa, ele nos fala do apoio que a banda recebia quando chegava ao município de Campo
Maior para tocar nos Festejos de Santo Antonio:
“Quando a gente chegava com a banda em Campo Maior para tocar os festejos,
o Major Honório Bona, que era músico e compositor na cidade, não deixava
faltar nada pra nós. Os músicos eram muito bem tratados por ele e por isso em
nossas apresentações nós fazíamos questão de colocar no repertório suas
composições. Naquele tempo era muito diferente de hoje, tanto a banda como os
festejos”. (Gonçalo Marques – Depoimento em 19-05-2005).

O Sr. José Rufino, músico residente na cidade de São Miguel do Tapuio - PI, integrante da banda
de música daquele município, nos fez oportuna declaração sobre a participação das bandas de
festejos da PMPI naquela cidade.
“Eu lembro que a banda da policia até o inicio dos anos noventa sempre
participava aqui nos festejos de São Miguel, tocava todos os tipos de músicas:
valsas, dobrados, baiões, marchas. Acompanhava a procissão pelas ruas,
sempre tocando dobrados até a porta da Igreja Matriz. Dos músicos, lembro
alguns: o Lucio do trombone, o Baú do tarol, o João Sergio do piston, o Aquino
do saxofone, e tinha outros.” (José Rufino em 22-09-2013).

As bandas de festejos, durante muito tempo, mantiveram uma rotina constante de apresentações
em vários municípios piauienses, principalmente até o inicio dos anos noventa (90) do sec. XX,
quando, essas formações foram se inviabilizando e aos pouco deixando de serem utilizadas na
estrutura da Banda PMPI. Desde então, as apresentações em festividades religiosas passaram a
serem atendidas pela Banda PMPI com sua formação completa, mas, apenas em uma das noites da
festividade que geralmente acontece na noite de abertura ou no encerramento da festividade.
A qualidade sonora destas bandas, durante muitos anos, moldaram a percepção
e o gosto musical de gerações, fortalecendo assim a identidade da Banda PMPI
na memória da população destas localidades. De qualquer forma, deixaram um
exemplo musical, a espera de uma retomada mais amadurecida. (grifo nosso).

3.3.4 Banda Oito
Uma das mais famosas bandas de festejo na História da Banda PMPI existiu até o final dos anos
noventa do sec. XX, e era intitulada “Banda Oito”. O nome lhe foi dado em função da quantidade
de músicos em sua formação. Dentre os seus componentes, temos: João Baú (caixa), Isácio
(clarinete), Fraz (trompete), Marcos Antonio (trombone), Aquino (sax tenor), Henrique (sax alto),
França Neto (bombo), e Valdimiro (sousafone si bemol).
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O mússico e mestrre Isácio doos Santos foi
fo um dos componente
c
es da “Band
da Oito” e atuava com
mo
uma espécie
e
de lííder do gruppo. Em deppoimento feeito para noossa pesquissa no ano 20
013, nos faala
sobre a rotina quee a banda cuumpria durannte os festejos:
“Íamos ali com nossa banda vivver toda pleenitude daqquele festejo
“
o num curtto
p
período
de nove
n
dias. Nestes
N
diass pela manhhã (cinco hooras), ao meio-dia
m
e às
à
d
dezoito
horaas, acontecciam as alvvoradas sem
mpre em fr
frente à igrreja. À noite
a
acompanháv
vamos o novvenário exeecutando a elevação aoo altíssimo e após tinhha
o leilões quue a banda animava en
os
nquanto o gritador
g
ofeerecia as jóias a leiloaar,
q variavam
que
m entre gallinhas assad
das, bolos enfeitados,
e
ffrutas, cesta
as com ovoos,
e até animaiis vivos, com
mo: carneirro, bode, dentre outros.. Não era ra
aro apareceer
a
alguém
que arrematavva uma jóia
a, principallmente assaados, e oferrecia para a
b
bandinha”.
(
(Isácio
doss Santos – Depoiment
D
to / 2013).

Na
a Foto: Band
da PMPI / 3
3º BPM – FlorianoǦ
Pi, 29Ǧ06Ǧ200
08 – Em fo
ormação típ
pica de
Ba
anda de Festejo (Foto: A
Acervo Subttenente
Teemístocles)..

Muitass são as festtividades relligiosas quee a Banda PMPI
P
costum
ma participaar de suas prrogramaçõees,
destaccamos aqui algumas
a
dass principais:: Festejos dee São Sebasstião em Terresina; Semaana Santa em
m
Oeirass – PÍ; Festeejos de São José
J na Ciddade de Alto
os - PÍ; Festeejos de Santto Antônio na
n Cidade de
d
Campo Maior; Feestejo de Noossa Senhorra do Livram
mento na Cidade
C
de Joosé de Freitaas e o Festejjo
de Sãoo Raimundoo Nonato naa Cidade de União,
U
culm
minando com
m a Procissãão dos Vaqu
ueiros.
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Na
aFoto: Consta na Cidade de União-Pi que
q a banda de
d
mú
úsica em posse na foto eem frente ao
os vaqueiros e
pop
pulares registtrando a prim
meira vez que se comemoroou
o dia
d dos Vaquueiros em um
ma cidade do Brasil (29-08194
44), pertencee àquele muunicípio.

No
N entanto, ao
a

verrificar o unifforme militarr e alguns do
os músicos em
e
posse...

Coloccamos em ddúvida essa afirmação e

acrreditamos traatar-se (provaavelmente) da
a Banda PMP
PI
(Fo
oto: Acervo Sr.
S Hermógenees, digitalizad
da por Marceelo
Crruz em 2011). 

3.4.

Os Desffiles Cívicoos

m
nass cidades reeservou um lugar para o som dass bandas de músicas em
m
A vidaa urbana moderna
muitoss momentos, dentre esstes nos dessfiles cívico
os do dia 077 de setembbro em com
memoração a
históriico dia da inndependênccia do Brasiil que ocorrre todos os anos nas ruuas das diveersas cidadees
brasileeiras.
Erroneeamente asssociados aoo período militar
m
brasilleiro - que não criou, mas apenaas incentivoou
eventoos desta natuureza - os deesfiles cíviccos parecem
m, não ter perrdido a enorrme popularridade de quue
gozavaam há váriaas gerações, sendo um
ma das poucaas atividadees das banddas de músicca brasileiraas
que coontinua manntendo o meesmo fascíniio sobre a po
opulação.
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Na
a Foto: Band
da PMPI / 3
3º BPM – FlorianoǦ
Pi, sob a condução do Subttenente
n
desfiles do 07Ǧ09Ǧ2
2010 Ǧ
Teemístocles nos
(Fo
oto:AcervoSSubtenenteTemístocles)).

Em Teresina
T
o tradicional
tr
d
desfile
que ocorria atéé o final doo século paassado na Avenida
A
Frrei
Serafim
m, desde o inicio do noovo século mudou-se para
p a Avennida Marechhal Castelo Branco ondde
continnua a ser o palco de uma grandde celebraçãão de cidaddania. Autooridades civ
vis, militarees,
socieddade civil orrganizada e comunidade
c
e em geral todos
t
os anoos prestigiam
m o desfile cívico-milita
c
ar
em com
memoraçãoo à Independdência do Brasil naquelle espaço.
O desffile é divididdo em duas partes. A primeira
p
partte da apreseentação é deedicada ao desfile
d
cívicooescolaar que iniciaa com a paarticipação dos alunos das escolaas públicas municipaiss, estaduais e
federaais, bem com
mo também
m estudantees da rede particular e entidades sociais. Em
m seguida, é
apreseentado o dessfile cívico--militar com
m a participaação das troopas da Pollícia Militar do Piauí, do
d
Corpoo de Bombeiiros e do Exxército Brassileiro. As bandas de música
m
militaares da Políccia Militar do
d
Estadoo do Piauí e do 25º BC dão brilho e destaque ao
a desfile miilitar sendo bastante apllaudidas pello
públicco presente.
“Durante os
“
o desfiles, as bandass executam
m os dobrados, que são
s
marchaas
m
militares
feitas especialmente para
a acompanhhar deslocaamento de desfiles.
d
Estte
tiipo de compposição perrmite que as
a marchas sejam tocaadas de form
ma contínuaa,
seem que sejaa necessáriio repeti-la várias vezees porque o desfile ain
nda continuua
em andamennto.” Explicca o mestre Elton Olivveira (Ex-M
Mestre Regen
nte da Bandda
P
PMPI).
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Na
aFoto:Band
daPMPInossdesfilesdo07Ǧ09Ǧ
20
002naAv.FrreiSerafimeemTeresina
aǦPi,sob
acconduçãoTeenenteIsácio
odosSantoss(Foto:
AccervoBandaPMPI).
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Cap
pítulo

4

Os Momentos Memorááveis
A Bannda de Mússica da Políccia Militar do
d Estado do
d Piauí tem
m sido ao loongo de suaa história, um
m
dos im
mportantes meios
m
de approximação entre a Políícia Militar e a populaçção, prestand
do relevantees
serviçoos, através de
d sua arte musical,
m
denntro do calen
ndário cultuural piauiensse.
Clodooaldo Freitaas, em seu liivro “Histórria de Tereesina” (19988, p. 149), aao escrever sobre
s
o teatrro
teresinnense, faz menção
m
à Banda
B
da Poolícia Militaar como seendo acionaada na noitee em que foi
fo
fechaddo o acordo para a consstrução do noovo templo cultural de Teresina, o Teatro 4 dee Setembro:
“Às 7 horass de 4 de setembro de 1889,
“
1
uma comissão dde senhoras teresinensees
d
dirigiu-se
aoo palácio do
d governo a fim de soolicitar do ppresidente, Dr.
D Teóphillo
d Santos, que destinnasse da veerba socorrros públicoos uma qua
dos
antia para a
construção de
d um teatroo nessa cida
ade. Prevennido, o presidente mand
dou iluminaar
o palácio e postar, embaixo,
e
a banda de música daa polícia”. (Clodoalddo
F
Freitas).

Na
a Foto: Ban
nda de Música PMPI in
ncorporada à
tro
opa da Políícia Militar do Piauí, em
m solenidad
de
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realizadoem1910,emfrenteàIgrejaSãoBenedito
nacidadedeTeresina.(Foto:AutorDesconhecido/
Acervo: Grupo Teresina Meu Amor Ǧ https://ptǦ
br.facebook.com/teresinameuamor).

4.1.

Apresentações no Teatro 4 de Setembro

Desde a fundação do Teatro 4 de Setembro, em 1889, até o final dos anos 40 do sec. XX, muitas
apresentações da Banda PMPI foram realizadas naquela casa e algumas foram registradas no Livro
“Praça Aquidaban”, de Arimateia Tito Filho (1975), Ed. Arte Nova. Transcrevemos a seguir,
algumas das principais apresentações da Banda PMPI naquela casa de espetáculos no período em
destaque.
9 Em 21-09-1889, lançamento da pedra fundamental do Teatro 4 de Setembro:
segundo consta na ata, a banda do Corpo de Polícia, ao final do ato, executou um
repertorio musical para os presentes.
9 Em 24-01-1910 a Banda de Música da Polícia Militar do Piauí fez um concerto
sob a regência do maestro Pedro de Alcântara Filho, em homenagem ao
aniversario da adesão de cidade de Oeiras-Pi à independência.
9 Em 07-05-1912 tem lugar no Teatro 4 de Setembro um concerto musical da Banda
de Música da Polícia Militar, sob a regência do Alferes Pedro de Alcântara Filho.
9 Em 12-10-1913 foi realizado um concerto no Teatro 4 de Setembro, promovida
por uma comissão de senhoritas da sociedade local. Regência do Maestro Rui
Brito. Charles Jourdan, francês, para comemorar a data nacional de seu país,
promove concerto com a seguinte programação: Ouverture da banda de música
da Polícia Militar do Piauí, Hino Nacional, palestra sobre a Revolução Francesa,
a Marselhesa (canto a três vozes).
9 Em 1923 a Banda PMPI fez a primeira execução pública oficial do Hino do
Estado do Piauí, composto por ocasião das comemorações do centenário da
Independência do Brasil, com letra do poeta Antônio Francisco da Costa e Silva e
música da maestrina Firmina Sobreira Cardoso e Leopoldo Damascena Ferreira.
O hino foi adotado pela Lei 1078, de 18 de julho de 1923.
9 Em 1926 a Escola Modelo encerrava suas atividades ocupando o espaço público
extraescolar da Praça Rio Branco com o desfile de seus alunos e também o edifício
do cinema "Olympia", para distribuir os prêmios do ano letivo e, nesse mesmo
espaço, realizar a conferência de encerramento das aulas. Essa festa foi
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accompanhadaa por banddas de mússica da Forrça Militarr e do 25º Batalhão de
d
Caaçadores do Exército (A FESTA
A, 1926). Bandas
B
essaas que aco
ompanhavam
m
divversas destaas festividaddes escolarees, componddo, com suaa música, o clima
c
festivoo,
sollene e diferrente do cottidiano esco
olar (A Esccola em Fessta – Anton
nio de Páduua
Caarvalho Loppes).
m 1927 foi realizada uma
u festa em
m comemorração ao 177º aniversárrio da Escolla
9 Em
Mo
Modelo,
na qual
q houve uma progra
amação varriada: dram
ma artístico,, partidas de
d
pinngue-ponguue, recitativoos etc. Essa
a festa com
memorativa teve a pecu
uliaridade de
d
serr exigido inngresso parra o acesso
o a ela (ESSCOLA, 19227). Como outras festaas
esccolares, esssa contou coom a banda
a da Políciaa (A Escolaa em Festa – Antonio de
d
Páádua Carvallho Lopes).
9 Em
m 04-11-19229, em Festtival organizzado pelo maestro
m
franncês Fernan
nd Jouteux no
n
Teeatro 04 de Setembro, houve um concerto com
c a preseença de mu
uitos músicoos
coonvidados da cidade e visitantes, entre
e
estes uma
u orquesstra com 30
0 músicos da
d
baanda de mússica da Políc
ícia Militar dirigida
d
pello maestro N
Napoleão Teixeira”.
Te
9 Em
m 01-01-19939, às 19 horas, no Teatro 4 de Setembrro, em hom
menagem ao
a
intterventor Leeônidas Meelo, houve um
u consertoo da banda da PMPI dirigida
d
pello
maaestro Tomaaz Pedreiraa. Entre as peças
p
musiccais apresenntadas estavva a Aberturra
dee “O Guaran
ni”, de Antoonio Carloss Gomes.

Na
a Foto: Ban
nda de Músiica da PMP
PI (1958), em
m
po
ose no pátio
o interno do Quartel Geral
G
(antig
ga
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sede), sob a condução do maestro Sebastião
Simplício – TeresinaǦPI (Foto: Acervo Família de
SebastiãoSimplício).

Identificação da fotografia: (1) Sebastião Simplício, (2) Saraiva, (3) Claro, (4)
Jonas Pereira, (5) Luiz Santos, (6) Durval Pimentel, (7) Elizeu, (8) Jonas
Barroso, (9) Gonçalo Lima, (10) Francisco Ângelo Pigoreiro, (11) Zé Firmino,
(12) Genésio, (13) Antonio Marques, (14) Raimundo Bigode, (15) Ribamar
(Cabeça Caque), (16) Zé Simplício, (17) Gonçalo Marques, (18) Zé Lima, (19)
Eliezer Feitosa, (20) Abdon, (21) Mundin (Fogo Eterno).

4.2.

Outras Apresentações

Os próximos tópicos são registros de apresentações da Banda PMPI pesquisada em diversas
fontes, como: livros, boletins militares, jornais e fontes orais.
9 Em 16-08-1952, em comemoração ao 1º centenário da cidade de Teresina, houve
uma grande missa campal celebrada às portas da Igreja de Nossa Senhora do
Amparo com a participação de grande numero de fieis e da Banda PMPI sob a
direção do maestro e compositor Sebastião Simplício. Em seguida, prosseguindo
com as comemorações, teve um desfile cívico militar realizado na Praça Pedro II
com a participação das Bandas da PMPI e do 25º BC (Exército).
9 Em 14-11-1958, a Banda PMPI com participação de músicos do 25º BC e outros
músicos civis, como o professor Moura Rego, a professora Maria Mendes
realizou um Concerto Sinfônico sob a regência do Maestro Manoel Belarmino
da Costa, compositor e Maestro da Banda de Música da Polícia Militar do
Amazonas, o qual, tendo acabado de se formar em Música, resolveu realizar uma
excursão cultural pelo Norte e Nordeste do Brasil, realizando concertos sob sua
regência e dos colegas das bandas de música coirmãs. Na oportunidade o
Maestro Belarmino, que também foi maestro da Banda da Policia Militar do
Estado do Pará, fez o lançamento de sua Sinfonia que acabara de compor,
“Lenda Amazônica”, para Banda de Música.

9 Em 19-07-1968 festejaram-se em Oeiras as bodas de prata da ordenação
sacerdotal de Dom Edilberto. Compareceram autoridades eclesiásticas, civis e
militares, e a banda de música da PMPI.
9 Em 23-06-1972 ocorreu uma grande apresentação musical da Banda PMPI no
Clube dos Diários na cidade de Teresina em comemoração ao 137ª aniversário da
Policia Militar do Estado do Piauí Para esta apresentação foram reunidos setenta
músicos das unidades da banda da capital e do interior sob a condução do maestro
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Caapitão Aguiaar e contouu ainda com
m a presençaa dos maesttros Luiz Sa
antos e Elizeeu
Naascimento coomo regente
tes convidad
dos.
9 Em
m 26-08-19973 era inaaugurado o Estádio Albertão,
A
coom o jogo da primeirra
roddada do Caampeonato Brasileiro
B
de
d Futebol, Tiradentes
T
0 x 0 Flumiinense do Riio
dee Janeiro. A solenidadde foi presid
dida pelo Governador
G
r Alberto Siilva; também
m
esttava presennte o Pressidente da CBD, Joãoo Havelangge. Trinta mil pessoaas
coompareceram
m ao jogo.. A Banda PMPI parrticipou dee todo o ceerimonial de
d
inaauguração.

Na
a Foto: Band
da PMPI participando da
d solenidad
de
de inauguraçã
ão do Estádiio Albertão realizada em
m
26
6Ǧ08Ǧ1973 na Cidade dee Teresina (Foto:
(
Acervvo
EstádioAlberttão).

9 Em
m 08-07-19980 foi um momento
m
dee grande reeligiosidadee para o povvo piauiensse,
aoo recepcionaar o Papa João Paullo II, por ocasião
o
da sua visita à cidade de
d
Teeresina. A Banda
B
PMP
PI participo
ou do cerim
monial de rrecepção exxecutando os
o
exóórdios em continência
c
a sua autorridade eclesiiástica.
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Na
a Foto: Papa João Paullo II em Terresina Ǧ 198
80
(m
momentoem querecebeu
udepresentteumChapééu
deVaqueiro).((Foto:AcervvoIgrejaCattólica).

9 Em
m 14-03-19983 a Bannda PMPI participou na Cidadde de Oeirras – PI da
d
coomemoraçãoo em homennagem aos 250 anos de
d sua Cattedral. Na oportunidad
o
de
appresentou um
m concertoo público para
p
os preesentes sobb a regênciia do mestrre
Teenente Simplício Cunhaa. No repertó
ório executoou o Hino à Matriz de Oeiras-PI
O
em
m
seuus 250 anoss de autoria de Possidô
ônio Queirozz e outras peeças de harrmonia, com
mo
Luucia Lamem
mur e Il Guarrani.
9 Em
m 01-05-1985 foi prom
movido pela 10ª Regiãoo Militar doo Exército Brasileiro,
B
n
na
Ciidade de Fortaleza-CE
F
E, o Enco
ontro das Bandas
B
Mi
Militares da 10ª Regiãão
Mi
Militar,
sob o comandoo do Geneeral Franciisco Batistaa Torres de
d Melo. No
N
refferido encoontro, comppareceram todas as bandas
b
das organizaçõ
ões militarees
liggadas a 10ª região miliitar (Banda
as do Exérciito Brasileirro e Polícia
as Militaress).
A Banda PM
MPI nesse encontro
e
esstava sob a regência do Capitã
ão Raimunddo
d
Noogueira da Silva quee foi tambéém designaado para ccomandar o Desfile de
Enncerramentoo do Enconntro com todas
t
as baandas form
mando junta
as, cerca de
d
treezentos mússicos, desfilaaram executando o Dobrado Com
mandante Narciso.
Na

9 Em
m 10-05-19988 Durantte o segund
do governoo do Engennheiro Albeerto Silva foi
fo
reaalizado o prrojeto Barcaa do Sal obj
bjetivando navegar
n
no R
Rio Parnaíb
ba carregadda
dee sal da Ciidade de Parnaíba
P
no
o litoral atté o sul doo Estado na
a Cidade de
d
Guuadalupe. A Banda PMPI
PM particcipou desdee a solenidaade de inau
uguração na
n
Ciidade de Paarnaíba até a fim do trrajeto, recep
epcionando a embarcaçção em cadda
ciddade percuurso, comoo Luzilândiia, Porto, Miguel Alves, Uniã
ão, Teresinaa,
Am
marante, Flooriano e asssim até Gua
adalupe.
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Na
a Foto: Barrca do Sal a
ancorada em
m Teresina Ǧ
19
988.(Foto:GovernodoP
Piauí).

9 Em
m 12-04-19989 foi realiizado no esstádio Alberrtão em Terresina-PI o jogo entre a
selleção brasilleira e a selleção do Pa
araguai, no início do qqual a Band
da de Músicca
daa PMPI execcutou os hinnos nacionaiis dos dois países.
p
9 Em
m 25-08-19995 as Banddas da PMP
PI e do 25º BC
B realizarram juntas um
u Concertto
Mu
Musical
no Centro
C
de Convenções
C
de Teresina, em comeemoração à Semana do
d
Sooldado, sob a regênciaa dos maesttros Tenentte Elton (B
Banda PMPI
PI) e Tenente
Hu
umberto (B
Banda 25º BC
C), com o seeguinte proggrama:
1ª Parte:
P
Regênncia: Tenen
nte Humberrto (Mestre dda Banda do
d 25º
BC)):
Il Guarany
G
(O
Overture), au
utor: Antoniio Carlos G
Gomes;
Serrenata Subu
urbana, autor: Capiba,, arranjo: JJosé Apoliná
ário;
Orppheus, autor: John Offe
fenbach;
Tussca (Dobraddo Sinfônico
o), autor: Estevam
E
Mouura.
2ª Parte:
P
Regênncia: Tenen
nte Elton (M
Mestre da Baanda PMPI)
I):
Cavvalaria Ligeeira, autor: Franz Von Suppé;
Fan
ntasia Sinfôônica, autorr: Simplícioo de Moraess Cunha;
Robberto Carlos e Suas Ca
anções, autoor: Robertoo Carlos, arrranjo:
Roccha Sousa;
Peddacinhos doo Céu, autorr: Waldir Azzevedo, arrranjo: Tenen
nte
Eltoon.
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9 Em 16-10-1996 foi realizado no estádio Albertão, em Teresina, o jogo amistoso
entre a seleção brasileira e a seleção da Lituânia, no início do qual a Banda de
Música da PMPI executou os hinos nacionais dos dois países.
9 Em 14-03-1999 foi realizada em Teresina, na Praça Marechal Floriano Peixoto,
às 10 horas, a 8ª edição do Projeto “Música na Praça”, sob a organização do
25º Batalhão de Caçadores do Exercito Brasileiro. Nessa edição o projeto fez
uma homenagem aos Compositores de Marchas e Dobrados da cidade de
Teresina. No encontro as Bandas da PMPI, 16 de Agosto e do 25º BC
executaram cada uma três dobrados como podemos conferir na transcrição do
programa do encontro:
“Banda PMPI, Regência: Tenente Atenor Aguiar:
Dobrado Homenagem aos Sargentos, de José Elton Oliveira;
Dobrado Coronel Valdilio Falcão, de A. C. Rocha Sousa;
Dobrado 15 de Agosto, de Simplício Cunha.
Banda 16 de Agosto, Regência: João Aguiar:
Dobrado Major Muniz, de João Aguiar Costa;
Dobrado Sargento Rosa, de Alziro Rosa;
Dobrado Velho Monge, de José Rodrigues.
Banda do 25º BC, Regência: Sargento Bruno:
Dobrado Tenente Elizeu, de Francisco Ângelo da Silva;
Dobrado Sargento Ribeiro, de Clésio Batista;
Dobrado Comandante Loureiro, de Otto Bruno”.

9 Em 08-05-2002 foi realizado no Clube dos Diários em Teresina uma apresentação
musical pela Banda PMPI em recepção ao Ministro da Cultura Francisco Weffort.
Na oportunidade a Banda PMPI apresentou um repertório com músicas típicas do
folclore piauiense sendo destaque para apresentação da fantasia “Rapsódia
Sertaneja” composta especialmente para o evento por A. C. Rocha Sousa (na
época 1º Sargento Rocha).
9 Em 24-08-2005, o Governador do Estado do Piauí Wellington Dias encerrou a
solenidade alusiva ao dia do soldado, realizada no quartel do CFAP, visitando as
dependências da banda de música da PMPI. Na oportunidade o governador,
além de ouvir a execução de um dobrado em sua homenagem, de autoria de A. C.
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Roocha Sousa,, recebeu taambém dass mãos do mestre
m
da bbanda, o en
ntão Tenentte
Isáácio dos Saantos, um Projeto
P
para
a Revitalização das uniidades da Banda
B
PMP
PI
daa capital e das
d unidadess lotadas no
os Batalhõees do interioor do Estado
o.

Na
a Foto: Goveernador Weellington Dia
as em visita à
Ba
anda da PM
MPI, no mom
mento em qu
ue recebeu do
d
ReegenteǦChefee da banda
a, na época
a, o Tenente
Isá
ácio Santos, um projeto
o para reesttruturação da
d
Ba
anda PMPI (Foto: Hon
norato / Acervo Band
da
PM
MPI).
9

4.3.

Em
m 27-07-20006, a Bandda PMPI ju
untamente com
c
as Banndas do 25ºº BC e 16 de
d
Aggosto particciparam de um Encontrro de Banddas organizaado pela Po
olicia Militaar
doo Estado do Piauí e Funndação Culltural Monsenhor Chavves em comeemoração ao
a
1331º Aniversáário da Baanda PMPII. O referiddo encontroo que ocorrreu em um
ma
maanhã de quuinta feira na Praça João
J
Luiz Ferreira, C
Centro de Teresina,
T
fo
foi
baastante preestigiado e teve com
mo homenaageado o Composito
or Sebastiãão
Sim
mplicio.

I Congrresso Eucaarístico de Teresina

Eucarístico do Piauí, um
m
Em ouutubro de 19960 acontecceu na Cidaade de Teressina o 1° Coongresso E
grandiioso evento litúrgico prromovido pela
p Igreja Católica,
C
atraavés de suaa arquidioceese local. Um
m
aconteecimento quue marcou a História da Banda de
d Música da Polícia Militar do Piauí, sob a
regênccia do mesttre Sebastiãão Simplíciio, e ficou marcado taambém na memória daqueles
d
quue
vivencciaram aqueele grande evvento religiooso.
Particiiparam com
mo convidaddas da partee musical do
d evento a Banda de Música do
os Fuzileiroos
Navaiis do Rio de
d Janeiro e a Bandaa de Músiica da Políícia Militarr do Piauíí. As bandaas
particiiparam da parte
p
culturaal do eventoo, através dee concertos e retretas qque aconteceeram no adrro
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da igreja de São Benedito, no Clube dos Diários e em outros locais da cidade durante os dias do
evento.
Sobre a participação das bandas no referido evento, Josué Simplício (filho do maestro Sebastião
Simplício) acompanhou ainda muito jovem as apresentações das bandas, conforme nos diz em
depoimento:
"Realmente, foram brilhantes as apresentações das bandas, cada uma com um
vasto e belíssimo repertório, incluindo desde dobrados militares a trecho de
óperas, além de canções populares e do folclore da região. O ápice da
participação da banda da PMPi no evento culminou com a execução integral
sem as partituras da abertura para banda da Ópera “O Guarani” – do
compositor brasileiro Carlos Gomes, no adro da Igreja de São Benedito. Este
feito da banda da PMPi tocar decorado "O Guarani" em sua apresentação, de
forma impecável, motivou o maestro e todos os componentes da Banda de
Música dos Fuzileiros Navais a cumprimentarem, efusivamente, um a um, os
músicos da Banda PMPi. Foi um momento de extrema emoção vivido por parte
de todos que assistiram a tão belo espetáculo musical. Foi uma noite
memorável". (Josué Simplicio).

Outra memória registrada referente à participação das bandas no 1° Congresso Eucarístico do
Piauí foi narrada pelo Sr. Antonio Dias, que era um dos músicos que participavam da banda
naquele evento. O Sr. Antonio Dias destaca em sua fala durante o seu depoimento para esta
pesquisa o primeiro contato entre as bandas na abertura do evento:
“As bandas da PMPI e dos Fuzileiros Navais tiveram seu primeiro contato de
forma inesperada pela manhã, durante a abertura do congresso, no Centro
Social Leão XIII, no Bairro Vila Operaria, e ali o mestre da Banda PMPI (Jorge
Tavares), já com a banda devidamente postada, ao avistar a Banda dos
Fuzileiros Navais chegando para também participar do evento, tomou a
iniciativa de conversar discretamente com seus músicos, lhes dizendo:
”Senhores, está chegando a Banda dos Fuzileiros Navais do Rio de
Janeiro, que se apresentará conosco durante os dias do Congresso.
Mas, de antemão digo aos senhores que eles não são melhores do
que nenhum de nós... Eles são músicos e nós somos músicos, eles
vão tocar de frente pra banda de música e nós de frente pra banda
de música. Portanto, vamos fazer o nosso trabalho de cabeça
erguida, sem nos intimidar”. (Antonio Dias / Depoimento / 2006).

O músico Simplício de Moraes Cunha, em depoimento, nos fala sobre a atuação da Banda PMPI
no Congresso Eucarístico:
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“A Banda da PMPI, durante a década de 60, estava no auge
“
a
de suua
im
mportância,, era uma banda
b
muito
o respeitadaa em toda reegião do Piiauí, Ceará e
M
Maranhão.
N
Naquela
éppoca era forrmada principalmente por músico
os de origem
m
p
piauiense
e maranhensse da melho
or qualidadde, e o maesstro Sebasttião sabia do
d
seeu potenciaal. A banda estava prep
parada parra o evento, e todos tinham motivoos
p
para
estarem
m autoconfi
fiantes... Tan
nto é que, ao
a final do evento, [a banda] saiiu
consagrada por todos os particip
pantes, cauusando umaa impressão
o muito booa
p
para
os convvidados”. (S
Simplício Cunha).
C

Geralddo de Soussa Câncio, em seu traabalho a “B
Banda de Música:
M
Su
ua História
a”, assim se
s
expresssa sobre a atuação
a
da Banda
B
PMP
PI no Congreesso Eucarísstico:
“Em 1960, por
“
p ocasiãoo do congresso eucaríístico realizzado em Teeresina, mais
u
uma
vez o Capitão
C
Sebaastião Simp
plício, à frennte da Bandda de Músicca da Policiia
M
Militar,
deu um verdadeeiro espetácculo, empollgando a toddos que se encontravam
e
m
n Praça de São Beneddito, com a execução
na
e
brrilhante da ppeça sinfôn
nica aberturra
d opera “O
da
O Guarani”
” de Antonio
o Carlos Goomes”. (Cânncio / PMPII 1986).

Na
a Foto: I Congresso Euccarístico de TeresinaǦPI –
Grrande cora
al organizzado para o eventto
ap
presentandoǦǦse no Adro da Igreja são
s Beneditto,
em
m 1960 Ǧ Teeresina – PI,, sob a regêência de Dom
m
Plá
ácido Oliveira, frade beeneditino qu
ue regeu um
ma
miissa de su
ua autoria (Foto: Acervo: Don
na
Leonildes).

4.4.

Festival de Bandass de Teresin
na

na através da
d
O Festtival de Banndas de Terresina é umaa iniciativa da Prefeiturra Municipaal de Teresin
Fundaação Culturaal Monsenhhor Chaves que
q tem con
ntribuído paara o fortaleecimento daa tradição daas
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bandass de músicaas na Cidadee de Teresinna e região. O festival surge
s
como parte de um
m conjunto de
d
ações políticas
p
em
m favor das bandas
b
de músicas
m
colo
ocadas em prática
p
pelo Prefeito Waall Ferraz em
m
sua geestão de 19886 à 1989.

Na
aFoto:Ediçã
ãodoFestivvaldeBanda
asdeTeresin
na
rea
alizadoem1
1988,sobaccoordenação
odoMaestrro
Ca
ariús (indica
ado na seta)), realizado no Centro de
d
Teeresina, na Praça
P
Pedro
o II (Foto: Acervo
A
Roch
ha
Sousa).

A prim
meira ediçãoo do Festivaal de Bandaas de Teresiina foi realizzada no Cenntro Artesan
nal na cidadde
de Terresina no anno de 19877, e vem accontecendo desde entãoo no mês dde Novembrro durante as
a
comem
morações daa semana daa música. A partir de su
ua terceira eddição, realizzada em 198
89, o Festivval
passouu a ser reallizado no Teatro
T
de Arena
A
da Praaça da Banndeira no C
Centro de Teresina
T
ondde
permaaneceu até o ano 2011.
Durannte suas ediçções8, o festtival tornouu-se uma refferencia reggional e umaa oportunid
dade para quue
estas formações
f
p
pudessem
a
aparecer
coomo atração
o principal em um graande evento
o musical de
d
integraação e revitaalização dass mesmas. A cada uma de suas ediições vem auumentando a quantidadde
de banndas particiipante, cheggando a vinnte sete (27
7) em sua décima
d
quaarta edição realizada
r
em
m
Novem
mbro de 20006, com reprresentaçõess dos Estado
os do Piauí, Ceará
C
e Maaranhão.
A presença das Bandas
B
PM
MPI, 25º BC
C e da Ban
nda Municippal 16 de A
Agosto da Prefeitura
P
d
de
Teresiina são semppre as atraçõões de encerrramento caada uma dass noite do festival.

8 Por questões de outras
o
prioridaades administtrativas de detterminadas geestões na políttica cultural do
d município de
d
C
Monseenhor Chaves, as edições doo Festival de B
Bandas de Teeresina nos anoos
Teresina, através daa Fundação Cultural
2
2002 e nos
n anos 20100, 2012 e 2013
3 não foram reealizadas.
1998, 1999, 2000, 2001,
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Um detalhe
d
impoortante do Festival
F
de Bandas dee Teresina é a grande participaçãão de bandaas
constittuídas por joovens entre 07 e 18 anoos do Projeto
o Bandas-Esscolas da Prrefeitura de Teresina.

Na
a Foto: Ban
nner da XV
V edição do
o Festival de
d
Ba
andasdeTerresinaǦPI–rrealizadono anode2007.
(Fo
oto:RochaSSousa).
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Cap
pítulo

5

Bannda PMPI e Suas Foormações Instrumen
I
ntais
A Bannda de Músiica da Políciia Militar doo Piauí, ao lo
ongo de suaa História, aalém de man
nter na cidadde
de Teeresina umaa formação instrumenttal completta, também
m expandiu unidades dessa
d
mesm
ma
formaçção para ouutros municcípios. Quanndo necessáário, também
m organizoou em sua estrutura,
e
em
m
diferenntes épocass, outras foormações musicais
m
de caráter divversos, com
mo orquestraa, jazz bandd,
conjunnto eletrônicco, banda de
d festejo, charangas...
c
Designadaas a atuarem
m em funçõ
ões múltiplaas,
objetivvando difereentes fins, enntre estes, atender
at
o carráter de suass solicitaçõees.

Na
a Foto: Ban
nda de Músiica da PMP
PI (1952), em
m
desfile militarr na Praça P
Pedro II em frente
f
ao seeu
an
ntigo Quarteel Geral – T
TeresinaǦPI (Foto: Auto
or
desconhecido//AcervoPM
MPI).

5.1

Orquesstra da PM
MPI

Algum
mas fontes bibliográfica
b
as consultadda registram
m que no innício do Sécc. XX foi organizada
o
n
na
9
estrutuura da Bandda de Músicaa da Políciaa Militar do Piauí
P
uma Orquestra
O
com uma formação
f
quue
mais se
s assemelhaa a formaçãão de uma camerata.
c
Essta formaçãoo era compoosta de 30 componente
c
es,
para atuar
a
junto aos
a diversoss eventos daa sociedade do momennto. A referiida orquestrra tinha entrre
seus inntegrantes, além dos músicos
m
miilitares, dez músicos civis
c
que fooram contraatados, dentrre
9 Diferrentemente doo modelo de orquestras
o
oitoocentistas do período clásssico que culm
minou nas gran
ndes formações
instrum
mentais, essas chamadas
c
“orrquestras” sãoo grupos híbriidos de músicoos de sopro, ccordas, percussão e até pianno,
que têm
m suas atuaçõees marcadas prrincipalmentee pelas apresen
ntações especiificas.
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estes, o seu próprio maestro o mestre Napoleão Teixeira que já atuava à frente da Orquestra Seis
Bemóis da Companhia de Cinema que funcionava no Teatro 4 de Setembro. Sobre essa orquestra
no livro "Soldados de Tiradentes", [Ed. Artnova; 1975], os autores Celso Pinheiro Filho e Lina
Celso Pinheiro, assim se reportam:
“Com o correr dos tempos, a banda foi sendo ampliada com aumento do
numero de seus componentes e atualizado seus instrumentos. Neste particular,
obedeceu ao desenvolvimento das bandas em todo o mundo, como veremos
adiante, chegando mesmo a sofisticar-se. Como o gosto artístico da cidade já
estava mais apurado, houve necessidade de acrescentar novos instrumentistas
para formação de orquestras destinadas aos bailes. Em 1913 veio a Lei nº 750,
de 02-06, autorizando contratar mais dez músicos para formação de uma
orquestra de instrumentos de corda: violino, flauta, trompa, fagote, oboé. A
mesma lei estabelecia que a renda da banda seria metade para a corporação e
metade para os músicos”. (Celso Pinheiro e Lina Pinheiro).

Registro da existência da Orquestra da PMPI encontra-se em algumas fontes bibliográficas como
no Livro Praça Aquidaban, de Arimateia Tito Filho (1975), Ed. Arte Nova. Como podemos ver
no recorte abaixo:
“Em 04 de novembro de 1929, em Festival organizado pelo maestro francês
Fernand Jouteux no Theatro 04 de Setembro, houve um concerto com a
presença de muitos músicos convidados da cidade e visitantes, entre estes uma
orquestra com 30 músicos da banda de música da Policia Militar dirigida pelo
maestro Napoleão Teixeira”.

É interesse observar os dirigentes da Polícia Militar, desta época, investir na formação de uma
orquestra com uma função que, a nosso ver, foge aos propósitos e finalidade de uma banda militar
na caserna.
5.2

Jazz Band da PMPI

Na década de 20, marcada pelo fim da Primeira Guerra Mundial, o Brasil passa por uma nova
efervescência cultural, sobretudo sob a influência da cultura norte americana. Nesse período
chegam ao Brasil três veículos muito importantes na difusão da informação e da música em
especial: o rádio, em 1922; a gravação eletromagnética, em 1927; e o cinema falado, em 1929.
Essa foi a base que viria a moldar um importante período da nossa comunicação de massa, até o
fortalecimento da TV na década de 60.
A influência da cultura norte americana popularizou no Brasil a partir dos anos 30 o uso da
formação jazz band como um grupo específico, em que as bandas de música eram caracterizadas
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com repertório
r
paara ritmos dançantes
d
e animados.. Nessas formações erra comum a inclusão de
d
acústico.
instrum
mentos de cordas
c
comoo o banjo e contrabaixo
c
Sobre as Jazz Bannds brasileirras, Jair Paullo e Rael Fiszol, em seuu Jazz-Ban
nds no Brasil, afirmam::
“As jazz-bands brasileeiras se esp
“
pelharam mais
m
em um
m modelo de
d formaçãão
innstrumentall e de perforrmance do que em um modelo proopriamente musical com
m
a linguagem
m jazzística”
”. (Jair Paulo
o e Rael Fisszol)

Os reggistros mosttram que a Banda
B
da PM
MPI passou
u a fazer usoo dessa form
mação no seeu cotidiano a
partir da
d década de
d 30 (sec. XX),
X tendo a condução do
d músico e mestre Sebbastião Simp
mplício.

Na
a Foto: Jazzz Band da Polícia Miliitar do Piau
uí
(1937). [foto:: Autor dessconhecido /
/ Acervo da
d
Fa
amíliadomeestreSebastiãoSimplício
o].

Identificaçãão da fotogrrafia: em pé
Id
p (da esq. para direitta), Sebastiião Simplíciio
(s alto), Genésio
(sax
G
(trrompete), Luiz
L
Simplíccio (sax tennor), sem identificaçã
i
ão
(s
(sousafone);
; Pedro Diocesano
D
e Antonio Rodriguess (trombon
ne). Músicoos
seentados (essq. para direita):
d
Diiego Caxiennse (pandeeiro), Silvesstre (banjo)
o),
V
Vicente
Lunaa (bombo), sem identifi
ficação (bannjo), Leocáddio (banjo).

Sobre as apresenntações do Jazz-Band
J
d PMPI dirigida
da
d
peloo maestro S
Sebastião Siimplício, seeu
filho, Josué
J
Simp
plício, diz:
"A Orquesttra Jazz Band
B
da PMPI
P
se apresentavaa nos gra
andes bailees
p
promovidos
pelo tradiccional e arristocrático “Clube doos Diários”
”, na épocaa,
reeduto da alta sociedade teresinense, incluinndo-se, tam
mbém, os an
nimadíssimoos
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bailes carnavalescos, realizados no período de “Rei Momo”, bem como nos
clubes sociais de outras cidades da nossa região”. (Josué Simplicio).

Geraldo de Sousa Câncio, em sua excelente pesquisa intitulada: Banda de Música: Sua História,
publicada no informativo da Polícia Militar do Piauí (Mafrense) no ano de 1986, números 05, 06 e
07, afirma sobre o Jazz Band da PMPI:
“Em 1962 a banda de música perde o seu grande maestro Capitão Sebastião
Simplício, que se transferiu para a reserva remunerada, com os proventos de
Tenente Coronel. Mesmo na reserva, o grande maestro Sebastião Simplício
continuou à frente do famoso Jazz Band, um conjunto musical composto de 16
figuras, admirado e preferido pela sociedade teresinense. O Jazz Band era
mantido pela Banda de Música da Policia Militar e com ela faziam sucesso
junto a toda comunidade piauiense. Mais tarde, acometido de uma congestão
cerebral, o Ten. Cel. Sebastião Simplício deixou, para a tristeza dos seus amigos
e admiradores, definitivamente as suas atividades artísticas, vindo a falecer
logo depois. Porém ainda hoje em toda a Polícia Militar e em Teresina, o seu
nome é lembrado como um dos maiores músicos do Piauí”. (Câncio / PMPI
1986).

5.3

Conjunto Musical “Os Milionários”

No início dos anos 60 do sec. XX, a produção da música de entretenimento passava por mudanças
radicais. As orquestras de salão ou jazz bands que estiveram em voga desde o início do século
davam lugar às novas formações musicais advindas da revolução causada pela amplificação
elétrica e sua utilização nos instrumentos musicais. Surgem então os modernos conjuntos musicais,
uma formação bem mais leve que as grandes orquestras de música popular, composta apenas por
uma seção de base-harmônica: guitarra, contrabaixo, órgão e bateria jazz, e uma seção de metais.
Buscando adequar-se aos novos tempos, em 1963 a PMPI cria o conjunto musical Os
Milionários. A organização do novo conjunto ficou a cargo do maestro Luiz Santos, que para
isso contava com integral apoio do comandante da corporação, o então Coronel Torres de Melo.
O nome do grupo “Os Milionários” é uma homenagem ao compositor José Bispo, integrante da
Banda PMPI e autor da música O milionário, um dos sucessos do conjunto.
Desde então, os locais que antes eram animandos pelo Jazz Band da PMPI, como as tradicionais
tertúlias do famoso Clube dos Diários de Teresina, passaram a contar também com a presença do
Conjunto Os Milionários.
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Na
a Foto: Conj
njunto “Os M
Milionários” (Foto: Auto
or
desconhecido / Acervo: ffamíliar do mestre Artu
ur
Peedreira).

O connjunto “Os Milionárioos” logo toornou-se mu
uito popularr nos estaddos do Piau
uí, Ceará e o
Marannhão, e o governo
g
do Piauí, de tãão grande entusiasmo,
e
através doo comandan
nte da PMP
PI,
contraatou de Forttaleza-CE a gravadoraa Orgacine,, que, ao chhegar em T
Teresina, insstalou-se noos
estúdioos da Rádioo Pioneira e gravou coom o grupo “Os Milion
nários” toddo o materiaal para ediçãão
de um
m long play (LP)
(
do messmo.
A graavação do LP
L teve preensagem naa RCA Viictor de Sãão Paulo e dentre as canções quue
compuunham estaavam: Baiãoo da Saud
dade e Sim
mplício e seeu Clarinette, (de Luiss Santos); O
Milion
nário (José Bispo); Lin
nda (Bruno do Carmo) e Olha a Bossa
B
(Simpplício), Mam
mbo do Piau
uí
(Simplicio). Esse histórico LP
P foi gravaddo em 1965 e o grupo “Os
“ Milionáários” era co
omposto poor:
n Setúbal (piano soloovox), Artu
ur Pedreirra
Simpllício Cunha (saxofonee e clarineete), Edilson
(bateriia), Lourivaal Marquess (baixo), Bruno
B
do Carmo (guitaarra), Gabrriel Oliveira
a (percussãoo)
e Joãão de Deuss (cantor). Segundo ass informaçõ
ões do maeestro Luiz Santos, o conjunto Os
O
Milion
nários existtiu de 1963 a 1970.
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Na Foto: Conjunto “Os Milionários” (Foto: Autor
desconhecido / Acervo: famíliar do mestre Artur
Pedreira).

Identificação da fotografia: (da esq. para direita), Maestro Luiz Santos
(coordenador), Lourival Marques (baixo), Bruno Carmo (guitarra), Simplício
Cunha (sax tenor e clarinete), Edilson Setúbal (acordeon e piano solovox);
Gabriel Oliveira (percussão), Arthur Pedreira (bateria Jazz), e João de Deus
(Cantor).

5.4

Banda PMPI / Unidades do Interior

Em 1968 o Comando da PMPI, com a finalidade de descentralizar as atividades da Banda PMPI e
assim diminuir seus constantes deslocamentos da capital aos municípios mais distantes, criou três
unidades da banda que foram instaladas nos batalhões do interior que existiam à época. Assim, no
Segundo, no Terceiro e no Quarto Batalhão Policial Militar (2º, 3º, 4º BPM), localizados
respectivamente nas Cidades de Parnaíba, Floriano e Picos, foram instaladas uma unidade da
Banda PMPI. Cada banda de música teve de início quinze (15) componentes e logo foram
integrando se na vida cultural destes municípios e com o tempo fazendo sua própria história,
cumprindo assim os objetivos que motivaram a criação de ambas.
Luiz Santos, o maestro que estava à frente da Banda PMPI nesta época, em depoimento para a
pesquisa “Banda de Música: Sua História” (1986), publicada no informativo da Polícia Militar
do Piauí (Mafrense) de Geraldo Sousa Câncio, fala sobre esse momento da interiorização da
Banda PMPI:
“Em 1968, no Comando do Coronel Duarte de Sousa Rosa, os Batalhões foram
dotados de suas Bandas de Música, com a mesma finalidade da Banda da
Capital, instalada na época no Quartel do Comando Geral da Praça Pedro II.
Hoje no Quartel do CFAP. Cada Banda de Música das Unidades do interior
tiveram de início 15 componentes. No 2º Batalhão, com sede em Parnaíba,
esteve como Regente o então 1º Sargento Simplício de Morais Cunha. No 3º
Batalhão, em Floriano, sob a Regência do 1º Sargento Artur do Monte Pereira,
e no 4º Batalhão, em Picos, sob a Regência do 1º Sargento Antônio Ducarmo
Oliveira. Com a criação das Bandas do interior, a Banda da Capital foi
poupada de constantes maratonas em carrocerias de caminhões, atendendo os
Batalhões, assim como aos diversos pedidos de comunidade”.

Estas unidades da Banda PMPI instaladas nos batalhões das Cidades de Parnaíba, Floriano e Picos,
mantiveram-se em plena atividade, basicamente, até o início do século atual, quando, à medida que
seus integrantes foram aposentando-se e no efetivo não havia quem os substituísse, foram
inviabilizando seu funcionamento e posteriormente sendo desativadas. Na Cidade de Picos desde
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1996 a banda enccontra-se nessta situação e os poucos componenntes que havvia em seu efetivo
e
foram
m
transfeeridos para a banda daa capital. Naas Cidades de Parnaíbba e Florianno os músicos que aindda
existem
m estão inteegrados ao policiament
nto ostensivo
o do batalhãão e só form
mam na ban
nda em raraas
ocasiõões de soleenidades militares
m
como os desfiles cíviccos do diaa 07 de Setembro em
m
comem
moração ao aniversario da indepenndência do Brasil.
B
5.4.1. Banda
B
de Música PM
MPI / 2º BPM
B
- Parrnaíba –PII
A Bannda de Múúsica da PM
MPI do 2º Batalhão
B
em
m Parnaíbaa teve comoo primeiro regente o 1º
1
Sargeento Simplíício de Morais Cunhaa. Outros mestres
m
que passaram ppor essa baanda: Capitãão
Nobree, Tenente Aguiar
A
(Zuulite), Tenennte Teixeiraa, Tenente Lima, Tennente Felipee, Subtenent
nte
Flávioo. Dentre oss músicos quue integraraam e ainda integram
i
oss quadros daa Banda PM
MPI/2º BPM
M,
temos: Sargento Hermógeenes, Subteenente Airees, Subtennente Airtonn, Subteneente Aguiaar,
Subtennente Françaa, Sargento Araújo, denntre outros.
Hoje, os policiaiss músicos que
q ainda enncontram-see lotados noo quadro daa Banda PM
MPI/2º BPM
M,
p
o ostensivo
o da área do
d batalhão e a bandaa encontra-sse
estão sendo utilizzados no policiamento
desativvada.

Na
a Foto: Simp
plício Cunha
a foi o mestrre o primeirro
meestre da Banda PMPI d
do 2º BPM na
n Cidade de
d
Pa
arnaíba–PI (Fotorealizzadaem29Ǧ11Ǧ
Ǧ 2007po
or
Ro
ochaSousa).

5.4.2. Banda
B
de Música PM
MPI / 3º BPM
B
– Flooriano - PII
A Bannda de Múúsica da PM
MPI do 3º Batalhão
B
em
m Floriano teve comoo primeiro regente o 1º
1
Sargeento Artur do Monte Pereira, noo entanto por
p lá passarram como m
mestres Sarrgento Elizeeu
Filho, Sargento Bispo,
B
Capittão Filho, Capitão
C
Cun
nha, Tenentte Arinaldo,, entre outro
os. Dentre os
o
músicoos que integgraram o traabalho destaa banda temo
os ainda os sargentos Jo
José Ferreiraa, João Pauloo,
Izidoriio, Oliveira,, Rodrigues, e os que aiinda se enco
ontram lotaddos em seu quadro, meesmo a bandda
estanddo desativadda, como o Subtenente
S
T
Temístocles
s e o Sargennto Décimo.
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Na
a Foto: Teneente Artur ffoi o primeiiro mestre da
d
Ba
andaPMPI/
/ 3ºBPMǦ(F
Foto:AcervodaFamília).

5.4.3. Banda
B
de Música PM
MPI / 4º BPM
B
- Picoos - PI
A Bannda de Músiica da PMP
PI do 4º Bataalhão em Piicos teve coomo primeirro regente o 1º Sargentto
Antôn
nio Ducarm
mo Oliveiraa. Outros mestres
m
que passaram por
p essa bannda: Subten
nente Tomaaz,
Tenennte Reginalddo, Tenentee Fraz. Desstacamos taambém os músicos
m
quue fizeram parte de seeu
trabalhho, contribuuindo para sua históriaa. São eles: Cabo J. Vieira,
V
Soldaado Valdim
miro, Soldaddo
Gonzaaga, Soldaddo Siqueira,, Soldado Marcos.
M
Essa banda encontra-se
e
desativada por falta de
d
efetivoo.

Na
aFoto:CapiitãoAntonio
odoCarmoffoioprimeirro
meestre da Ban
nda PMPI // 4º BPM Ǧ (Foto:
(
Acervvo
Su
ubtenenteTeemístocles).
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6

Os Mestres Regentes-Chefes
Desde sua fundação, em 1875 até o ano 2013, a Banda de Música da Policia Militar do Piauí teve
dezoito (18) mestres regentes-chefes que se sucederam no direcionamento de suas ações ao longo
de sua história. Organizamos neste tópico uma lista desses mestres obedecendo à ordem
cronológica de sucessão de cada um dos mestres a partir da implantação da banda até o ano 2013.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

João Pedro Sanches – mestre-regente fundador da Banda PMPI (1875);
Pedro Alcântara Filho – mestre-regente do final do sec. XIX ao inicio do sec. XX;
Cornélio Pinheiro – mestre-regente da Banda PMPI na década de 10 do séc. XX;
Napoleão Teixeira – mestre da Banda PMPI na década de 20 do séc. XX;
Tomaz Pedreira – mestre-regente da Banda PMPI na década de 30 do séc. XX;
Sebastião Simplício – mestre-regente da Banda PMPI na década de 50 do séc. XX;
Luiz José dos Santos - mestre-regente da Banda PMPI na década de 60 do séc. XX;
Elizeu Nascimento - mestre-regente do final da década de 60 do séc. XX;
João Aguiar Costa - mestre-regente do inicio da década de 70 do séc. XX;
Simplício de Moraes Cunha - mestre do final da década de 70 do séc. XX;
Raimundo Nogueira da Silva – mestre-regente do inicio da década de 80 do séc. XX;
Alziro Rosa da Silva - mestre-regente no final da década de 80 do séc. XX;
José Elton Oliveira - mestre-regente do inicio da década de 90 do séc. XX;
Gonçalo Rodrigues Nobre - mestre-regente no final da década de 90 do séc. XX;
Atenor Aguiar Teixeira - mestre-regente na transição do sec. XX para XXI;
Sebastião de Freitas Cunha – mestre-regente no inicio da primeira década do séc. XXI;
Isácio dos Santos – mestre-regente da Banda PMPI do final da primeira década do século
XXI até o ano 2012.
9 Roberval Nogueira da Silva – mestre-regente da Banda PMPI que a conduz a partir do
ano 2013.
6.1.

Biografia dos Mestres Regentes-Chefes

Apresentaremos neste tópico um resumo biográfico sobre cada um dos Regentes-Chefes da Banda
PMPI. Em razão da carência de dados documentais e da dificuldade em localizar alguns familiares
dos mestres mais antigos, não foi possível levantar informações que pudesse contribuir para a
organização de uma biografia mais completa sobre os mesmos.
6.1.1. Alferes João Pedro Sanches
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João Pedro Sanches é o mestre fundador da Banda PMPI em 1875 e já exercia essa função desde
quando a banda pertencia ao Estabelecimento dos Educandos Artífices. O mestre João Pedro
Sanches10, além de ser o responsável pela transição da banda do meio civil para o militar, é
também o mestre responsável pela formação musical dos músicos que compõem a primeira
formação da Banda PMPI.
6.1.2. Alferes Pedro Alcântara Filho
Pedro Alcântara Filho foi o mestre que conduziu a Banda PMPI do final do sec. XIX ao inicio do
sec. XX. A primeira notícia que temos conhecimento sobre a presença do mestre Pedro Alcântara
Filho regendo a Banda PMPI, vem dos registros das apresentações da banda no lançamento da
pedra fundamental para construção do Teatro 4 de Setembro, quando o mesmo há conduziu. Foi
muito atuante no meio musical teresinense no início do séc. XX, havendo registros também de sua
presença a frente da Banda Filarmônica “Lira Democrática”.
6.1.3. Tenente Cornélio Pinheiro
Cornélio Pinheiro foi mestre de banda, compositor e regente que conduziu a Banda PMPI na
década de 10 do séc. XX. Sem documentos que pudéssemos nos embasar a fim de acrescentar
mais dados biográficos sobre sua vida, e, apenas analisando as obras de sua autoria encontrada nos
arquivos da banda e as noticias de jornais da época, concluímos que o mesmo foi um dos mestres
com uma significativa importância na Historia da Banda PMPI. É autor da marcha São José das
Flores (1914) que se encontra no Acervo de Partituras da Banda PMPI.
Um dos registros sobre a presença do mestre Cornélio Pinheiro a frente da Banda PMPI é um
anuncio na imprensa extraída do jornal Diário do Piauí, de 01-07-1914, convidando a população
para prestigiar uma retreta da Banda PMPI na Praça Rio Branca sobre sua condução.
9 Obras Autorais para Banda de Música
Obras autorais do Tenente Cornélio Pinheiro escrita para Banda de Música e arquivadas na
Banda PMPI:
Ordem
01

Obra
São José das Flores

Gênero Musical
Marcha Polka

6.1.4. Mestre Napoleão Teixeira

10 “Em 1871, o Presidente da Província, em oficio dirigido ao mestre da banda, João Pedro Sanches, ordenava
que a mesma tocasse na porta da Matriz do Amparo, ao alvorecer do dia de Corpus Christi. Também a banda
acompanhava as procissões e encabeçava enterro de quem pudesse pagar.” (Celso Pinheiro e Lina Pinheiro).
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Mestre civil que foi contratado em 1913 pela Banda PMPI para conduzir os trabalhos musicais de
uma orquestra organizada a época na estrutura da Banda PMPI. Até onde constam os registros
documentais sobre a História da Banda PMPI, o maestro Napoleão Teixeira é o único mestre que a
Banda PMPI teve em sua história na condição de civil. Infelizmente os documentos com dados
pessoais do maestro Napoleão Teixeira não foram encontrados, no entanto os poucos registros que
temos de sua atuação no meio musical da cidade de Teresina nos mostram o mesmo, ao lado do
maestro Pedro Silva, conduzindo a orquestra “Seis Bemóis”, que era responsável para acompanhar
as seções de cinema promovidas pela companhia de cinema propriedade do maestro Pedro
Silva. A pesquisa não encontrou obras musicais com autoria de Napoleão Teixeira nas buscas feita
nos arquivos da Banda PMPI.
Um dos registros sobre a presença do maestro Napoleão Teixeira no meio musical teresinense do
início do Sec. XX encontra se registrado pelo músico e escritor Raimundo Moura Rêgo em sua
crônica Teresina do Meu Tempo (a prata da casa), publicada no livro Teresina, Ed. Projeto
Petrônio Portela, 1988. Na crônica o autor destaca os músicos que atuavam meio musical
teresinense daquela época, como podemos ver no recorte abaixo:
(...) “Convém lembrar também, com a homenagem do nosso louvor, D. Zilá Paz,
pianista, notável acompanhadora; Agripino Oliveira e Eudóxio Neves,
flautistas; Alfredo Mecenas, Zenaide Cunha e Alzira Gomes, violinistas; Durcila
Batista e Amália Pinheiro, bandolinistas; Carlindo Freire de Andrade,
contrabaixista; Napoleão Teixeira, arranjador e regente. D. Adalgisa Paiva e
Silva é outro nome que reverencio, de assídua e brilhante colaboradora, como
pianista e diretora de bailados organizados com moças da sociedade, nos
referidos momentos de arte. Os músicos que formavam os conjuntos orquestrais,
muitas vezes de mistura com elementos amadores, eram requisitados dentre os
melhores (e havia-os muitos) das bandas da Polícia Militar e do Batalhão do
Exército”. (...)

6.1.5. Capitão Tomaz Pedreira
Tomaz Pedreira foi mestre da Banda PMPI na década de 30 do séc. XX; Era um mestre muito
atuante e, segundo depoimento do Sr. Antonio Lopes (músico que serviu na banda de música
PMPI na década de 40 do sec. XX), o maestro Tomaz Pedreira era responsável em preparar o
repertório das peças de harmonias (trechos de óperas e aberturas sinfônicas) do repertório da
banda, enquanto cabia ao maestro Sebastião Simplício organizar o repertório com peças populares
tanto da banda como do Jazz Band.
Tomaz Pedreira, além de mestre da Banda PMPI, também se destacou como compositor e mestre
de bandas nas cidades da região. O músico Aldemir, em depoimento que nos foi dado no ano de
2006, afirma que o maestro Tomaz Pedreira esteve na cidade de Bacabal - MA, atuando como
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mestree de banda na
n década de
d 50 do sécc. XX. Deix
xou na Bandda PMPI o ffilho Artur Pedreira,
P
quue
era múúsico e tambbém chegouu a ocupar a função de mestre
m
de baanda na PM
MPI.
Enconntramos refeerência ao trrabalho do maestro
m
To
omaz Pedreiira à frente dda banda PM
MPI no livrro
“Praçça Aquidaban”, de A. Tito
T Filho.
“Em 01 dee janeiro de
“
d 1939, às 19 horass no teatroo 04 de Setembro
S
em
m
H
Homenagem
m ao Interventor Leôn
nidas Melo houve um concerto da
d banda da
d
P
PMPI
diriggida pelo maestro Tomaz
T
Peddreira. Enttre as peçças musicais
ap
apresentada
as estava a Abertura de O Guarani de Anntonio Carllos Gomes”.
(A
Arimateia Tito
T – 1975)).

Na
a Foto: Capiitão Tomaz Pedreira Ǧ (Foto:
(
Acervvo
da
afamília).

9 Obras Autorais paara Banda de Música
das na Bandda
Obbras autorais do Mestree Tomaz Peedreira escriita para Bannda de Músiica arquivad
PM
MPI:
Ordem
m
01
02

Ob
bra
Sargennto Joaquim
m Ferreira
Nossa Senhora doo Amparo

Gênerro Musicall
D
Dobrado
Marchha Religiosa
a

Segunndo relato dos
d familiaares do mestre Tomazz Pedreiraa, o mesmoo foi um dos
d militarees
piauiennses enviaddo pela PMP
PI junto com
m outros polliciais militaares como rreforço às trropas federaais
para coombater em
m 1932 na Revolução
R
Constitucionaalista no Esttado de São Paulo.
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6
6.1.6.
Cap
pitão Sebasstião Simp
plício
Piauieense, nascidoo em 01 de Janeiro de 1904 na cid
dade de Peddro II, inicioou sua carreiira na Policia
Militarr do Piauí em 1924, aos 20 annos, como músico dee terceira cclasse e, peelo talento e
desenvvoltura técnnica na execcução de seeu instrumeento, foi eleevado a múúsico de segunda classse
ainda no
n mesmo ano.
a No anoo seguinte jáá era músico
o de primeira
ra classe.
Entre os regentes-chefes quee a Banda PMPI
P
teve ao
a longo de sua históriaa, Sebastião
o Simplício é,
d
um dos nomes mais impoortante, prin
ncipalmentee, por suas eexcepcionaiis qualidadees
sem dúvida,
como compositorr e arranjadoor.

Na
a Foto: Cap
pitão Sebasstião Simpllício Ǧ (Fotto:
Accervofamilia
ar).

j
R
Raimundo
C
Cazé,
em seu
s trabalhoo de pesquissa “O Piau
uí na Músicca
O pesqquisador e jornalista
Popullar”, publicaado em 19772”, assim see reporta sob
bre o maestrro Sebastiãoo Simplício::
“(...) Em 1940 saiu do serviço efetivo da corpporação e, em 1946, foi
“
f reincluíddo
n graduaçãão de 1º sarrgento músicco. Em 1953 foi promoovido a subttenente e, em
na
m
1954, foi proomovido a 2º tenente, passando
p
à classificaçção de mesttre da bandda
d música. Era
de
E sempre solicitado para
p
musicaar letras dee outros autores, a quem
m
a
atendia
com extrema deelicadeza”. (Raimundoo Cazé – 19772)

Josué Simplício, filho do maestro Sebastião Siimplício, em
m depoimeento para esta
e pesquissa
realizaado em abriil de 2005, assim se reeporta sobree o trabalho que seu paai desenvolv
veu enquantto
estevee na Banda PMPI.
P
“Sebastião Simplício
“
S
naasceu na cid
dade de Peddro II – PI, no dia 01 de
d janeiro de
d
1904, filho de
d Simplícioo Pereira do Carmo e de Inocência da Anunciação Senaa.
O
Oriundo
de família pobre, teve seeu primeiroo contato ccom a músiica ainda na
n
innfância, quaando lhe fooram transm
mitidos alguuns conheciimentos elementares em
m
suua terra naatal. Desde logo se apa
aixonou porr esta nobree arte que lhe
l estava no
n
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sangue, de tal forma que, por si só, quase que instintivamente, foi adquirindo
conhecimentos nas partituras que cuidadosamente analisava e na combinação
dos sons que escutava, até vir a ser um hábil compositor, além de um exímio
instrumentista. Veio para Teresina em 1924 já como músico saxofonista
respeitado e ingressou na Polícia Militar do Piauí como integrante da banda de
música da corporação.
Durante o longo tempo em que esteve na Banda de Música da Polícia Militar,
compôs e arranjou um grande acervo de obras musicais, destacando-se várias
composições como dobrados, hinos, marchas militares, canções militares,
marchas fúnebres e sacras (executadas nas tradicionais procissões de Bom
Jesus dos Passos e do Senhor Morto) e outras composições, além de inúmeros
arranjos musicais.
Entre as décadas de 40 e de 50, quando a banda da PMPI esteve sob seu
comando, destacou-se com a participação efetiva da banda nas tradicionais
retretas das Praças Rio Branco e Pedro II. Destacou-se também à frente da
Banda PMPI durante a realização do 1° Congresso Eucarístico do Piauí
(evento litúrgico, promovido pela Arquidiocese de Teresina em 1960). Naquela
ocasião, foram convidadas para participar da parte musical do evento a Banda
de Música dos Fuzileiros Navais, do Rio de Janeiro, e a Banda de Música da
Polícia Militar do Piauí que, sob sua regência, destacou-se ao fazer uma
apresentação memorável.
Mesmo exercendo a função de Maestro Regente da Banda de Música da Polícia
Militar, ele criou uma Orquestra Jazz Band com músicos da própria Banda
PMPI, que se apresentava com brilhantismo nos principais bailes e festas da
cidade, como os grandes bailes promovidos pelo tradicional “Clube dos
Diários”, na época reduto da alta sociedade teresinense, incluindo-se, também,
os animadíssimos bailes carnavalescos, realizados no período de “Rei Momo”.
Nessa mesma época, com a criação e funcionamento da Rádio Difusora de
Teresina, a primeira emissora de rádio do Estado, criou e foi o maestro de uma
orquestra da emissora, que participava dos programas musicais e,
principalmente, dos programas de auditório, que tinham a participação dos
artistas da nossa terra e de fora.
Na banda de música da PMPI fez carreira de soldado-músico ao posto de
capitão–maestro, conquistando a estima, admiração e respeito de todas as
pessoas que o conheceram, dentro e fora da corporação. Na década de 60, foi
acometido de um Acidente Vascular Cerebral, tendo ficado semiparalítico,
impossibilitado de exercer em toda sua plenitude suas atividades tanto como
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militar quanto como músico.
Remunerada da Polícia Militar.

Por esse motivo, passou para a Reserva

Mesmo limitado em sua capacidade laborativa, isso não foi capaz de fazer
esquecer o seu amor pela música e também pela sua querida Banda de Música.
Nesse período, ainda conseguiu compor alguns dobrados militares, mesmo
contando com uma imensa dificuldade para escrever música, pois não fazia
nenhum movimento com o braço e a mão direita e também tinha grande
dificuldade para locomover-se, devido o lado direito do corpo ter ficado sem
movimento.
Apesar de todas essas dificuldades, auxiliado por seu filho, uma vez por semana
deslocava-se até o Quartel da Polícia Militar, na época localizado na Praça
Pedro II, e lá se dirigia ao Alojamento da Banda de Música, a fim de assistir
aos ensaios da mesma.
No dia 28 de outubro de 1970, aos 66 anos, após ser acometido novamente por
outro Acidente Vascular Cerebral, Sebastião Simplício faleceu, deixando a
esposa Maria da Silva Simplício e os dois filhos, Josué Simplício e Maria de
Fátima Simplício”. (Josué Simplício – Depoimento / 2005).

9 Obras Autorais do Mestre Sebastião Simplício para Banda de Música
Sebastião Simplício era compositor muito criativo, compunha com muita facilidade e deixou uma
coleção de obras bem estruturadas com melodias belíssimas. No quadro abaixo a relação de suas
obras autorais escritas para Banda de Música que encontram-se arquivadas na Banda PMPI:
Ordem
01
02
03
04
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Obra
Bom Jesus dos Passos
Gloria ao Cristo Rei
Sentimental
Santa Cecília
Gloria a Deus
Dagmar
Senhor Morto
Marilene
Meire
Amparo
Canção do Centenário
Canção da Cia Escola
Canção do Centenário a Igreja a N.
S. do Amparo
Benedito José da Luz
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Gênero Musical
Marcha-solene
Marcha-solene
Marcha-solene
Marcha-solene
Marcha de Procissão
Marcha de Procissão
Marcha Fúnebre
Valsa
Valsa
Valsa
Canção Cívica
Canção Militar
Marcha Hino
Dobrado

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Coronell Duarte Soousa Rosa
Coronell Flavio Meeireles
Coronell Jerônimo Rodrigues
R
Alves
A
Comanddante Darioo Coelho
Noite dee Luz
Ontem Partiste
P
Maria de
d Fátima
Não Diggo o Teu Noome
Meu Deeus Eu Peçoo Perdão
Flôr do Nordeste
Quandoo Eu Te Vejoo
Josué
Clotildee
Sofia

Doobrado
Doobrado
Doobrado
Doobrado
B
Bolero
B
Bolero
B
Bolero
B
Bolero
B
Bolero
B
Bolero
B
Bolero
Foox-Trot
Foox-Trot
Foox-Trot

Na
a foto: Partee instrumen
ntal da músiica “Josué” de
d
au
utoria do maestro
m
Seb
bastião Simplício. (Fotto:
AccervoBandaPMPI).

umas a Seb
bastião Simplício
9 Homenagens Póstu
Desdee que faleceuu em 1970, a memóriaa do maestro
o Sebastião Simplício aainda não haavia recebiddo
um recconhecimennto público à altura de seu trabalho
o em prol da
d música nna PMPI, no
o entanto, em
m
25 de Julho de 2006,
2
durannte as com
memorações do 171º Aniversário
A
o da PMPI, o maestrro
Sebasttião Simplíccio foi hom
menageado com
c a medaalha do Méérito Policiaal Militar (in memóriaa),
entreggue a seus faamiliares pellos bons serrviços prestaados à corpooração PMP
PI.
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Na
a foto: Ma
aria de Fáttima, filha do maestrro
Sebastião Sim
mplício, ao
o lado doss familiarees,
reccebendo dass mãos do C
Capitão Isácio dos Santo
os
(RegenteǦCheffe da Banda
a PMPI), a medalha do
d
MééritoPolicialMilitar(pó
ósǦmorte),co
oncedidapella
PM
MPI ao maeestro pelos b
bons serviço
os prestado à
Co
orporação.

Outra homenagem
m feita ao maestro Seebastião Sim
mplício acoonteceu em
m 27 de Jullho de 2006,
morações doo 131º Anivversário da Banda PM
MPI. No eveento, a Policcia Militar do
d
durantte as comem
Estadoo do Piauí organizou
o
u grande Encontro de Bandass para comeemorar o an
um
niversário da
d
Bandaa PMPI. O referido
r
encoontro foi reaalizado na Praça
P
João Luiz
L Ferreiraa (Centro dee Teresina), e
homennageou o mestre
m
Sebasttião Simpliccio foi dado
o um destaquue especial ààs suas obraas, que foram
m
executtadas pelas Bandas Maestro
M
Luiiz Santos, 25º
2 BC, 16 de Agostoo e PMPI. A família do
d
maestrro foi repreesentada no encontro por
p seus filh
hos Josué Simplício
S
e Maria de Fátima
F
e suua
sobrinnha Irene Sim
mplício quee, além de acompanhar
a
as homenaagens, receberam ainda das mãos do
d
Coman
andante Geraal da PMPI uma placa alusiva
a
ao evento.
ev
Obras de Sebastiião Simplíccio executaddas durantee o Encontrro de Bandaas em comemoração ao
a
131º Aniversário
A
o da Banda PMPI:
Ban
nda Maestrro Luiz Santtos
x Dobrado Capitão
C
Benndito José da
d Luz
Ban
nda do 25º BC
B
C
te Dário Cooelho
x Dobrado Comandant
Ban
nda 16 de Agosto
A
x Valsa Marrilene
nda PMPI
Ban
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x Fox-trot Sofia
S
x Bolero Maaria de Fátiima

Na
a Foto: Jo
osué Simplíício (filho do maestrro
ho
omenageado)) recebendo
o das mãoss do Coronel
Ed
dvaldo Marq
ques (Coma
andante Gerral da PMP
PI)
um
ma placa alu
usiva ao 131
1º Aniversarrio da Band
da
PM
MPI em hom
menagem ao
o seu pai. (Foto: Roch
ha
Sousa).

a Foto: Músicos,
M
pa
arentes e amigos qu
ue
Na
conviveram com
c
o maesstro Sebastiião Simplíciio
esttiveram preesentes na h
homenagem
m que lhe foi
f
prestadano13
31ºAniversa
ariodaBand
daPMPI.

Identificaçãão da fotoggrafia: (sen
Id
ntados em frente,
f
da eesquerda para direita)):
S
Sargento
Ellizeu Filho, Capitão Nogueira
N
e sua esposaa D. Jesus, e o Coroneel
R
Renato
(Ex-C
Cmt da PMP
MPI e contem
mporâneo doo maestro), (Foto: Roccha Sousa).
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Na
aFoto:Osm
mestresdeba
andaseosco
onvidadosem
m
po
ose ao fina
al do Enccontro de Bandas em
m
comemoração
oao131ºAniversárioda
aBandaPMP
PI.
oto:RochaSSousa)
(Fo

Identificaçãão da fotoggrafia: (Da esquerda para
Id
p
a direeita): Maestro Linharees
(m
(mestre
da Banda
B
16 de
d Agosto), Tenente Nuunes (mestree da Banda
a do 25º BC)
C),
E
Elizeu
Filhoo (ex-mestrre da Band
da PMPI), pessoa
p
nãoo identifica
ada, Coroneel
L
Lídio
Filho, Coronel Pereira, Marria de Fátim
ma Lopes (hhomenageada), Coroneel
R
Renato
(ex-ccomandantee da PMPI), José Reis Pereira (SSecretario de
d Cultura da
d
C
Cidade
de Teresina),
T
C
Coronel
Edvvaldo (Comandante Geeral da PM
MPI), Capitãão
A
Aguiar
(ex-m
mestre da Banda
B
PMP
PI), Eduardoo Guimarãees (mestre da
d Banda 16
1
d Agosto), Capitão Isáácio (mestree da Bandaa PMPI), Ellton Oliveirra (ex-mestrre
de
d Banda PM
da
MPI), Coronel Prado (Sub-Coman
(
ndande da P
PMPI).

6
6.1.7.
Coroonel Luiz José dos Santos
S
Luiz José
J dos Sanntos, ou Maaestro Luiz Santos, com
mo era maiss conhecido,, nasceu em
m 03-05-19222,
em Valença
V
(PI)). Em 19399 quando tiinha dezesssete (17) annos veio coom a famíliia morar em
m
Teresiina, onde, a partir de 19941, iniciou seus estudo
os musicais com
c o mesttre Antonio
o Rodriguees,
um doos músicos da
d Banda PM
MPI muito considerado
o a época e que ministrrava aulas para
p iniciaçãão
e aperrfeiçoamentoo de músicoos. O livro “Luiz
“
Santtos: Memórria Piauien
nse”, publicaado em 19992
pela Fuundação Jossé Elias Tajra, assim see refere sobrre esse mom
mento da vidda do maestrro:
“Foi então que
“
q Luiz Saantos teve o primeiro contato para valer co
om a músicaa.
E conversaas com am
Em
migos, soubee que um certo
c
Antonnio dava au
ula de teoriia
m
musical
e haabilitava jovvens interesssados a toccarem difíceeis instrumeentos. Contoou
a novidade ao
a irmão Joosé Firmino
o e os dois foram
f
procuurar o hom
mem, que erra
o mestre Anttonio Rodriggues, que see tornaria o seu primeiiro professo
or de músicaa.
N
Nessa
épocaa, por voltaa de 1941,, o interesssado Luiz SSantos trab
balhou com
mo
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copeiro no Bar
B Rio Braanco, onde manteve esstreitos conntatos com senhores
s
quue
fa
falavam
de grandes
g
mússicos nacion
nais e cantaarolavam oss sucessos do
d momentoo.
Estudando, Santos com
E
meçou a deesenvolver seu gosto ppela a mú
úsica. Mestrre
A
Antonio
Roddrigues lhe dava
d
instruçções e detallhes e recebbia de volta a dedicaçãão
e aprendizaddo rápido. O futuro prrofessor e maestro
m
passsou a circu
ular entre os
o
m
músicos
conhecidos da época e ap
prendeu muiito com eless. Trabalhou
u no Bar Riio
B
Branco
até 44, quandoo foi para o Exércitoo. Ao chegaar ao 25º Batalhão de
d
C
Caçadores,
j tocava trrompete e see destacavaa como um bbom instrum
já
mentista. Este
fa norteou-lhe a carreeira como militar
fato
m
e prof
ofissional m
músico.
Rapidamentee integrou a excelente banda do batalhão.
R
b
SSantos podia
a sempre seer
v
visto
discutindo susteniidos, pentag
grama e sem
micolcheiass, em círcullos exclusivvo
n âmbito doo quartel. Os
no
O primeiros amigos daa época eraam os bons profissiona
p
is
d Banda doo 25º BC, reegida pelo maestro
da
m
Briggada Aristiddes. Após seer licenciaddo
em 1945, atuou
a
comoo músico instrumentiista pelo iinterior do
o Maranhãoo,
p
passando
poor Cidades como Mata
a do Nascim
mento, hoje Don Pedro
o e São Luiis.
N
Nessas
altuuras, Luiz Santos já
á era conhhecido pello talento para tocaar
innstrumentoss de soproo. No dia 30 de Abrril de 19466, depois de
d conversaar
d
demoradame
ente com Dona Benediita (sua esposa), entrouu para a Po
olicia Militaar
d Piauí.” (L
do
Luiz Santoss: Memória Piauiense - 1992).

Após ingressar
i
naa Policia Miilitar do Piauuí, em 30 de
d abril de 19946, passouu a servir naa banda com
mo
músicoo trompetistta, e ali fez carreira
c
de soldado-mú
s
úsico ao possto de Capitãão Maestro,, intercalanddo
todas graduaçõess, indo paraa a reserva remuneradaa (aposentaadoria do m
militar), com
m o posto de
d
Tenennte Coronel.
Comoo maestro chhefe da Bannda PMPI, Luiz
L Santoss foi um coompetente reegente, sem
mpre pronto a
ajudarr e a resolveer problemaas musicais da banda daa corporaçãão. Essa suaa característiica, aliada ao
a
fato dee ser um doos grandes músicos
m
de seu tempo, conhecido em todo o P
Piauí, o fezz conquistarr a
estimaa e a admiraação de todaas as pessoass que o conh
heceram.

Na
a Foto: Corronel Luiz SSantos (Foto
o: Acervo da
d
fam
mília).
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Gerardo de Sousa Câncio, em pesquisa sobre a História da Banda PMPI intitulada: “Banda de
Música: Sua História” (1986), publicada no informativo da Policia Militar do Piauí (Mafrense)
ano I, nos nºs 05, 06 e 07, nos fala sobre o trabalho desenvolvido pelo Maestro Luiz Santos à frente
da Banda PMPI. Nesse trabalho simplesmente necessário, que o ilustre Coronel Câncio teve a
iniciativa de organizar quando ainda era chefe da 3ª seção da PMPI, Luiz Santos deu um
depoimento acerca do trabalho que desenvolveu e de suas vivências na corporação. Confira o
trecho do trabalho, quando se refere ao maestro Luiz Santos:
“Em julho de 1962, o Maestro Luiz Santos, assumiu a batuta da Banda de
Música da Policia Militar do Piauí como 2º Tenente. Antes fizera seus estudos
de regência e harmonia no Conservatório Alberto Nepomuceno, em Fortaleza –
Ceará.
No ano de 1964 o maestro Tenente Luiz Santos já se tornava conhecido e
admirado pelo sucesso alcançado e, no Comando do então Cel. Torres de Melo,
a Banda PMPI percorreu todas as cidades sedes de batalhões e companhias,
numa maratona denominada de “Operação Amizade”, fazendo a integração da
PMPI com a População Interiorana. O Maestro Luiz Santos, durante a
execução da “Operação Amizade”, se desdobrou com seus músicos, para
proporcionar às comunidades de Parnaíba, Floriano, Picos, Piripiri, Campo
Maior, São Raimundo Nonato, Simplício Mendes, Oeiras e tantas outras do
interior piauiense uma alegria contagiante e fraterna. Velhos e jovens, adultos e
crianças, já esperavam à entrada de sua cidade os integrantes da Banda de
Música da PMPI, saudando-os com fogos de artifícios, faixas de boas vindas,
numa verdadeira festa de confraternização com a sua Polícia Militar. Logo
após aquela estada de animação e de festa, a população acompanhava a Banda
de Música que partia até dois a três quilômetros da cidade, numa despedida de
saudade e ao mesmo tempo de agradecimento pelos momentos alegres e
festivos, proporcionados pela Polícia Militar, representada ali pela sua banda
de música. Estudantes e o povo em geral vibraram e até muitas vezes choravam
de emoção. E o Maestro Luiz Santos à frente, a pé, desfilando ao som de
vibrantes dobrados, como Emblema Nacional, Cisne Branco, Saudade da
Minha Terra, e outros, percorrendo bairros, sob os aplausos da população.
Foi, realmente, uma época de grande integração da Polícia Militar com a
comunidade piauiense por intermédio da sua banda de música.
E assim o Maestro Luiz Santos, promovido ao Posto de 1º Tenente e logo
depois ao de Capitão, continuou o seu trabalho admirável junto à banda de
música de extraordinária valia para a Polícia Militar do Piauí. Ele conta ainda,
no seu depoimento sobre a interiorização da Banda PMPI para as sedes de
Batalhões, o seguinte:
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“Em 1968, no Comando do Coronel Duarte de Sousa Rosa, os
Batalhões foram dotados de suas Bandas de Música, com a mesma
finalidade da Banda da Capital, instalada na época no Quartel do
Comando Geral da Praça Pedro II. Hoje no Quartel do CFAP. Cada
Banda de Música das Unidades do interior tiveram de início 15
componentes. No 2º Batalhão, com sede em Parnaíba, esteve como
Regente o então 1º Sargento Simplício de Morais Cunha. No 3º
Batalhão, em Floriano, sob a Regência do 1º Sargento Artur do
Monte Pedreira, e no 4º Batalhão, em Picos, sob a Regência do 1º
Sargento Antônio Ducarmo Oliveira. Com a criação das Bandas do
interior, a Banda da Capital foi poupada de constantes maratonas
em carrocerias de caminhões, atendendo os Batalhões, assim como
aos diversos pedidos de comunidade”.
Discorreu ainda o Maestro Luiz Santos no seu depoimento, o seguinte:
Entre os Concertos Sinfônicos mais importantes executados pela
Banda de Música da Polícia Militar, destacou-se um em 1958, com
participação de músicos do 25º BC e outros amadores da alta
sociedade, como o professor Moura Rego, a professora Maria
Mendes e outros, todos convidados pelo organizador e Regente de
Concerto, Maestro Belarmino, compositor e Maestro da Banda de
Música da Polícia Militar do Amazonas, o qual, tendo acabado de se
formar em Música, resolveu realizar uma excursão cultural pelo
Norte e Nordeste do Brasil, realizando Concertos sob sua própria
Regência e dos colegas das Bandas de Música coirmãs cedidos
pelos Comandantes das Corporações a que pertenciam,
oportunidade em que o Maestro Belarmino fazia o lançamento de
sua Sinfonia que acabara de compor, “Lenda Amazônica”, para
cuja execução ele vinha se ressentindo da falta de uma flautinista
que executasse um trecho que simbolizasse o canto do sabiá, já que
a peça representava um verdadeiro romance sem palavras inspirado
no bucolismo da Amazônia. E foi na pessoa de um dos músicos mais
famosos que nossa Banda de Música já teve, que foi o 1º Sargento
Anfrísio Barbosa do Nascimento, coadjuvado pelo seu companheiro
de Bombo, Benedito Pereira de Sousa (Benedito pau de fogo),
realizando uma perfeita dublagem ao imitarem o canto do sabiá, no
flautim e do pica-pau, no bombo, pelas castanholas, momento que
deixou o público que lotava o Salão do Clube dos Diários
empolgado com o espetáculo.

93

Na
aFoto:SargentoAnfrisio
oBarbosadoNascimentto
(Fo
oto:AutorD
Desconhecido
o).

A
Acrescentou
u ainda Luizz Santos.
Por falar em
P
e músicos importantees que passsaram pela
as fileiras de
d
n
nossa
Polícia Militar, é um dever de justiça rressaltar qu
ue, apesar da
d
c
carência
dee instrumen
ntistas natoss vocacionaados por várias
v
razõees
r
regionais
e adventos da
d música eletrônica, ainda posssuímos bonns
i
instrumentis
stas; e apeenas para citar um ddeles, o Insstrumentistaa,
c
compositor
e Arranjad
dor Simplíciio de Moraiis Cunha, que
q em váriaas
o
oportunidad
des se apreesentou tam
mbém comoo flautista com o mais
a
absoluto
successo, fazen
ndo-nos lem
mbrar o temppo de Anfrrísio Barbossa
e dos irmãoos gêmeos, Antônio João
J
e Joãoo Antônio, que fizeram
m
s
sucesso
na nossa
n
Band
da de Músicaa, como flauutistas.
O maestro Luís
L
Santos falou ainda
da do famosso Jazz Bannd, um conju
unto musicaal
composto dee 16 figurass, admirado e preferidoo pela socieedade teresinense. Faloou
taambém do conjunto eletrônico “Os Milioonários”, ttambém co
onstituído de
d
elementos da
d PM, cujoo nome foi homenagem
m ao saudooso José Biispo, um doos
m
maiores
com
mpositores da
d música popular
p
piaauiense; o 11º Sargento
o José Bispoo,
fa
falecido
em 1965, deixxou uma grande
g
lacuuna no meiio artístico
o musical do
d
P
Piauí”.
(Cânncio - 1986)).
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Na
a Foto: Maestro
M
Lu
uiz Santos regendo o
encerramento de seu co
oncerto de 50 anos d
de
mú
úsica,em19
988.

Luiz Santos
S
tambbém deixou uma
u importtante contrib
buição para a música piiauiense com
mo mestre de
d
banda,, ao formarr várias geraações de insstrumentistaas que hoje integram o movimento
o musical no
n
Estadoo do Piauí e região. Em
m Teresina, no
n inicio doss anos 70, fuundou a Bannda de Música da Escola
Técnicca Federal do
d Piauí, hojje, Instituto Federal do Piauí
P
(IFPI)).
Aindaa, como educcador musiccal, implanttou na décad
da de setentta na Cidadee de Teresin
na um projetto
pioneiiro de formaação de banndas nas esccolas públicaas estaduaiss, onde reveelou muitos dos músicoos,
regenttes e compoositores quee hoje atuam
m no meio musical.
m
Taambém form
mou diversaas bandas noos
municcípios piauieenses e maraanhenses, a exemplo daa Banda de Música Muunicipal Estrrela do Norrte
na Ciddade de Joséé de Freitas - PI, e a Bannda de Música Municippal de Nossaa Senhora dos
d Remédioos
- PI, deentre outrass.

Na
a Foto: Maeestro Luiz Sa
antos à fren
nte da Band
da
Estrela do Norte, do mun
nicípio de José de Freita
as,
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em
m 1994 Ǧ (F
Foto: Acervvo Família Maestro
M
Luiz
Santos).

Ao loongo dos seeus 86 anoss de vida manteve
m
um
ma brilhantee trajetória musical, reeconhecida e
aplauddida por todoos do meio musical, doo Estado do Piauí e região. Faleceuu em Teresin
na, em 04-0552009.
9 Obras Autorais paara Banda de Música
Coonfira no quuadro abaixxo a relaçãoo das obras autorais doo Maestro L
Luiz Santoss escrita parra
Baanda de Música e que encontram-s
en
e arquivadaas na Banda PMPI:
Ordem
m
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Ob
bra
Hino de
d Amarantee
Hino do
d River Atleetico Clube
Cançãoo da CCS
Cançãoo do 1ºBPM
M da PMPI
Capitãão Aquino
Coroneel José Ribeeiro
Coroneel Kleber
Tenentte Sebastiãoo Simplício
Baião da
d Saudadee

Gênerro Musical
Hinno Cívico
Hino Esportivo
Canção Militar
Canção Militar
Doobrado
Doobrado
Doobrado
Doobrado
B
Baião

Na
a Foto: Partte instrumen
ntal da músiica “Baião da
d
Saudade”dea
autoriadom
maestroLuizSantos(Fotto:
AccervoBandaPMPI).

96

6
6.1.8.
Coroonel Elizeu
u Ferreira do Nascim
mento

Na
aFoto:MaesstroElizeuN
Nascimento (Foto:Acervvo
da
afamília).

Elizeuu Ferreira doo Nascimennto nasceu em
e Valençaa - PI em 1916
1
e entroou na Políccia Militar do
d
Piauí em
e Dezembbro de 19377. Na pesquuisa sobre a História da Banda PM
MPI de Geraaldo de Soussa
Cânciio, transcrevvemos o tóppico em quue o pesquisador abordda o trabalhho que o mestre-regen
m
nte
Elizeuu Nascimentto desenvolvveu à frente da Banda PMPI:
P
“Em 1937 foi
“
fo aprovadoo no Curso de Corneteeiro de 2ª cllasse; em 19
938 passou a
corneteiro de
d 1ª classe e em 19
939 promovvido a Cabbo. Por neccessidade do
d
seerviço, foi destacado para
p
a cid
dade de Jerrumenha, deepois para a cidade de
d
B
Bertolínia,
v
voltando
à capital
c
em 1940, no Comando
C
doo Coronel Evilásio
E
Villa
N
Nova.
Foi criado
c
naquuele ano o Esquadrão
E
de Cavalarria e o Cab
bo Elizeu foi
fo
d
designado
p
para
a uniddade coman
ndada peloo Capitão A
Adão Gomees da Costaa.
A
Após
servir alguns messes no citad
do Esquadrrão, foi trannsferido parra o Quarteel
d Comandoo Geral e cllassificado como Caboo Mestre daa Banda de Corneteiroos.
do
P decreto do presideente José Liinhares, os músicos dee 1ª, 2ª e 3ª
Por
3 classes, do
d
E
Exército
e das
d Polícias Militares, passaram
p
p
para
a as grraduações de
d 3º, 2º e 1º
1
S
Sargentos,
r
respectivame
ente. Elizeu
u Ferreira do
d Nascimennto foi prom
movido entãão
a 3º Sargento Músico. Em 1943 foi
f promoviido a 2º Saargento; dep
pois, no anno
seeguinte, a 1º
1 Sargento;; e em seguida, já no Comando
C
doo Cel. Pedro Borges, foi
fo
p
promovido
a Subtenentee Arquivista
a da Banda de Música.
O Subtenentte Elizeu fooi-se tornando figura de
d proa da Banda de Música,
M
e no
n
C
Comando
doo Cel. Torrees de Melo alcançou o Oficialatoo, sendo pro
omovido a 2º
2
T
Tenente
e, logo depois, a 1º Tenente.
T
Coom a passsagem para
a a Reservva
R
Remunerada
a de Luís Saantos, o Ten
nente Elizeuu assumiu a batuta e fo
oi promoviddo
a Capitão Regente.
R
F para a Reserva Remunerada
Foi
R
a no Posto de Tenente
C
Coronel;
tevve como seeus contemp
porâneos os
o maestross e composiitores comoo:
S
Sebastião
S
Simplício,
L
Lauro
Lopees, José Biispo, Antônnio Rodrigu
ues, Homerro
B
Bantim,
Enééas Paulo e Leocádio
L
Nascimento”
N
”. (Câncio – 1986)
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6
6.1.9.
Cap
pitão João Aguiar
A
Coosta

Na
aFoto:CapittãoJoãoAgu
uiar(Foto:R
RochaSousa)).

João Aguiar
A
Costta ingressouu na PMPI em 12-06-1963 comoo soldado m
músico trom
mpetista. Maais
uma vez
v nos valeemos da peesquisa “Hiistória da Banda
B
PM
MPI”, de Geerardo de Sousa Cânciio
(1986)), quando esste se refere à trajetória de João Ag
guiar Costa na
n PMPI:
“O Capitãoo João Agguiar Costa
“
a. como ficcou conheccido no meio artísticco
p
piauiense,
inngressou na Polícia Militar
M
tam
mbém como soldado. Maranhens
M
e,
n
natural
de Coroatá,
C
filhho de Músiico, ingresssou na Políícia Militar do Piauí no
n
d 12 de junho de 1963, na
dia
a condição de Soldaado Músico
o pistonistaa;
d
demonstrand
do interessee em fazer carreira, inniciou os seeus estudos de Teoria e
H
Harmonia
coom o Maesttro Luís San
ntos. Passoou por todass as gradua
ações atravéés
d concursoss, alcançando ainda muito jovem o oficialatoo.
de
No Comanddo do Coroonel Canuto
N
o Tupy Calldas, já com
mo 1º Teneente, teve de
d
a
assumir
a Regência
R
daa Banda de
d Música da
d Polícia Militar, em
m virtude da
d
p
passagem
paara a Reseerva Remun
nerada do então
e
Capiitão Elizeu Ferreira do
d
N
Nascimento.
O Tenentee Aguiar foii promovidoo em seguidda ao posto
o de Capitãão
R
Regente
da Banda de Música, fazzendo outroo bom trabbalho à fren
nte de nosssa
B
Banda.
Durrante sua gestão,
g
insta
alou nos Batalhões
B
dde Floriano
o e Picos as
a
b
bandas
de música,
m
com
m jovens músicos
m
recrrutados nass áreas doss respectivoos
B
Batalhões.
Organizou o Conjuntoo Musical da Políciaa Militar, ddenominado
O
o MIL-SOM
M,
constituído de oito figguras, civis e militaress, conjuntoo que alcan
nçou sucessso
a
absoluto
tannto na capiital como no
n interior e ainda noo Estado do
o Maranhãoo.
C
Com
o apoiio do Com
mandante Geral,
G
adotoou o concurso de mússicos civis e
m
militares,
paara a gradduação de 3º Sargentoo, dando m
motivação aos
a soldadoos
m
músicos,
priincipalmentte para o esstudo aplicaado da mússica; com issto houve um
m
crescimento das bandass, quer da capital,
c
queer dos Batallhões do intterior; foram
m
seelecionadoss Sargenttos Músiccos para frequentaarem o Curso de
d
A
Aperfeiçoam
mento de Saargentos Mú
úsicos, na Escola
E
de F
Fuzileiros Navais
N
do Riio
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de Janeiro. E por duas vezes os nossos Sargentos obtiveram aprovação, com
notas expressivas, demonstrando o alto grau de capacidade artístico-musical do
nosso meio. O Capitão Aguiar, jovem ainda e demonstrando grande interesse
pelo progresso da banda de música da Polícia Militar, foi designado pelo
Comandante Canuto Tupy Caldas para participar do II Encontro Musical no
Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro, cuja finalidade foi o
intercâmbio de conhecimentos regionais entre Maestros de Bandas e
Professores de Educação Artística-Musical, com aulas intensivas de harmonia,
teoria instrumental e expressão corporal”. (Câncio – 1986).

O mestre João Aguiar Costa deixou o Comando da Banda PMPI no ano de 1981, indo para a
reserva remunerada da PMPI, quando assumiu a direção da Banda 16 de Agosto da Prefeitura de
Teresina onde se manteve até o ano de 2008 e aposentou-se compulsoriamente.
João Aguiar era um músico bastante conhecido no meio musical piauiense, e enquanto sua saúde
permitiu sempre esteve presente nos eventos musicais da cidade, mas, a partir do ano 2008, já com
sua saúde bastante fragilizada, pois sofria de diabetes, ausentou-se para tratamento de saúde, até
que em 10-11-2011 por complicações veio a óbito.
A passagem do maestro João Aguiar pelas Bandas da Policia Militar do Piauí e da Prefeitura
Municipal de Teresina deixou impresso nestas corporações uma marca muito pessoal de seu estilo
próprio de administrar.
9 Obra Autoral para Banda de Música
Obra autoral do Maestro João Aguiar escrita para Banda de Música arquivada na Banda PMPI:
Ordem
01

Obra

Gênero Musical
Dobrado

Major Muniz

6.1.10.Capitão Simplício de Moraes Cunha
Simplício de Moraes Cunha nasceu em 1932 na cidade de Luzilândia - PI, filho de Antônio
Rodrigues da Cunha. Na infância já tocava cavaquinho nas festas com seu pai, que tinha um
conjunto formado com os filhos. Aos 16 anos de idade, ao mudar-se com a família para a Cidade
de Parnaíba, onde, de forma autodidata, iniciou seus estudos em instrumento de sopro (clarinete);
nesta mesma época, também estudou saxofone e, em pouco tempo, já bastante reconhecido pelo
seu talento musical, passou a fazer parte dos melhores conjuntos musicais daquela cidade.
Em 1958 ingressou como soldado nas fileiras da Polícia Militar do Piauí e após anos de carreira,
passando por varias graduações alcançou o posto de 1º Tenente-Regente, indo para a reserva
remunerada (aposentadoria do militar), como Capitão. Na década de 60 destacou-se como um dos
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integraantes do Coonjunto Mussical da PM
MPI “Os millionários”, gravando
g
um
m disco LP como solista
de saxxofone e clarrinete e autoor de quase todos
t
os arrranjos da graavação.

Na
a Foto: Cap
pitão Simplíício Cunha (Foto: Roch
ha
Sousa).

Semprre na procurra de melhoorar seus connhecimento
os musicais,, o Maestro Simplício Cunha
C
viajoou
por váárias capitaais do nossoo país, com
mo: Brasíliaa, Fortalezaa, São Luíss, Rio de Janeiro,
J
ondde
particiipou onde participou dee diversos enncontros naacionais, denntre estes, doo 2º Enconttro Nacionaal
de Ed
ducação Arrtístico-Mu
usical, realizzado pelo Conservatóri
C
rio Brasileirro de Músicca do Rio de
d
Janeiroo em 1972, oportunidaade em que manteve co
ontato com outros granndes maestro
os brasileiroos
do meeio musical das
d bandas de
d música, como:
c
Abell Ferreira, Jooaquim Naeegele, dentree outros.
Comoo mestre reggente atuou nas bandass da PMPI, do 2º BPM
M na cidadee de Parnaíb
ba sendo seeu
primeiiro mestre e na Bandaa PMPI em
m Teresina. Foi
F um doss mestres qque mais see destacou na
n
funçãoo de compoositor e arraanjador, enqquanto estev
ve na ativa da Banda P
PMPI, send
do o autor da
d
músicaa da Cançãoo da PMPI. Foi também
m mestre reegente da Banda 16 de Agosto da Prefeitura de
d
Teresiina e das Bandas
B
Infaanto-juveniss nos Bairrros Promorrar e Lourivval Parentee, no Projetto
Bandaas-Escolas da
d Prefeitur
ura de Tereesina. Atuou
u ainda coomo mestree e regentee nas bandaas
municcipais das Ciidades de Batalha e Barrras.
Fez paarte como innstrumentistta do grupo de choro “T
Turma do Chorinho”,
C
, dirigido po
or José Lopees
dos Saantos, nos annos de 19777 e 1978. Foormado na década
d
de 70
7 do sec. X
XX, o grupo a "Turma do
d
Chorinnho", que tinha
t
cadeirra cativa naa Rádio Diffusora de Teresina,
T
deestacou-se na
n cidade, ao
a
apreseentar-se sem
mpre às terçaas-feiras naqquela emisso
ora.
Comoo compositorr e arranjadoor, é de sua autoria maiis de 40 com
mposições dee diferentes gêneros, quue
fazem
m parte do reepertório de diversas baandas de mú
úsicas brasilleiras, dentree estas as Bandas
B
do 255º
BC, daa PMPI, da Prefeitura Municipal
M
d Teresina, do IFPI e dee outras insttituições.
de
O maeestro Simpliicio Cunha é um mestree que escrev
ve de acordoo com a exccelência doss músicos doos
quais dispõem. Assim,
A
com
mpôs desdee rebuscado
os dobradoss, como “221 de Abriil” e “13 de
d
Marçoo”, até peçaas de conceerto como “F
Fantasia Sinfônica”, que
q é um reetrato sonorro dos estiloos
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mais executados
e
pelas banddas de mússica brasileiiras. Aindaa na linha eerudito, com
mpôs a peçça
“Estud
do Sinfônicco” e em esttilo popular compôs freevos, mamboos, choros, ddentre outro
os.

Na
aFoto:“TurrmadoChorrinho”.Iden
ntificaçãoǦn
na
colunadetráss:BeneditoeeJoãodeDeeus;nacolun
na
ocentro:RaiimundoElisá
ário,Bruno. Doudementte
do
Gu
uedes; na freente: Izidorrio, Simplício
o e Zé Lopees.
(Fo
oto:PesquisaLauraMaccêdo).

9 Obras Autorais paara Banda de Música
Coonfira no quuadro abaixoo a relação das
d obras au
utorais do Maestro
M
Sim
mplício de Moraes
M
Cunhha
par
ara Banda dee Música arqquivadas naa Banda PM
MPI:
Ordem
m
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Ob
bra
Cançãoo da PMPI
13 de Março
M
15 de Agosto
A
21 de Abril
A
Dever do Aluno
Fantassia Sinfônicaa
Estudoo Sinfônico
Relembbrando o Cllarinete
De Israael
O Minccharia
Mamboo do Piauí

Gênerro Musicall
Cançção Militar
D
Dobrado
D
Dobrado
D
Dobrado
D
Dobrado
Peça dde Concerto
o
Peça dde Concerto
o
C
Choro
F
Frevo
F
Frevo
M
Mambo

6
6.1.11.Cap
pitão Raimuundo Nogu
ueira da Siilva
Raimuundo Nogueeira da Silvaa nasceu em
m 19-05-1939
9, na Cidade de São Peedro do Piau
uí. Iniciou suua
carreirra na Bandaa PMPI no inicio da década
d
de 60
6 do sec. XX, como musico paassando peloos
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instrum
mentos clarrinete e sax
axofone. Em
m sua trajeetória na Banda
B
PMP
PI passou por
p todas as
a
graduaações do quuadro de prraças até attingir o oficcialato, quanndo veio a assumir o comando da
d
Bandaa, em setembbro de 19811.

Na
aFoto:CapittãoNogueiraǦ(Foto:Ro
ochaSousa).

Teve oportunidad
o
de de dirigirr a banda em
e grandes ocasiões coomo no Feestival de Bandas da 100ª
Regiãoo Militar realizado
r
noo ano de 1985. Em sua gestãoo, primou por uma relação
r
maais
humannística entree os compoonentes da banda
b
e a corporação. Reestruturrou o corpo
o musical da
d
banda com a aquiisição de noovos instrum
mentos musicais e preenncheu vagass no quadro de efetivo da
d
banda com novoss integrantess através de concurso pú
úblico.
Em deepoimento para
p esta peesquisa realiizado no an
no de 2006, o Capitão R
Raimundo Nogueira
N
nóós
fala soobre sua trajeetória na Baanda PMPI:
“(...) Fui proomovido a Subtenente
“
S
Contra Meestre em 21 de abril dee 1970, tenddo
como Regennte Chefe o Sr. Capitã
ão Luiz Jossé dos Sanntos, com a reforma do
d
m
mesmo
fui promovido
p
e 1971 ao
em
o posto de 2º
2 Tenente e estava co
omo Regente
C
Chefe
o enttão Capitãoo Elizeu Feerreira do Nascimentoo, que muito trabalhoou
p
para
o engrrandecimento da nossa
a banda dee música. C
Com a passsagem do Sr.
S
C
Capitão
Eliz
izeu para a reserva remunerada
r
a, fui prom
movido ao posto de 1º
1
T
Tenente
Reggente em 255 de Setemb
bro de 19733. Em 19811 assumi o comando da
d
B
Banda
PMP
PI como seu
s
Regentee-Chefe e em 12 dee Janeiro de
d 1982 fui
fu
p
promovido
ao posto hierárquico
h
o de Capitãão recebenndo total apoio
a
do Sr.
S
T
Tenente
Cooronel Gerraldo de Sousa
S
Cânncio, comandante do Centro de
d
A
Aperfeiçoam
mento de Praaças da PM
MPI (CFAP).

O Cappitão Raimuundo Nogueeira deixou as fileiras da
d Banda PMPI
P
para a reserva rem
munerada no
n
ano dee 1989 e em
m 04-09-20099 por conta de problem
mas de saúdee nos deixouu prematuram
mente.
6
6.1.12.Cap
pitão Alziroo Rosa da Silva
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Alziroo Rosa da Silva
S
nasceuu 23-01-19338 na cidad
de de Urbanno Santos, nno estado do
d Maranhãoo,
filho de
d José Pereeira da Silvaa e Maria Rosa
R da Silv
va. Iniciou sua
s carreiraa musical prrofissional na
n
Bandaa de Músicaa da Policia Militar
M
do Maranhão
M
co
omo tubista mi bemol e chegou atéé a graduaçãão
de 2º sargento
s
naqquela instituuição. Em 23-06-1972
2
incluiu
i
nas fileiras da P
Policia Milittar do Piauíí a
para seervir como sargento músico.
m
Na Banda
B
PMP
PI atuou com
m músico, ccompositor,, arranjador e
mestree, e regentee-chefe. Fezz curso de aperfeiçoam
a
mento musiccal e mestree de banda na Banda de
d
Músicca dos Fuzilleiros Navaais no Rio de
d Janeiro e encerrou sua
s carreira profissionaal na ativa da
d
PMPI como capittão-maestro no ano de 1993.
1

Na
a Foto: Cap
pitão Alziro
o Rosa da Silva (Fotto:
Accervofamília
a).

R era um
ma pessoa de
d uma sereenidade e deelicadeza quue impressio
onava. Com
mo
O messtre Alziro Rosa
músicoo é consideerado um doos melhoress tubista mi bemol da história
h
da B
Banda PMP
PI. Logo apóós
aposenntar-se na PMPI
P
passoou a atuar no
n meio civ
vil como Coordenador
C
r do Projeto
to de Bandaas
Infantoo Juvenis da
d Prefeiturra de Teresiina de 1994
4 ao ano 2000.
2
No anno de 2003
3 nos deixoou
premaaturamente.

Na
a Foto: Ma
aestro Alziro
o Rosa em pose com a
Ba
andaPMPI(1
1988)Ǧ(Fotto:Acervofamília).

103

Na
a Foto: Sala
a de Ensaiod
da Banda PM
MPI em 198
88
reccebendo a visita
v
do en
ntão Capitão
oǦMaestro da
d
Ba
andadaPMSSPDomingo
osSacco.

Identificaçãão da fotoggrafia: em pé da essquerda paara direita:: Subtenente
Id
P
Patriolino,
C
Capitão
Alzziro Rosa, Capitão
C
Dom
mingos Saccco, Prof. Eraldo
E
Lopees,
S
Sargento
Leeocádio e Sargento
S
Jo
osé Maria. (Foto: Honnorato Pen
nha / Acervvo
B
Banda
PMPI
PI).

9 Obras Autorais paara Banda de Música
R escritaas para Bandda de Músiica arquivad
das na Bandda
Obbras Autoraais do Maestro Alziro Rosa
PM
MPI:
Ordem
m
01
02
03
04

Ob
bra
Capitãão Elesbão
Sargennto Rosa
Coroneel Luiz Santtos
Hino à Urbano Saantos

Gênerro Musicall
D
Dobrado
D
Dobrado
D
Dobrado
Hinno Cívico

6
6.1.13.Ten
ente José Elton
E
Olivveira
José Elton
E
Oliveiira é músicco, composiitor, arranjad
dor e mestrre de bandaa com vastaa experiência
musicaal. Nasceu em 02-05-1939 em Barro
B
Vermeelho de Cuuraçá - BA, onde iniciou suas seuus
estudoos musicais ainda na infância com seu pai meestre Filemoon Gonçalvees na Bandaa Filarmônicca
15 de Março, da qual ele funndou e diriggia. A partirr do final daa década de 50, atuou como
c
músicco
v
orquesstras de rádiio, gafieira e salão, no estado
e
de Sãão Paulo.
tromboonista em várias
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Na
a Foto: Maeestro José E
Elton Oliveirra (1991) Em
m
forrmatura co
onduzindo a
a Banda PM
MPI Ǧ (Fotto:
Ba
andaPMPI).


Na
a Foto: Messtre Elton O
Oliveira (19
960) Ǧ (Fotto:
Accervofamília
ar).

Radicoou-se no Esstado do Piaauí a partir de
d 1975 quaando passouu a fazer partte dos quadrros da Bandda
PMPI como sarggento músicco, e vindo a atuar tam
mbém comoo regente, ccompositor e arranjadoor.
Particiipou de granndes momeentos da Hisstória da Baanda PMPI, deixando uuma grande contribuiçãão
em toddas as funçõões que exerrceu; Deixoou nos arquiivos da bandda um vastoo acervo de composiçõees
e arrannjos de sua autoria.
a
Na Baanda PMPI o mestre Elton
E
semprre cumpriu seus deverees com deteerminação e zelo e fazzia
questãão de estar à frente da banda em todas suas atividades ocupando a sua funçãão de mestrre,
princippalmente noos desfiles e formatura de guarda de honra. As
A palavras abaixo usad
das por mim
m,
em ouutra oportunnidade paraa homenageeá-lo, na crô
ônica “Teneente Maestrro Elton: Meu
M Mestree”,
talvez o defina meelhor:
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“(...) Mestree Elton é um
“
m homem dee banda, filhho de mestrre de banda,, e, portantoo,
d
desde
a infâância, seguiidor da estéética, didátiica e filosoffia desta fo
ormação. Um
leegitimo reppresentante desta trad
dicional foormação musical e um fervorosso
d
defensor
da Banda PM
MPI.” (A. C.
C Rocha Sousa,
S
Crônnica: “Teneente Maestrro
E
Elton:
Meuu Mestre” publicada no Blog História & Música no Piauí /
h
http://maestr
rorochasoussa.blogspot.com.br/20009/06/maesttro-elton-ten
nenteelton.html).

O messtre Elton enncerrou suaas atividadess na Banda PMPI no anno de 1996 passando para
p a reservva
remunnerada da PM
MPI, no possto de Tenennte. Atualm
mente, mesm
mo aposentaddo, ainda deedica parte de
d
seu tem
mpo como um
u dos meestres de bannda do Projeeto Bandas Escolas da Prefeitura Municipal
M
d
de
Teresiina, onde dirrige desde 1988
1
a mesm
ma Banda-E
Escola do prrojeto onde formou mu
uitos músicoos
que hooje atuam no
n meio muusical na ciddade de Tereesina e regiãão, e dentree estes, tenh
ho a honra de
d
dizer que
q estou enntre estes proofissionais que
q teve a trrajetória muusical iniciadda por ele.

Na
a Foto: Ma
aestro José Elton Olivveira (1990
0),
conduzindo a
a Banda InffantoǦJuveniil Parque da
d
Cid
dade, em Teeresina e um
m pouco ma
ais atrás  ao
a
lad
dodireito,R
RochaSousa oauxiliana
acondiçãod
de
contramestre(Foto:HonoratoPenha)).

9 Obras Autorais doo Maestro Elton Oliv
veira paraa Banda dee Música
p
nos mostra
m
umaa forte influêência de su
ua escola dee origem doos mestres-ccompositorees
Suas peças
baianoos. Confira no
n quadro abaixo
a
a relaação das ob
bras do Teneente Maestrro Elton Oliiveira escritaas
para banda de múúsica e arquiivadas na Baanda PMPI::
Ordem
m
01

Ob
bra
Imagem
m Querida

Gêneero Musicall
Valsa
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02
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Aldalgiza Moraes Sousa
Capitão Tomaz
Coronel Gomes
Coronel Gonzaga
Coronel José Rodrigues Alves
Coronel Jorge Figueiredo
Coronel Lucimar
Coronel Manoel Paz e Silva
co
Gov. F de Assis Moraes Sousa
Homenagem aos Sargentos
Maestro Capitão João Aguiar
Maestro Rocha
Major Câncio
Tenente Isácio
Tenente João Aguiar
Tenente Nogueira

Valsa
Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado

6.1.14. Capitão Gonçalo Rodrigues Nobre
Gonçalo Rodrigues Nobre é musico instrumentista, compositor, regente e mestre de banda que fez
carreira na PMPI de 1970 ao ano 2000. Nasceu em 29-10-1945, na cidade de Ipú - CE, onde teve
sua iniciação musical com o mestre Marçal Xavier, na Escola Preparatória, ainda na infância, nos
instrumentos sax-horn e trompete. Em 1964 mudou-se para a Cidade de Parnaíba - PI, onde passou
a atuar como músico trompetista na Orquestra Piratas do Ritmo e, em 09-07-1970, ingressou na
PMPI em Teresina, no quadro de músico da corporação; logo foi transferido para servir na unidade
da Banda PMPI em Parnaíba, como trompetista. Em sua carreira militar passou por todas as
graduações, chegando ao posto de Capitão e sendo um dos Regente-Chefe da Banda PMPI, indo
para a reserva da corporação no ano 2000.
O mestre Capitão Nobre também é conhecido como um mestre formador de banda muito
conceituado tendo formado diversas bandas civis em várias Cidades do Piauí e Ceará, revelando
grandes músicos que hoje são referências, como seu próprio filho, o maestro Jorge Nobre, muito
na região nordeste. Dentre as bandas que tem atuado podemos citar: Banda do Município de Luiz
Correia - PI, de 1985 a 1996; Banda do Colégio Edson Cunha, em Parnaíba - PI, de 1996 a 2000;
Banda da Associação Médico-Cultural em Piracuruca - PI, de 2000 a 2010, dentre outras.
9 Obras Autorais para Banda de Música
Obras autorais do Capitão Nobre escrita para Banda de Música e arquivadas na Banda PMPI:
Ordem
01
02

Obra
Major Mardônio
Coronel Plácido

Gênero Musical
Dobrado
Dobrado
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6
6.1.15.Ten
ente Atenoor Aguiar Teixeira
Atenorr Aguiar Teixeira
T
nassceu em 099-03-1948 no
n municípiio de Caxiaas - Ma, on
nde teve suua
iniciaçção musical com o messtre Beleza. A partir dee 09-06-19770 incluiu naa PMPI e passou a atuaar
como músico troompetista na
n banda daa corporaçãão. Logo destacou-se
d
como um dos grandees
u basicament
nte
trompeetistas da ciidade passanndo a atuar nas orquesttras e conjunntos da cidaade . Serviu
na Ban
anda da PM
MPI em Tereesina e encerrou suas atividades como
c
um ddos seus reg
gentes-chefe
fes
atuanddo na transiçção do sec. XX
X para XX
XI.

Na
aFoto:MaesstroAguiar (2006),emp
poseaoentrre
os músicos Siilvério Ponttes (flugeho
orn) e Zé da
d
Veelha (tromb
bone), no II festival de
d choro de
d
Teeresina(Foto
o:RochaSou
usa).

6
6.1.16.
Cap
pitão Sebastião de Frreitas Cunh
ha

NaFoto:MeestreCunha(Foto:Acervvopessoal).
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Sebasttião de Freiitas Cunha é natural dee Xoin dos Cunhas em
m Governaddor Valadarres – MG. O
mestree Cunha é filho
f
de meestre de bandda e teve su
ua iniciaçãoo musical aiinda na infâ
fância em suua
terra natal.
n
Ingressou na Bandda PMPI noo inicio dos anos 70 serrvindo desdde então na Banda
B
PMP
PI
com sede
s
no 3º Batalhão
B
naa Cidade de Floriano – PI. Na PM
MPI sempre tocou trom
mpete emborra
também
ém toque boombardino. Fez
F uma carrreira na Baanda PMPI que
q lhe posssibilitou cheegar a ser um
m
de seuus mestres reegente-chefe
fe no posto de
d Capitão. Foi o mestrre-regente dda Banda PM
MPI no iniciio
da prim
meira décadda do séc. XXI.
X
6
6.1.17.Cap
pitão Isácioo dos Santoos

Na
a Foto: Mesttre Isácio co
onduzindo a
a Banda PMP
PI
em
m05/01/201
11(Foto:AceervoPMPI).

Musicco e mestre de banda na PMPI, Isácio
I
dos Santos nascceu em 01--05-1959, na
n Cidade de
d
Teresiina, onde teeve sua inicciação musiical com oss mestres João
J
Marquues de Paivaa e Beneditto
Barbosa, na Bandda do Coléggio Elvidio Nunes, den
ntro de um projeto
p
de B
Bandas deseenvolvido no
n
início dos anos 700 nas escolass públicas estaduais
e
da cidade de Teresina.
T
Incluiuu nas fileiraas da PMPI através
a
de concurso
c
pú
úblico para servir
s
na bannda da corp
poração com
mo
músicoo clarinetistta, na graduuação de 3º Sargento. Profissionalm
P
mente, tambbém atuou como
c
músicco
clarineetista na Bannda de Mússica 16 de Agosto
A
da Cidade
C
de Teresina,
T
a ppartir de 197
78 até em 31107-19881. Na Bannda PMPI toornou-se um
m dos mais atuantes músicos,
m
prinncipalmentee nos festejoos
religioosos realizaddos nas cidaades dos divversos muniicípios piauuienses. Deppois de passsar por outraas
graduaações, cheggou ao postto máximo do quadro
o de músicoos da corpooração, o de
d Capitão e
Regennte-Chefe daa Banda PM
MPI.
Comoo mestre de banda e edducador muusical tem dado uma importante contribuiçãão através de
d
diversoos projetos, dentre estes o Projeto Bandas-Esc
B
colas da Prefeitura de T
Teresina, ond
de atua desdde
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1987 como
c
mestrre e regente da Banda Innfanto-Juveenil Prof. Wall
W Ferraz nno Bairro Matadouro,
M
em
m
Teresiina.
6
6.1.18.
Cap
pitão Robeerval Nogu
ueira da Sillva

Na
aFoto:MaestroCapitão
oNogueira conduzindo a
Ba
andaPMPIem17/07/20
013(Foto:AccervoPMPI)).

Roberv
rval Nogueirra da Silva é músico e mestre
m
na Banda
B
PMPII nascido em
m 24-11-196
64, na Cidadde
de Tim
mon – MA. É filho de Raimundo Nogueira da
d Silva um
m dos mestrees e ex-regeente-chefe da
d
Bandaa PMPI. Tevve sua iniciaação musicaal com o meestre José Elton
E
Oliveirra na Cidadee de Teresinna
no iníccio da décadda de 80.
Em 088-06-1983 inncluiu na PMPI para seervir na ban
nda da corporação com
mo músico percussionist
p
ta
atuanddo desde enntão como taarolista. Deppois de passar por outrras graduaçõões, chegou
u ao posto de
d
Capitãão e Regentee-Chefe da Banda
B
PMP
PI assumind
do o comanddo da bandaa em abril dee 2013.
Para o Capitão Nogueira,
N
coonforme noss relatou em
m depoimennto, uma daas principaiss dificuldadees
que a banda
b
enfreenta atualmeente é em reelação ao seeu efetivo quue encontra se bastante reduzido em
m
relaçãoo ao que é previsto,
p
difficultando assim
a
um melhor
m
desem
mpenho técnnico da ban
nda. Nogueirra
afirmoou ainda:
“Estamos buscando
“
b
uma solução
o junto aoo Comandaante Geral da PMPI e
soolicitando que
q o mesm
mo possa disp
sponibilizar vagas espeecificas para
a músico noos
p
próximos
cooncursos paara a PMP
PI. Esta é a única maaneira que temos parra
trrazermos novos músiccos para a instituição e assim meelhorar a qualidade
q
d
da
n
nossa
bandaa”, frisou. (C
Cap Nogueiira – Depoim
mento / 20113).
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Cap
pítulo

7

Os Componentes da Baanda PMPPI
Apreseentaremos neste capiitulo um conjunto
c
dee pequenass notas biográficas sobre
s
algunns
compoonentes da Banda
B
PMP
PI que ao loongo de suaa história desempenharaam com basstante zelo as
a
funçõees de instruumentista, mestre,
m
contr
tramestre, co
ompositor ou
o arranjaddor. Infelizm
mente não foi
fo
possívvel resgatar aqui todos os nomes, por
p diversoss motivos, principalme
p
ente por faltta de dados e
docum
mentos paraa identificá-los; no enttanto, em nome
n
dessess que ora aapresentamo
os, deixamoos
nossa homenagem
m a todos que, emboora anonim
mamente, deeixaram suaa contribuiçção com seeu
trabalhho artístico-m
musical parra a história da Banda PMPI.
P

Na
a Foto: Ban
nda de Músiica da PMP
PI (1952), em
m
desfilemilitarnopátiointternodoQua
artelGerald
da
PM
MPI (antiga sede), sob a condução
o do maestrro
Sebastião Sim
mplício – TeeresinaǦPI (Foto:
(
Acervvo
MPI).
PM

7.1. Mestres
M
e Contrames
C
tres
7.1.1 Mestre
M
Antoonio Rodrrigues
Músicco, composittor e mestree de banda que
q atuou na
n Banda PM
MPI entre aas décadas de
d 10 e 40 do
d
sec. XX
X como múúsico trombbonista. No entanto, fico
ou mais connhecido no meio musiccal da Cidadde
de Teeresina e reegião pela sua compeetência com
mo mestre formador dde músicoss através daas
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instruçções que ministrava
m
em
m sua Escoola de Músiica sendo innclusive ressponsável pela
p iniciaçãão
musicaal do maesstro Luiz Saantos que declarou
d
em
m depoimennto que foii um de seu
us discípuloos
musicaais.

Na
a Foto: Mestre Antonio Rodrigues (1937). [fotto:
Au
utordesconh
hecido].

9 Obras Autorais paara Banda de Música
Confirra no quadrro abaixo ass obras autoorais do Meestre Antoniio Rodriguees escritas para
p banda de
d
músicaa e arquivaddas na Bandda PMPI:
Ordem
m
01

Obra
Desembargador Vaz
V da Costa
a

Gêneero Musicall
D
Dobrado

7.1.2 Teenente Jorrge Tavarees
Exerceeu as funçõees de músicco, composiitor, arranjad
dor e mestree de banda aatuando na Banda
B
PMP
PI
entre as
a décadas de
d 30 e 60 do
d sec. XX. Era um mú
úsico multi-instrumentiista bastantee reconheciddo
no meeio musical da Cidade de Teresinaa e região. Como messtre teve várrios discípu
ulos musicaiis,
11
dentree estes o múúsico violonnista, comppositor e arrranjador Geeraldo Britto . Em 19
969 fundou a
Bandaa de Músicca 16 de Agosto,
A
daa Prefeituraa Municipall de Teresina com ex-integrante
e
es
aposenntados da Banda PMPI.
9 Obras Autorais paara Banda de Música
r
das obras
o
autoraais do Mestrre Jorge Tavvares escritaas para bandda
Confirra no quadroo abaixo a relação
de múúsica e arquivvadas na Baanda PMPI::

11 Músico,
M
compoositor e arrannjador marannhense radicad
do no Estadoo do Piauí deesde a infânccia. É bastannte
reconhhecido pela coompetência e simplicidade como conduzz os projetos musicais
m
sob suua direção.
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Ordem
01
02
03
04
05
06
07
08

Obra
Recordação de um Colega
Metade de Um Coração
Barqueiro Junior
Lembrança do Piauí
Tenente Elizeu
Tenente Joaquim Farias
Sargento Joaquim Ferreira
Boa Anita

Gênero Musical
Valsa
Valsa
Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado
Samba

7.1.3. Francisco Ângelo da Silva (Mestre Pigoreiro)
Músico, compositor, arranjador, copista e mestre de banda nascido em 08/12/1924, na Cidade de
Esperantina-PI, onde iniciou seus estudos musicais ainda jovem, na banda de música daquele
município. Mestre Pigoreiro, como era mais conhecido, tornou-se um músico trompetista de
grande qualidade técnica e um dos mestres de banda mais respeitados da região.
Na década de 40, incluiu como músico trompetista na Banda PMPI e atuando também como
arquivista, copista e compositor, deixando nos arquivos da Banda PMPI um rico acervo de
marchas e dobrados. Como mestre de banda, também foi destinado a atuar na formação de bandas
de música municipais nas Cidades de José de Freitas-PI e Valença-PI, deixando nestas cidades
vários músicos formados, além de obras musicais de sua autoria nos mais variados gêneros de
composições para banda de música.
Encerrou sua carreira na PMPI em 1975 e continuou sua vida profissional como mestre de diversas
bandas na Cidade de Teresina e em outros municípios do Piauí e Maranhão. Entre as bandas em
que foi mestre na Cidade de Teresina, podemos citar a Banda 16 de Agosto da Prefeitura de
Teresina e a Banda de Música Estudantil da Escola Estadual Álvaro Ferreira, integrante de um
programa pioneiro para formação de bandas de música em escolas públicas organizado na década
de setenta (70) pelo Governo do Estado do Piauí.
Na Banda de Música da Escola Estadual Álvaro Ferreira, vários jovens, tiveram a oportunidade
de iniciar-se na vida musical através de seus ensinamentos, dentre os quais destacamos alguns que
tornaram-se profissionais, como: Guimarães (trombonista), Reginaldo (bombardinista), e o
compositor, arranjador e atual regente da Orquestra Sinfônica de Teresina, Aurélio Melo, que teve
sua iniciação como músico trombonista da referida banda.
Mestre Pigoreiro teve como um de seus últimos trabalhos como mestre de banda a regência da
Banda Municipal da Cidade de Caxias no Estado do Maranhão, onde atuou até a década de 90.
Faleceu no município de Caxias-MA em 18/08/2004.
9 Obras Autorais para Banda de Música
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Confirra no quadroo abaixo a relação
r
das obras autorrais do Messtre Pigoreirro escritas para
p banda de
d
músicaa e arquivaddas na Bandda PMPI:
Ordem
m
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Obra
Lembreei-me de Alg
lguém
Maria do Socorroo Silva
Tenentte Elizeu
Tenentte Luiz José dos Santoss
Tenentte Paz
Tiradenntes
Sargennto Aguiar
Sub Teenente Adem
mir
Uma Relíquia
R
Não Soou Careca
Não Soou Palhaço
Olha o Palhaço
Um Prrego na Chuuteira

Gêneero Musicall
Valsa
D
Dobrado
D
Dobrado
D
Dobrado
D
Dobrado
D
Dobrado
D
Dobrado
D
Dobrado
D
Dobrado
Frevo
Frevo
Frevo
Frevo

7.1.4. Teenente Fraancisco de Assis
A
Aguiiar
Franciisco de Assiis Aguiar, mais
m conheccido como mestre
m
Zulllite, é natura
ral da Cidad
de de Santanna
do Accaraú, no Ceeará, nascidoo em 1936. É filho de João Batistaa Aguiar e L
Luzia Batistta de Aguiaar.
Herdoou da famíliaa o talento para
p a músiica. Seu tio Juvenal Teiixeira Aguiaar era exímiio tocador de
d
harmôônica.
O messtre Zullite iniciou
i
sua carreira, ainnda menino,, tocando piifano. Um dde seus prim
meiro mestrees
em suaa iniciação musical
m
foi o lendário Raimundo
R
“Tropa”,
“
no aprendizadoo da teoria musical.
m
Ingresssou nos quaadros da Pollícia Militarr em 1972 e introduziu o ensino dee música parra a Banda da
d
Prefeittura Municiipal de Parn
rnaíba e parra comunid
dade. Fundoou uma escoola para en
nsinar músicca
dentroo do alojam
mento da Baanda da Poolícia Militaar. É autor do arranjo do Hino da
d Cidade de
d
Parnaííba-PI, e tam
mbém de inúúmeros arran
anjos para baanda de mússica.
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Na
a Foto: Ten
nente Franccisco Aguia
ar ou Mestrre
Zu
ullite(2010)(Foto:Acervvofamília).

Mestree Zullite é um
u mestre de
d banda muuito experien
nte e com grande
g
reconnhecimento na cidade de
d
Parnaííba, fazendoo com que seus alunoss através dee suas orienntações além
m da músicaa, descubram
m
valorees essenciaiss para uma convivência
c
a harmoniosaa na sociedaade.
7.1.5. Teenente Maartinho Ferrreira Chav
ves

Na
aFoto:MarttinsFerreira
a(2011)(Fo
oto:Banda
PM
MPI).

Músicco, composittor, arranjaddor e mestree de banda nascido em
m 01-04-19338 na cidadee de InhumaaPI. Iniiciou sua vidda musical aos
a dez (10)) anos de id
dade, tocanddo bombo em
m banda dee pífanos. Em
m
1952, aos quatorz
rze (14) anoos, passou a tocar bateeria no jazzz band da P
Prefeitura Municipal
M
d
de
Valençça do Piauíí. Em 19588, começouu a tocar saax-horn na Banda da P
Prefeitura Municipal
M
d
de
Valençça-PI, com o maestro Francisco
F
Â
Ângelo
da Silva,
S
que erra sargento da Banda PMPI
P
e maais
conheccido pelo appelido de mestre Pigorreiro.
Em 19967, em dezzembro, a Baanda de Múúsica da Políícia Militar do Piauí foii à Cidade de
d Valença-P
PI
para toocar nos fesstejos, e o enntão, Tenennte Luís San
ntos, mestre da banda naaquela épocca, ao ouvi-llo
tocar, o incentivoou para que o mesmo fizesse
f
conccurso para a Banda da Polícia Millitar. Um anno
depoiss fez o conccurso e foi aprovado.
a
Inncorporou na
n PMPI e foi servir ccomo soldad
do-músico na
n
Bandaa PMPI da Cidade
C
de Paarnaíba-PI, onde, passo
ou a estudar com os messtres Sargen
nto Simplíciio
Cunha e Sargentoo João Marrques.
Em 19972, ainda em
e Parnaíbaa, passou a liderar o Conjunto
C
Muusical do B
Batalhão com
m o nome de
d
PM SOM. Nessaa mesma éppoca também
m passou teer seus prim
meiros alunoss que eram policiais quue
atalhão. Em 1979 foi traansferido paara a cidadee de Valençaaformavvam a bandda de cornetteiros do bat
Pi senndo designaddo a formarr uma bandaa de músicaa com jovenns adolescenntes daquelaa cidade. Em
m
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pouco tempo cumpriu a missão, e formou ali uma banda com 25 músicos que logo tornou-se uma
referência na região. Criou também nesta mesma época em Valença seu grupo musical particular,
intitulado “Os Magistrais”, cujos músicos eram todos seus ex-alunos. No ano de 1985 formou na
Cidade de Várzea Grande (PI), um trabalho semelhante ao feito em Valença, formando naquela
cidade uma Banda de Música e o Grupo Musical “Apaches”, sempre com músicos que iniciaram
a formação musical com ele.
Em 1986 foi transferido para a Cidade de Picos-PI, para reativar a Banda de Música do 4º BPM.
Na época, foi autorizado e selecionou, através de concurso, músicos para preencherem as vagas
existentes na banda. Em 1988, foi designado para formar a Banda na Cidade de Regeneração onde
realizou o seu trabalho de mestre com o mesmo zelo e dedicação que sempre foram sua marca.
Atualmente, mesmo aposentado das atividades da PMPI, com 75 anos idade, ainda continua em
plena atividade, prestando serviços à Prefeitura Municipal de Valença-PI como mestre de banda na
Escola Municipal de Valença, instruindo crianças e adolescentes na faixa etária entre 11 e 15 anos
de idade.
7.1.6. Tenente João Marques Ferreira
João Marques Ferreira – nasceu em 26-12-1938 na Cidade de Teresina. Atuou como músico
clarinetista, compositor, arranjador e mestre na Banda PMPI a partir de 05-09-1959. Além de
instrumentista também destacou-se na PMPI como um dos seus melhores copista sendo
responsável pela transcrição e recuperação de várias obras musicais do acervo da banda. Tem
também um trabalho reconhecido como mestre de banda responsável pela iniciação musical de
muitos profissionais que hoje atuam em diversas bandas militares. Serviu basicamente na Banda
da PMPI em Teresina e encerrou suas atividades no início da década de 80 do sec. XX.
7.1.7. Tenente José Pereira da Silva (Mestre Edir)
José Pereira da Silva ou mestre Edir como era mais conhecido no meio musical, nasceu em 13 de
julho de 1935 na Cidade de Barras – Pi. Entrou para as fileiras da PMPI em 23-06-1972. Na banda
da corporação destacou-se como um grande músico (clarinete e saxofone), compositor, arranjador
e mestre. Além de ser respeitado pela musicalidade, também era exemplo de pessoa humana e
companheira. Mestre Edir deixou um legado de arranjos e composições não só na Banda PMPI,
mas também na Banda 16 de Agosto da Prefeitura de Teresina onde foi seu contramestre logo após
encerrar suas atividades na Banda PMPI no inicio da década de 80. Faleceu no ano de 1994 na
cidade de Timon-MA.
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7.1.8. Caapitão Gon
nçalo Marrques Ferreeira

Na
a Foto: Gon
nçalo Marques em 17ǦǦ07Ǧ2008 po
or
ocasiãodo133
3ªaniversárriodaBanda
aPMPI(Fotto:
ochaSousa).
Ro

Gonçaalo Marquess Ferreira - exerceu suuas atividad
des na Bandda PMPI coomo músico
o clarinetistta,
compoositor e meestre de bannda. Teve suua iniciação
o musical em
e um bannjo ainda naa infância na
n
escolaa do mestree Antonio Rodrigues
R
e Teresin
em
na. No finaal da décadda de 50 ap
pós atingir a
maioriidade entrouu na PMPI para servirr na banda como
c
clarinnetista. Enceerrou suas atividades
a
n
na
PMPI no final dos anos 70 e após ir paraa a reserva remunerada
r
a passou a seer o mestre da Banda do
d
3º (BE
EC) Batalhãão de Engennharia e Connstrução loccalizado na cidade
c
de Piicos - PI.
7.1.9. Caapitão Anttonio do Carmo
C
Antonnio do Carm
mo Oliveira foi músico, mestre de banda
b
e reggente que naasceu em 24
4/01/1932 no
n
municcípio de Joséé de Freitas – PI. Entrouu na Banda de Música PMPI
P
em 223/03/1955 e atuou com
mo
músicoo contrabaixxista e mesttre de bandaa sendo o primeiro
p
Meestre-Regentte da Bandaa PMPI do 4º
4
BPM na
n Cidade de
d Picos - PII. Também atuou na baanda de mússica do munnicípio de União-PI
U
e em
m
diversaas bandas de
d festejos naa corporaçãão.
De peersonalidadee forte e deccidida era respeitado
r
por
p amigos e familiaress pela sua autenticidad
a
de,
homem
m de pulso forte, que eram
e
caractterísticas pró
óprias da suua pessoa. P
Porém, a música
m
foi suua
grandee aliada diannte do seu lado
l
valorosso da sua seensibilidadee fazendo um
m contraballanço entre o
militarr e o homem
m. Aposentoou-se na PM
MPI no início
o dos anos 80
8 do sec. X
XX e veio a óbito em 31103-20112, aos 80 anos,
a
vítima de parada cardio
c
respirratória.
7.1.10.Teenente Elizzeu Ferreirra do Nascimento Filho
Elizeuu Ferreira doo Nascimennto Filho é músico,
m
com
mpositor, arr
rranjador e m
mestre de banda nasciddo
em Teeresina-PI, em
e 25-09-19942, filho do
d ex-mestree da Banda PMPI, Coroonel Elizeu Nascimento
to.
Iniciouu sua vida musical ainnda na infâ
fância no prróprio ambiiente de suua casa, quee sempre foi
fo
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frequeentada por grandes
g
múúsicos. Dessde os sete anos de iddade já chaamava atençção para suua
desenvvoltura com
mo percussiionista e, aos
a nove an
nos de idaade, na escoola de mússica sede da
d
Orqueestra Jazz Ippanema, perrtencente aoo seu pai, passou
p
a esstudar clarinnete de 13 chaves, inddo
depoiss para o saaxofone. Naa adolescênncia já se destacava como
c
um iinstrumentissta com booa
desenvvoltura técnnica. Por vollta dos 14 anos
a de idad
de, já atuavaa como saxoofonista da Orquestra do
d
Mestrre Chico Beento e mestrre de músicoos iniciantess na Escola de Música JJazz Ipanem
ma.
Entrouu para a PM
MPI no quadrro de músiccos da corpo
oração em 18/02/1964, com 21 ano
os, e serviu às
à
BM-P
PMPI das ciddades de Teeresina e Flloriano, passsando por toodas as gradduações, ch
hegando a seer
um doos mestres reegente da Baanda PMPI em Florian
no - PI.

Na
aFoto:TeneenteElizeu F
Filhoem17
7Ǧ07Ǧ2006po
or
ocasiãodo131
1ªaniversárriodaBanda
aPMPI(Fotto:
Ro
ochaSousa).

9 Obras Autorais paara Banda de Música
Obbras autoraiis do Tenennte Elizeu Filho
F
escritaa para Bandda de Músicca arquivad
das na Bandda
PM
MPI:
Ordem
m
01

Ob
bra
Coroneel Flavio Figuueiredo

Gênerro Musicall
D
Dobrado

7.1.11.Teenente Jossé Martinss da Silva
Nasceu
eu na cidadee de Teresinaa em 10-02-1940, send
do filho de Martinho
M
Joosé da Silva e Rosa Lim
ma
da Silvva. Teve suaa iniciação musical
m
aoss 14 anos dee idade, tocaando banjo, e aos 17 an
nos, a conviite
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do Sarrgento Elizeeu, foi para a Orquestraa Jazz Ipaneema, onde funcionava
f
também um
ma Escola de
d
Músicca que era coordenada
c
pelo referiddo maestro Elizeu. Alí estudou troompete e saax horns. Em
m
1961 ingressou
i
naa Banda PM
MPI, onde estudou
e
con
ntrabaixo (tuuba). Manteeve-se nessee instrumentto
até 19971 quando passou a estudar tambbém trombo
one de varaa, instrumennto com o qual
q passou a
atuar desde
d
então..
Serviuu na Banda PMPI em Teresina,
T
dee 1961 até 1972, quanddo foi transsferido paraa a Cidade de
d
Florianno, onde serrviu até 19885, voltando novamentee para a capiital, onde see reformou em
e 1988.
7.1.12.Teenente Maanoel Pereirra de Sousa
Manoeel Pereira dee Sousa ou Tenente Soousa é músicco trompetissta e mestree de banda que
q nasceu na
n
Cidadee de Barrass-PI em 17-006-1944. A partir de 27/09/1971
2
p
passa
a fazeer parte da Banda
B
PMP
PI
onde permaneceu
p
u até ser trannsferido paraa o Corpo de
d Bombeiroos do Estadoo do Piauí em
m 1993 ondde
fundouu a banda daquela
d
instiituição que tempos dep
pois foi desaativada. Desstacou-se taambém com
mo
um grrande mestree de banda sendo respoonsável pelaa formação musical dee diversos jo
ovens atravéés
das baandas escolaas da Prefeittura de Tereesina por on
nde atuou e da
d Assemblleia de Deuss de Teresinna
enquannto foi seu mestre
m
regennte. Encerroou suas ativiidades em 1996 como T
Tenente.
7.1.13.Teenente Viccente de Paaulo Fraz

Na
aFoto:TeneenteFrazem
mposeem17
7Ǧ07Ǧ2008po
or
ocasiãodo133
3ªaniversárriodaBanda
aPMPI(Fotto:
Ro
ochaSousa).

Vicentte de Paulo Fraz é mússico e mestrre de banda nascido em
m 19/07/19388, na Cidad
de de Caxiass MA, onde
o
teve suua iniciaçãoo musical coom o mestrre Beleza. Atuou
A
comoo trompetistta na PMPI a
partir de 1973, deestacando-se como um
m dos grand
des trompetiistas da corpporação. Seerviu a maioor
parte do
d seu temppo ativo em
m Teresina e encerrou suas
s atividaddes no finall da década de 90, com
mo
regentte da Banda da PMPI naa Cidade dee Picos - PI.
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7.1.14.Teenente Fraancisco das Chagas Guimarães
G
Franciisco das Chhagas Silva Guimarãess é músico, compositoor e mestre de banda que
q atuou na
n
PMPI desde 31/007/1981. Nasceu
N
em 03/02/1958
0
na Cidadee de Teresinna e teve sua
s iniciaçãão
musicaal ainda na adolescência com o mestre
m
Pigorreiro no coolégio Álvarro Ferreira localizado
l
n
no
Bairroo Piçarra naa Cidade de Teresina. Ainda
A
na ad
dolescênciaa, na décadaa de 70, passsou também
m
pela Banda
B
de Música
M
da Escola
E
Técnnica Federall que na época era diriigida pelo maestro
m
Luuiz
Santoss. Na Bandaa PMPI desstacou-se coomo um virttuoso tubistta, bombarddinista e trom
mbonista. No
N
meio musical
m
da região atuoou em banddas e orqueestras de baailes, princippalmente, na
n Cidade de
d
Teresiina. Serviu todo seu teempo ativo na Banda PMPI
P
da Cidade
C
de T
Teresina e encerrou
e
suaas
atividaades na corpporação no ano
a de 20122 ocupando uma de suaas vagas de m
mestre.
9 Obras Autorais paara Banda de Música
nda PMPI:
Obras autorais doo Mestre Guuimarães esccritas para baanda de múúsica arquivaadas na Ban
Ordem
m
01

Obra
Cançãoo do 9º BPM
M

Gêneero Musicall
Hino C
Cívico Milita
ar

Na
a Foto: Teenente Anattivo, Sargen
nto Jeremia
as
(BandaPMMA
A),eTenenteeGuimarãess(Foto:Roch
ha
Sousa).

7.1.15. Tenente
T
Regginaldo dos Santos Mo
oraes
Regiinaldo dos Santos
S
Moraaes nasceu em
e 21/07/19
954 na Cidaade de Tereesina e teve sua iniciaçãão
musiical na Bandda de Músicca Estudantiil da Escolaa Pública Esttadual Álvaaro Ferreira em Teresinna.
Incluuiu na PMPII em 31/07/1981 para servir na ban
nda da corpooração comoo músico bo
ombardinistta,
vindoo atuar tam
mbém como copista, arqquivista e mestre
m
de baanda. Foi o mestre da Banda
B
PMP
PI
nas cidades
c
de Teresina
T
e Piicos-PI.
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7.1.16.Teenente Fraancisco das Chagas Lima Cunhaa
Franciisco das Chaagas Lima Cunha
C
é múúsico multi-iinstrumentissta, arranjaddor e mestree de banda na
n
PMPI desde 12-12-1984. Nasceu
N
em 18-06-1966
6 na Cidadee de Teresiina, tendo sua
s iniciaçãão
musicaal ainda na infância coom o seu pai o maestrro Simplícioo de Moraees Cunha qu
ue foi mestrre
regentte na Banda PMPI.
Na Banda PMP
PI, enquantoo músico atuou
a
clarin
netista senddo um doss mais virttuosos nessse
instrum
mento na história
h
da banda.
b
Tam
mbém é saxo
ofonista e baterista
b
tenndo atuado em diversoos
gruposs musicais na cidade de Teresinna durante os anos oitenta
o
e innicio dos an
nos noventta.
Atualm
mente ocuppa o posto de
d 1º Tenennte e é o atual
a
subcheefe da Bannda PMPI na
n Cidade de
d
Teresiina.

Na
a Foto: Teenente Lima
a (2010) (Foto:
(
Roch
ha
Sousa).

Além de seu trabaalho na Bannda PMPI, Lima
L
tambéém tem umaa história reespeitável co
om mestre de
d
d jovens na
n
banda em diversoos projetos que utiliza a banda dee música paara iniciaçãão musical de
cidadee de Teresinna, dentre esstes, destacaamos o Projjeto Bandass-Escolas daa Prefeituraa de Teresinna,
onde atuou
a
desdee 1988 com
mo regente da
d Banda In
nfanto-Juvennil dos Bairrros Promoraar e Lourivval
Parentte tendo revvelado nesta
tas bandas grandes
g
insstrumentistaas que hoje são destaq
ques no meiio
musicaal. Atua taambém no meio evanngélico na cidade de Teresina oonde é pasttor da Igrej
eja
Assem
mbléia de Deeus e regentte de banda de música.
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7.1.17 Teenente Anttonio Carloos Rocha Sousa
S

Na
a Foto: Tenente Roch
ha Sousa (2010)
(2
(Fotto:
ArrquivoBanda
aPMPI).

Antonnio Carlos Rocha
R
Sousaa é músico, compositorr, arranjadorr e mestre dde banda nascido em 12208-19667 no Muniicípio de Jossé de Freitass – PI, na lo
ocalidade Jennipapo Docce, onde resiidiu até 19722,
quanddo muda-se com a famíília para a Cidade
C
de União
U
- PI onde
o
recebeuu suas prim
meiras letras e
parte das
d influenncias que o fizeram estudar músicca profissioonalmente. E
Em 1979, aos
a 12 anoos,
muda--se com a faamília para a Cidade de Teresina on
nde permannece até os ddias atuais.
Atua na
n Polícia Militar
M
do Piauí
P
desdee 01-05-198
86 e na Bannda PMPI a partir de 1987. Desdde
então, Rocha vem
m se destacaando tanto na
n Banda PMPI
P
comoo no meio m
musical da região,
r
senddo
d mestress que tem traabalho voltaado para o eestudo e rev
vitalização da
d
hoje reeconhecido como um dos
tradiçãão das bandaas de músicca.
como mesttre de bandaa tem atuadoo em diverssos projetoss que utiliza a
Em suua carreira profissional
p
banda de músicaa como ferraamenta de iniciação prrofissional através da formação de
d jovens em
m
d
situaçãão de reiscco em diverrsos municíípios. Denttre estes, deestacamos: Em 1989, a Banda de
Músicca Infanto Juuvenil do Parque da Ciidade em Teresina;
T
Em
m 1991, a B
Banda de Música
M
Infantto
Juveniil do Escolãão do Bairroo Mocambinnho em Terresina-Pi; Em
m 1998, a B
Banda de Música
M
Infantto
Juveniil do Escolãão do Bairro
ro Parque Ittararé em Teresina-Pi;
T
Em 2003, a Banda Infanto Juvennil
Maestr
tro Luiz Sanntos em Terresina-PI; Em
m 2010, a Banda
B
de Música
M
Infannto Juvenil do
d Municípiio
de Unnião-PI; Em
m 2013, a Banda
B
de Música
M
Infa
fanto Juveniil do Projetto Cidadão Afinado no
n
Municcípio de Sãoo Miguel do Tauio-Pi; dentre
d
outrass.
9 Obras Autorais dee Rocha Soousa para Banda de Música
Ro
Sousaa escritas paara banda de
d
Confirra no quadrro abaixo a relação daas obras auttorais de Rocha
músicaa arquivadaas na Banda PMPI:
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Ordem
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Obra
Valdilio Falcão (1998)
Gratidão ao Mestre (1999)
Guerreiro Alado (2000)
Deodeo Sobral (2002)
Comandante Edvaldo (2003)
Wellington Dias (2005)
Comandante Prado (2007)
Comandante Marcos (2009)
Rapsódia Sertaneja (2002)
Lamento Nordestino (2012)
Frevo
Jenipapo Doce
Muncunzá

Gênero Musical
Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado
Fantasia Sinfônica
Fantasia Sinfônica
Frevo
Xaxado
Baião

7.2. Alguns Músicos da Banda PMPI
Dentre os componentes que passaram pela Banda PMPI ao longo de sua história procuramos
destacar nesse tópico alguns daqueles que, além de sua desenvoltura técnica no exercício de suas
funções, também se destacam por suas características pessoais marcantes que os diferenciam
dentro do grupo com seus tipos especiais.
7.2.1. Sargento José Bispo
Sargento José Bispo ou Zé Bispo, como era mais conhecido no meio musical, atuou como músico
e compositor na Banda PMPI até 1965. Era natural de Picos - PI, e ficou muito conhecido por sua
composição “O Milionário” gravada pelo conjunto “Os Milionários” da PMPI que recebeu esse
nome em sua homenagem. A letra da música “O Milionário” revela um desabafo do autor, o
compositor Zé Bispo, ao seu sentimento de mágoa á um acontecimento de sua vida quando uma
pessoa de posses financeiras que foi convidado para ser o padrinho de seu filho não compareceu à
igreja no dia do batizado.
7.2.2. Sargento Severo
Severo de Sousa Barros é nascido em 12/06/1936 na Cidade de Teresina e passou a integrar a
Banda PMPI em 27/05/1959 como músico sax-hornista onde permaneceu até o final dos anos 70
quando se aposentou. Mestre Severo também é muito conhecido no meio cultural do piauiense
como líder de um dos mais tradicionais grupos folclóricos de reisado do Estado.
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7.2.3. Sargento Arnaldo
A
Arnaaldo Soeiro de Jesus vuulgo Camb
brimba. Naasceu em 211/04/1937 nno Municípiio de Vianaa MA. Serviu na Banda
B
PMP
PI a partir dee 04/07/197
72 após passsagem pela B
Banda da PM
P do Estaddo
do Maranhão.
M
F um doss maiores bombardinis
Foi
b
stas na Histtória da Baanda PMPI.. Um grandde
comppanheiro quue sempre allegrava os ensaios
e
e toccatas da bannda com o sseu bom hum
mor. Foi parra
a reseerva remuneerada em 19990 e faleceeu no ano dee 2003.
7.2.4. Sargento Bernardo
B
Bernnardo Gregóório Lima nasceu
n
em 16/11/1931
1 no Municcípio de Luuzilândia-Pi,, e entrou na
n
PMP
PI como músico
m
saxoofonista parra servir naa banda daa corporaçãão em 27/1
11/1966. Seeu
Bernnardo, comoo é mais connhecido, é uma
u figura muito
m
respeeitada no meeio musical da cidade de
d
Teresina.
7.2.5. Sargento Bruno
B
do Carmo
C
Nascceu em Tereesina 06/10//1933 e inccluiu na PM
MPI para servvir na bandda da corporração em 08802-19961. Seu Bruno,
B
com
mo era mais conhecido, integrou coomo músicoo guitarristaa, o Conjuntto
Musiical da PMP
PI “Os Milioonários”. Taambém se destacou
d
noss grupos de choro da cid
dade tocanddo
cavaqquinho, denntre estes, o grupo de chhoro “A Tu
urma do Ch
horinho” quue existiu no
os anos 70 na
n
Cidaade de Teressina.

Na
a Foto: Sarrgento Brun
no do Carm
mo (1963)
(Fo
oto:BandaP
PMPI).

D
7.2.6. Sargento Doraldo
Doraaldo Leão daa Silva nascceu em Arappiraca-AL em
e 28/12/19934 e incluiuu na PMPI para
p servir na
n
bandda da corpooração em 24/06/19664 como músico
m
clariinetista. Doouraldo, co
omo é maais
conhhecido, além
m de instrum
mentista tam
mbém atuou
u na Bandaa PMPI com
mo compossitor sendo o
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comppositor do Hino
H do Tiggrão no Naccional. Tamb
bém atuou como mestrre de bandaa em diversoos
muniicípios piauuienses.
7.2.7. Sargento João
J
de Deu
us
Músiico percussionista e caantor que nasceu
n
na ciidade de Teeresina em 18-03-1928
8 e passou a
integgrar a Bandaa PMPI a parti
p de 19488. Era tamb
bém um canntor muito reequisitado que
q fez partte
do coonjunto “Oss Milionáriios” da Bannda PMPI nos
n anos sessenta, particcipou tambéém do grupo
“A Turma
T
do Chorinho”” nos anos 70.
7 É um dos
d cantoress mais conhhecido no meio
m musicaal
piauiiense.

Na
a Foto: João
o de Deus eem 1978. (F
Foto: Pesquissa
La
auraMacêdo
o).

A
Dias
7.2.8. Sargento Antonio
Antoonio Dias daa Silva nascceu em Barrras-PI em 23/03/1927
2
e incluiu nna PMPI em
m 26/06/19554
para servir na baanda da corpporação. Meestre Anton
nio Dias afasstou-se do seerviço ativo
o da PMPI no
n
l
na cidade
c
de T
Teresina e mantendo-s
m
se,
ano de 1978 e desde entãão tem atuaado como luthier
portaanto, sempree próximo do
d movimennto musical das bandas da cidade. M
Mestre Anttonio Dias foi
fo
um dos
d grandess colaboradoores para reealização deeste projeto, principalm
mente no quee diz respeitto
às memórias
m
do cotidiano da
d Banda PM
MPI nos ano
os 50 e 60 doo séc. passaado.
7.2.9. Sargento França
F
Netto
e incluiu na
Luiz de Françaa Silva Netoo nasceu em
e Amaran
nte-PI em 23/03/1950
2
n PMPI em
m
c
como músiico percussiionista apóss passar peela
13/066/1983 paraa servir na banda da corporação
Bandda do 25º BC.
B Mestree França eraa um exím
mio percussioonistas e um dos mellhores que já
j
passaaram pela daa Banda PM
MPI.
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Na
a Foto: Fra
ança Neto (1986) (Foto: Banda
PM
MPI).

7.2.10. Sargento Isidório
I
José Ribamar Isidório Soarees nasceu em
m 08/06/1947 na Cidadde de Valennça-PI e inclluiu na PMP
PI
em 15/03/1966
1
para servirr na banda da
d corporaçção como músico
m
trom
mbonista. Mestre
M
Isidórro
destaacou-se insttrumentista sendo por muitos ano
os o solistaa do naipe de trombon
ne da Bandda
PMP
PI. Mestre Issidório tambbém particippou do grup
po “A Turm
ma do Choorinho” nos anos 70. Fooi
para a reserva daa PMPI no ano
a de 19966.

Na
a Foto: Sa
argento Isid
dório em 1978. (Fotto:
PeesquisaLaurraMacêdo).

7.2.11. Sargento Francisco
F
B
Bento
(Chicco Bento)
m
locaal entre as décadas
d
de 30
3
Músiico saxofonnista que inteegrou da Baanda PMPI e no meio musical
a 60.. Tinha umaa orquestra que
q era muiito requisitaada para anim
mar as festaas particularres da Cidadde
de Teresina e reegião. Ao quue parece elle era um músico
m
muitoo popular e muito adm
mirado em seeu
temppo.
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7.2.12. Sargento Bispo
B

Na
a Foto: Sarg
gento Bispo em 1966. (F
Foto: Arquivvo
PM
MPI).

Antoonio Bispo Ferreira
F
nassceu em 22//06/1937 naa Cidade dee Codó-MA
A e incluiu na
n PMPI em
m
16/033/1966 paraa servir na Banda
B
PMP
PI vindo a destacar-se como mússico no instrrumento saxxhorn. É uma dass figuras maais emblemááticas que co
onheci na Baanda PMPI.
7.2.13. Tenente Ferro
F
P
no anno
Sebaastião Ferreiira Ferro nassceu em 06//06/1930 naa Cidade dee Picos-PI e incluiu na PMPI
19533 servindo no
n Batalhão de Picos atté o final do
o ano de 19664 como sooldado. Nestte período de
d
form
ma autodidataa estudou o instrumentto saxofone e após vim
m para servir na banda da
d corporaçãão
na caapital no anoo de 1965 passou a atuaar como mú
úsico saxofoonista da refe
ferida banda.
7.2.14. Subtenentte Temístoccles
Músiico clarinettista que naasceu na ciidade de Teeresina em 19-01-19664 e passou
u integrar os
o
quaddros da PMP
PI a partir de
d 01-08-19984. É uma das figurass mais conhhecida da PM
MPI atuanddo
desde 1988 na Banda
B
PMPI/3º BPM na
n Cidade dee Floriano-P
PI. Tem uma
ma personalid
dade artísticca
destaacável e umaa intensa atuuação no weeb jornalism
mo e no rádioo jornalismoo piauiense..

Na
a Foto: Sub
btente Tem
místocles em
m 07Ǧ09Ǧ201
10
(Fo
oto:AcervoSSubtenenteTemístocles)).
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7.2.15. Subtenentte Carneiroo
Franccisco Dias Carneiro
C
é músico
m
perccussionista com
c especiaalidade em bombo quee integra a as
a
fileirras da PMPII desde 23-008-1983. Naasceu em 28
8-08-1961 na
n cidade dee Teresina-P
Pi e é um doos
policciais militarees da Bandaa PMPI maiss conhecido
o no meio daa Policia Miilitar do Piau
uí.

Na
a Foto: Sub
btenente Ca
arneiro (Foto Elzyney Ǧ
20
023).

7.2.16. Sargento Valdimiro
V
Músiico tubista sibemol
s
nascido em Vaalença-Pi qu
ue integra a Banda
B
PMP
PI desde 198
86. É um doos
tubissta com maior desenvolltura técnicaa em atividaade da bandaa. É muito rrequisitado para
p tocar em
m
charaangas carnaavalescas e outras
o
tocattas que neceessitam de um
u tubista ccom uma boa
b marcaçãão
harm
mônica. É mais
m conheccido como Pacato dev
vido ao seuu tipo tranqquilo e sereeno. É muitto
queriido por todoos os músicoos da Bandaa PMPI.

Na
a Foto: Sa
argento Valldimiro em 07Ǧ09Ǧ201
11
(Fo
oto:AcervoB
BandaPMPII).
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7.3. Ex - Integran
ntes da Ban
nda PMPII
Ao loongo da Hisstória da Banda
B
PMPI muitos músicos
m
passsaram por suas fileiraas dando suua
contribbuição e deppois foram integrar
i
outtras bandas civis e milittares em ouutras regiõess do país. Um
m
exempplo é o Sr. Antonio Lopes,
L
ex-m
músico trom
mpetista daa Banda PM
MPI, nascid
do em 1918,
servinddo à PMPI a partir 19336 e, após alguns
a
anoss na PMPI servindo
s
em
m Teresina, fez concursso
para ass Bandas doo Exército Brasileiro,
B
e ali continuo
ou sua carreiira de músicco militar.

Na
aFoto:Anto
onioLopes(l
(ladodireito)),quandoerra
Soldado da Ba
anda PMPI em 1938. (F
Foto: Antoniio
Lo
opes).

Em deepoimento que
q nos conncedeu em 26/07/2006,
2
, na Cidade de Teresinaa, o Sr. Anttonio Lopees,
aos 888 anos de idade,
i
nos afirmou quue em outraas épocas esse
e tipo dee mobilizaçãão era muitto
comum
m e nos affirmou quee, na décadda de 40, muitos
m
dos nossos bonns músicoss deixaram a
corporração para formar
f
a Baanda de Mússica da Aero
onáutica na Cidade de Belém (Ban
nda da Basse
Aéreaa de Belém)), a qual esta
tava sendo criada.
c
Denttre os músiccos que deixxaram a Ban
nda da PMP
PI
para formar
fo
a Baanda da Aerronáutica em
m Belém-PA
A, o senhorr Antonio L
Lopes pôde identificar o
músicoo composittor Homeroo Bantim, segundo elee, “um dos melhores m
músicos e compositore
c
es
daquella época”, afirma.
a
Outro momento em
e que algguns músicoos deixaram
m a Banda PMPI
P
foi nna década de
d 60 quanddo
foram criadas em
m Brasília – DF, variass bandas dee música. Enntre os mússicos que seeguiram parra
Brasíliia temos: Aldemir
A
Perreira dos Santos
S
– mú
úsico trombbonista, filhho de Bacab
bal - Ma, quue
serviu na Banda PMPI
P
de 19961 a 1968,, e foi para a Banda doo Corpo de B
Bombeiros de Brasília –
DF; Claudianor
C
Pereira doos Santos – músico trom
mbonista quue foi para a Banda da Aeronáutica;
e Getu
ulio Pereirra dos San
ntos – músiico trompetiista que foii para a Baanda da PM
M do Distritto
Federaal.
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Existem muitos outros casos de músicos que migraram em diferentes épocas da Banda PMPI para
outras bandas, tanto para as bandas das forças armadas, como para bandas de forças co-irmãs
como no caso da Banda da PM do Estado do Maranhão e da Banda da PM do Estado do
Tocantins.
7.3.1. Banda da Polícia Militar do Estado do Tocantins
Em 1989, após a criação do Estado do Tocantins, desmembrado da parte norte do Estado de Goiás
veio à Cidade de Teresina, designados pelo comandante geral da PM do Estado do Tocantins, no
início daquele ano, o então Capitão Antonio de Jesus Tavares e o 3º sargento músico Manoel
Conceição Pereira de Abreu, com o objetivo de recrutar músicos para formação da Banda de
Música daquela instituição.
Com a chegada da comitiva da PM do Estado do Tocantins à Cidade de Teresina, muitos músicos
piauienses e maranhenses, principalmente os que formavam a Banda de Música da Prefeitura de
Teresina, se dispuseram a integrar o grupo. Da Banda de Música da Polícia Militar do Estado do
Piauí foi o 2º Tenente Antonio Mendes dos Santos que, representando a PMPI, passou a integrar a
comitiva e posteriormente tornou-se um dos membros daquela corporação sendo o primeiro
regente e mestre da Banda da PMTO. Além dele, também os músicos da Banda PMPI, como: José
Maria, Cruz e Ronaldo também passaram a fazer parte daquela corporação.
9 Antonio Mendes dos Santos – músico contrabaixista (ssousafone) e mestre de
banda nascido em 12-03-1948 na Cidade de Porto - PI. Integrou os quadros da
Banda PMPI a partir de 11-04-1969 atuando até o ano de 1989 quando foi
convidado para compor os quadros da recém-criada Banda de Música da Policia
Militar do Estado do Tocantins como um de seus mestres e sendo o primeiro regente
e mestre da banda daquela corporação.
9 José Maria do Nascimento – músico trombonista, compositor e arranjador nascido
em 18-07-1950 na Cidade de Natal - RN. Integrou os quadros da Banda PMPI a
partir de 19-09-1974 atuando até o ano de 1989 quando foi convidado para compor
os quadros da recém-criada Banda de Música da Polícia Militar do Estado do
Tocantins como um de seus mestres onde continuou sua história musical. Deixou na
memória da Banda PMPI e no meio musical piauiense uma rica história musical.
7.3.2. Banda da Policia Militar do Estado do Maranhão
Sempre existiu uma relação histórica de intercâmbio cultural entre os estado do Piauí e Maranhão.
No caso especifico da música esse intercâmbio se faz notar com a constante mobilização de
músicos entre as Bandas da PMPI e Banda da PMMA. Muitos dos músicos que hoje fazem parte
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quadroos fizeram o caminho inverso miggrando daqu
qui pra lá. Como
C
exemp
mplo podemo
os destacar o
caso do
d maestro Jeremias
J
Alvves.
9 Jereemias Alvees - músico multi-instru
umentista de
d origem peernambucan
na que serviiu
na Banda
B
PMP
PI como troombonista a partir de 19983 até o an
ano 1994. Jeeremias é um
m
grannde arranjaddor com recoonhecimentto nacional no
n meio dass bandas civ
vis e militarees
e faaz parte da História daa Banda PM
MPI. Deixouu a Banda P
PMPI para ingressar na
n
Bannda da Policia Militar do Estado do Maranhhão, onde ccontinua su
ua carreira de
d
messtre de bandda.
7
7.3.3.
Ban
nda de Música do 25º Batalhãoo de Caçad
dores
As Baandas de Múúsica do Exxercito Brasiileiro é outrro caminho natural de m
muitos ex-in
ntegrantes da
d
Bandaa PMPI, prinncipalmentee tendo com
mo porta de entrada
e
a Banda
B
do 25ºº Batalhão de
d Caçadorees
na ciddade de Tereesina, a exeemplo do Srr. Antonio Marques
M
q foi músiico clarinetiista da bandda
que
PMPI na década de 60 e do o Sr. Anton
nio Lopes músico
m
trom
mpetista quee nos referim
mos no iníciio
D
esses músicos que
q passaram
m pela Bannda PMPI, e ainda ho
oje carregam
m
deste capitulo. Destes
mos o nossoo co-irmão JJosé Alves Vidal.
V
consiggo o orgulhoo de ter passsado por suaas fileiras tem

Na
aFoto:Vidall(1972)(Foto:BandaPM
MPI).

9 Josee Alves Vid
dal nasceu no
n Municípiio de Porteirras – CE, em
m 05-06-195
51 e atuou na
n
Bannda PMPI desde
d
01-099-1972 até o início doss anos 80 coomo trompeetista quanddo
miggrou posteriiormente paara as fileiraas do Exérccito Brasileeiro através de concursso
púbblico onde coontinuou suua carreira co
omo músicoo militar.
7
7.3.4.
Band
das Civis e Mercado Profissiona
P
al
Existte também o caso daqqueles músiicos que, po
or serem muito
m
requissitados no meio
m musical
particcipando dee vários gruupos, optaraam em sairr da Bandaa PMPI e seguirem suas
s
carreiraas
profiissionais em
m outras banddas.
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9 Abd
doral de Carvalho Am
morim – Nasceu
N
em Simplício
S
M
Mendes - PI em fevereirro
de 1929. Atuoou como músico
m
trom
mpetista na década de 40 na Ban
nda PMPI e
postteriormente saiu para trrabalhar em
m orquestra de rádios passando porr Recife, Sãão
Luiss, Fortalezaa e voltandoo em 1955 para
p Teresinna para fazzer parte do Regional da
d
Ráddio Difusoraa de Teresinna.

Na
a Foto: Mestre Abdorall (2008), na Praça Pedrro
II,CentrodeT
Teresina–PI..(Foto:Roch
haSousa).

9 Anttonio Simpllício Honorrato ou Toin
nho Simplíccio
Antoonio Simplíccio Honoratto era compoositor, arran
njador e mússico multi-innstrumentista que tocavva
acorddeom, pianoo, órgão, saaxofone, batteria e instru
umentos de percussão. Nasceu em
m 26-12-19335
na ciidade de Peedro II – PI onde inicioou seus estu
udos musicaais em um aacordeon dee oito baixoos.
Em 1948 mudoou-se para Teresina
T
ondde passou a trabalhar como
c
músicco tocando em
e festas e a
estuddar com o mestre
m
do accordeon Migguel da Serrra. Em 19533, aos 18 annos, ingresso
ou na Polícia
Milittar do Piauí passando a integrar oss quadros daa banda de música
m
da ccorporação que
q na épocca
tinhaa como mestre, seu tioo, o mestree Sebastião Simplício. Enquanto atuou na Banda
B
PMP
PI,
Toin
nho Simplíccio, como erra mais connhecido, tam
mbém fazia parte
p
do connjunto regio
onal da Rádiio
Difusora de Terresina tocanndo acordeeom nos pro
ogramas dee auditório daquela em
missora e em
m
m
da cidade. Porr ser um mú
úsico muitoo requisitadoo no mercaado musical e
outroos grupos musicais
preciisar viajar com grupos e artistas poor diversos estados, deiixou a Bandda da PMPII aos 28 anoos
para dedicar-se a sua carreirra como múúsico profisssional.
Em 27
2 de maio de 1979 faaleceu vítim
ma de afogam
mento no Rio
R Poty em
m Teresina deixando
d
um
ma
grandde lacuna noo meio artísstico piauiennse.
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Na
a Foto: Reccorte de nota publicad
da em 28Ǧ05
5Ǧ
19
979 no extin
nto Jornal d
da Manhã da
d Cidade de
d
Teeresina sobre a mortte do mússico Antonio
Sim
mplício,(Fotto:Acervoda
aFamília).

C
os da Banda PMPI
7.4. Os Corneteir
Não poderíamos fechar
f
esse capítulo quee trata sobree os componnentes da B
Banda PMPII sem falar da
d
n
cornneteiros que,, embora ten
nham um quuadro especcífico na corrporação, sãão
contribbuição dos nossos
também
ém de respoonsabilidadee do Comanndo da Ban
nda PMPI. Muito teríaamos a escrrever sobre a
execuçção desses nossos
n
piqueetes responssáveis por trransmitir orrdens por meeio de seus instrumentoos
musicaais, no enntanto, apeenas nos liimitaremos em homenagear allguns dessees valorosoos
profisssionais que têm
t uma hisstória de atuuação na PM
MPI.
Para relembrar
r
a
alguns
dessees mestres que dedicaaram sua viida profissiional ao ex
xercício destta
funçãoo na PMPI, começamoos pelo Solddado Resend
de que nos idos anos 990 do século
o passado, ao
a
executtar primoroosamente suua corneta em
e Ré se fazia
f
ouvir por toda rregião do Quartel
Q
do 1º
Batalhhão da PMP
PI, quando este ainda era localizaado no bairrro Ilhotas; temos tam
mbém o Cabbo
Alcânttara que nessta mesma época atuavva no Quarttel do Comaando Geral e se destaccava com suua
interprretação muiito particulaar que fazia para cada toque
t
que exxecutava; e nos anos oitenta,
o
temoos
nesta época
é
no quuartel do CF
FAP os cornneteiros cabo
os Alvino e Valdivino e Sargento F.
F Santos quue
se reveezam no piqquete daquela unidade.
Sobre as atividaddes desenvollvidas por estes
e
profisssionais na PMPI ouvim
mos o atual corneteiro
c
d
do
m dos mais dedicados
d
p
profissionais
s que atualm
mente a PMP
PI
quarteel do CFAP o Sargento M. Silva um
dispõee em seus quuadros:
“D
Durante o dia
d somos ressponsáveis por
p realizar pelo
p menos sseis toques de
d corneta. No
N
innício e no final
f
do exppediente, hassteamento e arriamentoo das bandeeiras, além de
d
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a
anunciar
a chegada
c
e saída
s
do Co
omandante da
d Unidade ou Comand
dante Gerall”,

e
explicou
o Sargento M. Silva.

Na
a Foto: Sarrgento M. SSilva um dos
d melhorees
corneteiros da
a História da
a PMPI (201
13) – Na fotto
em
m solenidadee na Cidad
de de Oeirass Ǧ PI (Fotto:
Ro
ochaSousa).

M. Sillva ressaltouu também que
q eles parrticipam doss eventos militares
m
com
mo a voz do
o comandannte
das solenidades, bem
b como na
n execuçãoo do toque dee silêncio naas honras fúúnebres.
“Os comandoos dados naa solenidade devem ser ouvidos
“
o
por toda a tropa
a, para isso a
coorneta se torrna a voz do comandante,
c
, chegando assim
a
a todoss”, esclareceeu o Sargentto

M Silva.
M.
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Capítulo

8

O Repertório
A literatura musical nos mostra que o repertório das primeiras bandas de música militares
brasileiras, surgidas nas primeiras décadas do sec. XIX era composto de peças que divulgavam
para a sociedade brasileira músicas e danças oriundas do continente europeu. Dentre esses ritmos
musicais destacava-se a valsa, a polca e o scotish. Posteriormente, já no final do sec. XIX esses
gêneros musicais tomam características particulares, sofrendo influência de ritmos e costumes
existentes no Brasil e começam a se abrasileirar possibilitando assim surgimento de novos gêneros
musicais. É nesta época que a história da música brasileira registra o papel fundamental do maestro
e compositor Anacleto de Medeiros, da Banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, que cria
uma linguagem orquestral típica e original para os estilos maxixe, polca, scotish e choros.
Outra forma musical bastante característica e muito difundida pelas bandas de música no mundo
são as marchas de passo dobrado. Aqui no Brasil nossa marcha de passo dobrado, originário das
marchas européias, tomou formas novas, sofrendo influência do meio social e adequando-se a ele,
tornou-se o dobrado. O gênero se popularizou no Brasil a partir do século XIX e desde então tem
sido importante para a preservação da memória cultural do país. O dobrado ainda hoje é
largamente executado pelas bandas de música militares nas paradas, desfiles de tropa, e cerimônias
outras, como pelas bandas civis nos desfiles pelas cidades, a caminho das retretas, nos desfiles
cívicos, na chegada de autoridades etc.
A partir da 1ª Guerra Mundial a banda de música militar brasileira recebeu forte influência da
banda de música militar americana, tanto na formação instrumental quanto, principalmente, no seu
repertório de marchas de desfile, passando desde então a executar as marchas do compositor John
Philip Sousa12 que desde então compõem o repertório das nossas bandas.

12 John Philip Souza (Washington, D.C., 06/11/1854 - Pennsylvania, 06/03/1932) passou para a história como
sinônimo de compositor das grandes marchas militares americanas. Violinista e regente, a partir de 1880, como
regente da U. S. Marine Band, desenvolveria um trabalho de compositor que resultaria nos clássicos "Semper
Fidelis" (1888), "The Washington Post March" (1889), "The Liberty Bell" (1893) e, especialmente, "Stars and
Stripes Forever" (1897), hino da marinha americana.
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Imagem da parte de saxofone tenor da marcha militar americana que no Brasil é conhecida
como “Sempre Fidelis”, de John Philip Sousa, com edição americana. Na Banda PMPI
encontra-se em seu acervo uma grande quantidade dessas marchas, vindas por meio da
Embaixada Americana, que as importava para as bandas militares brasileiras, após a 2ª Guerra
Mundial. (Foto: Acervo Banda PMPI).

8.1.

Acervo de Partituras da Banda PMPI

A Banda de Música da Polícia Militar do Estado do Piauí possui um acervo de partituras musicais
manuscritas que foram reunidas no decorrer dos seus anos de atividades. Acervo este adquirido
entre o intercâmbio com diversas bandas civis e militares brasileiras; também por intermédio de
compositores da própria banda, que se sucederam ao longo da sua história, e de outros que
encontraram na banda uma formação musical que executasse suas obras, formando assim, um
acervo que reúne centenas de músicas em diversos estilos musicais.
Com a evolução tecnológica ocorrida nos últimos 20 anos e as facilidades que a informática tem
possibilitado, hoje, o Arquivo de Partituras da Banda PMPI encontram-se em torno de oitenta (80)
por cento arquivados de forma digital, ficando em meios físicos, apenas as partituras manuscritas
remanescentes do seu Arquivo de Partituras Manuscritas e o seu repertório de uso.
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8.1.1. Organização do Arquivo
A organização do arquivo de partituras manuscritas da Banda PMPI segue normas próprias,
definidas e utilizadas ao longo dos anos pelos profissionais militares envolvidos no processo. Esses
procedimentos, apesar de eficazes para a instituição, não obedecem aos princípios básicos de
catalogação de documentos adotados em bibliotecas, como também muitas vezes não fornece
dados precisos como datas de composição, e nome completo dos autores, entre outros.
O acervo de partituras, que encontra-se nos arquivos da Banda PMPI soma aproximadamente
quinhentos títulos e são armazenadas em armários de aço, acondicionadas dentro de
colecionadores de plástico, em ordem alfabética por título da obra. As partituras em uso são
agrupadas por naipes e guardadas em pastas. Há, ainda, no acervo, muitas partituras manuscritas
incompletas que necessitam ser recuperadas e colocadas novamente à disposição do repertório.
8.1.2. Produção de Músicas Inéditas
Quanto à produção de músicas inéditas para uso exclusivo em seu repertório, a Banda PMPI, tem
recorrido aos seus próprios mestres-compositores, que com vários anos de prática, escrevem
arranjos, compõem as peças e produzem às, de acordo com a necessidade do repertório. Muitos
mestres, ao longo de sua história, tem se destacado nesse papel, ficando difícil identificar todos, no
entanto, destacamos aqui, independente da patente, àqueles que conseguimos identificar: Cornélio
Pinheiro, Tomaz Pedreira, Sebastião Simplício, Jorge Tavares, Francisco Ângelo, Luiz Santos,
Simplício Cunha, João Marques, Martinho Ferreira, Zulite, Edir, Elton Oliveira, José Maria,
Jeremias Alves, Lima, Rocha Sousa, Siqueira, entre outros.
8.1.3. Gêneros Musicais
Dentre os principais gêneros que compõem o repertório da Banda PMPI, temos: Os Dobrados, As
Peças de Concerto e As Peças Populares.
9 Dobrados - peças que compõem o repertório da Banda PMPI com a função de
servir para situações de desfiles e diversas outras ocasiões. No seu arquivo esse estilo
é um dos mais presentes. Clássicos do gênero que fazem parte do repertório da
Banda PMPI: Janjão, composto por Joaquim Naegele; General Rabelo e Aviação
Embarcada, compostos por João Nascimento; Agenor Sales e Flagelados,
compostos por Joaquim Pereira de Oliveira; Verde e Branco, composto por
Estevam Moura; Avante Camaradas e Bombardeio da Bahia13, compostos por

13 Dobrado Bombardeio da Bahia registra o episódio de 1912, em que os desentendimentos entre o governo
federal, ao tempo do presidente Hermes da Fonseca com o governador JJ. Seabra culminaram com o
bombardeamento da cidade de Salvador a parti do forte do Barbalho e de navios ao largo. Pode ser considerado
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Antonino Manoel do Espírito Santo; Fibra de Heróis composto por Guerra Peixe;
Barão do Rio Branco composto por Francisco Braga; além de diversas marchas
militares internacionais como Estrelas e Listas Para Sempre (Stars and Stripes
Forever), composto por John Philip Sousa; e Velhos Camaradas14 (Alte
Kameraden), composto por Carl Teike.
9 Peças de Concerto - peças originais e adaptadas, de diversos compositores que
compõem o repertório da Banda PMPI em situação de concerto. Dentre estas peças
que compõem o seu repertório, temos: Cavalaria Ligeira e O Poeta e o
Camponês, composto por Franz Suppé; Il Guarany (abertura), composto por
Carlos Gomes; Orfeu no Inferno (abertura), composto por Offenbach; Honra aos
Trombones (fantasia), composto por Waldemar da Paixão; Fantasia Sinfônica,
composta por Simplício Cunha; Suíte Nordestina, composta por José Ursicino da
Silva (Duda); Uma Banda da Tuba, composta por Dimas Sedícias; entre outros.
9 Peças Populares – são peças que se destinam ao entretenimento, para animar e
distrair o ouvinte (músicas populares arranjadas). No Brasil, as bandas de música
sempre encontraram dificuldade em repor ou renovar seu repertório de músicas
populares, por isso a figura dos arranjadores nessas formações tem desempenhado
um excelente papel, ao criarem alternativas de renovação e atualização de repertório.
Dentre os clássicos da música popular nacional e internacional escritos por esses
arranjadores que têm feito parte do repertório da Banda PMPI, destacamos:
Aquarela do Brasil (Ari Barroso), arranjo Jeremias Alves; Roberto Carlos e Suas
Canções, arranjo Rocha Sousa; Jovem Guarda [I, II, III], arranjo Fábio Mesquita;
Seleção Roupa Nova, arranjo Ewerton Luiz; Seleção Tim Maia, arranjo Sargento
França, dentre outros.
O 1º Tenente Lima um dos regentes da Banda PMPI responsável por seu repertório que
atualmente é praticado, nos fala sobre sua organização:
“O nosso repertório tem uma abrangência de gêneros e estilo musical bastante
diversificado e é organizado para atender o caráter de nossas apresentações.
Qualquer modificação no mesmo é sempre feita com muita responsabilidade
levando sempre em conta a nossa história e gosto do público que assistem
música descritiva, no momento em que inclui os canhões e a metralha na percussão, além dos toques originais de
corneta.
14 Velhos Camaradas (Alte Kameraden) Aos 25 anos, o regente da orquestra onde Carl Teike tocava, disse-lhe
que o único lugar adequado para sua nova marcha era a lixeira. Apesar disso, "Velhos Camaradas" tornou-se uma
das marchas mais populares em todo o mundo e foi composta na antiga Prússia, em 1889. O seu Autor - Carl
Teike - nasceu em Stettin na Pomerânia. (Carl Albert Hermann Teike, 1864-1922).
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nossas apresentações. As bandas brasileiras, principalmente as militares, têm
por finalidade divulgar e conservar o rico patrimônio da nossa música
brasileira e como conjuntos universais que são, também deve divulgar a música
dos compositores de todos os continentes. Levamos tudo isso em conta na hora
de montar o nosso repertório além do cuidado de não deixarmos de fora às
obras musicais de nossos compositores brasileiros de banda como Estevam
Moura, Duda, Simplicio Cunha e muitos outros com seus trabalhos que não
poderão deixar de ser divulgados por nós.” (1º Tenente Lima – Depoimento em
16-06-2013)

8.1.4. Situação Atual do Arquivo
Infelizmente a situação do acervo de partituras manuscritas existente nos arquivos da Banda PMPI
vem, com o passar dos anos, se deteriorando, e padecendo pelo tempo, pela umidade, pelos
fungos, pelo apagamento das tintas utilizadas na escrita e pelo manuseio. Acreditamos que um
passo de profunda importância para garantir a sobrevivência e preservação deste material musical
seria um projeto que pudesse abri-lo à pesquisa, fazendo com que o mesmo possa gerar outros
frutos, em estudos musicológicos, ou mesmo como inspiração de novos compositores.
8.2.

Acervo Inédito da Banda PMPI

Neste tópico apresentamos um acervo inédito de obras que foram identificados através de pesquisa
que fizemos nos arquivos de Partituras Manuscrita da Banda PMPI. São obras inéditas, compostas
e orquestradas, ao longo dos seus 138 anos de existência, exclusivamente para sua própria
execução em diversos momentos do seu cotidiano.
8.2.1. Obras dos Mestres Compositores Piauienses
As obras musicais que compõem o acervo de obras dos mestres compositores piauienses, foram
compostas principalmente por seus mestres-compositores militares, que se sucederam ao longo da
sua história, mas também por outros compositores civis que encontraram na banda uma formação
musical que executasse suas obras. Entre os gêneros musicais encontrados, estão diversos frevos,
valsas, fox, hinos, dobrados, marchas de procissão, marchas juninas e carnavalescas, baiões, xotes,
choros, sambas, maxixes, gafieiras, xaxados, toadas, etc.
Confira na planilha a seguir, as obras autorais dos mestres compositores piauienses escritas e
orquestradas para banda de música e que encontram-se arquivadas no Acervo Partituras da Banda
PMPI:
9 Obras colecionadas no período de 1875 (fundação) – 2013:
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BANDA DE MÚSICA DA POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ

Acervo Musicológico dos Mestres Compositores da Banda PMPI

Hinos e Marchas Religiosas

Pasta

Ordem
01

Obra

03

Bom Jesus dos
Passos
Glória ao Cristo
Rei
Sentimental

04

Santa Cecília

05
06

Nossa Senhora do
Amparo
Dagmar

07

Frei Julião

08

Gloria a Deus

09

Senhor Morto

10

Hino a Nossa
Senhora do
Amparo
Hino à Matriz de
Oeiras-PI
Hino da Diocese
de Oeiras-PI
Hino Patriótico à
Imaculada
Hino aos 40 anos
da Diocese de
Oeiras-PI

02

11
12
13
14

Autor

Partitura

Gênero Musical

Sebastião
Simplício
Sebastião
Simplício
Sebastião
Simplício
Sebastião
Simplício
Tomaz Pedreira

Manuscritos
Originais 1953
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais 1932
Manuscritos
Originais
Digital em
Formato PDF
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais

Marcha-solene

Sebastião
Simplício
Beetholven
Cunha
Sebastião
Simplício
Sebastião
Simplício
15
Pedro Silva
Possidônio
16
Queiroz
Possidônio
Queiroz
Possidônio
Queiroz

Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais

Marcha-solene
Marcha-solene
Marcha-solene
Marcha-solene
Marcha de Procissão
Marcha de Procissão
Marcha de Procissão
Marcha Fúnebre
Hino Solene

Hino Solene
Hino Solene
Hino Solene
Hino Solene

15 Pedro Silva (1892-1974), músico (piano, flauta e violão), compositor e regente. Foi regente e fundador da
Banda de Música do 25º Batalhão de Caçadores (Exército Brasileiro), em Teresina e arrendatário do Teatro 04 de
Setembro.
16 Possidônio Nunes Queiroz nasceu em 17-05-1906 em Oeiras (PI), e faleceu em 1996. Professor, historiador,
cronista, músico e compositor. Foi um exímio flautista. Suas obras foram pesquisadas e publicadas pelo Maestro
Emmanuel Coêlho Maciel na década de noventa do séc. XX.
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15

Hino do
Centenário da
Matriz de São
Raimundo
Nonato-PI

Pedro Silva

Manuscritos
Originais

Hino Solene

Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais

Valsa

Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais

Valsa

Valsas
01

Alda Cunha

Homero Bantin

02
03

Aldalgiza Moraes
Sousa
Andreza Rocha

04

Marilene

05
06

Recordação de
um Colega
Ieda Maria

José Elton
Oliveira
José Elton
Oliveira
Sebastião
Simplício
Jorge Tavares

07

Miss Nair

08
09

Uma Virgem
Sobre as Ondas
Inspiração

10

Irene Lima

11

Lembrei-me de
Alguém
Recordações de
Teresina

12

13

15

Os Concludentes
1941
Metade de Um
Coração
Imagem Querida

16

As Três Irmãs

14

Honório Bona
Neto
Honório Bona
Neto
Honório Bona
Neto
Honório Bona
17
Neto
Gonçalo F.
Lima
Francisco
Ângelo da Silva
Eros de
Carvalho
Cardoso
Amália
18
Pinheiro
Tomaz Pedreira
José Elton
Oliveira
Adalgicio
Correio

Valsa
Valsa
Valsa
Valsa
Valsa
Valsa
Valsa
Valsa
Valsa
Valsa
Valsa

Valsa
Valsa
Valsa

17 Honório Bona Neto nasceu em 08-01-1876 em Campo Maior (PI), e faleceu em 07-07-1972. Músico e
compositor de grande talento. É autor de várias entre outras valsas fazem parte do Acervo Musicológico da Banda
PMPI.
18 Amália Pinheiro nasceu em 1897 na Cidade de Barras-PI e faleceu em 1971 em Teresina. Musicista,
compositora e professora de música do Liceu Piauiense. Compôs várias músicas para execução da Banda PMPI.
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17

Noêmia

18

Momentos Felizes

Adalgicio
Correio
Manoel
Fabiano

Manuscritos
Originais
Cópia Digital

Valsa
Valsa

Hinos Cívicos e Canções Militares
01
02

03

04

05
06

Hino do Estado
do Piauí
Hino do
Centenário da
Escola Normal
Antonino Freire
Hino da Polícia
Civil do Piauí
Hino do
Município de
Parnaíba
Hino de Oeiras

Firmina
19
Sobreira
Adalgisa
20
Paiva

Manuscritos

Hino Cívico

Manuscritos
Originais (1960)

Hino Cívico

João Paulo /
Nilson Cunha e
Silva
Ademar Neves

Manuscritos
Originais

Hino Cívico

Manuscritos
Originais

Hino Cívico

Dionísio Rosa

Manuscritos
Originais (1982)
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais

Hino Cívico

09

Hino de
Amarante
Canção do
Centenário
Canção da Cia
Escola
Canção da PMPI

10

Canção do CFAP

11

Canção da CCS

Luiz Santos

12

Canção do
BPTRAN
Canção do 9º
BPM

Elizeu Filho

07
08

13

14
15

Canção do 4º
BPM
Canção do
Centenário a
Igreja Nossa
Senhora do

Luiz Santos
Sebastião
Simplício
Sebastião
Simplício
Simplício de
Moraes Cunha
Edir Silva

Francisco das
Chagas
Guimarães
Doraldo Leão
da Silva
Sebastião
Simplício

Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais (1952)

Hino Cívico
Canção Cívica
Canção Militar
Canção Militar
Canção Militar
Canção Militar
Canção Militar
Canção Militar

Canção Militar
Marcha Hino

19 Firmina Sobreira é pianista, compositora, regente e professora de canto natural do Estado do Maranhão. Fez
carreira como carreira no magistério piauiense no início do sec. XX. É autora da música do Hino do Estado do
Piauí, com letra do Poeta Da Costa e Silva e oficialmente adotado pela lei estadual nº 1.078, de 18 de julho de
1923.
20 Adalgisa Paiva foi uma maestrina, pianista, professora de canto, compositora e arranjadora que atuou entre as
décadas de 40 e 70 do sec. XX na Cidade de Teresina.
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Amparo

Dobrados
01
02

Adão Gomes
Costa
Afrânio Nunes

03

Barqueiro Junior

04

Benedito José da
Luz
Bom José

Luiz Simplício
Gonçalo Alves
Ferreira
Jorge Tavares

06

Coronel Valdilio
Falcão

Sebastião
Simplício
Martins da
Silva
Antonio Carlos
Rocha Sousa

07

Capitão Aquino

Luiz Santos

08

Capitão Braz

Homero Bantin

09

Capitão Elesbão

10

Capitão José
Augusto
Capitão Tomaz

Alziro Rosa da
Silva
Francisco
Pereira Lima
José Elton
Oliveira
Manoel
Fabiano
Sebastião
Simplício
Elizeu Filho

05

11
12

16

Coronel Canuto
Tupy Caldas
Coronel Duarte
Sousa Rosa
Coronel Flávio
Figueiredo
Coronel Flávio
Meireles
Coronel Gomes

17

Coronel Gonzaga

18

Coronel José
Ribeiro
Coronel José
Rodrigues Alves
Coronel Jorge
Figueiredo
Coronel Jerônimo
Rodrigues Alves

13
14
15

19
20
21

22

Coronel Kleber

Sebastião
Simplício
José Elton
Oliveira
José Elton
Oliveira
Luiz José dos
Santos
José Elton
Oliveira
José Elton
Oliveira
Sebastião
Simplício
Luiz Santos
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Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
(09/12/1968)
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais (1971)
Cópia Digital
em Formato
PDF (1998)
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
(04/06/1938)
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais (1993)
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais (1962)
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais (1988)
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
(12/11/1968)
Manuscritos

Dobrado
Dobrado
Dobrado

Dobrado
Dobrado
Dobrado

Dobrado
Dobrado

Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado

Dobrado

23

Coronel Lucimar

24

Coronel Luiz
Santos
Coronel Manoel
Paz e Silva
Coronel Pedro
Figueira Santos

25
26

27
28
29

Coronel Wilson
das Neves
Comandante
Dario Coelho
Gratidão ao
Mestre

30

Guerreiro Alado

31

Comandante
Olavo
Comandante
Edvaldo

32

33
34
35

Comandante
Evilásio
Desembargador
Vaz da Costa
Doutor Agenor

José Elton
Oliveira
Alziro Rosa da
Silva
José Elton
Oliveira
Gonçalo
Marques
Ferreira
Martinho da
Silva
Sebastião
Simplício
Antonio Carlos
Rocha Sousa
Antonio Carlos
Rocha Sousa
Pedro Silva
Antonio Carlos
Rocha Sousa
Dionísio Rosa
Antonio
Rodrigues
Homero Bantin

36

Francisco Batista
Torres de Melo

37

Comandante
Prado

38

Deodeo Sobral

Antonio Carlos
Rocha Sousa

39

Governador
Francisco de
Assis Moraes
Sousa
Governador
Wellington Dias

José Elton
Oliveira

40

41

Lembrança do
Piauí

Manoel
21
Fabiano
Antonio Carlos
Rocha Sousa

Antonio Carlos
Rocha Sousa
Jorge Tavares

Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais (1989)
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais

Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado

Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Cópia Digital
em Formato
PDF (2000)
Cópia Digital
em Formato
PDF
Manuscritos
Originais
Cópia Digital
em Formato
PDF (2003)
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais

Dobrado

Cópia Digital
em Formato
PDF
Cópia Digital
em Formato
PDF
Manuscritos
Originais

Dobrado

Cópia Digital
em Formato
PDF
Manuscritos
Originais

Dobrado

Dobrado
Dobrado

Dobrado

Dobrado
Dobrado

Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado

Dobrado

Dobrado

Dobrado

21 Manoel da Costa Lima (Manoel Fabiano), é músico, compositor e mestre de banda natural da cidade de
Batallha-PI. Têm uma obra musical muito rica e presente no repertório de diversas bandas de música brasileiras.
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42
43
44
45

Homenagem aos
Sargentos
Inconfidência
Mineira
Maestro Capitão
João Aguiar
Maestro Tenente
Elizeu

46

Maestro Rocha

47

Maestro Rocha
Sousa

48

Major Câncio

49

Major Mardonio

50

Major Muniz

51

Maria do Socorro
Silva
Possidônio
Queiroz
Picos do Piauí

52
53

José Elton
Oliveira
Edilson Freire
José Elton
Oliveira
Alberto
Nascimento
Silva
José Elton
Oliveira
Ronald Filho e
Felipe Fonseca
José Elton
Oliveira
Gonçalo
Ferreira Nobre
João Aguiar
Costa
Francisco
Ângelo da Silva
Francisco
Pereira Lima
Alberto
Nascimento
Silva
Alberto
Nascimento
Silva
Francisco
Ângelo da Silva

54

Tenente Coronel
Amintas

55

Tenente Elizeu

56

Tenente Elizeu

Jorge Tavares

57

Tenente Isácio

58

62

Tenente Luiz José
dos Santos
Tenente Luiz
Santos
Tenente Joaquim
Farias
Tenente João
Aguiar
Tenente Nogueira

José Elton
Oliveira
Francisco
Ângelo da Silva
Gonçalo Alves
Pereira
Jorge Tavares

63

Tenente Paz

64

Tenente Sebastião
Simplício

59
60
61

José Elton
Oliveira
José Elton
Oliveira
Francisco
Ângelo da Silva
Luiz Santos
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Manuscritos
Originais (1975)
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
(24/10/1967)
Manuscritos
Originais
Cópia Digital
em Formato
PDF
Manuscritos
Originais (1978)
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais (1968)
Manuscritos
Originais

Dobrado

Manuscritos
Originais

Dobrado

Manuscritos
Originais
(20/04/1967)
Manuscritos
Originais (1969)
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais (1962)
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais (1962)

Dobrado

Dobrado
Dobrado
Dobrado

Dobrado
Dobrado

Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado

Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado

65
66

Tenente Sebastião
Simplício
Tiradentes

67

Recordação de
Teresina

68

Sargento Aguiar

69

Sargento Edir
Silva
Sargento Gonçalo
Marques
Sargento Joaquim
Ferreira
Sargento Rosa

70
71
72
73

Luiz Simplício
Francisco
Ângelo da Silva
Alberto
Nascimento
Silva
Francisco
Ângelo da Silva
Luiz Reis de
França
Gonçalo
Marques
Tomaz Pedreira
Alziro Rosa da
Silva
Francisco
Ângelo da Silva
Francisco
Ângelo da Silva

74

Sub Tenente
Ademir
Uma Relíquia

75

Velho Monge

José Rodrigues

76

16 de Agosto

Jorge Tavares

77

13 de Março

78

15 de Agosto

79

21 de Abril

Simplício de
Moraes Cunha
Simplício de
Moraes Cunha
Simplício de
Moraes Cunha

Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
(09/12/1968)
Manuscritos
Originais (1966)
Manuscritos
Originais (1972)
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
(06/06/1967)
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais (1969)
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais

Dobrado
Dobrado
Dobrado

Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado

Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado
Dobrado

Peças de Concerto
01

Três Toadas de
Reisado

Reginaldo
Carvalho

02

Fantasia
Sinfônica

Simplício de
Moraes Cunha

03

Estudo Sinfônico

Simplício de
Moraes Cunha

04

Rapsódia
Sertaneja

Antonio Carlos
Rocha Sousa

05

Lamento
Nordestino

Antonio Carlos
Rocha Sousa
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Manuscritos
Originais
(1974)
Manuscritos
Originais
(1991)
Manuscritos
Originais
(1994)
Cópia Digital
em Formato
PDF (2002)

Peça Sinfônica

Cópia Digital
em Formato
PDF (2012)

Peça Sinfônica

Peça Sinfônica

Peça Sinfônica

Peça Sinfônica

06

Estudo Nº 01

Beetholven
Cunha

Cópia Digital
em Formato
PDF (2005)

Peça Sinfônica

07

Rapsódia
Caririense

Luís Roseo

Manuscritos
Originais

Peça Sinfônica

Peças em Estilos Populares
01

São José das
Flores

02
03

Relembrando o
Clarinete
Noite de Luz

04

Ontem Partiste

05

Maria de Fátima

06

Baião da Saudade

07

Teresina

08

Jenipapo Doce

09

De Israel

10

O Mincharia

11

Não Sou Careca

12

Não Sou Palhaço

13

Olha o Palhaço

14
15

Um Prego na
Chuteira
Frevo

16

Boa Anita

17

Vamos Descer

18

Josué

19

Clotilde

Cornélio
Pinheiro
Simplício de
Moraes Cunha
Sebastião
Simplício
Sebastião
Simplício
Sebastião
Simplício
Luiz Santos
Aurélio Melo /
José Rodrigues
Antonio Carlos
Rocha Sousa
Simplício de
Moraes Cunha
Simplício de
Moraes Cunha
Francisco Ângelo
da Silva
Francisco Ângelo
da Silva
Francisco Ângelo
da Silva
Francisco Ângelo
da Silva
Antonio Carlos
Rocha Sousa
Jorge Tavares
Pedro Silva
Sebastião
Simplício
Sebastião
Simplício
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Manuscritos
Originais
(1914)
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscrito
Copia
Cópia Digital
em Formato
PDF
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Cópia Digital
em Formato
PDF
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais
Manuscritos
Originais

Marcha Polka

Choro
Bolero
Bolero
Bolero
Baião
Xote
Xaxado

Frevo
Frevo
Frevo
Frevo
Frevo
Frevo
Frevo

Samba
Samba
Fox-Trot
Fox-Trot

20

Sofia

21

Cidade Menina
M

Sebastiã
ão
Simplíciio
Pedro Sillva

Maanuscritos
O
Originais
Maanuscritos
O
Originais

Foxx-Trot
Ma
archa

Total por estilo:
e
79 Doobrados, 188 Valsas, 15
5 Hinos Cívicos e Cançções Militarres, 15 Hinoos
Solenes e Marchas
M
Relligiosas, 077 Peças de Concerto,
C
211 Peças Poppulares.
Total gerall: 155 Peçass musicais autorais
a
orq
questradas para
p
bandaa de música..

Vale salientar
s
quee muitas dass músicas accumuladas nesse
n
períoddo de 138 aanos perderaam-se deviddo
às conndições de arquivamen
a
nto e à durab
abilidade do
os papeis utiilizados. Ouutras inúmeeras partituraas
foram guardadas de forma desorganiza
d
ada, espalhaando-se em
m arquivos ddiferentes, e até mesm
mo
levadaas para arquiivos pessoaais, impossibbilitando asssim uma colleção que puudesse arqu
uivar as partees
de toddos os instrum
mentos. Senndo assim, a orquestraçção de muitaas dessas múúsicas está in
ncompleta.
Sobre a restauraçãão das partiituras deteriioradas ou in
ncompletass, é bom quee se esclareça que existe
g
dificuuldade, tantoo para a resstauração deestas partiturras, bem com
mo para a elaboração
e
d
de
uma grande
novos arranjos e nova instrrumentação, sem que se deturpe o sentido básico da composiçãoo,
segunddo a conceppção originaal que lhe deeu o compossitor.

Na
a Foto: Sarg
gento Levi ((Trombone Baixo),
B
em Ju
ul
de2010.(Foto
o:BandaPM
MPI).
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Depoiimentos soobre a Bannda PMPI
O recconhecimennto da atuaação da Baanda PMPII está pressente em ddiferentes depoimento
d
os.
Destaccamos nestee capitulo o depoimennto de algum
mas pessoass que no exxercício de suas funçõees
tiveram
m a oportunnidade de accompanhar o trabalho daa Banda PM
MPI em difeerentes épocas.
9.1.

G
General
Frrancisco Batista
B
Torrres de Mello

Na
a Foto: Gen
neral Franccisco Batistta Torres de
d
Meelo em 25Ǧ06Ǧ2010 ǦǦ (Foto: Do
ocumentáriio
PM
MPI).

Franciisco Batista Torres de Melo é oficcial do Exérrcito Brasileeiro que com
mandou a Polícia
P
Militaar
do Esttado Piauí entre
e
os anoos 1963 e 19965. Iniciou
u seu comanndo quando ainda era major
m
e atuoou
como oficial meddiador de coonflito entree o governo do Estado e a PMPI eenquanto esssa enfrentavva
g
crisee após umaa manifestaação feita por
p seus pooliciais por melhores condições
c
d
de
uma grande
trabalhho e salariiais. Enquaanto esteve à frente da corporaação fez uum grande trabalho de
d
moderrnização daa PMPI connstruindo batalhões
b
nas
n cidades de Parnaíbba, Floriano
o e Picos, e
compaanhias nas Cidades
C
de Valença,
V
Caampo Maiorr e Piripiri.; Implantou o policiameento de Radiio
Patrulhha e incenttivou e mottivou à Bannda PMPI dando lhe melhores ccondições de
d trabalho e
cobranndo lhe mais resultadoss. Em depoim
mento para o Documenntário “PMP
PI 175 Ano
os“, realizaddo
no anoo 2010, o General
G
Torrres de Melo descreve em
m seu depooimento com
mo utilizou o trabalho da
d
Bandaa PMPI em favor
f
de suaa gestão na corporação:
c
:
“(...) A maiior experiênncia que eu
“
u tive na minha
m
vida ffoi comand
dar a PMP
PI.
E
Eram
muitass dificuldaddes e a band
da foi minhaa salvação. Eu inventa
ava muito. Aí
A
m deu na teia
me
t
de escrrever uma carta paraa as embaixxadas da In
nglaterra, da
d
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França e dos Estados Unidos pedindo instrumentos musicais para a banda. Os
americanos responderam que não tinham orçamento planejado, a Inglaterra
perguntou quais eram os instrumentos da banda e os Franceses responderam de
cara mandando os instrumentos musicais e partituras. Aí nós fizemos a
“Semana do Dobrado”. Era uma beleza ali naquela Praça Pedro II e todo
mundo lotando o teatro e eu conquistando a população. Então quando eu já
tinha passado o comando e já ia embora aí chegou o aviso dizendo que os
Franceses da embaixada estavam vindo a Teresina para conhecer a banda de
música com os instrumentos que eles haviam doado; aí o chefe da casa militar
coronel Nonato me chamou e disse: “Pelo Amor de Deus, assume o comando e
recebe esses homens”. Aí eu assumi e mandei avisar o mestre da banda para
preparar uns três ou quatro dobrados. Aí eu recebi os franceses e eles estavam
doidos para ouvir as músicas que eles tinham mandado. Ai eu cheguei na sala
da banda e disse mestre toque ai o primeiro dobrado em homenagem ao soldado
Poli que desfilou em cima de rosas na vitoria da 1ª guerra mundial, ai os
franceses se assustaram talvez pensavam que eu não sabia de nada. Ai quando a
banda tocou um dos franceses já estava todo emocionado ai me disse: Coronel é
o mais belo dobrado da 1º guerra mundial. Ai eu disse para o mestre da banda:
Toque ai o segundo dobrado em homenagem a França eterna. A banda tocou e
ele disse é o mais belo dobrado da França da 2ª guerra mundial. O homem já
tremendo todinho. Ai eu disse: Mestre toque o terceiro dobrado em homenagem
ao nosso amigo Francês. Quando a banda começou a tocar o homem chorava
22
que nem uma criança. Era o dobrado “Le Regiment de Sambre Et Meuse”
música do regimento de Guarda Republicana muito conhecida na França.
Fatos como esse é que engrandecem a Polícia Militar do Piauí. Então era isso,
era eu pegando a Banda de Música com o mestre Luiz Santos e incentivando,
dizia: “Luiz Santos prepara a banda, faz uma orquestra, a gente vai ganhar
dinheiro”. E a gente fez uma orquestra. Eu ainda tenho o disco aqui gravado
pela orquestra. Essa orquestra eu trouxe ela pra tocar aqui em Fortaleza, falei
com meu querido Eleazar e disse rapaz eu tenho uma orquestra la no Piauí que
é uma beleza. Contrate-me ela, me ajude pra eu dar ânimo aqueles soldados e
sargentos. Ai o Eleazar pra me ajudar trouxe a orquestra para tocar no Circulo
Militar. Ai na festa vieram os diretores de outros clubes querendo contratá-la ai
eu dizia você não tem dinheiro pra pagar, isso é orquestra pra tocar nos
Estados Unidos. E assim nós fomos fazendo.
Ai depois de muito tempo que eu tinha saído do Piauí e tive que voltar lá como
General para inspecionar as tropas, da região e quando já havia terminado a
solenidade, ai quando eu me espanto, ta lá a banda na minha frente... ai eles
22 Os franceses, fanaticamente patriotas, fizeram ferver o sangue de todas as nações com a famosa marcha-dedesfile "Sambre-et-Meuss", de Trulet, e "Marcha Lorraine", de Louis Ganne, entre tantas outras.
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ddisseram: aggora nós vaamos tocar não
n é para o General é para quem
m nos fez... aí
a
toocaram um dobrado em
m minha ho
omenagem e eu comeceei logo a cho
orar... e toddo
m
mundo
choroou com aquuela homena
agem. (...)”

O quee aproximouu Torres de Melo da Baanda PMPI não foram só suas açõões de comaando voltadaas
para o desenvolviimento da PMPI, fundaamentais àqu
uela época, mas,
m sobretu
tudo a atenção, o carism
ma
e o resspeito dispennsado por ele
e ao traballho profissio
onal da bandda e de seuss músicos, vindos
v
do seeu
grandee amor que sempre nutrriu pela mússica militar.

Na
a Foto: Gen
neral Torress de Melo em visita de
d
insspeção à PM
MPI (1985) – Na foto reencontraǦs
r
se
com músicos da Banda PMPI (Foto
o: Recorte do
d
Jorrnal“ODia”)).

9.2.

C
Coronel
Geeraldo de Sousa
S
Câncio

Oficiaal da Políccia Militar do Estadoo do Piauí que comaandou o C
Centro de Formação e
Aperfe
feiçoamento de Praças – CFAP / PMPI
P
entre os
o anos 19880 e 1985 faazendo, naq
quela unidadde
Escolaa da PMPI,, uma adm
ministração que
q ainda é lembradaa até os diaas atuais. Neste
N
períoddo
recebeeu para sediaar nas depenndências doo CFAP a Banda
B
PMPII que após a mudança do
d Quartel do
d
Coman
ando Geral, da
d Praça Peedro II no ceentro da cidaade, para o Bairro
B
Ihotaas, na zona sul
s da Cidadde
de Terresina, a mesma
m
ficouu sem uma sede e apó
ós passar um
u curto peeríodo no Quartel
Q
do 1º
Batalhhão da PMP
PI, foi transfferida em deefinitivo paara as instalaações do Quuartel do CF
FAP / PMP
PI,
onde, desde
d
entãoo, permanecee.
Foram
m durante essses anos de
d Comandoo do Coron
nel Câncio no Quartell do CFAP / PMPI quue
estabeeleceu-se enntre o Coronnel e os mem
mbros da Banda
B
PMPII uma grandde relação profissional
p
e
uma admiração
a
reecíproca quue motivou ao ilustre Coronel
C
orgaanizar e pubblicar após afastar-se do
d
comanndo daquelaa unidade um
u trabalhoo inédito so
obre a Históória da Bannda PMPI com
c
o tituloo:
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“Banda de Música: Sua História”, Esse trabalho foi publicado no ano de 1986 no Informativo
Interno da PMPI “O Mafrense”, e dado à riqueza dos depoimentos ali contido, hoje tomamos a
liberdade de o utilizamos como uma das fontes bibliográficas que nos embasamos para a
realização deste nosso trabalho. Transcrevemos a seguir alguns trechos de sua pesquisa “Banda de
Música: Sua História” quando o mesmo expõe o seu pensamento sobre a importância do
trabalho da Banda PMPI:
“Para se escrever sobre a nossa banda de música, é óbvio que não poderia se
deixar à margem, oficiais como, Tenente Coronel Elizeu, Capitão Aguiar,
Capitão Nogueira, Tenente Simplício, Tenente Antônio do Carmo e Tenente
Alziro, cujos oficiais, deram a ela toda mocidade, inteligência e sabedoria de
verdadeiros artistas. Foi então contando com os depoimentos destes camaradas
que procurei fazer este resumo histórico da nossa Banda de Música.” (Câncio /
Banda de Música: Sua História / 1986).
“(...) uma Banda de Música, quer com valor de civismo e disciplina, quer como
fator de educação, cultural, lazer desempenha papel significante na vida da
sociedade. Ao tempo em que serve de elemento de ligação entre aqueles que
constituem o público interno da instituição a que pertence e o público externo,
cujos reflexos contribuem, sobremaneira, para um melhor relacionamento este,
por demais, carente nos dias atuais, sobretudo entre o comportamento da
sociedade e a ação policial. Fato este que levou o Comandante Geral da Polícia
Militar do Piauí, dotar os Batalhões do Interior de suas Bandas de Música.”
(Câncio / Banda de Música: Sua História / 1986).

Uma das recordações que tenho do ilustre oficial é uma declaração marcante que o mesmo fez
uma das vezes quando visitava a Banda PMPI no final dos anos 90 e ao encerrar suas palavras aos
músicos assim se expressou:
“Companheiros, eu já disse para minha família... No dia que Deus me levar eu
quero que durante o meu velório a Banda de Música se faça presente e toque
dobrados porque eu sei que só assim eu serei capaz de pular de caixão e
ressuscitar”.

9.3.

Maestro Eraldo Lopes dos Santos

Eraldo Lopes dos Santos é músico, professor, mestre de banda e regente com forte atuação no
meio musical piauiense, principalmente, no meio das bandas de músicas. É regente da Banda de
Música do IFPI desde o final dos anos 80 do sec. XX, sendo o sucessor do Maestro Luiz Santos a
frente da banda daquela instituição, que tem uma rica história musical desde o tempo quando ainda
era denominada Escola Técnica Federal do Piauí.
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Na
a Foto: Maestro
M
Era
aldo Lopess em 21Ǧ11
1Ǧ
20
008Ǧ(Foto:AcervoRocchaSousa)..

Desdee o inicio daa década dee 70 do sec.. XX, o maaestro Eraldoo Lopes maantém uma forte ligaçãão
com movimento
m
das bandass de músicaas no Estado
o do Piauí, seja como estudante de
d música da
d
antiga Banda da Escola
E
Técnnica Federall do Piauí, seja como músico
m
militaar do Exerccito Brasileirro
s
comoo cabo-músiico trompettista da Band
da do 25º Batalhão
B
de Caçadores em Teresinna,
onde serviu
ou porr diversas ouutras bandass e instituiçõões na cidad
de de Teresiina e região que teve a oportunidad
o
de
de servvir como prrofessor ou mestre
m
de baanda.
p
asssim se reportou sobre a importância
O Maeestro Eraldoo Lopes em depoimentoo para esta pesquisa
do trabbalho da Baanda PMPI:
“A Banda de Música da Políciia Militar do Estado do Piauí é uma daas
“
p
principais,
s
senão
a maiis importante banda daa história m
musical do nosso
n
estadoo.
S históriaa é motivo de
Sua
d orgulho para nossaa cultura m
musical. O seu
s trabalhho
m
musical
tem dado umaa inegável contribuição
c
o para a m
música da nossa
n
regiãoo.
R
Reconhecem
mos o seu mérito
m
e parabenizamoos a Políciaa Militar do
d Estado do
d
P
Piauí
pelo trabalho que
q vem sendo desenvvolvido atraavés de su
ua banda de
d
m
música.”

9.4.

M
Maestro
Anntonio Marrmos Linh
hares

Antonnio Marmoss Linhares é músico, mestre de banda e reegente que atua no meio
m
musical
piauiennse desde 1965.
1
É nattural da Ciddade de Jarrdim-CE e atualmente é regente da
d Banda de
d
Músicca 16 de Agoosto da Preffeitura de Teeresina.
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Na
a Foto: Ma
aestro Linh
hares em 08Ǧ07Ǧ2010
0
Ǧ
(F
Foto:Acervo
oRochaSou
usa).

a
do de perto
o o trabalhho
Comoo profissionnal da mússica, o maeestro Linhaares tem acompanhad
desenvvolvido pelaa Banda PM
MPI nos últim
mos 40 anos e em depooimento parra esta pesqu
uisa, assim se
s
expresssa, sobre o trabalho da Banda PMP
PI:
“A Banda de
“
d Música da
d Polícia Militar
M
do Piauí
P
é umaa das banda
as referenciia
d Estado do
do
d Piauí coom relevanttes serviçoss prestadoss a sua culltura. É um
ma
innstituição musical
m
que tem uma trradição quee precisa seer mais valo
orizada peloos
ó
órgãos
cultuurais porquee em termoss de culturaa ela soma m
muito. E estta pesquisa é
m
muito
imporrtante porquue traz a pú
úblico um coonhecimentto amplo dee sua históriia
e com isso ganha
g
a Poolícia Milita
ar, que tem sua boa im
magem ampliada, e todda
soociedade piiauiense quue passa a melhor connhecer a hisstória de um
ma das mais
a
antigas
e im
mportantes instituiçõess musicais públicas
p
prresente no dia
d a dia de
d
cada cidadão”

9.5.

C
Coronel
Raaimundo Gomes
G
do Nascimento
N
o

Raimuundo Gomes do Nascim
mento comaandou o Cen
ntro de Form
mação e Aperfeiçoamen
nto de Praçaas
– CFA
AP / PMPI entre os annos 1987 e 1990. O Coronel
C
Gom
mes ou “Miinha Flôr” como
c
é maais
conheccido na PM
MPI, tem um
m carisma e uma adm
miração muitto especial pelo trabalh
ho da Bandda
PMPI,, sendo um dos seus prrincipais addmiradores e um profunndo apreciaador de seu repertório de
d
dobraddos. O dobrrado “Janjãão”, de Joaqquim Naegeele é a peçaa desse gêneero que ele mais
m apreciia.
Ao exppressar sua opinião sobbre o trabalhho desenvolv
vido pela Baanda PMPI,, assim se ex
xpressou:
“A Banda de
“
d Música da Polícia Militar doo Estado doo Piauí é um
u dos mais
im
mportantes meios de interação sociocultur
s
al entre a nossa corp
poração e a
soociedade. Suas
S
atividaades exercidas ao longgo de anoss, tanto no cotidiano de
d
caserna, com
mo nas soleenidades do
o governo, ou mesmo junto à sociedade, noos
d uma ideeia da abranngência de seu
dão
s trabalho, tanto parra Policia Militar,
M
com
mo
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ppara culturaa musical. A Banda de Música da Polícia Millitar do Esta
ado do Piauuí
reepresenta e simboliza o que há dee mais belo em
e nossa coorporação.”

Na
a Foto: Co
oronel Gom
mes em 21
1Ǧ04Ǧ2010 Ǧ
(F
Foto:Acervo
oRochaSou
usa).
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Situuação Atuaal da Bandda PMPI
A Bannda de Músiica da Políciia Militar doo Estado do
o Piauí, desdde sua criaçãão em 1875,, desenvolveese e reeorganiza-see constantem
mente na buusca de um
ma maior eficcácia para aatingir seus objetivos no
n
exercíccio de suas funções. Anualmente,
A
, cumpre um
m grande número
n
de eescalas de apresentaçõe
a
es
musicaais, cheganddo a atenderr em torno de
d vinte cincco (25) apreesentações ppor mês, perrfazendo um
ma
médiaa anual de 3000 apresentaações por anno.
Os serrviços execuutados pela Banda
B
PMP
PI são prestaados princippalmente à nnoite, finaiss de semanaa e
feriadoos. São apreesentações musicais
m
quue acontecem
m tanto na Cidade
C
de T
Teresina com
mo em todo o
Estadoo do Piauí,, atendendoo a solicitaações de in
nteresse doos poderes Executivo, Legislativoo,
Judiciáário; da próppria PMPI e da comuniidade em geeral.
Nos poucos
p
mom
mentos em que os múúsicos não estão
e
se aprresentando de forma itinerante
i
em
m
algum
ma escala de serviço, esttão presentees a ensaios diários no CFAP, de 008h às 11h, para decoraar
partituuras, estudarr músicas noovas, experiimentar arraanjos musiccais, particippar de ensaiios de naipees,
ensaioos gerais, innstruções paara aprimoraamento técn
nico e instruumental, aléém do neceessário temppo
para o estudo indiividual de caada músico e reparo e manutenção
m
o dos instrum
mentos.

Na
aFoto:Ban
ndaPMPI(2
(2010)–Ap
presentando
oǦ
se no Espaço
o Cultural da Ponte Estaiada
E
em
m
Teeresina, sob
b a regênccia do Ten
nente Roch
ha
(F
Foto:Acervo
oBandaPM
MPI).
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Além de seus ensaios diários e constantes apresentações, os músicos ainda trabalharam ao longo
dos anos, atuando em Escalas Internas nas áreas do CFAP, no Policiamento Extraordinário
cumprido durante as eleições, carnaval, entre outros, nunca havendo durante os serviços qualquer
tipo de alteração por imperícia ou negligência de qualquer dos músicos, demonstrando portanto
aptidão e habilidade também para esse serviço, sempre que foi necessário.
10.1.

Estrutura Organizacional da Banda

x Quadro de Policiais Militares Músicos
O Quadro de policiais militares músicos da PMPI foi fixado de acordo com a Lei Complementar
nº 111 de 14 de Julho de 2008 do Governo do Estado do Piauí. O referido efetivo é previsto sua
distribuição em seis (06) unidades da banda, cada uma com 42 componentes, lotadas nos batalhões
dos municípios de Parnaíba, Floriano, Picos, Corrente, Piripiri, São Raimundo e uma unidade com
formação de Banda Sinfônica lotada no Quartel do CFAP, na cidade de Teresina, com 59
componentes. Na Planilha é possível acompanhar o Efetivo Previsto de 311 policiais militares
músicos distribuídos dentro das respectivas graduações do referido quadro
Posto ou Graduação
Capitão PM
1º Tenente PM
2º Tenente PM
Subtenente PM
1º Sargento PM
2º Sargento PM
3º Sargento PM
Cabo PM
Total Efetivo

Quantidade
Previsto
01
02
07
11
36
54
71
129
311

Veja na planilha abaixo uma comparação entre o Efetivo Previsto e o Efetivo Existente dentro
das respectivas graduações do referido quadro em um levantamento feito de Dezembro de 2013.
Posto ou Graduação
Capitão PM
1º Tenente PM
2º Tenente PM
Subtenente PM
1º Sargento PM
2º Sargento PM

Quantidade
Previsto
01
02
07
11
36
54
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Quantidade
Existente
01
02
07
11
36
24

3º Sargento PM
Cabo PM
Total Efetivo

71
129
311

14
19
114

O resultado é um déficit23 de 197 policiais militares músicos nos quadros da Policia Militar do
Estado do Piauí.
É importante observar que do efetivo existente de (114) policiais militares músicos, apenas
sessenta (60) destes encontram-se exercendo a função de policial músico, lotados na Banda PMPI
da capital, e cinquenta e quatro (54) policiais militares músicos encontram-se afastados de suas
funções, mas exercendo atividades, principalmente, no policiamento ostensivo da PMPI, ou em
outros órgãos do Governo do Estado do Piauí:
Posto ou Graduação
Capitão PM
1º Tenente PM
2º Tenente PM
Subtenente PM
1º Sargento PM
2º Sargento PM
3º Sargento PM
Cabo PM
Total

Quantidade
Existente
01
02
07
11
36
24
14
19
114

Função Musical
01
01
06
06
15
07
05
13
54

Fora da Função
Musical
01
01
05
21
17
09
06
60

Dos sessenta (60) policiais militares músicos do efetivo da PMPI que encontra se fora da função de
músico na corporação, vinte e três (23), estão lotados na Banda PMPI em Parnaíba-Pi, vinte e um
(21), na Banda PMPI em Floriano-Pi e dezesseis (16) encontram se em outras lotações.
Desde o ano de 2004, de acordo com o Anexo ao Decreto Nº 11.333, de 12 de Março de 2004, a
unidade da Banda PMPI da capital passou a ter sua estrutura alterada para a formação de Banda
Sinfônica; no entanto, por falta do efetivo previsto em seus quadros, ainda continua atuando como
uma banda de música com formação instrumental tradicional.
10.2.

Estrutura Física

23É bom que se diga que esse déficit de efetivo nos quadros da Banda PMPI é um reflexo do que vem passando a
PMPI nos últimos anos. Basta dizer que o efetivo atualmente previsto para a corporação de acordo com a Lei
Complementar nº 111 de 14 de Julho de 2008 do Governo do Estado do Piauí é de 11.750 policiais militares e o
existente é de aproximadamente 6.000 policiais militares.
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Desde o inicio dos anos 80 do sec. XX, a Banda PMPI está instalada nas dependências do Quartel
do CFAP e de acordo com a Lei Complementar nº 111 de 14 de Julho de 2006 do Governo do
Estado do Piauí, desde então passou a ser subordinada ao Comando daquela unidade.
Quanto às suas instalações físicas: são compostas de uma sala de ensaio, um gabinete
do comando, uma sala de instrumentos musicais, um alojamento, um banheiro de uso
coletivo, uma sala de sargenteação e arquivo de partituras. As instalações físicas da Banda
PMPI necessitam urgentemente de melhorias, principalmente sua sala de ensaio que nas
condições atuais dificulta a melhora de alguns aspectos técnicos e musicais da banda.
Quanto aos seus equipamentos de trabalho: como não se trata de um levantamento
patrimonial, mas apenas uma ligeira descrição, nos resguardamos apenas em nos reportar
sobre os instrumentos musicais. No ano de 2006 foi adquirida a estrutura instrumental
para formação de uma banda sinfônica, no entanto o projeto ainda não se concretizou por
falta de músicos para ocupar as vagas existentes no quadro de efetivo da corporação.
10.3.

Solicitações e Agendamento

A Banda de Música se apresenta mediante o recebimento da Ordem de Serviço. Este documento é
gerado após o solicitante encaminhar um Ofício ao Comandante Geral da Polícia Militar, com no
mínimo 08 dias de antecedência ao evento, solicitando uma apresentação da Banda de Música,
constando no texto do documento dia, hora (início e término), local, telefone de contato e natureza
do evento. O Ofício é recebido pela seção responsável pelo protocolo da PMPI que transcreve os
dados contidos no Oficio para um modelo padrão, gerando assim a Ordem de Serviço. O Oficio é
anexado à Ordem de Serviço e protocolado, chegando ao Comandante Geral, que após análise, dá
o seu despacho e encaminha a Ordem de Serviço ao Regente Geral da Banda de Música que, por
sua vez, a faz cumprir.
Nos casos de apresentações fora da Cidade de Teresina, e não sendo com ônus para a PMPI, o
solicitante deverá providenciar;
9 Ônibus com quarenta ou mais lugares e bagageiro alto, para percurso de ida e volta para os
militares da banda;
9 Alimentação e hospedagem;
9 Em caso de apresentação noturna, iluminação do local e sonorização condizente com a
apresentação;
9 Para apresentação com Concerto, cadeiras comuns no número exato dos integrantes da
Banda de Música e um mestre de cerimônia para apresentação da Banda de Música e do
repertório a ser executado.
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10.4.

Atribuições da Banda de Música da PMPI

Dentro da estrutura da Polícia Militar do Piauí existem padrões e atribuições determinados para
todos os momentos e situações do cotidiano militar.
Expediente: Das 07:15:00 às 13:00h no Quartel do CFAP, em Teresina:
x
x
x
x
x

Fomatura: Das 07:15:00 às 08:00h;
Ensaios Gerais: Seg/Qua/Sex, das 08:10 às 10:10 h;
Estudos Individuais: Seg/Qua/Sex, das 10:30 às 12:00 h;
Educação Fisica: Ter/Qui, das 08:00 às 09:20 h;
Ensaios de Naipes: Ter/Qui, das 09:30 às 11:00 h.

Escalas de Apresentações: A banda é escalada conforme a necessidade do tipo de evento
solicitado.
Escalas de Serviços: Todos os militares músicos da Banda PMPI, além das escalas de
apresentações musicais com a banda, concorrem ainda a outras escalas de serviço na corporação:
os praças concorrem a escalas de serviço interno no Quartel do CFAP e os oficiais concorrem a
escalas de serviço externas no serviço de policiamento ostensivo nas áreas dos batalhões da capital.
No caso das atribuições específicas ligadas às atividades musicais, a Banda PMPI participa das
solenidades realizadas no âmbito da Polícia Militar prevista no cerimonial militar da corporação;
participa de solenidades dentro da ritualística do cerimonial do Governo do Estado através de seus
poderes constituído (executivo, legislativo e judiciário); e ainda abrilhanta os principais eventos das
comunidades.
10.5.

Atribuições do Chefe da Banda PMPI e Seus Auxiliares

De acordo com o Anexo ao Decreto Nº 11.333, de 12 de Março de 2004 compete ao Chefe da
Banda PMPI e seus auxiliares:
Art. 20 – Ao Chefe da Banda Sinfônica e Oficiais Auxiliares competem, além
das previstas em leis e regulamentos, as seguintes atribuições:
I – Doutrinar os valores cívico-militares, através de hinos e cânticos ao efetivo
da Corporação, bem como, desenvolver o espírito cívico-pátrio na comunidade;
II – Planejar, organizar, dirigir e coordenar todas as atividades pertinentes à
Banda Sinfônica da PMPI/CFAP;
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III – Dirigir pessoalmente a instrução da Banda;
IV – Fiscalizar de maneira geral os assuntos atinentes a pessoal, administrativo,
logístico-financeiro e outros inerentes à Banda Sinfônica;
V – Responsabilizar-se por todos os equipamentos, instrumentos e materiais em
geral sob responsabilidade da Banda;
VI – Primar e zelar pelos preceitos da disciplina e da hierarquia de todos os
integrantes da Banda Sinfônica;
VII – Executar todas as atividades relacionadas ao ensino, instrução, solenidades
cívico-militares, cerimônias, além de outras junto ao CFAP;
VIII – Atender as solicitações de outros órgãos públicos de acordo com
determinação expressa do Comandante Geral;
IX – Apresentar a Banda Sinfônica, sempre que possível, em festivais musicais e
outros eventos importantes, visando sempre ao enaltecimento da Corporação
perante a comunidade.

10.6.

O Ingresso na Banda PMPI

O ingresso do Policial Militar Músico na Banda de Música PMPI está subordinado à legislação
que regula o ingresso na Polícia Militar do Estado do Piauí. O candidato inscreve-se em um
concurso público de acordo com vagas destinadas em um edital que prescreve as condições
necessárias para inscrição, tais como: idade, altura, escolaridade, quantidade de vagas e lotações,
dentre outras.
Após aprovados no concurso público, os músicos fazem o Curso de Formação de Soldado. No
curso são ministradas aulas de Ordem Unida, que é a prática de marchar em conjunto e com
uniformidade, aulas de Técnica Policial Militar e outras matérias pertinentes à carreira militar.
Uma vez concluído o curso, os músicos se apresentam na Banda de Música e passam a participar
dos ensaios e apresentações da mesma nos instrumentos aos quais foram selecionados para
preencherem as vagas. O Capitão Isácio dos Santos nos fala, em depoimento, sobre a forma de
ingresso na Banda PMPI.
“A PMPI tem tido dificuldades de repor seu efetivo no quadro de policiais da
corporação e com isso o Comando da PMPI tem priorizado nos últimos
concursos públicos, disponibilizar o máximo da quantidade de vagas para
policiais que deverão exercer suas funções na atividade fim que é poliamento
ostensivo Assim, nos últimos concursos realizados na PMPI não se tem
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destinado em seus editais, vagas para policiais especialistas do quadro de
músico. O resultado é déficit no quadro de policiais músicos da corporação que
vem se acumulando e enquanto isso não se resolve, a forma que a direção da
banda tem adotado para amenizar as necessidades do seu quadro de efetivo tem
sido recorrer aos policiais militares que são músicos e estão na corporação
servindo como combatentes no policiamento ostensivo.” (Isácio dos Santos –
Depoimento em 16-04-2013)
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Cap
pítulo
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Reggistros e Homenagen
H
ns
Destaccamos aquii algumas homenagenns que a Banda
B
PM
MPI vem reecebendo pelo
p
trabalhho
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a no Estaado do Piauuí. Tais hom
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que háá muito já existe
e
por parte
p
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B
PMP
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mo pela quaantidade dee solicitaçõees que atendde diuturnam
mente em sua
s rotina de
d
trabalhho por todass as localidaades do Estaado do Piauíí.
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11.1.

H
Homenage
ens

9 Seeção Solen
ne em homenagem à Banda PM
MPI
A Câm
mara Muniicipal de Teresina
T
reaalizou em 17
1 de Julhoo de 2011 uma Seção
o Solene em
m
homennagem aos 136 anos de atividaade musicall da Bandaa PMPI. A proposiçãão, aprovaddo
unanim
memente poor todo o plenário
p
daaquela casa,, foi do Veereador Corronel Edvalldo Marquees
(Coronnel da Reseerva e Ex-Coomandante da PMPI) pelos
p
exceleentes serviçços prestado
os pela Bandda
PMPI ao longo dee seus 136 anos
a de históória.
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No innício da Sesssão solene, o Ex-Com
mandante Geral
G
da PM
MPI e atuall vereador Coronel PM
M
Edvalddo Marquess falou um pouco
p
sobre a homenag
gem à Bandaa PMPI.
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“
d
P
Polícia
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do do Piauíí e para a ccapital Terresina, e estta
seessão solenne é uma forrma de hom
menagear a sua
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11.2.
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9 Jornal Meio
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A
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ne Pedrosa sobre as comemoraçõ
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ões do 130º Aniversárrio da Bandda
PMPI com
m a manchhete “Bandaa de Música
a tem 130 anos de H
História”. Trranscrição na
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integra:

Na
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orte sobre a programa
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d
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2005 Ǧ (Fotto:
Ba
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M
tem
m 130 anos de
d História”
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“Criada em 17 de julho de 1875, em princípio foi chamada de Banda de Música
do Corpo de Polícia da Força Pública do Estado, tornando-se mais tarde Banda
de Música da Polícia Militar do Piauí”.
“Ela completa 130 anos e há quem ainda não a tenha ouvido a tocar. A Banda
de Música da Polícia Militar (PMPI) é um patrimônio da cidade que precisa ser
valorizado, dada a sua importância para o Estado.
A banda, que viveu os momentos marcantes do desenvolvimento de Teresina,
presenciou suas mudanças e fez parte dessa trajetória. Conhecida
carinhosamente como “Briosa”, ela sempre está presente em diversas
comemorações de entidades e instituições.
Criada em 17 de julho de l875, conforme lei Nº 909, no governo de Delfino
Cavalcante de Albuquerque, em princípio foi chamada de Banda de Música do
Corpo de Polícia da Força Pública do Estado, tornando-se mais tarde Banda de
Música da Polícia Militar do Piauí.
Ela se constitui hoje uma das mais antigas bandas militares do Brasil e a
primeira corporação musical formada em terras piauienses.
“Desde muito cedo a banda da PMPI entendeu que sua finalidade não deveria
ficar somente restrita aos quartéis, elevando o moral das tropas: seu destino
estaria sobretudo nas ruas, perto da população, ao mesmo tempo em que
aprendia e ensinava a cultivar as mais valiosas tradições culturais do povo
piauiense”, diz Rocha Sousa, músico, compositor, arranjador, regente de banda
e professor responsável pela formação de diversas bandas de música na cidade
de Teresina. Ele é ainda Músico-Militar da Banda da PMPI.
Em seus 130 anos de existência, a banda é uma referência musical, além de
executar as suas funções militares, realiza concertos sinfônicos, apresentações
em praças públicas, em festividades religiosas municipais através de retretas,
alvoradas, desfiles cívicos e até tocando em procissões. Participa ainda dos
eventos oficiais junto aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
Entre as diversas apresentações realizadas em seus 130 anos, alguns momentos
marcaram a história da banda e merecem destaque, como em 1952, quando se
realizava em Teresina as comemorações do centenário da cidade de Teresina
com uma vasta programação artística na qual a Banda PMPI estava inserida;
em 1960, por ocasião do Primeiro Congresso Eucarístico na Cidade de
Teresina e várias bandas estiveram presente, incluindo a Banda dos Fuzileiros
Navais do Rio de Janeiro, considerada a melhor do Brasil, e juntas tocaram em
retreta realizada no adro da Igreja de São Benedito, onde o destaque foi a

165

brilhante execução da Abertura da ópera “Guarany”, de Carlos Gomes; em
1982, quando recepcionou, por ocasião da visita oficial do Papa João Paulo II
à cidade de Teresina; dentre outros momentos marcantes.
E assim a Banda da PMPI vem fazendo sua história, acompanhando a evolução
da arte musical e cumprindo a missão de levar às praças músicas do repertório
erudito e popular.
”Com sua forma de se apresentar e com um repertório variado, a Banda de
Música da Polícia Militar do Piauí vem preenchendo seu espaço no cenário
musical do Estado”, comenta Rocha.
Segundo ele informa, a banda possui dois discos em vinil gravados, sendo um
long-play gravado na década de 60 pelo jazz band da Banda intitulado “Os
Milionários” e o outro um compacto gravado na década de 70, contendo a
primeira gravação Oficial do Hino do Estado do Piauí, acompanhado por um
coro infantil.
Em seus 130 anos de existência, pertencendo a uma seleta galeria das bandas
centenárias brasileiras, a Banda de Música da PMPI já contribuiu para
formação de outras bandas em outros estados da federação, como aconteceu em
1989 com a criação da Banda da PM do Estado do Tocantins, além de servir de
inspiração para os novos músicos.
Uma história de vida e amor à música que foi além dos limites dos quartéis e
conquistou o Piauí.
Personalidades que fizeram história na banda.
Não se poderia falar da Banda da PMPI sem lembrar as pessoas que passaram
por ela como músicos, maestros, compositores e arranjadores que se orgulham
de fazer parte dessa história, dentre eles Maestro Napoleão Teixeira, CoronelMaestro Luiz Santos, Coronel-Maestro Elizeu, Capitão-Maestro Sebastião
Simplício, Capitão-Maestro João Aguiar, Capitão-Maestro Nogueira, CapitãoMaestro Alziro Rosa, Capitão-Maestro Simplício Cunha, Tenente-Maestro
Pereira (Edir), Tenente-Maestro Elton Oliveira, Tenente-Maestro Francisco
Ângelo da Silva, entre outros.
A mais antiga corporação do gênero musical do Piauí é atualmente dirigida
pelo Tenente-Maestro Isácio dos Santos, e tem um efetivo composto por: 03
Oficiais, 06 Subtenentes, 21 Primeiros Sargentos , 20 Segundos, 18 Terceiros
Sargentos e 08 Cabos.
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Todo material que vem sendo pesquisado faz parte da Polícia Militar e estava
guardado em uma sala. Por essa razão acabaram ficando esquecidos e muitas
músicas que marcaram a história da banda acabaram não sendo mais tocadas.
A idéia agora é fazer um resgate para transformar tudo que for possível reunir
em um catálogo para ser utilizado por ela.
“Tem sido um trabalho intenso, que começou com a catalogação das obras de
compositores piauienses”, diz Rocha, destacando que muitos maestros que
passaram pela Polícia Militar compuseram peças que hoje estão esquecidas e
representam verdadeiras pérolas musicais.
A pesquisa conta com apoio da Fundação Cultural Monsenhor Chaves, que
publicará a publicará. Em seu trabalho de “garimpar” informações, Rocha
conta que encontrou verdadeiras relíquias, como partituras que datam de 1915.
Ele ressalta o material recuperado do maestro Sebastião Simplício, que esteve à
frente da banda entre as décadas de 30 e 60. Entre músicas religiosas, canções
cívicas e músicas populares para orquestra de salão, pode-se encontrar um rico
material que passa a partir de agora a ser resgatado pela banda.
Sebastião foi o primeiro maestro a montar uma orquestra na Rádio Difusora de
Teresina. Ele morreu na década de 70, tendo deixado um legado musical que
acabou ficando esquecido e que a Polícia Militar pretende resgatar, e o
primeiro passo é a realização de um concerto com a Banda de Música tocando
composições desses maestros que já passaram por ela.
Além de catalogar todo o acervo, o projeto ainda envolve a pesquisa da
biografia dos músicos para só depois fazer a publicação do catálogo.
Entre as curiosidades nesse trabalho de pesquisa, Rocha cita um dos mais
antigos maestros que passou pela banda, Cornélio Pinheiro, em 1914, e que tem
entre suas composições “São José das Flores”, uma citação à Cidade de
Timon. Com apenas partituras do maestro, Rocha procura sobre ele. “Quem
sabe alguém da família ou que o tenha conhecido pode ajudar a localizar um
parente, até porque queremos homenagear essas pessoas. Estamos conseguindo
localizar as famílias de alguns deles”, comenta.
Muitos maestros passaram pela banda e entre os que ele cita estão Tomaz
Pedreira, Simplício Cunha, João Aguiar, Luiz Santos, Sebastião Simplício,
Francisco Ângelo da Silva e Cornélio Pinheiro. Atualmente ela é dirigida pelo
maestro Isácio dos Santos e possui 52 componentes. Realiza por mês cerca de
vinte apresentações, não só oficiais, como também voltadas para a
comunidade”.
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11.3.

Fotografiass

Na
a Foto: Capiitão Isácio, Cabo L. Roccha e Tenente
No
ogueiraem1
17Ǧ07Ǧ2012ǦǦ(Foto:PMP
PI).

Na
a Foto: Tro
ombonistas da Banda PMPI
P
no an
no
20
012. Identificcação (da eesquerda para a direita
a):
Su
ubtenente Gomes,
G
Sarg
gento Marccos, Sargentto
Villemar, Sarg
gento Levi, Sargento Helio, Cab
bo
Ad
driano e Ca
abo Januariio (Foto: Acervo Band
da
PM
MPI).
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Na
a Foto: Ba
anda PMPI / Em desf
sfile no
Qu
uartel CFAP
P – Teresina
aǦPi, 12Ǧ08ǦǦ1990 Ǧ
(Fo
oto:HonoratoPenha).
Identificaççãodafoto
o:(Regente) MestreIsid
dorio;(Sousa
afones–daeesquerdapa
aradireita) F.
Rodrigues, Aquino, Va
aldomiro; (T
Trombones) Elton, Jerem
mias, Rocha
a; (trompetee – na fila do
d
centro)meestreSousa.

Na
aFoto:Band
dadaPMPI (Nov1988),,recebendo a
vissitaemsuassedenoquarrteldoCFAP
PemTeresin
na
do
os maestros Domingos SSacco da PM
MSP e Erald
do
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Lo
opes mestre da Banda do antiga ETFPI.
E
(Fotto:
Ho
onoratoPenh
ha).

Id
dentificaçãão da fotoo: (1ª fila da esq. paara direita) Maestro Heraldo,
H
S
ST
P
Patriolino,
C Dominggos Saco, Ten
Cap
T Alziro Rosa; (2ª ffila da esq. para direitaa)
S Flávio (ssax tenor), Sd
Sgt
S Mourão, Sgt Acy, Cb
C Vilarinhho, Sgt Isáciio, Sgt Lima,
C Jesus, Sggt Santos (B
Cb
Baú); (3ª filaa da esq. parra direita) C
Cb Paiva, Sg
gt Guido, Sggt
Izzidorio, Cb Alvino, Sggt Jeremias,, Sgt Nonatto, Sgt Soussa, Sgt Fran
nça Neto; (44ª
fiila da esq. para
p direita)) Sd P. Hen
nrique, Sd Miguel,
M
Sgt Zé Maria, Sgt
S Elizeu da
d
S
Silva,
Sgt Lúcio,
L
Sgt Bispo,
B
Sgt Rodrigues, Sgt Guimaarães, Sgt Barbosa,
B
Sggt
A
Arnaldo,
Sgtt Reginaldoo, Cb Anativ
vo, Sgt Arinnaldo, Sgt A
Atenor, Sgtt J. Neto, Sggt
C
Cruz
e Sd Roocha [apareecendo apen
nas parte do corpo]. (footo: Honoratto Penha).

Na
a Foto: Clarrinetistas da
a Banda PM
MPI em 1996.
Ideentificação (da esqueerda para a direita
a):
SargentosPim
mentel,Vilariinho,AntoniioJosé,Isáciio,
Lim
maeReis(F
Foto:AcervoBandaPMPII).
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Na Foto: Banda de Música da PMPI (1962), em
poseemfrenteaIgrejadeSãoBenedito(Centrode
Teresina) , sob a coordenação do maestro Luiz
Santos(Foto:AcervoMúsicoAntonioDias).

Identificação da foto: A fotografia acima retrata 46 músicos da Banda de
Música da Policia Militar do Piauí: (1) Comandante da PMPI; (2) Capitão Luiz
Santos; (3) Tenente Elizeu; (4) Anfrisio; (5) Sales; (6) Gonçalo Marques; (7)
Edir; (8) Artur; (9) Mané Cara Branca; (10) Simplício Cunha; (11) Luizinho;
(12) Lourival; (13) Zé do Baião; (14) Raimundo Sousa Nono; (15) Nogueira;
(16) José Martins; (17) Francisco Ângelo da Silva (Pigoreiro); (18) João do
Anão; (19) Zé Nadir; (20) João Sergio; (21) Pedro; (22) Zé Peba; (23) Durval;
(24) Zé João; (25) Romildo, (26) Ademir, (27) Sirino, (28) Jonas Pereira, (29)
Zé Firmino, (30) Braz, (31) João Catarino; (32) Marreco; (33) Ribamar Lima;
(34) Mundinho; (35) Antonio Dia;, (36) Gonçalo Batista; (37) Gabriel; (38)
Cassiano; (39) Chico Feitosa; (40) Abdon; (41) Nena; (42) Valdenor; (43) Não
Identificado; (44) Saraiva; (45) José Diogo; (46) Claro.

172

Capítulo

12

O ano 2013... Rebrilha a Glória
Para se manter em cena a Banda de Música da Polícia Militar do Piauí teve e tem de se renovar
continuamente, no entanto, existe o cuidado para que isso seja feito respeitando as tradições, os
costumes e sua história. Garantir a sua existência mantendo seus valores é uma forma de resistir à
perda da identidade.
É claro que com o passar do tempo a banda teve que se adaptar, procurou se modernizar, perdeu
funções, ganhou outras e ao contrário do que muitos pensam, ela sobrevive e continua atraindo um
público cada vez mais assíduo para suas apresentações.
A nosso ver, nos dias atuais, é imprescindível aos mestres de banda, que atualmente competem
com inúmeras opções de lazer e entretenimento, saber usar as ferramentas e espaços disponíveis
para fortalecer a cultura da banda de música em suas mais diferentes particularidades.
12.1.

A Big Band PMPI

Dentro desta filosofia, no ano de 2013, a Banda PMPI iniciou a execução de um projeto que
mexeu tanto com sua estrutura instrumental como, com o seu repertório e a autoestima dos seus
músicos. O projeto teve a direção do 2º Tenente Rocha, um dos mestres da banda e contou com
integral apoio da chefia da mesma, composta pelo Capitão Isácio, Tenente Nogueira e Tenente
Lima, bem como também, com o apoio dos demais músicos membros da corporação.
Para a realização do projeto foi inserido na banda toda uma estrutura composta por instrumentos de
base-harmônica (Teclado, Guitarra e Contra Baixo Elétrico), estrutura de som e um novo
repertório com arranjos de Rocha Sousa (Banda PMPI), Fábio Mesquita (Banda 25º BC), e
Ewerton Luiz (Banda PMRN).
De fato um novo grupo, em formato de Big Band, se formava dentro da estrutura da Banda PMPI.
Um formato já há muito presente na música popular e usado inclusive pela a própria Banda PMPI
em outros momentos de sua história. Com um repertório bem mais próximo do público, a “Big
Band da Banda PMPI”, logo mostrou o seu talento e passou a ser aplaudida por onde teve
oportunidade de se apresentar. Como exemplo, podemos destacar: A Reinauguração do Parque
Potycabana (Maio de 2013), em Teresina; O Festival de Inverno da Cidade de Pedro II, (Julho de
2013), e outros eventos do qual participou.
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Comoo resultado desta iniciiativa, apóss as primeiiras apresenntações, o grupo receebeu apoio e
incentiivo do Coomando Geeral da PM
MPI, atravéss do Coron
nel Gerard
do Rebelo Filho, quue,
percebbendo sua im
mportância para a corpporação, log
go autorizouu a aquisiçãoo da estrutu
ura necessárria
para o seu bom deesempenho..
Não poderíamos
p
s também deixar de destacar a contribuiçção do Cantor Rôm
mulo (músicco
clarineetista dos quadros
q
da banda), quue faz uma grande differença com
m seus solo
os vocais naas
apreseentações da Big Band PMPI
P
interppretando clásssicos da música
m
popullar eternizad
dos nas vozees
dos grrandes ídoloos, como Fraank Sinatra, Elvis Presleey, Roberto Carlos, denntre outros.

Na
a Foto: Cab
bo Rômulo (Músico Clarinetista da
d
Ba
anda PMPI e
e Cantor da Big Band PMPI)
P
em 16
6Ǧ
05
5Ǧ2013Ǧ(Fotto:PMPI).

O proopósito destaa formaçãoo na estrutuura da Band
da PMPI, ao
a contrário do que alg
guns possam
m
pensarr, não é anullar sua form
mação instruumental trad
dicional com
m todos os seeus naipes in
nstrumentaiis,
como costumamoos ver, maas oferecer ao público, em solennidades espeecificas, sem
mpre que as
a
h
esta necessidad
de, a possibilidade de um
m novo rep
pertório que o
circunnstâncias perrmitirem e houver
ouvintte se veja reppresentado, simbolizaddo e reconheecido nesse tipo
t de mannifestação.
Acreddito que umaa formação musical
m
alteernativa den
ntro de uma corporaçãoo musical, co
omo a Bandda
PMPI,, se configurra como um
ma espécie de
d “licença musical”
m
quee permite a seus músico
os e a próprria
formaçção principaal uma maioor aproximaação com o público.
p
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Na
a Foto: Aprresentação da Big Ban
nd da Band
da
PM
MPI na inau
uguração do
o Parque Po
otycabana em
m
16
6Ǧ05Ǧ2013Ǧ((Foto:PMPI)).

Sobre esse trabalhho desenvollvido pela Banda
B
PMP
PI no ano 20013, alguns órgãos de comunicaçã
c
ão
publiccaram matérrias referentee às suas aprresentaçõess:
nda PMPI no
n
9 O Portal 180graus [Publicaçãoo na Interneet], sobre a apresentaçção da Ban
2h43:
Festival dee Inverno naa Cidade dee Pedro II, asssim publicoou em 30/055/2013 às 12
“
“Banda
da Polícia
P
Mili
litar do Piau
uí Toca Ao Vivo na Prraça da Mattriz”
“Pedro II amanheceu nesta
“
n
quintta-feira (30)) no charm
moso e gosto
oso clima de
d
F
Festival
de Inverno.
I
O primeiro dia
d de festivval já ficou marcado por
p uma bella
ap
apresentaçã
o da bandda de musica da Políícia Militarr do Piauíí executanddo
m
musicas
naccionais e internacionaiis com instrrumentos dde sopro, co
ordas e beloos
v
vocais.
No repertório
r
m
musicas
qu
ue marcaram
m época (A
Anos 60, 70
0 e 80) com
m
innterpretaçõões emocionnantes.”(Po
ortal 180grraus / httpp://180grauss.com/pedrooiii/banda-da-ppolicia-miliitar-do-piau
ui-toca-ao-viivo-na-pracca-da-matrizz)

[
o na Internett], em 19 dee Julho de 22013, em matéria
m
escritta
9 O Portal da PMPI [Publicação
pela jornaalista Sav Veerônica sobbre as comeemorações do
d 138º anivversário da Banda
B
PMP
PI
com a maanchete “P
Polícia Milittar convida
a todos para
ra Solenidadde de 138 anos de suua
Banda de Música”. Transcrição
T
n integra:
na
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Na Foto: Convite co
om a prog
gramação de
d
o da Banda
a PMPI publlicado 19Ǧ07
7Ǧ
Aniversário
2013Ǧ(Fotto:PMPI).

“A Polícia Militar
“
M
do Piauí
P
tem a honra de coonvidar a toodos para solenidade de
d
comemoraçãão de 138 anos
a
da ban
nda da corpooração. A ssolenidade se
s dará hoje,
19 às 18h, no Parque Potycabana.
P
Na ocasiãoo haverá um
m concerto musical.”
m
H
Histórico
Conhecida em
C
e todo o Estado,
E
a Banda
B
Sinffônica da P
Polícia Miliitar do Piauuí
costuma parrticipar de diversas so
olenidades. Desde 18775, o grupo
o de artistaas
v contribuuindo com a música e cultura piaauiense pelaa qualidadee do trabalhho
vem
q realizam
que
m. Os milittares tocam
m em eventtos formais e sociais, sempre quue
soolicitados por
p instituiçções e comunidades.
Na agenda oficial,
N
o
a baanda se aprresenta noss eventos doo Cerimonia
al da Políciia
e
M
Militar,
do Cerimoniaal do Goveerno nos poderes
p
Exxecutivos, Legislativo
L
J
Judiciário
e ainda em atividades do calenddário culturral do Esta
ado do Piauuí
(p
(popular
e religioso).
r
“Entre os eventos
e
nãoo oficiais, ttocamos noss eventos da
d
comunidade em geral, seja aniveersário de municípioss ou em ho
omenagem a
p
pessoas
ilusttres, datas ou lugares, sempre quue solicitam
m a presença
a da banda e
a agenda esttá disponíveel, a banda se faz preseente
SSob a regênncia do Cappitão Isácio
o dos Santoos, a Bandda da Políciia Militar já
j
contou com 17 regentess ao longo de
d sua existtência. Hojee, o grupo conta
c
com 80
8
m
músicos
millitares lotaddos nas Cid
dades de Teeresina, Flooriano e Pa
arnaíba, quue
p
participam
d ensaio geral
do
g
às segu
undas, quarrtas e sextaas, das 8h às
à 10h30 e os
o
ensaios de naipes às terrças e quinttas, das 9h às
à 11h.
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A Banda Sinfônica da Polícia Militar do Piauí, segundo Antonio Carlos Rocha
Sousa, integrante da banda, o corpo musical conta com flautin, flauta, clarinete,
saxofone alto, saxofone tenor, saxofone barítono, trompetes, trombones,
trompas, bombardinos, tubas, instrumentos de percussão, bateria jazz e
instrumentos de base harmônica, teclado, guitarra e contrabaixo.
Os instrumentos de cordas formam a base rítmica-harmônica e foram incluídos
a partir do início do ano 2013, dentro de um projeto de revitalização da Banda
PMPI, que inclui um novo repertório visando a aproximá-la mais do público
mais jovem. “Assim, com auxílio desses instrumentos como contrabaixo
elétrico, guitarra, teclado, bateria jazz e percussão, passamos a tocar músicas
de diversos estilos sem descaracterizar ou modificar o que já existia de
tradicional e o resultado é o que temos visto nas apresentações, que é uma nova
banda entretendo todos os públicos e sendo vista como atual”, diz Rocha
Na hora de selecionar o repertório, Rocha diz que é levado em conta as
necessidades da banda e as sugestões dos integrantes que sempre indicam e
solicitam algo para melhorar o grupo. “Assim, com o apoio dos maestros mais
antigos integrantes da chefia da banda, como o Capitão Isácio, Tenente
Nogueira e Tenente Lima resolvemos iniciar a execução do Projeto de
Revitalização da Banda no início de 2013”, explica Rocha, enfatizando que o
repertório da banda contempla de tudo um pouco para que o maestro possa
selecionar as composições coerentes de acordo com o evento de que vai
participar.
Em pesquisa feita por Antonio Rocha, com o título História, Acervo e Memória
de 1875 a 2013, ele mostra os momentos de formação da banda, a presença
constante da música nas corporações e relata que a música executada pela
Banda PMPI sempre abrilhantou os momentos mais importante da história
social do povo piauiense e por sua importância sociocultural já foi citada em
dissertação de mestrado e outras pesquisas.
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Considerações Finais
O presente trabalho procurou registrar com detalhes a História da Banda de Música da Policia
Militar do Estado do Piauí, abordando-a, sob diversos contextos e aspectos, através de fontes
documentais, bibliográficas e de depoimentos orais de seus integrantes. Com isso, foi possível
resgatar contribuições valiosas de diversas pessoas abnegadas e desprendidas, que já estavam no
esquecimento geral, e com esse trabalho voltam a serem relembradas.
É evidente que esse não é um trabalho completo, nem em extensão nem em profundidade, pois
muitos outros temas merecem ser abordados e alguns dos que aqui estudamos precisam ser
tratados de forma mais detalhada. Entretanto, entendemos que oferecemos, de forma sistemática,
elementos suficientes para uma compreensão geral da História da Banda de Música da Polícia
Militar do Piauí. Desta forma, além de contribuir para a recomposição da memória histórica da
Banda de Música da Polícia Militar do Piauí, o presente trabalho também coloca em evidência
todo um trabalho musical desenvolvido ao longo de seus 138 anos de História que a nosso ver têm
contribuído significativamente com a História musical da nossa região, tanto na formação de uma
identidade musical coletiva, como, no desenvolvimento das mais tradicionais comemorações do
nosso povo, o que nos permite dizer que, suas ações têm exercido uma função social significativa
no que diz respeito à democratização das artes musicais em nossa região.
Esperamos que o seu resultado possa mostrar o lugar que essa briosa corporação musical, com a
história que tem, com a tradição que carrega, ocupa dentro do panorama sociocultural
contemporâneo... Lugar esse, já indicado pelo Etnomusicólogo Fred Dantas para as bandas de
música brasileira, em seu artigo “A Filarmônica Hoje”, cujas palavras, respeitosamente, tomamos
emprestadas, pois traduzem o nosso sentimento:
“Esse lugar, (...), é o (...) de uma instituição atemporal, patrimônio da memória
coletiva, que além de tocar as músicas típicas do período de seu apogeu, como
(...) o dobrado, pode se adequar à execução dos mais diversos estilos.”
(DANTAS, Fred. A Filarmônica Hoje.)

Acreditamos que a Banda de Música da Polícia Militar do Piauí, através de sua expressão artísticocultural, de uma instituição que muito tem contribuído para o engrandecimento cultural da nossa
gente, continuará se renovando e contribuindo para a cultura musical do nosso povo. Para tanto,
merece uma atenção “especial” de todos que a fazem, desde as autoridades governantes até os seus
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integrantes, a fim de que possa continuar cumprindo com zelo o seu papel histórico, de preservar e
divulgar os nossos valores culturais alicerçados na música.
Concluímos, conclamando às novas gerações de músicos da Banda PMPI, e a sociedade piauiense
a quem servimos... Que proteja a nossa instituição e valorizem sua história construída ao custo do
sacrifício de várias gerações de profissionais abnegados e vocacionados que escolheram fazer parte
de seu corpo não simplesmente por um emprego, mas, principalmente, por uma vocação, por um
ideal.
Que a união de nossas forças e nossa capacidade de reação, mantenha vivo o propósito de defendêla e revitalizá-la sempre.
Avante Banda PMPI!
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