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Este trabalho é um recorte da tese doutoral intitulada “A viagem como um 

principio na formação do habitus dos músicos que na década de 1970 ficaram 

conhecidos como Pessoal do Ceará” (ROGÉRIO, 2011). Aqui colocamos em relevo a 

viagem como um caminho de formação onde, o agente, dentro dos limites do contexto 

histórico, dispõe de um leque de opções e, ao realizar suas escolhas constitui um 

currículo, ou seja, seleciona os saberes que passam a figurar em sua trajetória formativa. 

A ideia de currículo na qualidade de um percurso de formação e, portanto, definidor de 

identidade é compartilhada por Silva (2003). 

No fundo das teorias de currículo está, pois, uma questão de 
“identidade” ou de “subjetividade”. Se quisermos recorrer à 
etimologia da palavra “currículo”, que vem do latim “curriculum”, 
“pista de corrida”, podemos dizer que no curso dessa “corrida” que é o 
currículo acabamos por nos tornar o que somos. (SILVA, 2003, p. 15). 

Nossa pesquisa segue um caminho de análise a partir da trajetória de um grupo 

de intelectuais e artistas que na década de 1970 ficou conhecido como Pessoal do 

Ceará. Esta investigação teve início no mestrado com o trabalho “Pessoal do Ceará: 

habitus e campo musical na década de 1970” (ROGÉRIO, 2008). Por ocasião do citado 

trabalho, percebemos que o deslocamento destes artistas de suas cidades do interior do 

Ceará rumo à capital Fortaleza e mesmo dos que nasceram em Fortaleza, mas também 

arrumaram as malas e partiram para Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo trouxe novas 

formas de compreensão da realidade requisitando disposições incorporadas que nem 

sempre estavam em ação.  

Lembramos que estamos falando da “mudança” a partir da viagem, do 

deslocamento físico. É também importante ressaltar que não estamos nos referindo à 

“turnê” nem ao “turismo”, aqui tratamos de uma vivência que permite apreender novos 

padrões de comportamento, novas formas de relacionamento entre pessoas, instituições 

e que coloca como foco as relações no campo musical. Dois aspectos aparecem 

recorrentemente na investigação enriquecendo as análises: o mundo da música em 

sentido estrito e a experiência intercultural, que também envolve o campo musical em 

sentido amplo.  

Expomos aqui alguns aspectos referentes às viagens: a preparação (condições 

objetivas e subjetivas), as motivações, a partida (ruptura), o percurso, a 



imprevisibilidade (superação), as primeiras impressões ou sensações, as necessidades, a 

relação com os conterrâneos, os contatos com outros artistas, a relação com a indústria 

cultural (televisão, rádio, jornal, produtores, gravadoras), os shows, a consolidação (ou 

não) da carreira musical, a decisão de permanecer, seguir viagem ou voltar e, para 

enriquecer nossas reflexões, colocamos mais algumas questões: quais as conseqüências 

da mobilidade? Pergunta esta que traz implícitos os questionamentos: O que muda? 

Como muda?  

Retornando ao primeiro trabalho de pesquisa por ocasião do mestrado 

queremos ressaltar a utilização da praxiologia de Pierre Bourdieu, que nos forneceu 

ferramentas sociológicas de grande força explicativa. Os conceitos deste sociólogo nos 

levaram à compreensão da formação de um campo e de um habitus musical cearense 

nas décadas de 1960 e 1970 antes inexistentes. Utilizamos uma visão distanciada e 

fizemos o exercício de nos colocar no lugar, por exemplo, do radialista e produtor 

paulista Walter Silva1 que - vendo dezenas de cearenses ligados à música, chegando em 

um mesmo período em São Paulo, trazendo na bagagem participação em festivais e 

identificação com o público de estudantes universitários - os viu como unidade. 

Utilizando a perspectiva deste produtor fica mais clara a visualização das intersecções 

na formação musical dos agentes em pauta. 

Os artistas pesquisados (Augusto Pontes, Belchior, Cláudio Pereira, Dedé 

Evangelista, Ednardo, Fagner, Fausto Nilo, Francis Vale, Ricardo Bezerra, Rodger 

Rogério, Tânia Araújo e Téti) são filhos das classes médias, seus pais eram professores, 

comerciantes, servidores públicos, que mesmo sem serem detentores de situação 

financeira privilegiada sempre tiveram acesso aos bens culturais que foram relevantes 

no desenvolvimento daqueles que seriam artistas reconhecidos na cidade de Fortaleza, 

especialmente junto ao público universitário.  As famílias dos agentes perceberam que 

uma das formas de manter o status adquirido ou mesmo de conseguir alguma 

                                                           
1 Walter Silva trabalhou na Rádio Nacional, Rádio Bandeirantes, Rádio Cultura, TV Tupi, TV Excelsior, 
TV Globo e TV Bandeirantes. Em 1964 produz o primeiro disco de Chico Buarque "Pedro Pedreiro". Em 
1970 foi diretor artístico da Gravadora Continental, onde lança: Célia, Pessoal do Ceará, Walter Franco e 
Secos e Molhados. Assina diariamente uma coluna sobre música popular brasileira, rádio e discos, no 
jornal "Folha de S. Paulo" por dez anos (1971-1981); em 1973 produz  na TV Record "Mixturação" 
lançando nomes como Simone, Valter Franco, Pessoal do Ceará, Haréton Salvanini; em 1974 foi produtor 
do programa "Mambembe" na TV Bandeirantes onde lança Thomas Roth entre outros. Cria espetáculos 
para a Alcântara Machado entre eles: "Arca de Noé" (só animais) e o show de Rick Wakeman; Em 1975 
na TV Globo foi diretor musical do Fantástico e narrador de futebol. Foi produtor da gravadora RCA 
Victor, responsável pela produção dos LPs de Ednardo "Romance do Pavão Mysteriozo" e "Chão 
Sagrado" com Roger e Teti. Diretor do Sindicado dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo. 
(http://waltersilvapicapau.com.br/ - acessado em 01 de agosto de 2011). 



mobilidade social ascendente seria investindo nos estudos formais, o que coincide (não 

no sentido de acaso e sim pelo fato de incidir concomitantemente) com o fenômeno da 

modernização das capitais no Brasil onde as universidades federais foram instituições 

centrais neste processo. Logo, estes agentes se encontraram na Universidade Federal do 

Ceará. O espaço universitário proporcionou uma vivência política e cultural muito 

intensa nos já candidatos a artistas levando-os a identificações mútuas decorrentes de 

seus habitus semelhantes e no caso particular, não somente pelo fato de serem 

originários da classe média, mas também pela forma de iniciação musical e relação com 

o ambiente musical familiar. O habitus funcionou como uma senha invisível de 

comunicação que os atraiu para espaços comuns decorrentes de escolhas semelhantes. 

Estes agentes, que futuramente seriam reconhecidos como artistas, estavam em 

um momento de busca de definições profissionais quer fosse na física, na filosofia, na 

química, nas letras, nas engenharias ou na arquitetura. Mas, e porque não na música? 

Porque formalmente não existia na universidade um espaço que respondesse às suas 

necessidades estéticas, que naquele momento tinha como pano de fundo a bandeira da 

liberdade como forma de fazer frente ao regime de exceção. A música que circulava na 

cidade não respondia a esta necessidade. Os artistas e professores de músicas foram suas 

referências na cidade de Fortaleza, ocupando o lugar, justamente, de “referências”, para 

que eles buscassem novas estéticas. As relações eram de distinções e identificações. Por 

exemplo, a música erudita mais próxima deste grupo de jovens era a que vinha do 

Conservatório de Música Alberto Nepomuceno que tinha como projeto pedagógico a 

formação de um repertório europeu. Mesmo reconhecendo a relevância da música 

européia, naquele contexto esta representava os ideais da classe dominante que pactuava 

majoritariamente com as regras impostas pelos militares. A música popular do Ceará 

que também figurou como suas referências vinha, por exemplo, da obra de Luiz 

Assumpção, Lauro Maia, Humberto Teixeira, Ayla Maria, os grupos vocais Quatro 

Azes e um Curinga e os Vocalistas Tropicais. As músicas produzidas por estes agentes 

não traduziam a vontade de lançar uma nova estética no campo musical.  

Este processo não se desenvolveu de forma completamente clara na consciência 

dos jovens compositores, contudo não demoraram a perceber que estavam buscando 

uma arte que mudasse os padrões do que estava posto para o consumo da cidade. Logo, 

embora mantivessem identificações com professores e estudantes do conservatório e 

com músicos populares estabelecidos em meados da década de 1960, os novos 



compositores começaram a desenvolver músicas que se distinguiam dos demais agentes 

do campo musical.  

Estes jovens compositores passaram a estreitar relações com pessoas do teatro e 

desenvolveram dois grupos que juntavam diversas linguagens, a saber: o GRUTA 

(Grupo Universitário de Teatro e Artes) e o Cactus. Desenvolveram espetáculos e se 

apresentaram na cidade, ainda muito ligados ao ambiente universitário. Assim, um novo 

espaço musical começou a se delinear a partir na Universidade Federal do Ceará e mais 

fortemente a partir do Diretório Acadêmico de Arquitetura que tinha como presidente o 

estudante Fausto Nilo – este que se tornou uma das principais referências artísticas 

brasileiras. Neste período os jovens ávidos por novidades estéticas conhecem e se 

identificam em grande medida com as propostas musicais bossa-novistas, da Tropicália, 

do Clube da Esquina, dos Beatles e dos Rolling Stones. Alguns se identificam mais com 

a bossa nova e outros mais com o rock, mas todos percebem e internalizam em parte os 

significados estéticos advindos destas manifestações. O centro do significado estético 

destes grupos era justamente a mudança, a ruptura, a quebra dos tabus. 

A partir de suas reuniões diárias na arquitetura, com acesso a discussões de 

ordem estética e no espaço de um curso de graduação que estuda a História da Arte e 

seus significados, os agentes passam a produzir suas próprias músicas e compartilhá-las 

em outros espaços da cidade de Fortaleza, como o Bar do Anísio (na Avenida Beira 

Mar), o restaurante Estoril (na Praia de Iracema), o Balão Vermelho (bar localizado na 

avenida Duque de Caxias, no centro da cidade), o Prequé (bar localizado em frente ao 

Conservatório de Música Alberto Nepomuceno) e mesmo na residência de alguns dos 

agentes.  

Deste exercício diário os agentes amadurecem suas propostas musicais e passam 

a participar de festivais que foram fundamentais para a ampliação de suas atuações 

levando-os para além dos muros da universidade. Os festivais eram quase sempre 

ligados a emissoras de rádio e televisão que davam visibilidade aos recém chegados 

compositores e intérpretes da música cearense. Os festivais produziam discos que 

funcionavam como diplomas de consagração destes artistas e abriam portas para a 

participação em programas televisivos locais. 

  O sub-campo musical Pessoal do Ceará definiu-se em Fortaleza por este grupo 

de intelectuais e artistas que será visto como unidade por agentes que observam de uma 

posição distanciada, externa ao campo musical de Fortaleza. Neste sentido foi possível 

identificar um novo habitus e campo musical antes inexistente. 



 Não obstante, os mesmos sempre fizeram questão de registrar as diferenças 

inter-pessoais o que é inteiramente legítimo. Durante a dissertação utilizamos uma 

leitura macro-sociológica com o objetivo de visualizar um campo específico musical. 

Faremos agora um movimento em direção a uma análise em escala individual, 

justamente para evidenciar essas diferenças sempre lembradas pelos próprios artistas, 

ainda que, se necessário, possamos retornar à análise em grande escala. Nesse sentido, o 

sociólogo Bernard Lahire (2006) vem iluminar aspectos importantes das diferenças inter 

e intrapessoais. Nas palavras do autor: 

A pluralidade de disposições e de competências2, por um lado, a 
variedade de contextos de sua efetivação, por outro, é que podem 
explicar sociologicamente a variação de comportamentos de um 
mesmo indivíduo, ou de um mesmo grupo de indivíduos, em função 
de campos de práticas, de propriedades do contexto de ação ou de 
circunstâncias mais singulares da prática. (LAHIRE, 2006, p. 18) 
 

Lahire (2006, p.18) observa nos trânsfugas (pessoas em situação de forte 

mobilidade) importantes variações inter e intrapessoais, pois a mobilidade coloca em 

evidência disposições nem sempre visíveis em condições de comodidade. Quando a 

pessoa sai do seu habitat e penetra em novos contextos, muitas de suas habilidades, 

pouco requisitadas ou antes adormecidas, são despertadas em busca de melhor se 

relacionar com o novo espaço.  

Os comportamentos desses indivíduos em situação de mobilidade 
social ascendente são menos previsíveis estatisticamente que os 
imóveis, que perpetuam em sua vida adulta as condições sociais e 
culturais originais. (LAHIRE, 2006, p.24) 

Este estudo dos agentes em mobilidade geográfica e social também explicita 

suas individualidades; ou seja, mesmo oriundos de um mesmo campo social e musical o 

habitus não se apresenta como um bloco homogêneo, imutável. A dinâmica da vida, da 

arte e dos artistas na diversidade do campo social revela diferenciações importantes para 

a compreensão da formação destes músicos cearenses.  

Lahire (2006, p. 18) nos ajuda a compreender que: 

(...) Em vez de pressupor a influência sistemática de um passado 
incorporado necessariamente coerente sobre os comportamentos 
individuais presentes, mais do que imaginar que todo nosso passado, 
como um bloco ou uma síntese homogênea (sob a forma de um 
sistema de disposições ou de valores), pesa a todo momento sobre 
todas as nossas situações vividas, o sociólogo pode indagar-se sobre o 
desencadeamento ou não-desencadeamento, a implementação ou 

                                                           
2 Fonte em itálico utilizada pelo autor. 



estagnação, pelos diversos contextos de ação, de disposições e de 
competências incorporadas.  

Os novos espaços sociais definem novos vetores, novos desafios e que 

necessitam de novas disposições o que leva a um aprendizado conduzindo o viajante a 

lançar mão de disposições que possivelmente eram desconhecidas do próprio agente. 

Logo, o deslocamento espacial promove uma mudança de percepção da realidade e 

também implica em um deslocamento social, pois se o agente enxerga de forma 

diferente é porque sua posição dentro do campo não é mais a mesma. 

A análise revela singularidades dos agentes que têm seus nascedouros em suas 

socializações por vezes herdadas dos pais como, por exemplo: Fagner que é filho de um 

libanês comerciante; esta habilidade com o comércio será exteriorizada quando ao se 

inserir no mercado fonográfico Fagner chega a ser diretor de uma multinacional. O pai 

de Belchior era uma das pessoas que tinha a melhor caligrafia de Coreaú e por isso 

chegou a ser uma figura de referência na qualidade de Juiz de Paz. Belchior é 

amplamente reconhecido – inclusive por seus pares – por esta intimidade com as 

palavras, certamente herdadas de seu pai e dos seminários onde estudou. Segundo a 

pesquisadora Carlos (2007, p. 11) “as canções de Belchior representam um verdadeiro 

‘caso de amor’ com a palavra”. Professor Oscar Costa Sousa, pai de Ednardo, foi um 

reconhecido professor na cidade Fortaleza, dono de uma escola onde durante um 

período morou com os filhos, logo família e escola eram literalmente um só espaço. 

Esta situação promoveu em Ednardo uma intimidade com temas ligados à 

intelectualidade como a Padaria Espiritual e a releitura vanguardista de cordéis muito 

apreciada pelos intelectuais brasileiros.  Rodger, filho de uma professora que ficou 

viúva quando o primogênito tinha apenas 09 anos de idade, manteve sua carreira sempre 

muito ligada ao ambiente acadêmico – herança materna reforçada pela orfandade 

paterna. O pai de Manassés era um agricultor que viu no talento do filho, ainda criança, 

uma forma deste sobreviver, o levou de Maranguape para a Praça do Ferreira, em 

Fortaleza, para o então menino Manassés tocar com o violão do irmão mais velho; com 

isso conseguiu angariar dinheiro para comprar o primeiro violão do filho; ou seja, 

Manassés, ainda muito cedo aprendeu que ser músico poderia ser o caminho de 

sobrevivência. O músico maranguapense aproveitou praticamente todas as 

oportunidades para, mostrando sua destreza no instrumento, ganhar o pão de cada dia, 

como faz até hoje. Estes exemplos expostos ilustram em que direção caminha nosso 

trabalho de análise; contudo nos capítulos seguintes, onde serão analisadas as 



entrevistas, perceberemos a complexidade destas trajetórias que não se resumem a causa 

e efeito, pelo contrário, são vivências em movimento que guardam coerências e 

incoerências, consonâncias e dissonâncias, o que desvelará um habitus em movimento, 

em mudança. Assim como se modificam no tempo e no espaço as condições dadas e as 

configurações relacionais, os agentes mudam suas estratégias, acumulam, gastam e 

desgastam, capitalizam, convertem e se diferenciam em uma sociedade cada vez mais 

diferenciada. 

Sair de uma cidade do Nordeste em direção aos grandes centros do país revela 

a coragem dos aventureiros musicais em encarar todas as diferenças, não somente 

particulares mas, também de ordem política e social. O Estado, que é o detentor do 

maior capital simbólico, com a força de impor os rumos de toda a nação, faz 

investimentos que transforma a capital em lugar do capital (BOURDEIU, 1997, p. 162). 

As hierarquias entre as regiões do país são observáveis nas condições físicas dos lugares 

e, concomitantemente, estão inscritas nas estruturas mentais dos indivíduos, o que gera 

muitos incômodos entre os nativos e os forasteiros. As formas de relacionamento 

reveladas pelo sotaque, pelo gestual, pelas roupas, jeito de olhar e que se traduzem na 

forma de ser e estar no mundo se transformam em obstáculos inter e intrapessoais para 

os agentes. As primeiras dificuldades de adaptação geram um dos sentimentos mais 

presentes nos viajantes: a saudade. Ednardo e Augusto Pontes traduziram esta realidade 

na canção “Água Grande”: 

ÁGUA GRANDE 
(Ednardo e Augusto Pontes) 

 
A primeira vez que eu vi São Paulo 

Da primeira vez que eu vim São Paulo 
Fiquei um tempão parado 
Fiquei um tempão parado 

Esperando que o povo parasse 
Esperando que o povo parasse 

 
Enquanto apreciava a pressa da cidade 

A praia de Iracema 
Veio toda em minha mente 
Me banhando da saudade 
Me afogando na multidão 

Eu vim São Paulo 
Se afogando na multidão 

Eu vi São Paulo 
 

Janeiro e nada 
Fevereiro e nada 

Marçabril e águagrande despencou 
Um aviso de chuva me chamou 

Marçabril e águagrande despencou 



Um aviso de chuva me chamou 
Adeus São Paulo 

Está chovendo pras bandas de lá 
Também estou com pressa 

Está chovendo pras bandas de lá 
 

As rotas dos artistas-peregrinos guardavam vários desafios que foram 

identificados como importantes para o conhecimento e reconhecimento do campo e suas 

forças: a identificação das batalhas travadas entre os pares, algumas vezes veladas e 

outras vezes declaradas; as hierarquias definidas pelo volume de capitais; as estratégias 

de legitimação de cada indivíduo. Os agentes-ciganos da música perceberam o que “o 

sucesso nas disputas depende do capital acumulado (sob suas diferentes espécies)” 

(BOURDIEU, 1997, p. 165). Contudo, todos os desafios se traduziram em aprendizados 

individuais e na consolidação das suas escolhas. A certeza de seguir viagem, para 

alguns, encarando as lutas dentro do campo; e para outros uma diminuição de 

investimentos buscando outras estratégias fora do mercado fonográfico. As jornadas 

revelaram a força do habitus funcionando como uma bússola que guiou as escolhas, de 

um lado conforme o contexto de socialização primário e, de outro lado, de acordo com a 

interação destas predisposições com a pluralidade de possibilidades que se apresentou 

para cada um no caminho. 

Importa percebermos a relevância destes artistas-andarilhos, pois todos, em 

maior ou em menor grau, ou ainda na maneira particular de agir, contribuiu para a 

consolidação de um campo musical cearense e brasileiro. Campo esse muito ligado à 

classe média que mantém parte de seu funcionamento vinculado ao fomento da cultura 

intelectual-universitária, ainda que não se restrinja somente a este, especialmente para 

os agentes que ampliaram suas atuações e chegaram a atingir uma variedade maior de 

fruidores de suas obras. 

 

REFLEXÕES SOBRE A VIAGEM 

As viagens como desenvolvimento humano vem ocorrendo ao longo da história 

da humanidade e são amplamente relatadas podendo receber uma interpretação do ponto 

de vista pedagógico. 

 Analisando a história das civilizações é possível perceber que a viagem 

aparece como um arquétipo do crescimento humano. Voltando alguns séculos chega-se 

às navegações que deram início às novas nações das Américas e a dizimação dos povos 

que aqui viviam, demonstrando que a viagem exerce um poder de mudança social 



extremamente relevante, seja criadora ou destruidora, mas de mudança; os europeus 

após suas navegações transatlânticas não foram mais os mesmos.  

Seguindo uma rota de volta às bases do conhecimento ocidental, 

inevitavelmente encontra-se os gregos. Alguns exemplos ilustrativos ajudam a iluminar 

o tema, sem, contudo, haver a necessidade de narrar a totalidade da educação grega já 

tão amplamente estudada. Os jovens gregos eram treinados para o que se considerava os 

deveres do cidadão. Paul Monroe em seu estudo sobre a História da Educação assim 

relata: 

(...) O treino para as necessidades mais humildes da vida era realizado 
em casa. Para os deveres superiores da vida – os do serviço público 
em geral – o treino recebia-se do Conselho, na guerra e nas 
expedições de conquista. Na verdade o Conselho constituía entre eles 
aquilo que mais se aproximava de uma instituição educativa. Contudo, 
o ideal homérico continha o germe da teoria do desenvolvimento da 
personalidade. Compreendia o duplo ideal do homem de ação e do 
homem de sabedoria. O primeiro foi personificado por Aquiles; o 
último por Ulisses. (...) (MONROE, 1983:30). 

A história de Ulisses narrada em Odisséia de Homero se constituía em modelo 

de orientação moral e inspiração para a prática dos homens gregos, o que, para este 

trabalho, fornece uma fundamentação histórica e arquetípica daquele que sai de casa, 

enfrenta as procelas, põe em teste todos os seus valores morais, aprende e retorna como 

vitorioso sendo reconhecido em seu lugar de origem. A força formadora de Odisséia 

chegou à civilização romana em um período em que esta foi beber na cultura grega. 

Muitos livros foram traduzidos do grego para o latim e “(...) por essa época3 Livius 

Andronicus (284-204 a.C.) traduziu a Odisséia para o latim. O livro foi logo introduzido 

nessas escolas4 dando-lhes um conteúdo mais literário (...)” (Monroe, p. 84). Foi 

também nesse momento da história romana que os jovens eram enviados para a Grécia 

com o objetivo de se desenvolverem na arte da retórica seguindo o exemplo de Cícero. 

“(...) No tempo de Cícero, as Leis das Doze Tábuas desapareceram das escolas 

elementares e seu lugar foi tomado por trechos da Odisséia, traduzida para o latim ou 

por máximas morais em verso. (...)” (Monroe, 1983, p.85) 

Os sofistas, mesmo com todas as restrições feitas por motivos de distinção na 

forma de concepção do conhecimento que se chocava com a dos gregos da geração 

                                                           
3 Do meio do III século ao meio do I século. 
4 Escolas Elementares criadas em Roma quando o império necessitava adquirir uma cultura cosmopolita. 
Estas escolas eram também denominadas de “Escolas dos Letrados”. (MONROE, 1983, p.83). 



anterior, exerceram importante influência no desenvolvimento da educação grega, eram 

os professores dos jovens na sociedade e suas formações estavam ligadas à viagem. 

Os sofistas foram, pois, a nova classe de professores que surgiram em 
resposta às novas exigências. Assim como ocorre com outros 
vocábulos, tais como “pedagogo” e “político”, o termo “sofista” é 
usado tanto em sentido genérico como em sentido restrito. No sentido 
mais amplo, os sofistas eram professores gregos (...) e ofereciam ao 
jovem da cidade a educação pela qual todos clamavam e que os 
preparava para a carreira de engrandecimento pessoal na vida política 
e social da época. Eram estudiosos profissionais que, viajando5 
extensamente, tinham colhido a sabedoria comum, relativa às forças e 
fenômenos naturais, à vida política, às instituições sociais e às 
questões populares do dia. (...) (MONROE, 1983, p. 54). 

Fica claro, pois, que seguir viagem é também seguir um curso de 

aprendizagem. Contudo, essas experiências são historicamente datadas e estão ligadas a 

seus contextos, logo, é relevante uma atualização das formas de leituras do que é e 

como acontece a mobilidade no sentido do desenvolvimento humano.  

A viagem implicando uma rota de aprendizagens, como podemos perceber, não 

é novidade, especialmente para os profissionais da área musical. Wolfgang Amadeus 

Mozart6 (1756-1791) realizou sua primeira viagem aos seis anos de idade e a última aos 

34 anos de idade – um ano antes da sua morte. O governo de Salzburgo mapeou as 

viagens do músico oferecendo aos interessados a possibilidade de conhecer os lugares 

por onde o artista passou em uma iniciativa que se inseriu nas programações realizadas 

por ocasião do 250º aniversário de Mozart. 

“(...) Segundo Gerhard Spitz, secretário-geral do projeto "Os caminhos 
de Mozart", o compositor passou 3.720 dias de sua vida viajando, ou 
seja, um total de dez anos, dos 35 que viveu.(...) Sua primeira viagem 
o levou a Munique, em 1762, onde se apresentou para o príncipe da 
Baviera Maximilian III Joseph. Na época Mozart tinha apenas seis 
anos. A última cidade visitada por Mozart foi Praga, em 1790, um ano 
antes de sua morte (...)”. (LIDÓN, on-line) 
 

Decorre desse aspecto – a viagem - inerente à atividade do músico sua 

importância formativa. No percurso social das aprendizagens no campo artístico, o 

músico se lança em viagens e segue, como as águas de um rio que, conforme os 

eventos, os obstáculos, necessita reorientar sua rota.  

Norbert Elias assim se refere a esse fator: 

                                                           
5 Grifo meu. 
6 “Mozart foi mestre em quase todos os gêneros; sua produção febril resultou menos em inovações 
formais do que na criação de sucessivas obras-primas que consolidaram o estilo clássico de composição 
(...)” (Dicionário de Música Zahar). 



Desde os primeiros anos de vida, os desejos vão evoluindo, através do 
convívio com outras pessoas, e vão sendo definidos, gradualmente, ao 
longo dos anos, na forma determinada pelo curso da vida; algumas 
vezes, porém, isto ocorre de repente, associado a uma experiência 
socialmente grave. (Elias, 1995:13) 

Aliás, foi a não adequação de seu percurso às condições postas que levou 

Mozart a um radical desprestígio social. Determinado a adquirir autonomia frente à 

aristocracia de corte, o músico travou uma batalha que o levou à mais completa 

decepção. Sua música traduziu o gosto aristocrático, mas seu comportamento rude, 

franco, sem eufemismos, sem rodeios, não o qualificou para mantê-lo nos círculos 

cortesãos que exigiam polidez. A consciência de sua grandeza musical fez com que as 

viagens a outras cortes fossem muito mais de imposição das “suas verdades” do que de 

apreensão do modus operandi da vida cortesã. 

As vivências fora do habitat natural trazem a experiência da alteridade, de 

forma que, ao se lançar para fora, a pessoa retorne com a compreensão ampliada do 

outro em relação a si e vice-versa. Estudando o conceito de bildung (formação cultural), 

Rosana Suarez nos traz uma reflexão esclarecedora: 

No Goethe de Wilhelm Meister e nos românticos de Iena, Bildung se 
caracteriza como uma viagem, Reise, cuja essência é lançar o ‘mesmo’ 
num movimento que o torna ‘outro’. A ‘grande viagem’ de Bildung é 
a experiência da alteridade. Para tornar-se o que é o viajante 
experimenta aquilo que ele não é, pelo menos, aparentemente. Pois 
está subentendido que, no final desse processo, ele reencontra a si 
mesmo. (BERMAN, scielo on line apud SUAREZ) 

A experiência de Mozart é paradigmática, revela o bônus e o ônus da aventura 

de seguir viagem de forma autônoma e, acreditamos ser possível atualizar nas leituras 

da realidade brasileira a relação entre os deslocamentos e a formação dos músicos. 

A necessidade do deslocamento espacial vem sendo reconhecida na tradição 

acadêmica, como, por exemplo, na pesquisa sobre “cantoria nordestina” desenvolvida 

pela professora Elba Braga Ramalho7: 

Quando a procura é escassa, principalmente no tempo do inverno, o 
mercado nordestino do sul está aberto. Os Cantadores de 1ª linha 
fazem temporadas de cerca de dois meses em São Paulo (...) Outros 
têm tomado o rumo do Norte (...) José Matias de Matos (50) relata que 
seu último roteiro de viagens teve início em Santarém, estendendo-se 
por Macapá, Boa Vista, Porto Velho, Manaus e Rio Branco (...). 
(Ramalho, 2000: 141) 

                                                           
7 Professora Doutora responsável pelos grupos de pesquisa Laboratório de Estudos da Oralidade na 
Universidade Federal do Ceará - UFC e Oralidade, Cultura e Sociedade na Universidade Estadual do 
Ceará - UECE. Professora do “Mestrado em Políticas Públicas” da UECE. 



Ainda com Ramalho em seu trabalho – que se constituiu objeto de dissertação, 

mesmo não sendo uma conclusão exaustiva – identificam-se mudanças estéticas 

advindas da contínua transformação histórica do habitus dos artistas: 

(...) Temos, pois, um processo de dissolução da Cantoria como 
Sistema, aquele Sistema que funciona predominantemente no setor 
rural e que, na passagem para o setor urbano, se mostra inadequado 
para funcionar. (...) Ela se urbaniza, e cria mecanismos de 
sobrevivência (...) A cantoria se adapta à modernidade (...) (Ramalho, 
2000:158-163) 

A música popular brasileira é rica em narrativas das viagens dos próprios 

compositores e cantores. Por exemplo, Luiz Gonzaga cantou a sugestiva A vida de 

viajante: 

A VIDA DE VIAJANTE 
(Luiz Gonzaga e Hervê Cordovil) 

 
Minha vida é andar por esse país 
pra ver se um dia descanso feliz, 

guardando as recordações 
das terras por onde passei 

andando pelos sertões 
e dos amigos que lá deixei. 

 
Chuva e sol, 

poeira e carvão, 
longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação 

e alegria no coração (...) 
 
 

Ramalho enriquece a compreensão dos estudos no âmbito da cultura musical e 

corrobora a idéia do viajante que recolhe e difunde conhecimento através da arte: 

Luiz Gonzaga é um cantador que fez o caminho contrário do 
tradicional — os cantadores em geral levavam as notícias para o 
sertão. Ele foi um produto desta cultura dos cantadores, e de certa 
forma, o meu trabalho de pesquisa segue uma linha de 
desenvolvimento que começa com estes cantadores e desemboca no 
Luiz Gonzaga, apresentando-o como um ícone da cultura brasileira, 
um artista que desempenhou um papel fundamental de divulgar e de 
mostrar a cultura nordestina, o regionalismo na música brasileira. 
(Jornal Diário do Nordeste, 17 de setembro de 2000) 

Mais uma vez o próprio Luiz Gonzaga em parceria com Guio de Morais ilustra 

musicalmente as afirmações da professora Ramalho com os versos de “Pau de Arara”, 

gravada em disco pela RCA Victor em1952: 

PAU DE ARARA 
(Luiz Gonzaga e Guio de Morais) 

 
Quando eu vim do Sertão, seu moço do meu Bodocó 



a malota era um saco e o cadeado era um nó 
só trazia a coragem e a cara 
viajando num pau de arara 
eu penei, mas aqui cheguei. 

 
Trouxe um triângulo no matulão, 

trouxe um gonguê no matulão 
trouxe um zabumba dentro do matulão 

xote, maracatu e baião 
tudo isso eu trouxe no meu matulão. 

 
E na antológica Bailes da vida, Milton Nascimento narra a sina do músico que 

aprende na estrada, em busca do encontro com o povo: 

BAILES DA VIDA 
(Milton Nascimento e Fernando Brant) 

 
Foi nos bailes da vida, ou num bar em troca de pão 

Que muita gente boa pôs o pé na profissão 
De tocar um instrumento e de cantar 

Não importando se quem pagou quis ouvir, foi assim. 
 

Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol, 
tenho comigo as lembranças do que eu era, 
para cantar nada era longe, tudo tão bom, 

até a estrada de terra na boléia de caminhão, era sim. 
 

Com a roupa encharcada e a alma repleta de chão, 
todo artista tem de ir aonde o povo está, 

se foi assim, assim será, 
cantando me disfarço e não me canso de viver, nem de cantar. 

 
 

Mas como essas questões se desenvolvem com o Pessoal do Ceará? Quais suas 

implicações no processo formativo da sensibilidade desses intelectuais e artistas? 

 Analisando os depoimentos dos entrevistados verificou-se que suas trajetórias, 

partindo da origem familiar até o momento em que iniciam suas produções artísticas e 

os sérios investimentos na carreira profissional, com as gravações dos primeiros discos 

– que a pesquisa no mestrado tomou como ponto de chegada – responderam à pergunta 

feita no primeiro trabalho8. Não obstante, a seqüência de impactos sociais que os 

mesmos sofreram, produzidos por uma série de deslocamentos de ambientes, carecia de 

ser considerada do ponto de vista educacional e mais especificamente sob a perspectiva 

dos estudos curriculares.  

                                                           
8 Dissertação de mestrado aprovada no Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira 
intitulado “Pessoal do Ceará: formação de um campo e de um habitus musical na década de 
1970”. 



É necessário compreender como esse grupo de jovens implementou essa 

aventura artística com a intenção de levar a própria voz ao centro irradiador da cultura 

brasileira e de lá ser visto, ouvido, admirado.  

As relações se tornam progressivamente mais complexas à medida que 

acontecem as viagens de Fortaleza para o Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, assim 

como exemplificado a seguir na fala de Ednardo: 

Era uma época tão violenta, meu irmão, que vira e mexe a gente tinha 
vontade de voltar, a verdade é que essas dificuldades de grana pra 
gente se alimentar, a gente morando na casa de um e de outro, de 
favor, sabe, essa coisa todinha, não tinha grana mesmo. Por exemplo, 
(...) é uma coisa que eu acho que atualmente pouquíssimas pessoas 
teriam coragem de fazer de novo, de sair assim. Quando eu cheguei no 
eixo Rio e São Paulo, eu não conhecia absolutamente ninguém na 
área, isso falando no bom português é uma doidice, é uma loucura, 
bicho; o sujeito se mandar de um lugar pro outro sem conhecer (...) 
largar uma universidade já no quarto pro quinto ano pra se formar, 
largar o emprego na Petrobrás, eu ganhava muito bem lá, sabe, e dizer 
assim ‘vô pra fazer música no eixo Rio-São Paulo’; imagina, 
pouquíssimas pessoas, mesmo hoje em dia teriam coragem de fazer 
isso daí. (Ednardo, junho/2006) 

O impacto, para quem vem do interior do Ceará, com a cidade de Fortaleza 

demonstra um fenômeno formativo peculiar no que se refere a todas as maneiras de 

organização, comunicação, interação que influenciam as estruturas cognitivas, isso é 

muito claro em diversos momentos das entrevistas, por exemplo, nesta fala de Belchior: 

(...) quando eu entrei pro Liceu foi um choque histórico, absurdo, 
porque eu estava vindo de um colégio absolutamente disciplinar, 
como era um colégio de padres, e o Liceu era um ambiente 
extremamente juvenil, do ponto de vista das propostas políticas e tava 
todo mundo fazendo greve, quebrando ônibus, incendiando ônibus e 
eu não tinha muita compreensão, ainda, devido à escola de onde eu 
vinha, eu não tinha compreensão de como é que tava se dando aquelas 
coisas (...) (Belchior, junho/2006) 

Nesse primeiro momento, o efeito do deslocamento geográfico e de uma 

inserção em um ambiente social diferente aconteceu dentro de um contexto que – entre 

outros fatores analisados – já tem um papel marcante nos traços formativos desses 

sujeitos. O momento de uma nova experiência certamente estava habilitando-os para a 

tomada de decisão de enfrentar ou não outro centro urbano em um contexto de 

referenciais outros e ainda mais distante da sua origem social. Importante é perceber que 

as mobilidades espacial e social estão imbricadas. 



Esclarecendo a natureza desta imbricação, principalmente no que toca o caráter 

social da mobilidade, é importante lembrar que nem todos os Nordestinos que migram 

para o sul alcançam melhores condições de vida e, em, no entanto a muitos casos em 

que tais sujeitos se vêem em situação social de dificuldade, como um excluído. A 

mobilidade social – no sentido do status socioeconômico - não pode ser algo presumido 

a priori, pois a direção dessa mobilidade nem sempre é ascendente.  

Retornando à primeira pesquisa – no mestrado - sobre a trajetória destes 

agentes (ROGÉRIO, 2008) já temos uma clara visão sobre este fenômeno da 

mobilidade que nem sempre é ascendente. Fausto Nilo nos trouxe um interessante 

comentário sobre a posição social da sua família por ocasião da primeira mudança 

em caráter definitivo: 

Eu sou filho de uma família de classe média de uma cidade do 
interior, eu nasci num pós-guerra [...] meu pai tinha uma padaria na 
cidade, nós éramos de classe média, mas de uma certa maneira 
pertencíamos à elite, coisa que eu só compreendi depois, porque lá nós 
éramos tratados pelos pobres como se fôssemos os ricos. Mas não era, 
era o conceito de elite que eu não conhecia bem. Quando eu cheguei 
em Fortaleza eu senti o peso da classe a que eu pertencia lá, uma 
“classe mediazinha”, mas lá a gente tinha uma situação: morava na rua 
principal, uma casa antiga que tinha sido do meu avô e meu pai tinha a 
padaria. Tinham duas padarias, a cidade é linear, na beira do rio, 
portanto uma cidade comprida assim, lá na ponta do lado de baixo, 
que a gente chamava, mais próximo da praça da matriz, junto à 
estação, tinha uma padaria outra e o meu pai tinha a padaria nessa 
outra parte, na outra extremidade. E pra mim foi uma vida de muita 
luta do meu pai e da minha mãe que fazia bolos e doces. (12 de junho 
de 2006). 

A percepção de Fausto nos fornece um exemplo de aplicação do método 

comparativo (BOURDIEU, 2005). Ser da classe média depende do contexto em que 

se situa a fala; nas ciências humanas e sociais nos filiamos ao pensamento de que 

nada é absoluto, tudo depende. “Classe” não é um conceito isolado, não se trata de 

uma categoria universal. Estar perto ou longe no espaço social é tão relativo quanto 

no espaço geográfico, logo, depende do referencial. Ser proprietário de uma padaria 

tem significados diferentes em Quixeramobim e em Fortaleza, ou seja, além do 

volume dos recursos financeiros, a importância e a função da padaria na comunidade 

também diferem dependendo do espaço social em que está inserida. Isso faz parte 

desse trabalho, comparar as trajetórias individuais levando em conta os significados 

dos traços relevantes na constituição das percepções que colaboram nas tomadas de 



decisões estéticas, ou seja, de filiação a determinados gostos que passam a permear a 

obra. 

Para melhor fundamentação do pensamento aqui exposto, é de bom alvitre 

trazer as próprias palavras de Bourdieu (op. cit., p. 31): “Se é verdade que o real é 

relacional, pode acontecer que eu nada saiba de uma instituição acerca da qual eu 

julgo saber tudo, porque ela nada é fora das suas relações com o todo.” 

A declaração de Fausto nos trouxe a excelente oportunidade de pensar 

relacionalmente. O volume de capitais da sua família dentro da realidade de sua 

cidade natal, Quixeramobim, não deixa de ter a distinção, por ele observada, de uma 

classe média próxima à elite; a ressalva feita é que a percepção dos valores vale para 

dentro daquele contexto, retirando um objeto, ou um sujeito com toda a sua carga de 

valores e inserindo-o em outro contexto, sua posição pode mudar completamente e, 

aquilo que antes valia não vale mais, ou aquilo que nada valia passa a valer muito. 

Em Quixeramobim, na época por ele descrita, a família de Fausto Nilo continuou 

sendo de uma classe média próxima à elite da cidade e quando ele chegou a Fortaleza 

trazendo consigo a forma de percepção constituída em outro contexto recebeu aquele 

choque social quando os valores foram praticamente todos modificados a uma só 

vez. (ROGÉRIO, 2008) 

A questão social que se move se dar em termos de socialização, ou seja, no 

desafio de conviver com um habitus diferente daquele que lhe é familiar (e isto gera 

aprendizagens). Nesta perspectiva a imbricação com a mobilidade espacial é inevitável. 

É possível identificar a questão da “mobilidade social” como espaço de trocas. A 

mudança geográfica altera concomitantemente a posição do agente no espaço social; e, 

para o que nos interessa, muda a definição profissional do músico dentro do campo. 
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