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RESUMO 

 

A pesquisa almeja compreender, por meio da minha História de Vida, como se dá a formação 

do educador musical inserido no campo musical do Cariri cearense. Essa região situada no sul 

do Estado do Ceará se constitui como um campo rico em manifestações socioculturais, onde 

múltiplos espaços e processos se entrelaçam, propiciando ao educador musical inserido nesse 

contexto, experiências formadoras das mais diversas. Atuando como agente desse campo, 

transito por subcampos que são responsáveis pela constituição do meu habitus. Desse modo, 

este trabalho descreve o habitus por mim incorporado, permeado de certas recordações-

referências que desencadeiam as reflexões necessárias para atender aos objetivos da pesquisa. 

Assim, por se tratar de uma pesquisa autobiográfica, adotou-se a História de Vida em 

Formação (JOSSO, 2004; 2007) como aporte metodológico, pois essa pode desvelar os 

saberes experienciados na minha trajetória de vida e relacioná-los com a formação musical 

e/ou docente. Logo, a pesquisa teve nos relatos autobiográficos a sua maior fonte de coleta de 

dados; mas, para um melhor desenvolvimento desta, também foram ouvidos agentes que são 

relevantes para a constituição do campo musical caririense. Para melhor entendimento dos 

processos formadores que permeiam a minha História de Vida, utilizou-se do enfoque 

sociológico bourdieusiano, tendo como fio condutor os conceitos de campo e habitus. 

Destarte, o texto aspira a um diálogo entre a praxiologia e a História de Vida, buscando 

associar o referencial metodológico/teórico oferecido pelo método (auto)biográfico, com a 

proposta teórica desenvolvida pelo francês Pierre Bourdieu. Portanto, a História de Vida não 

conveio apenas como metodologia, mas também como um dos referenciais teóricos mais 

relevantes. Com efeito, no transcorrer da pesquisa, foi possível, por via da História de Vida e 

do entendimento sociológico de Bourdieu, analisar os processos formativos que constituem o 

educador musical no Cariri cearense.   

 

Palavras-chave: Habitus musical. História de Vida. Formação docente. Experiências 

formadoras. Cariri cearense.    

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

La investigación  tiene como objetivo comprender, por medio de mi Historia de Vida, como 

se produce la formación del educador musical inserto en el campo musical del Cariri cearense. 

Esa región, situada al sur del Estado de Ceará, se constituye como un campo  rico en 

manifestaciones socioculturales, donde múltiples espacios y procesos se entrelazan, 

propiciando al educador musical inserto en el contexto, las más diversas experiencias 

formadoras.  Actuando como agente de ese campo, transito por subcampos que son 

responsables de la constitución de mi habitus. De modo, este trabajo describe el habitus 

incorporado por mí, que esta permeado de ciertos recuerdos-referencias que desencadenan las 

reflexiones necesarias para atender los objetivos de la investigación. Así, al tratarse de una 

investigación autobiográfica, adoptó el Historia de Vida en Formación (JOSSO, 2004; 2007) 

como aporte metodológico, pues ella puede desvelar los saberes que he experimentado en mi 

trayectoria de vida y relacionarlos con la formación musical y/o docente. Así, la investigación 

fue los relatos autobiográficos su mayor fuente de colecta de datos; pero, para un mejor 

desarrollo de esto, también fueron escuchados agentes que son relevantes para el 

establecimiento del campo musical caririense. Para entender mejor los procesos formadores 

que permean mi Historia de Vida, se utilizó el enfoque sociológico bourdieusiano, teniendo 

como hilo conductor los conceptos de campo y habitus. De esta forma, el texto aspira a 

establecer un dialogo entre la praxiologia y la Historia de Vida, buscando asociar el 

referencial metodológico/teórico ofrecido por el método (auto) biográfico, con la propuesta 

teórica desarrollada por el francés Pierre Bourdieu. Por tanto, la Historia de Vida no ha sido 

usada apenas como metodología, sino también como uno de los referenciales teóricos más 

relevantes. De esa forma, en el transcurso de la investigación, fue posible, a través de la 

Historia de Vida y del entendimiento sociológico de Bourdieu, analizar los procesos 

formativos que constituyen al educador musical en el Cariri cearense. 

 

Palabras clave: Habitus musical. Historia de Vida. Formación docente. Experiencias 

formadoras. Cariri cearense. 
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1 INTRODUÇÃO – Breve clarear 

 

“[...] a verdade só conseguia transparecer na 

medida em que se ocultava.”  

(Pierre Bourdieu) 

 

Aportar-se desse momento da pesquisa, representa/apresenta para mim a 

oportunidade vislumbrada de poder colher, pelos saberes experienciados durante a minha 

trajetória de vida, os frutos que me pertencem! Muitos deles demoraram quase que toda a 

minha existência para serem por mim empoderados! Estavam lá, na árvore das experiências, 

adormecidos, acalmados, como que esperassem pacientemente a hora da “colheita”. Outros 

cresceram rápido, nutridos pelas reflexões libertadoras, e mais rápido ainda foram colhidos. 

Assim sendo, é chegada a hora! Uma pequena colheita aos olhos de muitos, mas uma grande 

recolha para mim.   

O trabalho escrito/vivido que hora apresento, manteve a essência do projeto de 

pesquisa apresentado à seleção de mestrado 2015.2 da FACED/UFC
1
; contudo, durante o 

mestrado, foram acrescidos novos e importantes saberes às fundamentações teóricas e 

metodológicas. O fato é que as disciplinas cursadas, os textos fomentados e o convívio entre 

docentes e discentes provocaram reflexões pertinentes e que apontaram para uma nova 

maneira de compreender a pesquisa e os seus objetivos. Desconstruímos, coletivamente, uma 

série de amarras atreladas ao conhecimento científico instituído pelo “outro lado da linha”; e 

também fizemos colaborativamente, uma modalidade de conhecimento que nos pertence, 

provocado “desse lado da linha”, ou mesmo por aqueles que não estão cá, mas nos autorizam 

a sermos sujeitos, e não apenas objeto do conhecimento. São saberes permeados de 

empoderamentos e que podem atuar como atenuadores de disparidades sociais.    

Sabemos que o conhecimento científico é fruto de um pensamento abissal que nos 

divide entre “sujeito” e “objeto” do conhecimento. Sendo assim, a produção desse 

conhecimento favorece os grupos que têm maior acesso a estes saberes (SANTOS; 

MENESES, 2010). Desse modo, por estarmos do “lado de cá” da linha ou pensamento 

abissal, devemos nos apropriar de conhecimentos, sejam eles científicos ou não, que nos 

autorizem a validar nossas experiências e saberes. De tal modo, transpassamos de “objeto” 

para “sujeito”, e agora somos “autorizados” a sermos sujeito/agente da nossa trajetória. Trata-

                                                             
1
Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará. 
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se de “descortinar” o conhecimento e dele nos apropriar, para, então, pela sua posse e 

entendimento, tomarmos a rédea da nossa própria historia!  

Assumimos o nosso conhecimento como uma maneira de empoderamento, e, 

assim, atenuamos o pensamento abissal na busca de formar um referencial epistemológico 

ecologizante
2
. Trata-se de ecologizar os saberes por um pensamento pós-abissal que tem 

como ideia principal a diversidade epistemológica do mundo, a partir da compreensão da 

existência de múltiplas modalidades de conhecimento, além do saber científico. (SANTOS; 

MENESES, 2010). Eis que a autobiografia referenciada pela História de Vida surge como 

uma “ponte” capaz de articular os saberes existentes “além da linha”, com os conhecimentos 

inerentes à ciência.  

Na busca de “tomar posse” da nossa vida, o domínio da narrativa autobiográfica 

se fez crucial para produzirmos sentido a ela (PINEAU; LE GRAND, 2002). Essas novas 

formas de pensar os conhecimentos e os saberes é que nos permitem sermos sujeitos da nossa 

trajetória e formação. Com efeito, alinhado com a diversidade epistemológica coeva, descrevo 

a pesquisa como sendo um estudo sobre a “formação do educador musical no Cariri 

cearense
3
”, mas direciono a perspectiva para a minha História de Vida em Formação, 

buscando desvelá-la para que, com isso, percebamos o habitus que condiciona os processos 

formativos inseridos no campo musical dessa região, sejam eles científicos ou não. A 

pesquisa-formação, referenciada pela História de Vida em Formação, propicia a dialética 

entre o individual e o coletivo, pois, quando nos interpretamos, somos capazes de ser original 

e criativo, mas, ao mesmo tempo, procuramos no diálogo com os outros uma cointerpretação, 

buscamos um destino comum em razão do nosso pertencer a uma comunidade (JOSSO, 

2004). De tal modo, a História de Vida em Formação nos permite, por via da 

autointerpretação, identificar as correlações sociais e culturais entre a nossa trajetória 

formativa e o habitus compartilhado em determinado campo. Destarte, o habitus incorporado 

por mim e que será descrito nesta narrativa autobiográfica, será fundamental para a 

compreensão da minha formação musical e docente; e, consequentemente, isso me permite 

identificar os processos constituintes do educador musical inserido no campo musical do 

Cariri cearense.  

                                                             
2
De acordo com Moraes (2008, p.20), “[...] a ecologia dos saberes refere-se à existência de conhecimentos   

plurais, à importância do diálogo entre saber científico e humanístico, entre o saber acadêmico e o saber popular 

proveniente de outras culturas e a necessidade de se confrontar conhecimento científico com outros tipos de 

conhecimentos da humanidade. Mas, para tanto, necessitamos de um pensamento complexo e ecologizante, 

capaz de religar estes diferentes saberes, bem com as diferentes dimensões da vida.”   
3
Região localizada no extremo sul do Ceará, sendo composta por 27 municípios e abrangendo uma área de 

15.225,60 Km². O Cariri Cearense faz divisa com os estados de Pernambuco, Piauí e Paraíba. 
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Esse campo é fomentado e delineado por meio de espaços, como escolas de 

Música, curso técnico e superior em Música, estúdios de gravação, bandas de Música, 

orquestras e bandas de baile, entre outros que se constituem em subcampos importantes para a 

estruturação do habitus musical. Portanto, se pretendemos compreender a formação do 

educador musical no Cariri cearense, devemos estar conscientes da função transformadora 

que o habitus musical exerce nos agentes dessa região. Ele pode ser o espaço de inserção da 

arte na vida do indivíduo, oferecendo-lhe por meio de seu intermédio a possibilidade de 

alcançar outras dimensões de si mesmo e de ampliar as suas relações consigo próprio, com o 

outro e com o mundo. Assim sendo, mediante os conceitos de campo e habitus, desvelo parte 

do contexto cultural/sociológico aglutinado no Cariri cearense, para depois entender a minha 

constituição como músico e educador musical.  

Antes de iniciar propriamente a narrativa autobiográfica, delinearei adiante os 

alicerces teóricos que referenciam esta pesquisa e que desvelaram os saberes que me 

empossaram como sujeito, ator e autor da minha trajetória de vida e formativa. 
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2 O REFERENCIAL TEÓRICO/METODOLÓGICO: UM OLHAR 

EPISTEMOLÓGICO “SULISTA” 

 

2.1 O estado da questão 

 

Antes de começar de fato a alicerçar teoricamente a pesquisa, trago o “estado das 

artes” das Histórias de Vida como pesquisa-formação (auto)biográfica, trançando as suas 

origens e relevâncias no mundo científico. Inicio com a Escola de Chicago até a chegar ao 

campo de pesquisa em Educação Musical no Estado do Ceará. 

As Histórias de Vida têm origem na Escola de Chicago (1915-1940) e o primeiro 

estudo que se utilizou dessa metodologia foi uma pesquisa de campo, realizada em 1918, por 

Thomas e Znanieck, e que trata dos camponeses poloneses. Os pesquisadores utilizaram 

documentos biográficos para coleta e análise dos dados, e o resultado da pesquisa é uma obra 

reconhecida pela Sociologia (BAYLE, 2008).  

De 1930 a 1970, existiu uma tendência de quantificar os fatos sociais, fazendo 

com que o caráter “particular” ou “individual” das Histórias de Vida não resistisse a essa 

“quantificação”, e, com isso, elas ficaram na “lixeira da história” por 40 anos. Nesse 

intermezzo, entretanto, foram realizados trabalhos que contribuíram para o amadurecimento e 

a credibilidade dessa abordagem, fazendo-a galgar notoriedade na comunidade cientifica. 

Dentre eles, posso citar as pesquisas de Franco Ferrarotti na Itália e, principalmente, os 

trabalhos do francês Daniel Bertaux (BAYLE, 2008).  

Somente no inicio da década de 1980 foi que o uso das Histórias de Vida como 

procedimento metodológico obteve um aumento considerável. No âmbito da Educação, o seu 

uso está bastante atrelado a pesquisas que buscam compreender a trajetória formativa de 

professores. Desse modo, o objeto a ser investigado pode ser ao mesmo tempo o ator da 

pesquisa. 

   
O entusiasmo pela perspectiva biográfica aparece inseparável da reabilitação 

progressiva do sujeito e do ator. Esta reabilitação pode ser interpretada como um 

retorno do pêndulo depois da hegemonia do modelo de casualidade determinista das 

concepções funcionalistas, marxistas e estruturalistas do indivíduo, que dominaram 

até o final dos anos setenta. (JOSSO, 2004, p.20, grifo do autor). 

 

Entende-se que as novas estruturas sociais, culturais, políticas e econômicas não 

podem desconsiderar a ação do sujeito, ou agente, mas sim perceber a sua importância para as 

estruturas vigentes na atual sociedade, e, mais ainda, aferir relevância metodológica e 
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cientifica para as suas experiências formadoras. O caso é de confrontar a visão determinista, 

que não atende mais à complexidade da realidade corrente.  

Na esfera da Educação, autores como Carl Roges, Paulo Freire e Bernard Honore 

aproximaram a escrita biográfica do sujeito aprendente
4
 (JOSSO, 2004). Para ensinar, 

devemos primeiro aprender. Aliás, o ato de ensinar se torna insignificante diante da 

experiência realmente transformadora do ato de aprender (FREIRE, 1996). Assim, a pesquisa-

formação tem a capacidade de ensinar e (trans)formar o aprendente, em um processo 

conhecido como autoformação, que tem seu berço na França, com Gaston Pineau, em 1983, 

ano da publicação do seu livro “Produire as vic” (Produzir sua vida).  

“O intercâmbio na rede francófona das histórias de vida em formação, que se 

constitui no princípio dos anos oitenta, permitiu colocar em evidencia a vastidão do campo a 

investigar.” (JOSSO, 2004, p.22). Destarte, se constitui na Europa, principalmente por meio 

de Pierre Dominicé e Marie-Christine Josso, uma rede de pesquisadores que iniciaram muitas 

pessoas na abordagem das Histórias de Vida em Formação (JOSSO, 2004). Como 

pesquisador, afino-me com o conceito de História de Vida em Formação, por acreditar que a 

expressão explana visivelmente a ideia da “pesquisa-formação”, em que o sujeito da pesquisa 

está suscetível a uma autoformação. 

 
Nós qualificamos esse cenário como “pesquisa-formação” porque a atividade de 

pesquisa contribui para a formação dos participantes no plano das aprendizagens 

reflexivas e interpretativas, e situa-se em seu percurso de vida como um momento de 

questionamento retroativo e prospectivo sobre seu(s) projeto(s) de vida e sua (s) 

demanda (s) de formação atual. (JOSSO, 2007, p. 8-9). 

 

Nas duas últimas décadas, os escritos de Gaston Pineau, Pierre Dominicé, 

Danielle Desmarais, Jean-Marc Pilon, Peter Alheit, Martine Lani-Bayle, Marie-Christine 

Josso, entre outros, manifestaram certo cuidado e preocupação com a reflexão metodológica e 

epistemológica da pesquisa-formação baseada nas Histórias de Vidas em Formação. Com 

base no livro Experiências de Vida em Formação, de Marie-Christine Josso (2004), na 

sequência delineio rapidamente a relevância de algumas dessas obras. 

 L´histoire de vie comme processus de formation (A história de vida como 

processo de formação), escrito em 1990, por Pierre Dominicé, delimita o território da 

formação e dos seus processos no decorrer da vida. Outros dois textos do mesmo autor 

aprofundam a sua discussão. São eles: L`originalité épistémologique du savoir de la 

                                                             
4
Para ressaltar a importância do ato de aprender, o termo aprendente é utilizado por Josso para diferir de 

aprendiz, referente ao “grau de aprendiz” das corporações de ofícios medievais. A palavra aprendente sinaliza 

para o leitor “aquele que aprende” e o seu processo de aprendizagem envolvido. 



16 
 

formation (A originalidade epistemológica do saber da formação) e La connaissance de 

l´adulte comme objeto de recherche biographique  (O conhecimento do adulto como objeto 

de pesquisa biográfica), escritos, respectivamente, em 1993 e 1995.  

Em 1991, Marie-Christine Josso publicou a tese de doutorado “Cheminer vers 

soi” (Caminhar para si), onde apresentou o conceito de experiência, como sendo aglutinador 

dos projetos de conhecimento da formação durante a trajetória de vida. Da mesma autora há 

também: Histoire de vie et sagesse: la formation comme quête d´um art de vivre (História de 

vida e sabedoria: a formação como busca de uma arte de viver) e Cheminer vers soi: un 

processus-projet de connaissance de son existentialité (Caminhar para si: um processo-

projeto de conhecimento de sua existencialidade), ambos escritos em 1998.  

Gaston Pineau aprimora o conceito de autoformação por via dos textos: Histoire 

de vie comme art formateur de l´existence (História de Vida como arte formadora da 

existência), de 1996, e Transaction tripolaire et formation permanente ( Transação tripolar e 

formação permanente), escrito em 1998.   

Martine Lani-Bayle mostra uma nova perspectiva por meio dos conceitos de 

formação intergeracional no adulto e na criança. Isso está descrito na obras: L´histoire de vie 

généalogique (A história de vida genealógica), de 1997, e L´enfant sur le chemin de son 

histoire (A criança nos caminhos de sua história), de 2001.    

No contexto lusófono, existe um campo da pesquisa (auto)biográfica voltado para 

a formação de professores. Entre os que trabalham com essa metodologia posso citar o 

português António Nóvoa, bem como as pesquisadoras brasileiras Belmira Oliveira Bueno, 

Cynthia Pereira de Sousa, Denice Barbara Catani e Maria Cecilia C.C. de Souza. 

A professora Cecília Warschauer, também brasileira, estabeleceu, através de uma 

abordagem autobiográfica, relações entre as suas experiências de vida e suas experiências 

profissionais, defendidas na sua tese de doutorado, intitulada Rodas em rede: oportunidades 

formativas na escola e fora dela, de 2001.  

Em paralelo a esse contexto, o campo da pesquisa em Educação Musical no 

Estado do Ceará tem trabalhos bastante representativos. De tal modo, trago como referências 

algumas das pesquisas realizadas por professores que atuam ou atuaram na pós-graduação da 

FACED-UFC. Dentre elas, podemos citar o livro “...Ah, se eu tivesse asas...”, da Professora 

Izaíra Silvino, publicado em 2007. Nessa obra, a educadora musical descreve a sua trajetória 

formativa por intermédio de relatos autobiográficos que perpassam as experiências pessoais e 

profissionais. “O estabelecimento dessa coerência do biográfico pessoal e do biográfico 
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profissional na sua formação e na sua prática demonstra a riqueza dessa perspectiva para a 

reflexão de professores sobre a sua prática.” (JOSSO, 2004, p.28). 

Outro importante trabalho é a tese
5
 do Professor Dr. Elvis Mattos, que abordou, 

por meio da metodologia História de Vida em Formação, a construção do campo musical da 

UFC
6
 na cidade de Fortaleza, bem como o estabelecimento do seu habitus musical e a sua 

formação docente.   

 
Até este ponto do trabalho, revivi, resignifiquei-me, através de memórias que se 

articulam reflexivamente com alguns autores que simbolicamente me autorizam a 

auto-orar, autorando a autoria de uma proposição autêntica: há, desde muito tempo, 

uma escola de música camuflada, estrategicamente disfarçada, nas cores e sons do 

cotidiano de Fortaleza. Seu alicerce pedagógico é a ação-doação coletiva: eu fui e 

sou um dos seus alunos. (MATOS, 2008, p.143) 

 

Nesse viés, a tese do Professor Dr. Henrique Sérgio Beltrão De Castro, intitulada 

“No ar, um poeta: do singular ao plural – experiências afetivas (trans)formadoras em um 

percurso autobiográfico poético-radiofônico” (defendida em 2011 e orientada pelo professor 

Luiz Botelho Albuquerque, tendo como co-orientadora Martine Lani-Bayle). Ele se utiliza da 

Historia de Vida e Formação como suporte teórico/metodológico capaz de proporcionar ao 

sujeito da pesquisa reconhecer-se e (trans)formar-se mediantes as experiências vivenciadas e 

revividas.   

O locus da minha pesquisa, ou mais precisamente o Cariri cearense, também se 

configura como um campo propício para a pesquisa em Educação Musical. De tal modo, 

existem diversas pesquisas referenciadas teórica e/ou metodologicamente pelas Histórias de 

Vida em Formação, e que buscam entender os processos de formação docente atuantes nessa 

região. Atualmente, essa abordagem (auto)biográfica encontra-se em, pelo menos, três 

pesquisas na região do Cariri cearense, sendo elas: as teses do professor Weber dos Anjos e da 

professora Gorete Herculano Silva, e a dissertação do professor Alexandre Magno - todos 

docentes do Curso de Licenciatura em Música da UFCA
7
. De tal maneira, a História de Vida 

em Formação situa-se no Ceará em pleno crescimento, principalmente pelo desenvolvimento 

de um campo de pesquisa, na área da Educação Musical, provocado pelos cursos de Música 

em Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte.  

 

2.2 As Histórias de Vida e o seu uso na pesquisa-formação (auto)biográfica  

                                                             
5
Defendida no Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Ceará em 2007, intitulada: Um 

inventário luminoso ou um alumiário inventado: Uma trajetória luminosa de musical formação.  
6
Universidade Federal do Ceará.  

7
Essa graduação é a continuidade do Curso de Educação Musical iniciado em 2010 no campus da UFC-Cariri.  

Esse campus se constituiu em 2013 na Universidade Federal do Cariri - UFCA 
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“[...] a experiência vivida, em si mesma 

destituída por completo de pertinência, 

somente pode entrar na análise científica ao 

preço de uma verdadeira conversão 

epistemológica, irredutível ao que a 

fenomenologia denomina épochè.”  

(Pierre Bourdieu) 

  

 

Como já expresso, a pesquisa aborda as experiências e saberes que delinearam a 

minha formação, e, assim, compuseram o meu habitus musical. São essas que nos (re)formam 

e nos transformam, atuando como peças fundamentais para a compreensão do nosso curso de 

vida. Deste modo, as experiências revisitadas me autorizam a adotar a História de Vida em 

Formação como procedimento metodológico, pois, para perceber a complexidade dos 

processos vigentes na nossa realidade, torna-se necessário enxergar outros caminhos, que 

também são verdadeiramente válidos. De acordo com Santos e Meneses (2010, p.55), “[...] a 

ideia da diversidade sociocultural do mundo que tem ganhado fôlego nas três últimas décadas 

e favorece o reconhecimento da diversidade e pluralidade epistemológica como uma de suas 

dimensões.” É chegado o momento da quebra de paradigmas, de reconhecer novas e velhas 

modalidades de saberes, sejam eles científicos ou não, “nortistas” ou não.  

 
A emergência do ordenamento da apropriação/violência só poderá ser enfrentada se 

situarmos a nossa perspectiva epistemológica na experiência social do outro lado da 

linha, isto é, do Sul global não-imperial, concebido como a metáfora do sofrimento 

humano sistémico e injusto provocado pelo capitalismo global e pelo colonialismo. 

O pensamento pós-abissal pode ser sumariado como um aprender com o sul usando 

uma epistemologia do Sul. Confronta a monocultura da ciência moderna com uma 

ecologia de saberes. É uma ecologia, porque se baseia no reconhecimento da 

pluralidade de conhecimentos heterogéneos (sendo um deles a ciência moderna) e 

em interações sustentáveis e dinâmicas entre eles sem comprometer a sua 

autonomia. A ecologia de saberes baseia-se na ideia de que o conhecimento é 

interconhecimento. (SANTOS; MENESES, 2010, p.53). 

 

Torna-se crucial entender que o “sul epistemológico” não é necessariamente o sul 

geográfico, mas sim, um “sul” forjado como suporte em um projeto de dominação, seja ela 

colonialista ou capitalista, que não levou em conta os conhecimentos provenientes do “objeto” 

dominado, classificando esses saberes periféricos como não científicos e os invalidando. Com 

efeito, perante a realidade dos processos na atualidade, devemos pensar em propostas 
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epistemológicas que possam reconhecer os conhecimentos do “sul”. Santos e Meneses (2010, 

p.11) as denominam de Epistemologias do Sul. Segundo estes autores,  

 
Trata-se do conjunto de intervenções epistemológicas que denunciam a supressão 

dos saberes levada a cabo, ao longo dos últimos séculos, pela norma epistemológica 

dominante, valorizam os saberes que resistiram com êxito e as reflexões que estes 

têm produzido e investigam as condições de um diálogo horizontal entre os 

conhecimentos. A esse diálogo de saberes chamamos ecologias de saberes.  

 

Assim sendo, entendemos que se tornar necessário “ecologizar” conhecimentos e 

saberes, sejam eles do “norte” ou do “sul”, científicos ou não.  

 

Na ecologia dos saberes, enquanto epistemologia pós-abissal, a busca de 

credibilidade para os conhecimentos não-científicos não implica o descrédito do 

conhecimento científico. Implica, simplesmente, a sua utilização contra-hegemônica. 

Trata-se, por um lado, de explorar a pluralidade interna da ciência [...] e, por outro 

lado, de promover a interação e a interdependência entre os saberes científicos e 

outros saberes, não-científicos. (SANTOS E MENESES, 2010, p.57). 

 

É a partir dessa conjuntura epistemológica que as histórias de vida surgem como 

uma ferramenta teórico/metodológica capaz de produzir conhecimentos que flutuam entre o 

conhecimento científico e o de teor experienciado. De acordo com Pineau (2006, p.7), “[...] as 

histórias de vida estão hoje na encruzilhada da pesquisa, da formação e da intervenção onde 

se entrecruzam outras correntes tentando refletir e exprimir o mundo vivido para dele extrair e 

construir um sentido.” Castro (2011, p.189) completa a afirmação de Pineau, quando diz que,  

 
A abordagem Histórias de Vida e Formação (HIVIF) abre campo de vastidão em 

pesquisa e (auto)formação, em que esta narrativa autobiográfica se torna possível e 

revela o que fui, transforma o que sou, bem como me deixa entrever o que sou capaz 

de vir a ser. 

 

Por conseguinte, as Histórias de Vida como pesquisa-formação constituem uma 

perspectiva metodológica que pode revelar e transformar, com base no que foi vivido e 

experienciado, o(s) sujeito(s)/agente(s) da pesquisa.  

 
As práticas de reflexão sobre si, que oferecem as histórias de vida escritas centradas 

sobre a formação, comumente se apresentam como laboratórios de compreensão de 

nossa aprendizagem do ofício de viver num mundo móvel, globalmente não-

dominado e, no entanto, parcialmente dominável na medida das individualidades, 

que se faz e se desfaz sem cessar e que põe em cheque a crença em uma “identidade 

adquirida”, em benefício de uma existencialidade sempre em obra, sempre em 

construção. (JOSSO, 2007, p.19, grifo do autor). 

 

De acordo com Closs e Antonello (2011), a História de Vida surge como um dos 

novos métodos de investigação de cunho qualitativo e interpretativo, capaz de compreender 

fenômenos complexos e explorá-los de maneira multifacetada, permitindo a visualização de 

perspectivas distintas sob um olhar plural e não reducionista. Portanto, como agente/sujeito da 
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minha pesquisa-formação, anseio perceber as experiências formadoras que estruturaram o 

meu habitus e me transformaram em educador musical. Para Josso (2004, p.25),  

 
A originalidade da metodologia de pesquisa-formação em História de Vida situa-se, 

em primeiro lugar, em nossa constante preocupação com que os autores de 

narrativas consigam atingir uma produção de conhecimentos que tenham sentido 

para eles e que eles próprios se inscrevam num projeto de conhecimento que os 

institua como sujeitos. 
 

Entende-se que, com isso,  

 
O trabalho de pesquisa a partir da narração das histórias de vida ou, melhor dizendo, 

de histórias centradas na formação, efetuado na perspectiva de evidenciar e 

questionar as heranças, a continuidade e a ruptura, os projetos de vida, os múltiplos 

recursos ligados às aquisições de experiência, etc., esse trabalho de reflexão a partir 

da narrativa da formação de si (pensando, sensibilizando-se, imaginando, 

emocionando-se, apreciando,amando) permite estabelecer a medida das mutações 

sociais e culturais nas vidas singulares e relacioná-las com a evolução dos contextos 

de vida profissional e social. (JOSSO, 2007, p.414). 

 

Trata-se de não se prender a um simples relato autobiográfico, pois a pesquisa que 

envolve histórias de vida é um apanhado de elementos formativos e que devem ser 

entendidos, conectados e desvendados.  

 
A situação de construção da narrativa exige uma atividade psicossomática em vários 

níveis, pois pressupõe a narração de si mesmo, sob o ângulo da sua formação, por 

meio do recurso a recordações-referências, que balizam a duração de uma vida.  No 

plano da interioridade, implica deixar-se levar pelas associações livres para evocar 

as suas recordações-referências e organizá-las numa coerência narrativa, em torno 

do tema da formação. (JOSSO, 2004, p.39). 

 

Com efeito, as recordações-referências se transformam em experiências 

formadoras, pois o que foi aprendido poderá vir a ser uma espécie de “guia” para situações 

parecidas, ou mesmo pode se transformar em fato único e decisivo para a vida da pessoa 

(JOSSO, 2004). Percebe-se que,  

 
A história de vida é, assim, uma mediação do conhecimento de si em sua 

existencialidade, que oferece à reflexão de seu autor oportunidades de tomada de 

consciência sobre diferentes registros de expressão e de representações de si, assim 

como sobre as dinâmicas que orientam sua formação. (JOSSO, 2007, p.7). 

 

Deste modo, os relatos autobiográficos referenciados pela Historia de Vida e 

Formação, nortearão o entendimento da minha formação musical e docente. De acordo com 

Burnier (2007, p.2-3),  

 
As narrativas ou entrevistas de história de vida oferecem o marco teórico-

metodológico adotado ao investigarmos os percursos pessoais e profissionais de 

docentes da educação profissional. Além da adequação desse tipo de abordagem 

ante a problemática e o objeto de estudo em questão, reconhecemos tratar-se de um 

recurso de investigação científica com prolífica tradição nas ciências humanas, 
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especialmente nos campos da sociologia, psicologia e história. Na área da educação, 

o uso cada vez mais disseminado das histórias de vida tem contribuído para uma 

melhor compreensão da condição docente, na medida em que renova as teorizações 

e os dispositivos de pesquisa e formação profissional.  

 

Creio que a pesquisa autobiográfica pode ser conceituada equivocadamente se a 

pensarmos como um estudo sobre o sujeito, pois, na verdade, esse tipo de pesquisa visa a 

compreender por intermédio dele, a conjuntura social e cultural por ele vivenciada. De acordo 

com Ferrarotti (2010, p. 44), “nosso sistema social encontra-se integralmente em cada um de 

nossos sonhos, delírios, obras, comportamentos. E a história desse sistema está contida por 

inteiro na história de nossa vida individual.” 

 

2.3 As Histórias de Vida e a praxiologia de Bourdieu: um diálogo epistemológico 

 

As Histórias de Vida delineiam o habitus, e entendê-las significa perceber o 

movimento social e cultural de determinada sociedade. Assim, a metodologia História de 

Vida em Formação tem a envergadura de analisar, mediante os relatos autobiográficos, um 

determinado contexto social. Somente desse modo entenderemos de fato a constituição das 

relações sociais e culturais do agente/sujeito da pesquisa e compreenderemos o habitus por ele 

incorporado, bem como o porquê da sua atuação em determinados campos ou subcampos.   

Conforme Wacquant (2007, p.3), o conceito de habitus, para Bourdieu é,  

 
[...] em primeiro lugar e acima de tudo, um modo estenográfico de designar uma 

postura de investigação, ao apontar um caminho para escavar as categorias 

implícitas por meio das quais as pessoas montam continuadamente seu mundo 

vivido, que tem informado pesquisas empíricas em torno da constituição social de 

agentes competentes em uma gama variada de quadros institucionais.  

 

Portanto, na busca de um viés sociológico para a pesquisa, traço um diálogo entre 

a História de Vida em Formação e a praxiologia bourdieusiana, utilizando como fio condutor 

referencial os conceitos de habitus e campo. 

É importante situar o leitor no fato de que nem toda a obra de Pierre Bourdieu 

dialoga com a História de Vida em Formação ou método (auto)biográfico (como alguns 

autores denominam); pois, somente dos anos de 1990 em diante foi que a sua construção 

intelectual de fato passou a revela uma aproximação entre esses conceitos. Conforme Passegi 

(2014), três obras refletem o caminho da “ilusão” a “conversão” autobiográfica, vividos por 

Bourdieu. São elas: A ilusão biográfica (1986), em que critica as Histórias de Vida; A Miséria 

do Mundo (1993), onde existe uma aproximação ou “adesão” ao método biográfico; e Esboço 

de auto-análise (2005), definitivamente uma “conversão” ao método autobiográfico. 
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E nada me deixaria mais feliz do que lograr levar alguns de meus leitores a 

reconhecer suas experiências, suas dificuldades, suas indagações, seus sofrimentos 

etc. nos meus e poder extrair meios de fazer e de viver um pouco melhor aquilo que 

vivem e fazem. (BOURDIEU, 2005, p. 135). 

 

Entende-se que o uso das Histórias de Vida na pesquisa-formação visa a, 

 
 [...] compreender como as pessoas, enquanto sujeitos da experiência, percebem o 

que as afetou no seu processo de formação intelectual, profissional e humana, e 

como a narrativa aguça sua reflexividade para compreender o habitus e o habitar. 

(PASSEGI, 2014, p.233, grifo do autor). 

 

A citação reflete o diálogo entre a História de Vida em Formação e a praxiologia 

bourdieusiana, na tentativa de compreende o habitus e o “habitar” (campo).  

 
Habitus é uma noção filosófica antiga, originária no pensamento de Aristóteles e na 

escolástica medieval, que foi recuperada e retrabalhada depois da década de 1960 

pelo sociólogo Pierre Bourdieu para forjar uma teoria disposicional da ação capaz de 

reintroduzir na antropologia estruturalista a capacidade inventiva dos agentes, sem 

com isso retroceder ao intelectualismo cartesiano que enviesa as abordagens 

subjetivistas da conduta social, do behaviorismo ao interacionismo simbólico, 

passando pela teoria da ação racional. (WACQUANT, 2007, p.1) 

 

Segundo Bourdieu (1972, p.175), habitus é, 

 
[...] o princípio de geração e de estruturação de práticas e de representações que 

podem ser objetivamente “reguladas” e “regulares” sem que por isso sejam o 

produto da obediência a regras, objetivamente adaptadas a seu objetivo sem supor a 

visão conscientes dos fins e o domínio expresso das operações para atingi-lo, mas 

sendo, ao mesmo tempo, coletivamente orquestradas sem serem o produto da ação 

organizadora de um maestro. 

 

O habitus, deste modo, não é um conjunto de regras previamente pensadas e 

elaboradas, mas, assim mesmo, exerce a função de condicionar o agente a uma determinada 

estrutura. O habitus é frequentemente reconstituído, visto que é produto das relações sociais, 

e, como tal, recebe influência dos indivíduos, que, por sua vez, também possuem o próprio 

habitus. Portanto, o habitus é, 

 
[...] iniciado com as primeiras experiências formativas do sujeito, que sofre 

transformações nesse percurso. Logo, todo sujeito possui um habitus, sendo este 

agregado a partir das interações com outros agentes e com o meio onde se encontra 

inserido. (SILVA, 2009, p.31, grifo do autor). 

 

Na minha trajetória de vida, o habitus familiar tem importância crucial para minha 

formação musical, pois me propiciou acumular o que Bourdieu chama de capital cultural. 

Esses capitais se ampliaram e influenciaram a formação do meu habitus musical. De acordo 

com Cherques (2006, p.34), “O habitus é o produto da experiência biográfica individual, da 
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experiência histórica coletiva e da interação entre essas experiências. Uma espécie de 

programa, no sentido da informática, que todos nós carregamos." 

No terceiro capítulo desta dissertação, explicito o campo musical do Cariri 

cearense. Isso se faz necessário, pois, para compreender o conceito de habitus, devemos 

perceber a existência do campo.  

 
[...] o habitus não é um mecanismo autossuficiente para a geração da ação: opera 

como uma mola que necessita de um gatilho externo; não pode, portanto, ser 

considerado isoladamente dos mundos sociais particulares, ou “campos”, no interior 

dos quais evolui. (WACQUANT, 2007, p.3) 
 

Para Silva (2009), a evolução das sociedades provoca o surgimento de universos, 

espaços, campos ou subcampos frutos das relações estabelecidas pelo trabalho. Esses campos 

ou subcampos não exibem fronteiras estritamente delimitadas ou totalmente autônomas, visto 

que se articulam entre si. De acordo com Catani (2011, p.2), Pierre Bourdieu acredita que,  

 
A noção de campo substitui a de sociedade, pois, para ele, uma sociedade 

diferenciada não se encontra plenamente integrada por funções sistêmicas, mas, ao 

contrário, é constituída por um conjunto de microcosmos sociais dotados de 

autonomia relativa, com lógicas e possibilidades próprias, específicas, com 

interesses e disputas irredutíveis ao funcionamento de outros campos. (CATANI, 

2011, p.2). 

 

Desse modo, o campo musical do Cariri possui uma disposição social, cultural e 

estrutural própria, mais bem compreendida pela pesquisa, com o intuito de identificar o 

habitus ali estabelecido e o modo como ele condiciona os agentes desse campo para o 

aprendizado e o ensino de Música. É justamente nessa composição de campo, habitus e 

experiências formativas, que a minha narrativa autobiográfica, referenciada pela História de 

Vida em Formação, direciona o caminho da problemática da pesquisa.   

Sugerir uma conversação epistemológica entre a História de Vida e os conceitos 

bourdiesianos não é algo simples e resolvido; mas, creio que, embora com as dificuldades 

encontradas por um pesquisador ainda em formação, conseguimos assimilar esse diálogo e 

usá-lo de maneira satisfatória, tanto no que diz respeito à fundamentação teórica do trabalho, 

como também no vigor prático que a pesquisa exige. Assim, de posse dos balizadores 

teórico/metodológicos foi possível abranger os objetivos da pesquisa, ao elaborar um relato 

autobiográfico a partir da minha trajetória como educador musical, analisando as experiências 

formativas que compõem o habitus por mim incorporado, e desde então, perceber os 

processos que formam o educador musical na região do Cariri cearense. Para melhor situar o 

leitor, apresento-lhe a sinopse dos capítulos desta dissertação.  
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No capítulo 2 referencio a dissertação, tendo como eixos principais a perspectiva 

teórico/metodológica da História de Vida em Formação e os conceitos sociológicos de campo 

e habitus, do cientista social francês Pierre Bourdieu. De tal modo, em um diálogo 

considerado recente, proponho alicerçar a pesquisa-formação autobiográfica por meio da 

praxiologia bourdieusiana.  

O capítulo 3 aprofunda os relatos das experiências musicais compartilhas na 

minha trajetória de vida, trazendo parte do habitus por mim incorporado e que “estruturou” a 

minha formação musical. Esse capítulo se voltará para os processos formativos mais 

importantes vivenciados na minha práxis musical. São relatos que perpassam desde a minha 

infância até os dias atuais. Nesse elemento textual, também descrevo alguns dos saberes 

experienciados no Ibbert-Som Studio e que foram responsáveis por transformar esse estúdio 

de gravação em um espaço propício à Educação Musical. São relatos que aferem o seu valor 

para a inculcação do meu habitus musical. Mais tarde, os saberes constituídos nesse espaço 

transitaram do meio informal para a ambiência formal de ensino. 

O Capítulo 4 apresenta o campo musical do Cariri cearense levando em 

consideração os seus espaços, experiências e saberes, pois, perceber o habitus, sem a 

compreensão do campo, não é suficiente para o entendimento do contexto sociocultural 

predominante. Por conseguinte, se faz necessário descrever o campo musical caririense
8
 para 

elucidar a sua complexidade. Essa parte da dissertação privilegiará conceitos teóricos cruciais 

para o entendimento da pesquisa e dos seus objetivos. Dentre eles posso mencionar: 

modalidade de ensino (formal, não formal e informal), experiências formadoras e saber da 

experiência. Destarte, o capítulo exprime a multipluralidade cultural do Cariri, tendo com 

foco o campo musical e a sua relevância para a formação do educador musical. Nesse ponto, 

reconheço-me como agente que transita por diversos subcampos que se entrelaçam dentro 

desse campo.   

O Capítulo 5, a princípio, delineia a relevância do Curso de Licenciatura em 

Música da UFCA para o ensino formal de Música nessa região. Em seguida, contempla as 

minhas experiências no subcampo da Educação Musical, desde as primeiras impressões do 

fazer docente, passando pela formação acadêmica, bem como as experiências vivenciadas ao 

longo de dois anos como professor substituto do referido curso de Música. O certo é que a 

graduação em Música acolchoou em mim “outros sonhos, outras paisagens...”, e, deste modo, 

                                                             
8
O termo “caririense” se remete ao Cariri cearense.  
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no caminhar da aprendizagem docente, cheguei ao mestrado. Assim, aqui também trago parte 

dos saberes vivenciados nesse campo e que me iluminaram na formulação desta pesquisa.  

No último e conclusivo capítulo, denoto as ponderações constituídas a partir da 

minha narrativa autobiográfica e elucidadas pelos autores que me autorizam a auto-orar! De 

tal modo, me faço sujeito/ator e tomo posse da minha trajetória! Nesse ponto textual, deixo-

me aflorar de conhecimentos plurais que me pertencem e que me são caros, colhidos na 

árvore das experiências e (re)experienciados pelo saber da experiência. Os relatos descritos 

neste capítulo aferem a proposta da pesquisa e são produtos de uma reflexão permanente 

sobre os conhecimentos partilhados e construídos na minha História de Vida em Formação.  
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3 UMA LINHA DO TEMPO MUSICALIZADA PELO HABITUS E SUAS 

EXPERIÊNCIAS  

 

3.1 Os primeiros acordes: habitus familiar/musical 

 

 Nasci em 04 de novembro de 1978 na cidade do Crato-CE. Primogênito de 

uma família com três filhos, desde muito cedo a Música fez parte do meu habitus, pois, 

mesmo os meus pais não sendo músicos, minha família paterna era recheada de cantores, 

violonistas, bandolinistas, clarinetistas e outros instrumentistas. Eram tios e primos em 

diversos graus de parentesco que executavam belas peças do cancioneiro popular: modinhas 

seresteiras, valsas, choros, fados, tangos... Segundo Silva (2009, p.32), “[...] o indivíduo 

recebe influências do meio, mesmo de forma inconsciente, as quais vão determinando seu 

habitus, que converge para uma reprodução do contexto no qual foi incorporado durante sua 

história.” Lembro-me de que, com seis anos, ouvia essas músicas e aprendia a tocar no 

teclado, de ouvido, mesmo sem nunca ter estudado formalmente o instrumento. Esses saberes 

se transformaram para mim em uma espécie de capital cultural. “Na realidade, cada família 

transmite a seus filhos, mais por vias indiretas que diretas, um certo capital cultural e um certo 

ethos, sistemas de valores implícitos e profundamente interiorizados [...].” (BOURDIEU, 

2007, p. 41-42). 

É relevante frisar que as minhas experiências musicais iniciais, ainda nos meus 

primeiros anos de vida, não se deram apenas no locus (ou no campo) da minha pesquisa. Elas 

também aconteceram em uma pequena vila da cidade do Barro-CE, chamada de Cuncas. Esse 

lugar é recheado de músicos, sendo muitos deles meus familiares; e hoje, se posso delinear o 

meu habitus musical, em muito devo às experiências compartilhas em Cuncas. Assim, a 

pesquisa autobiográfica me “devolveu” saberes da minha trajetória formativa que foram 

esquecidos ou negligenciados, pois ao (re)experienciar essas lembranças,  pude entender o 

relevante papel do habitus familiar para a constituição do meu habitus musical.  

  
Todavia, eis a prova de que o trajeto heurístico também tem algo de um percurso 

iniciático pela imersão total e pela felicidade dos achados que lhe é concomitante, 

sucede uma reconciliação com coisas e pessoas das quais insensivelmente me 

afastara por conta do ingresso em outra vida e as quais a postura etnológica obriga 

naturalmente a respeitar, os amigos de infância, os parentes, suas maneiras, suas 

rotinas, seu sotaque. É toda uma parte de min que me é devolvida, essa mesma pela 

qual eu me ligava a eles e a qual também deles me afastava, porque eu só podia 

negá-la dentro de mim ao renegá-los, na vergonha deles e de mim mesmo. O retorno 

às origens faz-se acompanhar de um retorno, embora controlado, do que fora 

recalcado. (BOURDIEU, 2005, p.91).   
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Portanto, a transmissão de experiências musicais sempre permeou o meu habitus 

familiar. Em lampejos de memória, vejo a minha mãe, o meu pai, meus irmãos, a minha 

querida vovó, tios e parentes, todos cantando e tocando em volta de um violão, dedilhado pelo 

tio Ari, com maestria e perfeição; aliás, conheci poucos músicos com o seu talento.  

Formado pela “informalidade musical”, José Ari Tavares (Tio Ari) era um 

violonista muito talentoso. Ele era conhecedor de um amplo repertório e dono de um ouvido 

invejável. Como também era protético e gostava de usar branco, tinha o apelido de Dr. Ari! 

Acredito que muitos o assim chamavam pela sua maestria com o violão. Foi o “Dr. Ari” que 

me presenteou com o meu primeiro instrumento; um violão Di Giorgio Nº 28. Na época não 

entendi o porquê do presente, mas eu era uma criança que adorava Música. Então, creio que 

ele percebeu o meu fascínio e quis me agradar. Iniciava-se ali uma relação afetiva entre os 

nossos habitus e que durou até a sua morte. “Ele se afeiçoara a mim, por um desses 

movimentos de simpatia obscura que se enraíza na afinidade dos habitus.” (BOURDIEU, 

2005, p.59). Tínhamos uma admiração mútua, atemporal, e que respeitava os conhecimentos 

de cada um. Hoje tenho claro o relevante valor do meu tio Ari para a minha formação 

musical. Por muitas vezes, tocamos juntos e aprendi muito com essas experiências. Eram 

noites de muitos saberes, cada qual com o seu conhecimento em prol de algo maior, mais 

sublime: a Música. 

Creio que as experiências compartilhadas na minha infância inculcaram em mim o 

desejo de ser músico, de viver a Música em toda a sua plenitude, tanto que não tenho 

recordações-referências que me remetem a qualquer outra atividade que não seja a Música. 

Foi ela que sempre permeou a minha trajetória de vida e que constitui desde muito cedo o 

meu habitus musical. Assim, afirmo que o meu habitus familiar era recheado de habitus 

musical, e, por meio disso, pude absorver a musicalidade ainda no locus familiar. Esse fato 

representa inculcar, ainda quando criança, todo um contexto de musicalidade informal 

entrelaçado em dos primeiros e mais importantes habitus: o habitus familiar.  

Apesar de que os relatos descritos até o momento não revelam que o meu pai seja 

músico (e de fato não é), mas o seu apurado gosto musical também propiciou a formação e a 

consolidação do meu habitus. A minha casa na cidade do Crato-CE, onde morávamos, era 

repleta de musicalidade; seja pela grande e diversa coleção de LP
9
´s do meu pai, ou mesmo 

pela cantoria da minha querida mãe. O meu pai é apaixonado por Música, mas nunca 

aprendeu nenhum instrumento, apesar da grande quantidade de músicos na sua família. 

                                                             
9
LONG-PLAY (mais conhecido como “disco de vinil”). 
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Acredito que, de certa maneira, ele se projetou em mim quando percebeu o meu interesse pela 

Música! Mesmo ele não sendo músico, queria ter um filho músico! Tanto que, em certa tarde, 

ele chegou com um teclado que tinha comprado para mim. Eu tinha apenas cinco anos de 

idade!  O meu pai foi, sem dúvida, o meu maior incentivador. Comprava-me instrumentos, 

livros, discos e tudo o que fosse necessário para o aprendizado musical. Dessa maneira, 

comecei a tocar “sozinho”, ou “autodidaticamente”. Destaco esses termos, pois, ao descrever 

o campo e o habitus, a que fui exposto, fica patente que os conceitos entre parênteses não 

fazem sentido na minha trajetória musical, porque aprendi, por meio das experiências 

compartilhadas, muito dos elementos musicais que me acompanham até hoje. Assim, reafirmo 

a importância do habitus familiar para a formação do meu habitus musical.  

Essa configuração entrelaçada entre habitus familiar/musical é bastante presente 

no Cariri cearense, e isso é aferido por um dos agentes entrevistados quando ressalta o valor 

do habitus familiar para a constituição do seu habitus musical. Cícero Galdino diz que,  

  
Eu comecei na escola por incentivo dos meus pais, que foram alunos da SOLIBEL 

em 1989, quanto eu tinha 8 anos. O ambiente da SOLIBEL ainda hoje é um 

ambiente familiar. Era um ponto de encontro das famílias daqui. Então o Pr. Ágio, 

com a sua sabedoria de mestre, de professor, fez de encontro social entre as famílias 

uma processo de formação, tendo a música como ferramenta de integração e 

formação das pessoas; e os meus pais foram alunos de lá, mamãe no coral e papai na 

orquestra. Assim, comecei como aluno de flauta doce, depois de clarineta, mais 

tarde o piano; e hoje estou atuando como regente de coro.   

 

Fotografia 1 – Cicero Antônio Galdino Nascimento 

  
Fonte: Site do II Festival de Música Santa Cecília

10
 

 

                                                             
10

Disponível em: <http://www.festivaldemusicasantacecilia.com/fotos/professores-convidados/> Acesso em jan. 

2017. 

http://www.festivaldemusicasantacecilia.com/fotos/professores-convidados/
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O que Galdino expõe é recorrente nos agentes entrevistados. O fato é que o 

habitus familiar atua como uma “estrutura” determinante, ainda mais quando somos crianças. 

Desse modo, existe uma série de saberes que nos são “inculcados” involuntariamente e que 

são decisivos para a nossa formação. Ressalto que dos quatro aos oito anos não frequentei 

nenhuma forma sistematizada ou “formal” de ensino musical. Aprendia através das 

experiências vivenciadas no habitus familiar; e, mais do que isso, ressalto haver sido também 

esse habitus que me fez iniciar os estudos em uma escola especializada em Música, pois, um 

dia, em uma das apreciações musicais para onde o meu pai gostava de me levar, conheci o 

músico Hugo Linard - um grande acordeonista e pianista do Cariri cearense que dava aulas na 

SCAC e que ainda hoje é referência para todos os músicos da região. Hugo Linard representa 

o capital simbólico que Bourdieu descreve. Destarte, por conhecer esse músico e ter a 

oportunidade de ser seu aluno, comecei a estudar na SCAC. Fiquei de 1987 a 1994 nessa 

escola e estudei piano e teclado. Vivi momentos de muita aprendizagem ao seu lado! Ele se 

tornou meu mestre e amigo, influenciando em muito a minha maneira de tocar. Lembro-me 

dos recitais no fim do semestre! Aquilo era um momento de “encantamento” para mim! Saía 

de lá extasiado, tamanha era a emoção em poder tocar no palco do Teatro Rachel de Queiroz 

(que pertencia àquela escola de Música) e, ao lado de Hugo Linard. Foi assim, que, aos 

poucos, fui me constituindo músico e me inserindo como agente, lutando por minha 

afirmação e reconhecimento dentro do campo musical do Cariri cearense.   

 

3.2 Experiências e cotidianos sonoros: o subcampo da performance 

 

Como músico, ainda muito criança (por volta dos 12 anos), comecei a tocar em 

pequenos grupos musicais do Cariri cearense. Pela minha idade e, creio que também pela 

destreza no instrumento, as apresentações desses grupos chamavam a atenção do público. As 

pessoas olhavam e diziam: “olha o tamanho do menino tocando teclado!” Eu me divertia com 

isso! Achava bom ser admirado pela minha musicalidade com tão pouca idade! Sabia que 

ainda era um músico iniciante, mas o fato de poder estar no palco, tocando com músicos mais 

velhos e experientes, me enchia de orgulho e me fazia sentir que eu já pertencera ao campo, 

que era um músico reconhecido, pelo menos em alguns subcampos. Aliás, tocar com músicos 

mais talentosos do que eu foi crucial para a minha formação.  

Aos 14 anos, fui convidado para tocar em uma banda maior, chamada Banda 

Fênix. Era um grupo musical que viajava pelo Ceará inteiro e, como era menor de idade, tive 

que obter uma autorização especial do Juizado de Menores. Ganhava pouco, mas fazia de 
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tudo para estar naquela banda, aprendendo com os músicos, tocando e viajando. Esse era o 

meu “mundo”, onde me realizava! Queria a todo custo partilhar de experiências e habitus que 

pudessem me formar musicalmente. No início dos anos de 1990, as bandas de baile, a 

exemplo da Banda Fênix, tocavam um repertório bem diversificado e que, em alguns casos, 

exigia certo conhecimento musical por parte dos músicos. Não é raro ouvir de músicos que 

passaram por grupos musicais nas décadas de 1980 e 1990, o fato de que estes atuavam 

verdadeiramente como escola musical.     

Na minha juventude escutava de tudo, mas tinha preferencia pelo jazz. Ouvia os 

grandes músicos desse estilo musical e tentava “tirar” os improvisos de ouvido. Para 

complementar os estudos musicais, comprava livros, shows e vídeos-aula no formato VHS
11

. 

Eram outros tempos, não tinha internet, You Tube... O músico de hoje tem acesso a uma 

infinidade de informações disponíveis na internet e isso facilita bastante o estudo, mas às 

vezes falta para ele às experiências formadoras vivenciadas no “fazer musical”, na labuta 

diária, e que são primordiais para a constituição do músico profissional. Portanto, percebo 

que, como músico/agente, me coloquei em práxis musicais que favoreceram o meu 

aprendizado como músico. Nessa concepção, posso descrever as experiências com os grupos 

Jazzil Band e Trio Zero Grau; ambos capitaneados pelo baixista, violonista e arranjador 

Manuel D´Jardim - um músico ícone da sonoridade caririense e que é bastante respeitado em 

todo o Estado do Ceará. Manuel é um desses músicos “empíricos”, de formação informal, 

acompanhada de genialidade e maestria, prova viva do aprendizado pelas vivências, pelas 

experiências! Estruturado pelo habitus, Manuel também ajudou a estruturá-lo, pois é um 

agente muito relevante nesse campo musical.  

Nessa construção histórico/musical, trago a lembrança e a presença do músico 

Demontier Delamone, um baterista que me acompanha ainda hoje nas empreitadas de fazer 

Música instrumental pelos palcos dos bares e instituições de fomento cultural. Demontier é o 

baterista dos grupos que citei anteriormente. Ele nasceu no Crato, mas passou boa parte da 

vida em São Paulo. Assim, incorporou um modo de tocar samba, jazz e bossa nova, típico dos 

bateristas “sulistas”, mas sem perder o seu sotaque caririense. Ele participou efetivamente na 

formulação do habitus musical caririense, seja tocando em shows, gravando discos, ou mesmo 

dando aulas para outros bateristas. Demontier trouxe para o Cariri cearense uma forma 

moderna de tocar bateria, e, pela sua ação como agente, tem destaque relevante na nossa 

Música. 

                                                             
11

Video Home System (formato de vídeo) 
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Fotografia 2 – Apresentação do show Ibbertson Nobre e Trio na I Mostra Instrumental do 

Festival Cariri da Canção (Realizado em 2010 com Ibbertson Nobre ao piano, Demontier 

Delamone na bateria e João Neto no contrabaixo) 

 
Fonte: Wilson Bernardo. 

 

Esses agentes continuam em plena atividade no campo musical caririense e são 

dotados de certo poder simbólico que os legitimam como sujeitos “estruturantes” do habitus 

ali estabelecido. Manuel D´Jardim, Demontier Delamone, Cleivan Paiva, Dihelson Mendonça 

e vários outros músicos caririenses consolidaram uma cena instrumental fortíssima nessa 

região. De fato, esses e outros músicos/agentes contribuíram para o empoderamento da 

Música do Cariri cearense; atribuindo-lhe o valor musical que hoje reconhecemos e que nos 

configura dentro desse campo.  

No trafegar da minha afirmação como músico/agente, inspirado e reluzente pelos 

artistas da minha trajetória, ingressei em 1996 na Banda Magazine, de Juazeiro do Norte-CE, 

onde trabalhei com músicos experientes oriundos de todo o Nordeste, dentre os quais, o 

baixista e violonista João Neto (descrito na figura acima). Esse excelente músico é um 

daqueles casos de muita inspiração e estudo. Tocamos juntos por cerca de 20 anos, pois ele 

me acompanhou em vários projetos musicais até chegar à Orquestra Sonata. João Neto, por se 

encontrar inserido em determinada igreja, não quis mais tocar o que ele chama de “música 

profana”. A sua relevância para a minha formação foi singular, pois ele se constitui como um 

dos agentes que me propiciou compartilhar das mais variadas experiências. 
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Fotografia 3 – Banda Magazine 

 
Fonte: Imagem de nosso acervo pessoal. 

 

 O habitus musical inculcado em mim pelas vivências diárias na Banda Magazine 

foi determinante para a minha constituição como músico. A rotina de ensaios e viagens me 

causou uma imersão musical jamais sentida. Poder estar ali, inseparável da Música, dos 

músicos, dos palcos e dos instrumentos se constituiu como uma das mais relevantes vivências 

da minha trajetória formativa. Pouco tempo depois que ingressei na banda assumi a sua 

direção musical. Por conta disso, tive que lidar com inúmeras situações de conflitos. Assim 

sendo, aprendi a aprender! Cresci como músico, como pessoa e como ser humano! Esse foi 

um período fundamental para a minha formação musical. Até então eu já havia tocado em 

diversos grupos musicais da região, mas nenhum tinha a importância da Banda Magazine.  

A Banda Magazine representou para mim “o conseguir viver da música”! Foi a 

primeira vez que recebi um salário capaz de me prover, ou mesmo prover a minha futura 

família. Até então os cachês eram como que “simbólicos” e mal davam para as minhas 

despesas juvenis; e olha que morava na casa dos meus pais! A verdade é que não estava na 

Música por dinheiro, mas sim por algo que nem eu mesmo sabia o que era! Era amor? 

Paixão? Não sei dizer ao certo, mas sei é que não me via fazendo outra coisa! Nunca fiz nada 

que não estivesse relacionado à Música! Ela sempre permeou as experiências da minha 
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trajetória! "Ser e viver música foi o meu acordar e meu acordo de estar e ser neste planeta.” 

(SILVINO, 2007, p.11, grifo do autor). Depois de acordar, atuei no subcampo da performance 

como músico e/ou arranjador de vários grupos e artistas do Cariri e do Ceará. Posso destacar: 

Abdoral Jamacaru, Pacheli Jamacaru, Aparecida Silvino, Luciano Brayner, Companhia 

Carroça de Mamulengos, Zabumbeiros Cariri, Luiz Carlos Salatiel, José Nilton de Figueiredo, 

Lifanco Cariri, Paulo Façanha, Marcos Façanha, Marcos Caffé, entre outros. Também fui, em 

várias edições, diretor musical do “Festival de Música Cearense” e do “Festival Cariri da 

Canção”, realizados, respectivamente, pelo SESC-Ceará e SECULT. 

Atualmente atuo como diretor musical, tecladista e acordeonista na Orquestra 

Sonata, banda que toca em eventos sociais em toda a região do Cariri e estados vizinhos. Esse 

grupo é formado por dez músicos das mais diversas formações e que participam de vários 

subcampos inseridos no campo musical caririense. Dentre eles, menciono o maestro Bonifácio 

Salvador, regente da banda de música do Crato-CE e também egresso do Curso de 

Licenciatura em Música da UFCA. As atividades à frente dessa orquestra foram iniciadas no 

ano de 2001, e hoje ela se constitui como um trabalho musical muito importante, seja pela 

condição econômica que ela me proporciona, ou ainda, pelo constante aprendizado 

compartilhado em seu habitus.  

Podemos enumerar diversas práticas educativo-musicais no ambiente da 

orquestra. Apenas a título elucidativo, destaco o ensaio, a performance no palco e a criação de 

arranjos, sejam eles coletivos ou não. No ensaio, a aprendizagem musical é sempre 

preponderante já que, como em outros espaços formativos, não existe uma homogeneidade 

entre os agentes envolvidos, e assim, a heterogeneidade musical favorece a aprendizagem 

coletiva entre os músicos. Com efeito, sempre temos o que aprender com os outros músicos. É 

salutar situar o leitor no fato de que os arranjos, por muitas vezes, são feitos coletivamentes 

durante os ensaios, por mais que um ou outro músico já tenha elaborado um “pré-arranjo”. O 

caso é que decidimos juntos, coletivamente; e isso, por si, afere certo caráter educativo ao 

grupo. Juntamente com as experiências de ensaio e concepção de arranjos, também apreendo 

como elemento de aprendizagem musical o variado e eclético repertório da Orquestra Sonata. 

Saul Brito
12

, quando entrevistado para esta pesquisa, relata que,   

 
O espaço da orquestra proporciona tocar vários estilos, e aí vem à questão do 

profissional executar bem todos esses estilos. Por exemplo, nem todos os ritmos que 

hoje toco, eu tive a capacitação durante os meus estudos, então quando comecei a 

tocar na orquestra foram aparecendo estilos que eu tive que procurar aprender, como 

                                                             
12

Francisco Saul Brito Gouveia é um baterista bem atuante no cenário musical caririense, seja gravando ou 

tocando com os mais variados agentes desse campo. Há mais de dez anos é integrante da Orquestra Sonata.  
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é o caso do forró [...], que é uma maneira diferente de tocar. Não somente foi 

somente esse estilo que tive que aprender a tocar, mais também o fox, salsa e outros. 

O trabalho da banda de baile foi muito importante para a minha formação, e sempre 

falo para outros músicos que o bom de tocar em banda baile é que ela abre um leque 

de aprendizagem musical. 

 

Logo, entende-se que a orquestra executa os mais diversos estilos, e esses, por sua 

vez, requerem boa performance de instrumentistas e vocalistas. Costumo dizer que vamos do 

“luxo ao lixo”, uma expressão que demonstra o papel comercial do grupo, que não pode 

negligenciar os estilos musicais que imperam na grande mídia (e que nós somos sabedores 

dos atributos duvidosos desses), mas que também executa músicas das mais variadas décadas 

e lugares, e da maior qualidade musical.  Destarte, acredito que, ao lado de outros espaços por 

onde transitei como agente desse campo, a Orquestra Sonata se configura como um lugar de 

aprendizagem musical, seja nos ensaios ou nos shows.   

 

Fotografia 4 – Orquestra Sonata 

 
Fonte: You Tube

13
.  

    

Deste modo, essas são algumas das experiências musicais por mim partilhadas e 

que “estruturaram” o meu habitus; e, ao refletir sobre elas, através da História de Vida em 

Formação, afiro-lhes um novo valor, ou seja, as experiências revisitadas se transformam em 

novas experiências. Desde então, damos nova significação a elas; um novo sentido e um novo 

olhar, alicerçado pela narrativa autobiográfico como procedimento teórico e metodológico.      

 
“Pensar as suas experiências” diz respeito não a uma experiência, a uma vivência, 

particular, mas a um conjunto de vivências que foram sucessivamente trabalhadas 

para se tornarem experiências. Neste campo, reflexões como: “o que eu extraio 

como conhecimentos e saber-fazer do conjunto destas experiências?”, por exemplo, 

orientam o trabalho biográfico, qualquer que seja a temática escolhida [...] (JOSSO, 

2007, p.54).  

 

                                                             
13

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=gcd3XVUXFlo> Acesso em jan. 2017. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gcd3XVUXFlo
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Por conseguinte, ao rememorarmos as nossas experiências nos empoderamos do 

“saber da experiência”, oriundos de uma reflexão teórica sobre as vivências compartilhadas 

durante a nossa trajetória e que agem como balizadores no entendimento da nossa formação, 

seja ela humana, musical ou docente.  

 
Se a experiência é o que nos acontece e se o saber da experiência tem a ver com a 

elaboração do sentido ou do sem-sentido do que nos acontece, trata-se de um saber 

finito, ligado à existência de um indivíduo ou de uma comunidade humana 

particular; ou, de um modo ainda mais explícito, trata-se de um saber que revela ao 

homem concreto e singular, entendido individual ou coletivamente, o sentido ou o 

sem-sentido de sua própria existência, de sua própria finitude. (BONDÍA, 2002, 

p.27). 

 

Assim sendo, o trabalho reflexivo sobre os saberes experienciados nos situam 

dentro do campo porque definem as “estruturas estruturantes e estruturadas”, ou seja, o 

habitus a que fomos expostos; e, além disso, nos empodera da percepção dele, que antes 

poderia não ser percebido, mas que então se torna visível e pronto para que tomemos posse 

dele e da nossa vida. Re-experienciar vivências pode significar a retomada do eixo da nossa 

formação, da nossa trajetória e da nossa história.   

 

 

3.3 Experiências formadoras no estúdio de gravação  

 

“Numerosas narrações abordam a 

importância das obras artísticas (música, 

letras, artes plásticas, artes decorativas, 

dança, etc..), essas realidades imaginárias e, 

no entanto, bem concretas, como alimento de 

vida interior, fontes de referência para 

simbolizar situações, acontecimentos 

impossíveis de verbalizar, descobertas de 

outros universos possíveis; uma busca e uma 

construção de laços, de conivências que 

também permitam outros olhares sobre si, 

permitam descobrir em si outras 

potencialidades, sentir-se ligado em sua 

humanidade a seres desconhecidos, 
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portadores de sensibilidades vizinhas ou 

totalmente “estrangeiras”, utilizar essas/suas 

produções artísticas como mediação para 

falar de si e de sua visão do mundo, etc...” 

(Marie-Christine Josso) 

 

 

Meu contato inicial com o subcampo da tecnologia e produção musical se deu 

principalmente pela minha atuação como músico, pois gravei em alguns estúdios da região 

antes de montar o meu estúdio. Posso citar trabalhos realizados no CP Angorá Studio
14

 e no 

EDS Studio
15

. Entendo que o subcampo da performance me fez transitar pelo subcampo da 

tecnologia e produção musical. Isso confere o entrelaçamento dos subcampos inseridos em 

determinado campo. Assim, pelas experiências descritas até aqui e que aferem a minha 

atuação como músico e arranjador, senti-me motivado a produzir os discos de artistas e 

bandas independentes do Cariri. Desse modo, iniciei em 1998 as atividades do Ibbert-Som 

Studio na cidade do Crato e que tinha como proposta oferecer uma produção fonográfica de 

qualidade a um custo acessível.  

Fui comprando os equipamentos e aprendendo a manuseá-los através da leitura 

dos manuais ou da ajuda de alguns colegas, mas foi a práxis diária que fez me apropriar dos 

conhecimentos necessários para o funcionamento de um estúdio de gravação. Posso afirmar 

que aprendi por via das experiências, ou seja, pelo “saber da experiência”.  “Este é o saber da 

experiência: o que se adquire no modo como alguém vai respondendo ao que vai lhe 

acontecendo ao longo da vida e no modo como vamos dando sentido ao acontecer do que nos 

acontece.” (BONDÍA, 2002, p.27). 

De 1998 a 2012, o estúdio produziu diversos CD
16

´s, jingles, vinhetas, spots e 

trilhas sonoras para teatro e TV. Dentre os trabalhos mais relevantes posso citar: Rangel 

Junior (PB), Luciano Brayner (PE), Abdoral Jamacaru (CE), Pacheli Jamacaru (CE), Luiz 

Carlos Salatiel (CE), José Nilton de Figueiredo (CE), Zabumbeiros Cariris (CE), Hugo Linard 

(CE), Lifanco Cariri (CE), Geraldo Junior (RJ), Companhia Carroça de Mamulengos (RJ), 

Luiz Fidelis (CE), Fábio Carneirinho (CE), Mestre Correinha (CE) e Leninha Linard (CE). 

                                                             
14

De propriedade do guitarrista, cantor e compositor Cleivan Paiva, já citado anteriormente.  
15

O primeiro estúdio de gravação profissional do Cariri Cearense, idealizado pelos irmão Edney e Ednaldo             

Sostenes. 
16

Compact disc 
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Foram anos de vivências inigualáveis e que me fizeram perceber que o estúdio de gravação 

também se estabelece como espaço de aprendizagem musical e consequentemente de 

educação musical, principalmente pelos saberes adquiridos por meio das suas experiências. 

 
[...] vivemos uma infinidade de transações, de vivências; estas vivências atingem o 

status de experiências a partir do momento que fazemos um certo trabalho reflexivo 

sobre o que se passou e sobre o que foi observado, percebido e sentido. (JOSSO, 

2004, p.48, grifo do autor).  

 

Deste modo, descrevo mais adiante algumas das experiências compartilhadas no 

meu estúdio de gravação, buscando refletir sobre o papel desse espaço no campo musical 

caririense.  

O estúdio se fez importante por ser um espaço de fomento musical, onde os 

agentes, que simbolizam a resistência cultural caririense, podiam tecer os seus trabalhos com 

menores dificuldades de locomoção e/ou econômica. Era mais fácil produzir estando em 

“casa”! Não precisávamos mais viver a saga existida em “Avallon
17

”, o primeiro registro 

fonográfico do cantor e compositor Abdoral Jamacaru, um agente de extrema 

representatividade para o organismo desse campo musical. Luiz Carlos Salatiel
18

 afere isso, 

quando diz: “Eu acho que o seu estúdio de gravação e todo o momento histórico de quando 

estávamos produzindo o meu registro fonográfico, no caso o CD Contemporâneo, foi muito 

importante para consolidar a nossa resistência cultural, pois nos sentimos motivados a 

produzir sem precisar ir para lugar nenhum.” Com base nesses relatos, sinto-me seguro em 

atestar que o Ibbert-Som Studio se estabeleceu como um espaço de produção multicultural, 

onde artistas dos mais variados estilos musicais realizavam os seus registros fonográficos. 

Gravamos forró, jazz, rock, MPB, blues, banda cabaçal, reisado
19

... Era um verdadeiro 

caldeirão cultural de onde derivaram as mais significativas experiências, pois poder trabalhar 

com múltiplas sonoridades e variados conceitos estéticos me fez perceber que,  

 
Lidar com a cultura caleidoscópica é forçar a inteligência a um confronto prático 

com as linguagens culturais que a informam, problematizando-as. É forjar um 

sentido formativo no interior do acúmulo de informações, processando sínteses, 

fisionomias, relações e pontos de vista capazes de organizar juízos, posições, 

discursos e práticas. (ANDRADE, 2009, p.1) 

 

                                                             
17

LP gravado em São Paulo no ano de 1986, e que foi produzido por Luiz Carlos Salatiel. Participaram da 

gravação tanto músicos caririenses residentes no Cariri e em São Paulo, como também músicos paulistanos.    

Avallon representa para muitos pesquisadores um marco para a produção musical caririense e cearense. 
18

Um dos nossos agentes entrevistados, e atua como cantor, músico e compositor no Cariri cearense. Gravou   

em 2004 o disco Contemporâneo. 
19

A banda cabaçal, o reisado, a lapinha, o maneiro-pau, entre outras, são manifestações da cultura nordestina 

muito presentes no âmbito do Cariri cearense. 
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São as múltiplas linguagens da Música caririense que delineiam esse campo, e que 

aferem a sua singularidade. Dessa maneira, os agentes inseridos no Cariri compartilham das 

mais distintas identidades, e, nessa fusão identitária, se afirmam como um espaço de 

elaboração cultural que, ao mesmo tempo, é diverso e singular.   

 
Se você perceber, nós não pasteurizamos a música do cariri! Ouça Zabumbeiros 

Cariri, Abdoral Jamacaru, Fidelis Fidélis, Cleivan Paiva, o meu disco; cada um faz 

uma história com uma linguagem diferente. Cada um tem a sua personalidade, 

ninguém quis ser igual, cada um tem a sua assinatura; tanto na melodia, quanto na 

interpretação, ou mesmo na forma de se colocar. (LUIZ CARLOS SALATIEL). 
 

Portanto, afiro a relevância da diversidade musical por mim experienciada ao 

transitar por entre os subcampos, dentre eles o da tecnologia e produção musical, e, nesse 

sentido, descreverei alguns dos mais significantes trabalhos realizados pelo Ibbert-Som 

Studio.  

Como a abertura da ópera, apresento o disco do cantor e compositor, já citado, 

Luiz Carlos Salatiel (gravado de 2003 a 2004), um artista advindo dos festivais (o primeiro 

festival realizado em 1971 foi idealizado por Luiz Carlos Salatiel e Geraldo Urano
20

) e de 

grande representatividade nas artes caririenses.  

 

Figura 5 – Capa do CD Contemporâneo 

 
Fonte: Imagem de nosso acervo pessoal.  

 

                                                             
20

Poeta cratense, nascido em 10 de junho de 1953. Autor dos livros Despretensionismo, em parceria com 

Rosemberg Cariry(1975), Vaga-Lumes (1984) e o Belo e a Fera (1989).  
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Muitos arranjadores cearenses gostariam de ter produzido esse trabalho. Por isso, 

acredito que esse disco foi essencial para a projeção do estúdio entre os cantores, 

compositores e bandas locais.  

 
A experiência minha em ir para o estúdio e fazer o disco Contemporâneo, foi um 

facilitador de você não só fazer esse disco, mas também de pensar que a partir dali 

era possível outros músicos terem acesso para gravarem os seus discos! Isso eu 

percebi nesse momento. Eu me lembro que fui um dos primeiros a entrar no seu 

estúdio, e com o meu trabalho outros músicos e compositores também perceberam 

que era possível gravar. Uma possibilidade de estagnação se descontruía a partir 

dali, pois você tinha um fervilhamento, principalmente pela tua postura de ser 

acessível, de se tornar acessível. Era um estúdio que a gente tinha uma liberdade, 

não era um estúdio mercenário, era um estúdio de um músico, de um amigo nosso, 

que se importava com a nossa música. (LUIZ CARLOS SALATIEL). 
 

 Quando estava arranjando algumas das músicas que integram esse disco, tive a 

sensação de estar participando dos antigos festivais regionais da canção, pois as texturas e 

sonoridades se remetiam a determinado contexto. Produzir, arranjar e tocar no disco 

Contemporâneo de Salatiel, me deu o ensejo de conviver com músicos experientes e 

reconhecidos no campo musical caririense. Assim, esta experiência formadora se reflete ainda 

hoje na minha trajetória musical. “É experiência aquilo que „nos passa‟, ou que nos toca, ou 

que nos acontece, e ao nos passar nos forma e nos transforma. Somente o sujeito da 

experiência está, portanto, aberto à sua própria transformação.” (BONDÍA, 2002, p.25-26). 

Dessa maneira, podemos pensar o estúdio de gravação como um espaço “informal” de 

educação musical.  

 
A educação informal compreende um processo que dura a vida inteira, em que as 

pessoas adquirem e acumulam conhecimentos, habilidades e atitudes por meio de 

experiências diárias, da relação com o meio, com as pessoas. Esta modalidade 

caracteriza-se pela não intencionalidade, que corresponde à ausência de objetivos 

explícitos ou qualquer grau de sistematização ou organização, ainda que os sujeitos 

produzam conhecimentos e, portanto, ocorram aprendizagens. (PRÍNCEPE; 

DIAMENTE, 2013, p.4). 

 

O músico, cantor, compositor e arranjador Lifanco Cariri, com quem dividi 

muitos projetos musicais e que me trouxe grandes aprendizagens, também afere o contexto de 

aprendizagem informal dentro do estúdio de gravação. Lifanco
21

 diz em entrevista para a 

pesquisa que, “O estúdio é uma escola, e muito! Eu demorei muito para aprender a gravar! Lá, 

você aprende a tocar porque tem que saber o que vai fazer. Se tiver um técnico como você, 

que se envolva com o trabalho, a coisa flui muito melhor.”  

                                                             
21

Francisco Macário da Silva (conhecido como Lifanco Cariri) é um músico, cantor, produtor, compositor e 

arranjador bastante atuante no cenário cearense. Produziu diversos discos de cantores como Eugênio Leandro, 

Rangel Junior (PB), Abdoral Jamacaru, José Nilton de Figueiredo, entre tantos outros. Em 2016, lançou o seu 

último trabalho intitulado “Valores”.   
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Atuando no estúdio de gravação, seja como músico, técnico de 

gravação/mixagem, ou arranjador, sempre procurei manter uma postura amigável e dedicada 

ao trabalho;  não simplesmente por ser o proprietário, mas sim por assumir a atitude de tentar 

fazer o melhor, mesmo que isso representasse realizar tarefas que escapavam da função que 

estava exercendo. Sabemos que em um estúdio de médio porte, como o Ibbert-Som Studio, o 

dono faz praticamente tudo. É era realmente assim que funcionava na maioria dos trabalhos. 

Produzia, arranjava, tocava, gravava e mixava! Enfim, em poucos trabalhos não fiz todas ou 

quase todas essas funções. Sentia-me responsável pelo resultado final da obra, e, por isso, 

adotava uma atitude de contribuir com tudo o que fosse possível. O músico e multi-

instrumentista Luciano Brayner, integrante do Zabumbeiros Cariris, aponta que, “Tivemos 

também a felicidade de trabalhar em casa, com Ibbertson Nobre, amigo nosso, vendo a melhor 

maneira de gravar cada coisa, os desafios da parte técnica”
22

. É fato que estava cercado de 

amigos na maioria dos registros realizados no estúdio, e isso fazia me envolver ainda mais 

com o processo; mas, saliento também que, realizei diversos trabalhos de artistas que eram 

por mim desconhecidos, e procurei manter a mesma atitude comprometida e familiar. Luiz 

Carlos Salatiel se refere ao estúdio de gravação como um espaço de um “amigo músico” que 

também queria se firmar no campo musical. Era justamente isso, o estúdio representou para 

mim um espaço favorável para que eu me afirmasse como músico e/ou arranjador, e, ao 

mesmo tempo, como agente do campo musical caririense.     

Nessa linha de pensamento, descrevo outra experiência que colaborou para a 

minha inclusão nesse campo. É a gravação do disco do grupo Zabumbeiros Cariris (realizada 

de 2006 a 2007), uma banda com sonoridade regional e composta por tambores, pífanos, 

violão, viola, percussão e vozes. Quando iniciei as gravações, não conhecia a fundo o timbre 

de alguns desses instrumentos, então comecei a pesquisar sobre eles na busca de tirar o 

melhor som
23

. Mixar um disco como esse foi uma experiência muito produtiva e que me fez 

descobrir novas texturas. As faixas desse trabalho são acolchoadas por uma sonoridade 

nordestina, trançando um diálogo constante com a cultura caririense. Transitar por essa 

“música de raiz” revelou-me outra face do habitus musical caririense, pois, mesmo sendo um 

músico/agente atuante, não conhecia a fundo as músicas de tradição do campo onde me 

formei. Assim sendo, o disco dos Zabumbeiros Cariris me (re)aproximou de outras paisagens 

                                                             
22

Entrevista dada ao jornalista Dawlton Moura para o jornal Diário do Nordeste, em alusão ao lançamento do 1º 

disco do grupo. Disponível em <http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/caderno-3/pra-ouvir-os-

zabumbeiros-do-cariri-1.240612> MOURA, Dawlton. Pra ouvir os Zabumbeiros do Cariri.  Diário do 

Nordeste. Fortaleza, 27 agosto 2007. Caderno 3.  
23

Significa “equalizar” o timbre, ou seja, fazê-lo soar da melhor maneira possível. 
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sonoras que também compõem o habitus musical caririense e que de certa maneira também 

fazem parte da minha trajetória formativa. “A experiência e o saber que dela deriva são o que 

nos permite apropriar-nos de nossa própria vida.” (BONDÍA, 2002, p.27).  

 

Fotografia 6 – Zabumbeiros Cariris  

 
Fonte: Allan Bastos 

 

Continuando a apropriação dos saberes, trago o disco Bárbara (gravado de 2007 a 

2008) do cantor e compositor caririense Abdoral Jamacaru, um artista também surgido nos 

festivais dos anos de 1970 e conhecido como o “menestrel do Cariri”. Luiz Carlos Salatiel, 

que produziu o primeiro disco de Abdoral Jamacaru, comenta que, “Abdoral Jamacaru é a 

ponta da lança da música do Cariri. Então eu fiz questão de produzir o Avallon. Um marco da 

música caririense.” O disco Bárbara teve como arranjadores: eu, o próprio Abdoral e o 

Lifanco.  
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Figura 7 – Capa do CD Bárbara de Abdoral Jamacaru 

 
Fonte: Imagem de nosso acervo pessoal. 

 

O último registro fonográfico de Abdoral Jamacaru me permitiu conhecer ainda 

mais a sua obra. Aqui abro um parêntese para salientar que embora já tenha tocado com esse 

artista em diversos shows, o ato de produzir um disco revela novas perspectivas musicais, 

visto que o envolvimento artístico entre os músicos, arranjadores e o próprio artista assume 

um caráter de cumplicidade ímpar. Busca-se, com isso, que o resultado final desse trabalho 

seja uma valorosa “obra de arte” que atesta a competência artística dos envolvidos nesse 

processo. Trata-se na verdade de um capital cultural na forma objetivada e que será 

valorizado pelos agentes que detêm o capital cultural no estado incorporado, pois esse se faz 

necessário para o entendimento da obra. Conforme Nogueira e Catani (2014, p.86),  

 
O capital cultural no estado objetivado apresenta-se com todas as aparências de um 

universo autônomo e coerente que, apesar de ser o produto da ação histórica, tem 

suas próprias leis, transcendentes às vontades individuais [...]. É preciso não 

esquecer, todavia, que ele só existe e subsiste como capital ativo e atuante, de forma 

material e simbólica, na condição de ser apropriado pelos agentes e utilizado como 

arma e objeto das lutas que se travam nos campos da produção cultural (campo 

artístico, científico, etc.) e, para além desses, no campo das classes sociais, onde os 

agentes obtêm benefícios proporcionais ao domínio que possuem desse capital 

objetivado, portanto, na medida de seu capital incorporado. 

 

Por conseguinte, relatar alguns dos saberes experienciados no estúdio de gravação 

fez me perceber que eles estão preenchidos de capitais culturais e simbólicos que foram 

sendo incorporados ao meu habitus e que determinaram a minha trajetória pelos subcampos. 

 
Falar das próprias experiências formadoras é, pois, de certa maneira, contar a si 

mesmo a própria história, as suas qualidades pessoais e socioculturais, o valor que se 
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atribui ao que é “vivido” na continuidade temporal do nosso ser psicossomático. 

(JOSSO, 2004, p.48). 

 

Desse modo, foram 14 anos tocando, arranjando, compondo, produzindo, 

mixando e masterizando os trabalhos dos mais diversos artistas. Para isso, utilizei softwares 

de sequenciamento, gravação, edição, mixagem e masterização; além de samplers, monitores, 

microfones, pré-amplificadores, gates
24

 e compressores
25

. Assim, as experiências perpassadas 

e o manuseio dessas ferramentas inculcaram em mim um novo habitus voltado para a 

tecnologia e a produção musical; e mais adiante, esse habitus me permitiu, durante a transição 

pelos subcampos, criar a disciplina Música e Tecnologia, no Curso de Licenciatura em 

Música da UFCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24

Funcionam como uma espécie de “portão”, permitindo que um sinal “passe” apenas se for mais alto que       

determinado volume. 
25

Compressores são basicamente controladores de dinâmica.   
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4 O CAMPO MUSICAL DO CARIRI CEARENSE: ESPAÇOS, EXPERIÊNCIAS E 

SABERES 

 

“Este esboço de auto-análise não pode deixar 

de lado a formação das disposições associadas 

à posição de origem, das quais se sabe que, em 

relação aos espaços sociais em cujo interior 

elas se atualizam, contribuem para determinar 

as práticas.”  

(Pierre Bourdieu) 

 

O Cariri cearense abriga um fomentado campo musical constituído ao longo de 

décadas por escolas especializadas no ensino de Música, bandas municipais, artistas e bandas 

independentes, estúdios de gravação, festivais e mostras de música, grupos de tradição, entre 

outros. A imensa riqueza e diversidade artístico-culturais que compõem o campo musical 

caririense é um dos elementos que tornam essa região um espaço singular. Segundo Bourdieu 

(1983), os campos são determinados pela definição das disputas que neles ocorrem. Logo, 

constituem-se como espaços de ações permanentes que visam a conservar ou transformar as 

relações de forças ali estabelecidas por meio dos seus agentes. “Compreender é primeiro 

compreender o campo com o qual e contra o qual cada um se fez.” (BOURDIEU, 2005, p.40). 

Assim sendo, esboçar os espaços, as experiências e os saberes operantes no Cariri cearense se 

faz necessário para compreendermos a constituição artístico/musical desse campo.  

Ao traçarmos um recorte temporal desde meados do século XX até os dias atuais, 

percebemos que o Cariri cearense se estabeleceu como campo musical fértil e fervoroso. 

Sabemos que a musicalidade caririense também resulta de elementos diversos que antecedem 

o nosso recorte temporal. Portanto, não queremos de modo algum renegar a importância 

desses processos, mas sim fornecer à pesquisa a possibilidade de uma compreensão mais 

facetada.  

 

4.1 As escolas de música no Cariri: espaços de aprendizagem não formal  

 

Em 07 de junho de 1950, o Cariri cearense ganhou a primeira escola de Música, 

pois nascia na cidade do Crato a SCAC, fundada por Tomé Cabral, com a finalidade de 

fomentar a arte, a cultura e a Educação Musical. Como agente desse campo, de 1990 a 1995, 
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estudei piano e teclado na SCAC e tive a oportunidade de realizar diversos recitais e 

apresentações promovidos pela instituição. O habitus musical inculcado por essa escola se 

consolidou e tornou-se muito significativo para toda a região, mas em especial para os 

cratenses! Ele propiciou mais um dos alumbramentos musicais por mim experienciado. 

 
No espaço físico da instituição (SCAC) aconteciam várias atividades artísticas ao 

mesmo tempo e era praticamente impossível não se influenciar com isso. Sons de 

instrumentos eram ouvidos em toda parte do prédio. Recitais, operetas, concertos, 

são algumas das muitas manifestações artísticas que faziam parte do cotidiano nessa 

escola.  Os alunos que frequentavam esse ambiente musicalmente favorável se 

beneficiavam. Vale salientar que essa atmosfera artística era constituída também 

quando músicos profissionais visitavam a instituição. (TAVARES, 2003, p.20-21). 

 

Fotografia 8 – Recital de encerramento do Curso de Teclado da 

SCAC, ano de 1991 

 
Fonte: Imagem de nosso acervo pessoal. 

 

Aliado com o cenário da SCAC, o Crato também assistiu à criação da SOLIBEL, 

idealizada pelo Padre Ágio Moreira em 16 de julho de 1967 e considerada como a primeira 

escola rural de Música do País. O fato é que, antes da implantação do Curso de Educação 

Musical da UFC no Campus Cariri em 2010, eram principalmente essas escolas de Música 
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que iniciavam e formavam crianças, jovens e adultos na prática do canto e dos mais variados 

instrumentos.  

Em virtude da ausência do ensino formal de Música nas instituições educacionais 

públicas e privadas (atribuída principalmente a lei de Nº 5.692 de 1971 que estabelece a troca 

da disciplina de Educação Musical pela atividade de Educação Artística, processo que durou 

até meados dos anos 90, ocasionando um enfraquecimento gradativo do ensino de Música nas 

escolas brasileiras), a sociedade encontrou na modalidade de ensino não formal das escolas de 

Música a oportunidade de iniciar e vivenciar o conhecimento musical. Para Libâneo, Oliveira 

e Toschi (2011, p.169), “a prática educativa não formal diz respeito às atividades intencionais 

em que há relações pedagógicas com pouca sistematização ou estruturação [...]” Desse modo, 

as escolas de música SCAC e SOLIBEL se encaixam na descrição do ensino não formal
26

, 

pois produzem conhecimentos intencionais, mas sem rigor e a organização, características da 

modalidade formal. Para melhor entendermos o conceito de ensino não formal, é preciso 

compreender que a educação formal,  

 
[...] caracteriza-se por ser institucional, ter objetivos explícitos, conteúdos, métodos 

de ensino, procedimentos didáticos, possibilitando, até mesmo, antecipação de 

resultados. Tal modalidade não ocorre apenas na escola
27

, local típico desse tipo de 

educação, mas também em locais em que a educação for intencional, estruturada, 

organizada e sistematizada. (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2011, p.169-170, 

grifo nosso).  

 

Independentemente porém, da conceptualização dessas escolas em modalidades 

não formais de ensino, o relevante dessa realidade é perceber que a formação de muitos dos 

educadores musicais atuantes no Cariri se deu através dessas escolas que há muito tempo 

funcionam nessa região. O educador musical Cícero Galdino fala sobre as suas experiências 

na SOLIBEL, 

 
O ambiente do Belmonte em si, é bem propício, bem favorável para a minha 

descoberta e formação como músico. Primeiro, por toda a influência da SOLIBEL, 

criada pelo Pr. Ágio há quase 50 anos. Esse campo foi superimportante para a minha 

descoberta como músico e consequentemente como educador, sobretudo como 

educador musical, porque a escola se fez como um ambiente coletivo, onde as 

pessoas naturalmente tinham acesso aos conhecimentos musicais, e onde as pessoas 

tinha um hábito natural de repassar esse conhecimento musical.  

 

                                                             
26

Para Libâneo, Oliveira e Toschi (2011), a educação não formal é intencional, mas ocorre fora da escola e é 

pouco estruturada e sistematizada.  A educação formal também é intencional e pode ocorrer fora da educação 

escolar, mas a escola é a sua maior representação. Ela apresenta objetos educacionais claramente definidos e é 

uma modalidade de ensino totalmente organizada e sistematizada. A educação informal difere das demais 

principalmente pela falta de intencionalidade, refere-se aos processos formativos do meio humano, social, 

ecológico, físico e cultural ás quais o homem é submetido. 
27

O termo escola, a que se referem os autores, se remete ao ensino regular.  
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Deste modo, a SOLIBEL e a SCAC se estabeleceram durante décadas como as 

principais ferramentas de Educação Musical na cidade do Crato e, consequentemente, no 

Cariri cearense. Cícero Galdino afere a importância da SOLIBEL para sua formação musical, 

social e cultural, quando diz que, 

 

O ambiente que eu faço parte, que eu integro, onde eu me faço presente, eu 

considero de uma importância grandiosa para a minha formação, até mais, em 

algumas situações, do que um ambiente mais formal, como uma universidade ou 

uma escola; porque é nas vivências diárias, nas experiências, na compartilha de 

conhecimento que você adquire muita coisa.  Mas claro que a universidade também 

é importante [...]. (CÍCERO GALDINO). 

 

Evidencia-se nesse relato que o habitus musical constituído nesse campo e 

incorporado por esse agente foi determinante para sua trajetória de educador musical, tanto 

que, hoje, ele também é pesquisador na área da Educação Musical. São relatos como esses 

que conferem a importância das escolas especializadas em Música para a formação do 

educador musical inserido no Cariri cearense; sobretudo, porque foi por meio dessas que 

muitos dos educadores musicais atuantes nesse campo tiveram as suas primeiras experiências 

com a docência. Inúmeros passaram direto da condição de aluno para a de professor, e 

aprendiam no dia a dia a se “fazerem” professores. Isso é descrito na tese do Professor Weber 

dos Anjos, quando o próprio Cícero Galdino relata a sua experiência como aluno da escola de 

Música SOLIBEL (Sociedade Lírica do Belmonte): 

 
 [...] o programa era centrado no piano, mas tinha flauta doce, teoria, canto coral, 

história da música, musica regional, regência (nada muito aprofundado, mas deu pra 

aprender!), com 16 anos eu conclui esse curso e comecei a trabalhar, dando aulas já 

como profissional. (ANJOS, 2015, p.100).  

 

Portanto, entende-se que essas escolas foram fundamentais para a constituição do 

habitus docente na região do Cariri, principalmente pela falta de um curso superior em 

Música na região, visto que apenas em 2010 se iniciou o curso de Licenciatura em Educação 

Musical da UFC-Cariri. A SCAC e a SOLIBEL ainda hoje mantêm suas atividades, mas 

atualmente essa região conta, além do Curso de Licenciatura em Música pela UFCA, com 

diversas escolas especializadas em Música e um Curso Técnico em Regência
28

. 

 

4.2 Bandas de música: a confluência dos saberes não formais e informais  

 

                                                             
28

Ensino Médio Integrado (EMI) em Regência. Funciona na Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) 

Governador Virgílio Távora, na cidade do Crato-CE.   
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Outro espaço formativo do Cariri são as bandas de Música ou “bandas marciais”. 

Esses agrupamentos fomentam a Educação Musical por intermédio do ensino da teoria 

Musical e da prática instrumental, geralmente a cargo do regente, que é, na maioria das vezes, 

o músico mais experiente do grupo. Fica evidente que nas bandas de Música a figura do 

regente ou do maestro se confunde com a do professor de Música, pois ficam ao seu encargo a 

coordenação e a execução da maioria das atividades que se relacionam com o ensino de 

Música. Ao longo dos anos, já com o habitus incorporado, muitos dos músicos que atuam 

nessas bandas transformam-se em novos regentes e maestros.  

  
[...] é nas relações sociais que o homem se constrói, portanto, encontramos no 

âmbito delas possibilidades de interação e formação compartilhada entre estudantes 

e professores, possuidores de características em comum e ávidos por desenvolverem 

suas potencialidades intelectuais e musicais. (MATOS; VIANA JÚNIOR; 

FERNANDES, 2012, p.216). 

 

De acordo com a citação, exemplificamos o regente da Banda de Música 

Municipal do Crato, o maestro José Bonifácio Salvador. O maestro Bonifácio, como é 

conhecido, é um músico educador que teve como principal formação a própria trajetória de 

vida, ou seja, a apropriação e transformação do habitus vivenciado em um dos subcampos que 

formam o campo musical do Cariri cearense. Bonifácio explana no seu TCC um pouco desse 

hatitus formativo quando diz:  

 
Recordamo-nos que, já nos primeiros anos de aprendizado musical, fomos 

surpreendidos com uma atitude inesperada de um maestro experiente e que, 

provavelmente, com visão de vanguarda, depois de um tempo rabiscando em seus 

papeis, como sempre fazia, nos chamou e disse: “Escreva o trio desse Dobrado!”. 

(SALVADOR, 2013, p.48, grifo do autor).  

 

Percebe-se, por esse relato, que a atitude do maestro experiente, que lhe pediu 

para escrever o trio
29

, representa para Bonifácio uma espécie de reconhecimento do saber 

incorporado pelo habitus instituído nesse subcampo. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29

Em relação à forma, o dobrado geralmente é dividido em três seções principais, (A, B, e C, esta última também 

chamada de Trio), precedidas por uma Introdução curta e em dinâmica forte, geralmente com a extensão de oito 

compassos. 
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Fotografia 9 – Maestro Bonifácio Salvador e a Banda de Música Municipal do 

Crato 

 
Fonte: Wilson Bernardo 

 

4.3 Agrupamentos musicais: aprendizagem informal e compartilhada  

 

Para a formação do músico educador na região do Cariri, outro importante 

contexto é a educação informal propiciada pelos agrupamentos musicais dessa região.  

 
A educação informal compreende um processo que dura a vida inteira, em que as 

pessoas adquirem e acumulam conhecimentos, habilidades e atitudes por meio de 

experiências diárias, da relação com o meio, com as pessoas. Esta modalidade 

caracteriza-se pela não intencionalidade, que corresponde à ausência de objetivos 

explícitos ou qualquer grau de sistematização ou organização, ainda que os sujeitos 

produzam conhecimentos e, portanto, ocorram aprendizagens. (PRÍNCEPE; 

DIAMENTE, 2013, p.4). 

 

Nesse âmbito, bandas e orquestras de baile, instrumentistas, cantores, 

compositores, estúdios de gravação, bares, entre outros se estabelecem como subcampos 

responsáveis pela iniciação e formação de muitos músicos educadores que hoje atuam nessa 

região. Os agentes que atuam nesses espaços recebem a influência estruturante do habitus ali 

instituído, e isso propicia a vivência e a aprendizagem musical. Saul Brito concorda com essa 

afirmação, ao relatar que,  

 
Eu comecei a compreender música quando conheci você, João Neto, que foram as 

minhas influências musicais. Vocês me levaram para tocar na noite, então, conheci 

estilos musicais que eu não tocava, como o samba, o baião, que eu só ouvir falar, 

mas não vivenciava na prática, na execução. Então, isso que ajudou bastante, porque 

eu já peguei um pessoal que vinha com uma bagagem já formada, e através deles eu 

consegui formar o meu crescimento [...]. Tocar na noite foi muito importante! Abriu 

portas de trabalho e portas de conhecimento! 
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Desse modo, o panorama musical caririense valoriza a Música e seus sujeitos, e, 

consequentemente, isso imprime aos agentes desse campo certo poder simbólico. Lembro-me 

de que quando comecei a tocar, também me referenciava por muitos músicos caririenses. 

Quando pude compartilhar o habitus musical com eles, aprendi muito sobre harmonia, 

improvisação, ritmos, repertório e outros elementos ligados, principalmente, à Música popular 

brasileira e “caririense”. Essas experiências musicais compartilhadas me propiciaram 

acumular o que o sociólogo francês Pierre Bourdieu chama de capital cultural. O certo é que 

não podemos ignorar os processos informais de aprendizagem no Cariri cearense, pois eles 

fazem parte da linhagem musical dos nossos músicos educadores.  

 

4.4 Os festivais da canção 

 

Dentro do nosso recorte temporal e na tentativa de compreender a constituição do 

campo e do habitus musical no Cariri cearense, não podemos deixar de mencionar os 

festivais. De acordo com Luiz Carlos Salatiel, “Os festivais foram importantíssimos! Eu, 

Abdoral Jamacaru, Pacheli Jamacaru, José Nilton de Figueiredo, Lifanco Cariri, somos todos 

dessa época. Nós nos construímos ali! Nós percebemos essa oportunidade de sermos músicos 

naquele momento.”  

 

Fotografia 10 – Apresentação de Luiz Carlos Salatiel no Festival Regional 

da Canção 

 
Fonte: Cariri Revista

30
. 
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Disponível em: < http://caririrevista.com.br/a-conspiracao-de-aquario/> Acesso em jan. 2017.  

http://caririrevista.com.br/a-conspiracao-de-aquario/
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Nos anos de 1970, os Festivais Regionais da Canção aconteceram quase que de 

forma contemporânea aos ocorridos no Sudeste do País e tiveram o papel de revelar diversas 

bandas, cantores e instrumentistas de grande valor para a consolidação do habitus musical 

caririense. Abdoral Jamacaru, Pacheli Jamacaru, José Nilton de Figueiredo, João do Crato, 

Luiz Fidélis, Rosemberg Cariry, Lifanco Cariri, Stênio Diniz e Luiz Carlos Salatiel são alguns 

desses. Logo, os festivais se projetaram como espaços de fomentação musical e cultural. 

 
A cidade do Crato assistiria, por volta dos anos 70, a uma potente transformação. 

Suas ruas de antigos casarões seriam o palco de novas cores, novos sons e sonhos 

que ganhariam sua primeira experiência pública com os festivais regionais da 

canção. (MARQUES, 2004, p. 40). 

 

O certo é que esses festivais deixaram um legado musical importante para o Cariri 

cearense. Luiz Carlos Salatiel esboça isso quando diz,  

 
Até hoje eu me encontro na rua com pessoas que dizem: “quando eu vejo esse rapaz 

me lembro dos festivais”. Eu acho bacana que 30 e tantos anos depois, as pessoas 

lembrem-se disso. Eles se lembram daqueles momentos, a quadra enchia! Foram 

muito marcantes os festivais! As músicas eram gravadas no estúdio da Radio 

Educadora, em gravadores de rolo, e ficavam cerca de dois meses nos topo das 

paradas de sucesso, porque os programas tocavam as músicas finalistas dos festivais.  

 

Portanto, esta citação acima atesta a criação de uma “geração dos festivais”, que 

partilhou e experimentou essas manifestações culturais/musicais, e que ainda hoje preserva 

em suas lembranças a ação dos festivais na constituição coletiva musical do Cariri cearense. 

Pela atuação de muitos agentes da chamada “geração dos festivais”, outros dois importantes 

festivais foram concebidos. São eles: o festival CHAMA (1992 a 1995) e o Festival Cariri da 

Canção (2008 a 2011). “As edições dos festivais como o CHAMA, o CARIRI DA CANÇÃO, 

foram puxados a partir daquela memória.” (LUIZ CARLOS SALATIEL).   

O CHAMA teve as três primeiras edições realizadas na quadra Bicentenário (no 

centro da cidade do Crato), e a sua última, em 1995, na Floresta Nacional do Araripe. A 

última edição do CHAMA trouxe nomes como Hermeto Pascoal, Boca Livre, Cássia Eller, 

Raimundo Fagner, entre outros artistas nacionais; e, claro, toda a gama de músicos, 

arranjadores e intérpretes que iriam participar do disputadíssimo festival.  

Uma lembrança é para mim muito expressiva, pois, na última edição do CHAMA, 

pude ouvir e ver o “bruxo” Hermeto Pascoal tocar embebido da musicalidade caririense, 

quando chamou ao palco a Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto
31

. Foi uma experiência única, 

                                                             
31

Trata-se de um grupo folclórico/musical da cidade do Crato. A banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto surgiu ainda 

no século XIX, mais precisamente em 10 de maio de 1835, tendo como idealizador José Lourenço da Silva 

(José Aniceto). 
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daquelas que devem ser re-experienciadas! Eu tinha 17 anos, era um jovem sonhando em me 

afirmar como músico, e presenciar tamanha musicalidade me fez “voar” ainda mais! Minha 

percepção era de que o CHAMA era um desses espaços metafísicos onde a realidade não se 

mostrava tão aparente e o místico fortemente existia.      

Continuando a herança e o desdenho dos primeiros festivais (Festival Regional da 

Canção) e ainda extasiado pela efervescência do CHAMA, é fomentado no Crato o Festival 

Cariri da Canção, cuja primeira edição ocorreu em 2008. Participei como músico de todas as 

edições desse festival, também sendo arrajandor e diretor musical das três últimas edições, 

quando pude compartilhar experiências musicais com diversos cantores e instrumentistas 

oriundos de vários lugares do Brasil. A atmosfera musical de um festival pode ser muito 

formativa, principalmente quando estamos nos “bastidores”, atuando como músico, arranjador 

ou diretor musical! Infundir meus conhecimentos junto à obra de outros artistas torna-se um 

aprendizado contínuo e frutífero, pois, desde então, outras parcerias musicais foram 

estabelecidas. 

 

Fotografia 11 – Entrega de prêmio a Luiz Carlos Salatiel no Festival Cariri da 

Canção  

 
Fonte: Wilson Bernardo. 

 

É salutar perceber que muitos desses artistas são oriundos dos antigos festivais 

realizados nos anos de 1970. São artistas reconhecidos e legitimados pelo campo musical 

caririense
32

. A valorização desses artistas/agentes produz para eles, o que Bourdieu conceitua 

                                                             
32

Mesmo sabendo que os espaços e as experiências descritas neste capítulo aconteceram na cidade do Crato, não 

deixaremos de usar o termo “caririense”, pois acreditamos que o habitus vivenciado nessa cidade repercute em 

todo o Cariri cearense, principalmente no triângulo Crajubar (denominação dada a conurbação formada pelas 

cidades de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha).  
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como capital simbólico. Lembro-me de que comecei a tocar ainda muito cedo e esses agentes 

me serviram de referência musical. Eles representavam algo importante, um capital simbólico 

do qual eu ainda não tinha consciência. O capital simbólico representa a legitimação dos 

distintos tipos de capital (BOURDIEU, 1987).  

Entende-se que a constituição do meu habitus me transforma em sujeito da 

elaboração cotidiana do campo musical no Cariri cearense. Os sujeitos são de fato, agentes 

que atuam dotados de um senso prático adquirido de uma estrutura cognitiva duradoura e de 

um esquema de ação que orientam a sua percepção (BOURDIEU, 1996). O fato é que, como 

agente desse campo, me coloquei em experiências transformadoras que me permitiram 

transitar pelos subcampos da performance, da tecnologia e produção musical, bem como da 

Educação Musical. Conforme Anjos (2015), para compreender a constituição do campo 

musical dessa região, devemos perceber a existência de outros subcampos que podem ser 

identificados no contexto estudado. Com efeito, são as experiências compartilhadas nesses 

subcampos que alicerçam a minha formação musical e que, de algum modo, estabeleceram a 

minha formação docente.       
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5 EXPERIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO MUSICAL: O MÚSICO E A DOCÊNCIA   

  

5.1 O Curso de Licenciatura em Música da UFCA: um sonho tecendo outros 

 

O Curso de Educação Musical da UFC – Cariri, com a primeira turma iniciada em 

2010, simboliza o ensino formal de Música no Cariri cearense e configura-se como resultado 

de uma análise que tem em conta a importância do habitus musical estabelecido anteriormente 

e que justifica sua implementação. “O curso de música veio para cá por quê? Por todo esse 

cenário e pela nossa resistência!” (LUIZ CARLOS SALATIEL). Entende-se que a 

implantação desse curso é, sem dúvida, um ponto crucial para o ensino formal de Música na 

nossa região. Para Libâneo (2008, p.88), o ensino formal “refere-se a tudo o que implica 

forma, isto é, algo inteligível, estruturado, o modo como algo se configura. Educação formal 

seria, pois, aquela estruturada, organizada, planejada intencionalmente, sistemática.” Esse tipo 

de formalização dos conhecimentos não deve ser visto como a única fonte de saberes “aceitos 

e validados”, mas sim como um espaço formal a ser preenchido por diversos “saberes e 

experiências” que serão, com o passar dos anos, incorporados ao habitus operante nos agentes 

desse campo. De acordo com Cícero Galdino, “A região toda ganha com o ensino formal de 

música porque nós teremos uma legitimidade do nosso fazer. O acompanhamento da 

universidade dá todo um respaldo e justifica toda a vocação musical que o Cariri tem.” 

Destarte, entendo que, 

  
O mundo universitário, como todo universo social, é o lugar de luta sobre sua 

própria verdade e a do mundo social mais amplo. O mundo social é o lugar das lutas 

contínuas a propósito do sentido do mundo; todavia, o mundo universitário possui, 

atualmente, essa particularidade de que seus veredictos estão entre os mais 

poderosos socialmente. (BOURDIEU & WACQUANt, 1992, p. 50 apud CATANI, 

2011, p.5). 

 

Portanto, a academia pode validar os conhecimentos informais adquiridos pelos 

processos experienciados no campo, somando-se a esses os conhecimentos formais adquiridos 

durante o curso.   

 
Ai o Cariri se completa! A escola veio validar e reconhecer o que nós fizemos, 

mesmo só com o sentimento! Agora se abrem novas portas e janelas para todas as 

pessoas que querem ser músico, não somente com a emoção, mas também com o 

aprendizado da academia. (LUIZ CARLOS SALATIEL). 

 

Cícero Galdino complementa, expondo que,  

 

A vinda da universidade inaugura um momento novo para a região, onde é possível 

juntar toda essa vontade das gerações anteriores com o momento atual, onde os 
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músicos podem vislumbrar um momento de aprofundamento do saber musical, onde 

podemos compartilhar os saberes, criar novos líderes musicais [...].  

 

Desse modo, o título de graduação em Música representa o capital cultural na sua 

forma institucionalizada, e possuí-lo concebe certo poder simbólico aos educadores musicais 

do Cariri. Esse poder simbólico é entendido por Pierre Bourdieu como capital simbólico. “O 

capital simbólico, correspondente ao conjunto de rituais de reconhecimento social, e que 

compreende o prestígio, a honra etc. O capital simbólico é uma síntese dos demais (cultural, 

econômico e social).” (CHERQUES, 2006, p.39, grifo do autor). 

Assim, não deixei essa oportunidade passar, e em buscas dos capitais que a 

academia podia me proporcionar, ingressei na primeira turma do Curso de Educação Musical 

da UFC – Cariri, atualmente, Curso de Licenciatura em Música da UFCA (Universidade 

Federal do Cariri). Lembro-me da alegria em poder cursar uma graduação em Música, pois 

sabia que seria relevante para a minha formação musical e, consequentemente, para a minha 

atuação como agente desse campo. Cursar uma graduação em Música era um desejo antigo e 

que por diversos motivos não pude realizar antes, mas, a partir do referido curso, tanto eu 

como outros educadores musicais passamos a contar com o ensino formal acadêmico de 

Música; assim, este se configura como mais um dos espaços formativos inseridos no campo 

musical do Cariri cearense.   

No primeiro dia de aula, conheci a professora Izaíra Silvino, o professor Luiz 

Botelho, o professor Marco Antônio, entre outros com quem, mais adiante, pelas afinidades 

do habitus, compartilharíamos de determinados subcampos, ou mesmo de distintos campos. O 

campo acadêmico é fascinante e exerce grande poder de atração nos seus agentes. 

Consequentemente, me envolvi por inteiro como aluno do curso e pude partilhar de 

experiências que me propiciaram muito aprendizado; e assim sendo, relatarei algumas delas, a 

seguir.  

Fui me construindo como músico pelas vivências experienciadas, mas o mundo 

musical acadêmico era algo de que eu não tinha conhecimento nem sabia como funcionava. É 

notório que ele tem as suas maneiras de estruturar os conhecimentos, e deste modo, fui me 

envolvendo com as suas formas de aprendizagem musical e com as reflexões condizentes à 

Educação Musical. Logo, partilhei de um habitus que me apresentou novas perspectivas de 

atuação no campo musical. Dentre elas, posso citar o grupo de pesquisa MAPEAMOS, o qual 

integrei no ano de 2011 e que me despertou a possibilidade de pensar e agir como 

pesquisador. Esse projeto realizou uma espécie de mapeamento dos grupos musicais 

caririenses, na busca de compreender a composição do seu campo musical. Acredito que 



56 
 

participar desse grupo de pesquisa em extensão foi o start da minha formação como 

pesquisador. Logo, novas perspectivas foram vislumbradas e o que é invisível se torna visível, 

ainda que longe, mais perceptível desde uma nova maneira de entender a Música.  

Nesse “sonhar acordado”, trago os devaneios experienciados no ano de 2012 com 

o PID – Programa de Iniciação à Docência. Por intermédio deste, pude iniciar a experiência 

de ensinar na academia, atuando como monitor nas disciplinas Harmonia I e II, ambas 

ministradas pelo professor Dr. Robson Almeida. A monitoria era dirigida para os alunos que 

tinham dificuldades nas referidas disciplinas, e funcionava com dois horários fixos semanais. 

Ensinava o conteúdo vigente nas aulas, mas também fazia revisões de temas que não foram 

assimilados pelos alunos. Aprendi muito com essa experiência! Quando nos colocamos no 

papel de ensinar, verdadeiramente também estamos aprendendo e nos (trans)formando! Este é 

o sentido perfeito para o termo aprendente (JOSSO, 2004). 

A monitoria dessas disciplinas me fez perceber que as vivências musicais por mim 

experienciadas me serviram como base de conhecimentos e se constituem como respeitáveis 

aliadas no meu ato de “ensinar”. Assim, é relevante expor que a academia, de certo modo, 

validou os saberes por mim experienciados e que são grande parte da minha formação 

musical. Expresso assim porque, como um músico um pouco mais experiente, contribui em 

vários momentos do curso com a minha formação. Outros colegas também fizeram o mesmo, 

seja tocando, cantando, compondo ou arranjando. Trata-se de reconhecer que a turma era 

bastante heterogênea; dividida entre muitos alunos sem nenhum estudo musical prévio, outros 

com nível intermediário, e alguns já com bastante experiência na área; e, mais do que isso, de 

perceber a capacidade do fazer musical de cada um, independente da formação formal em 

Música. “O fazer musical é uma espécie de ação social com importantes consequências para 

outros tipos de ações sociais. „Música‟ é não apenas reflexiva; ela é também generativa tanto 

como sistema cultural quanto como capacidade humana [...].” (BLACKING, 1995, p. 223 

apud ARROYO, 2002, p.102).    

 Por conseguinte, um diálogo formativo deve se estabelecer dentro do ambiente 

acadêmico, onde os saberes adquiridos pelo fazer musical, sejam eles oriundos dos discentes 

ou docentes, estejam combinados aos conhecimentos formais da academia. Luiz Carlos 

Salatiel, como um importante agente na edificação do campo musical caririense, afirma que,  

 
Uma coisa e você ser somente acadêmico! Outra coisa é ter vivenciado a música por 

toda a vida, e a partir daí, a academia te dar outros argumentos, outras janelas. 

Porque não seria assim: “vou estudar música e ser um músico somente com a 

formação acadêmica”, acho que uma coisa completa a outra. E você é as duas 

coisas! 
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Não se trata do demérito acadêmico; muito pelo contrário! Versa-se sobre uma 

visão ecologizada relacionada à formação de saberes, onde se reconhecem os conhecimentos 

forjados nas experiências compartilhadas em contextos que diferem do conceito de ensino 

formal, mas, também, que distingue a academia como relevante para a consolidação do campo 

musical e para a formação de seus agentes, que há tempo ansiavam pela sua chegada. Cícero 

Galdino retrata essa realidade, quando diz que, 

 
O curso de música representa um sonho realizado de várias gerações aqui do Cariri. 

Quando criança já escutava os meus professores falando da vontade, do desejo de ter 

feito uma universidade, e que por várias questões não conseguiram. Eu conheço 

muitos músicos maravilhosos daqui, que atuam como músicos profissionais, mas 

não puderam fazer um curso superior em música. Então toda a geração anterior à 

universidade sonhou com esse momento.  

 

Isso, por si, afere a relevância de uma graduação em Música para o campo 

musical dessa região; um desejo de muitos que se concretizou e fortaleceu o habitus musical 

operante no Cariri cearense.  

A estruturação do PPC do Curso de Licenciatura em Música da UFCA privilegia 

o ensino coletivo como um meio de educação musical. Assim, o ensino formal da academia 

proporcionou o aumento gradativo de grupos vocais e instrumentais. Se pudéssemos fazer 

uma espécie de mapeamento musical, ou seja, enumerar esses grupos, poderíamos perceber a 

disseminação desses por todo o Cariri cearense. Acontece que os egressos das turmas já 

formadas agem como multiplicadores de “saberes”, fortalecendo assim o campo e o habitus. 

Cícero Galdino, como educador, reconhece a mudança proporcionada pelo ensino formal 

acadêmico,  

 
Com a vinda da universidade a gente percebe a criação de novos grupos musicais, 

novas escolas [...]. Ampliou-se em muito os grupos vocais, antes da universidade 

nós tínhamos pouca referencia no campo vocal e no campo instrumental erudito. 

Tínhamos somente a orquestra da SOLIBEL, dois ou três corais na região, e poucos 

grupos de câmara. Após a universidade nós vimos à ampliação da prática coral, pois 

existem muitos corais e muitos regentes hoje em atuação. Também existem outras 

orquestras como a orquestra da universidade. Hoje, há um procura maior pelo ensino 

de música, pois existe a criação de ambientes de formação em música que nós não 

tínhamos antes da universidade. Então mostra que o seu papel nesse momento é, 

além de resgatar um vontade histórica de gerações anteriores, demonstrar para os 

músicos atuais que é possível viver de música nessa região. Inclusive eu, que hoje 

atuo em uma escola do estado com alunos do nível médio.  

 

Se no Cariri cearense predominava a formação pelas experiências informais, ou 

mesmo não formais, hoje temos, pela ação da universidade, uma ampliação do contexto 

formal de ensino, e, com isso, a disseminação de grupos com caráter mais eruditos, ou seja, de 
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conotações musicas mais pertinentes ao ambiente formal da academia, como, por exemplo, 

grupos vocais, de câmara, quartetos de cordas ou metais, orquestra sinfônica, entre outros.  

Outra significante faceta do Curso Licenciatura em Música da UFCA diz respeito 

à oportunidade que ele oferece aos seus discentes de atuarem como professores, seja nos 

projetos de monitoria e/ou estágio, ou, ainda, na condição de egressos, como docentes 

substitutos ou efetivos do próprio curso. Destarte, ao refletir sobre o ensino formal de Música 

no Cariri cearense, entendo-o como um espaço capaz de prover conhecimentos e saberes, e 

onde os agentes atuantes no campo musical possam desenvolver habilidades docentes.  

Nesse limiar, concluí o curso no final de 2013 e, durante a minha graduação, 

vislumbrava um dia ter a oportunidade de ser professor do mesmo. A academia gera sonhos, e 

sonhos são para ser vividos! Portanto, eu vivo os sonhos! Sonhos esboçados desde as 

experiências compartilhadas ainda na graduação. Desse modo, ao ser inculcado pelo habitus 

acadêmico, fui me (re)transformando, absorvendo conhecimentos e práxis que me levaram 

para outros campos e/ou subcampos. Foi dessa maneira que experienciei os saberes da 

docência e que, mais adiante, pude aportar ao Curso de Mestrado em Educação pela 

FACED/UFC. Como é formador emponderarmos de conhecimentos que desmistificam o 

acaso. Assim, tomamos consciência dos nossos atos e das consequências deles para a nossa 

trajetória; ou seja, tomamos posse da nossa vida e da nossa formação.  

 

5.2 A formação do habitus docente: vivências e experiências no subcampo da Educação 

Musical  

 

 

“A frase „é na prática que se aprende a ser 

professor ou professora‟ é um discurso que no 

Brasil ninguém pode negar nunca ter ouvido 

de profissionais do ensino, de alunos e de 

pessoas que nunca exerceram a profissão 

docente.” (Marilda da Silva) 

 

Ainda no início dos anos de 1990, como aluno da SCAC, tive a oportunidade de 

lecionar as primeiras aulas de Música, pois, por diversas vezes, o professor Hugo Linard me 

incumbia da sua função quando ele saía para resolver algo de seu interesse. Creio que, pela 

minha imaturidade em perceber tamanha responsabilidade, me sentia alegre e realizado em 
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poder substituí-lo por alguns momentos. Os “meus” alunos eram iniciantes no teclado. Dessa 

forma, os conhecimentos por mim já adquiridos eram suficientes para poder ensinar. Essas 

experiências se constituíram como as primeiras balizadoras do meu habitus docente, e, 

somente hoje, de posse da minha História de Vida em Formação, consigo perceber a 

relevância delas para a minha edificação docente. 

Uma década depois, precisamente em 2001, voltei à SCAC como professor titular 

do curso de teclado, onde, durante dois semestres letivos, pude compartilhar saberes com 20 

alunos. As aulas eram individuais e duravam 50 minutos. Os alunos em geral denotavam 

distintos níveis em relação a sua prática com o instrumento. Saber lidar com essa variante foi 

algo que me fez aprender muito. Diante do referencial teórico exposto e a serviço da pesquisa, 

posso apontar que essas vivências inculcaram em mim certo habitus docente ou professoral; e, 

assim, de vivência em vivência, experienciando saberes, fui começando a me reconhecer 

como agente atuante no subcampo da Educação Musical caririense.  

Também no início dos anos de 2000, por meio de um projeto denominado “AABB 

Comunidade”, compartilhei de outra significativa experiência como professor de Música na 

cidade do Crato. Meus alunos eram crianças carentes, consideradas de alto risco social, e a 

Música era utilizada como elemento de formação humana. De acordo com Jardim (2008, 

p.84),  

 
A ideia da música como elemento fundamental, assumindo valores estéticos, morais, 

sociais, políticos e éticos para formar o homem bom e justo, encontra na obra dos 

filósofos gregos e mantém-se no imaginário ocidental como marca essencial da 

educação completa, adequada e de boa qualidade.  

 

Ser professor nesse projeto me fez crescer muito como ser humano, pois me 

ensejou o contato com realidades diferentes. Por diversas vezes os relatos dos alunos me 

emocionaram e fizeram-me perceber que o meu habitus familiar era bastante saudável e 

favorável a minha formação, seja humana ou musical. Aquelas crianças, ainda no inicio das 

suas trajetórias formativas, partilhavam das mais difíceis experiências! Ouvia frequentemente 

reclamações (às vezes em breves murmúrios) de que: “o meu pai está preso, a minha mãe 

levou uma surra, eu sou órfão de pai e/ou mãe, moro no cabaré
33

...”. Estar ali, perante todas 

essas realidades, foi literalmente um choque para mim; mas, por via do habitus musical e de 

toda a afinidade por ele proporcionada, consegui desenvolver uma experiência educativa-

musical permeada de afetos e que, acredito, proporcionou algo bom para essas crianças! 

                                                             
33

Nome dado popularmente aos prostíbulos, bordeis ou lupanares.   
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Assim, usava a Música como ferramenta motivacional, pois, por seu intermédio, eles se 

sentiam valorizados por estarem inseridos nesse contexto. 

Transitando por experiências no subcampo da docência, também ministrei aulas 

particulares de Música. Em um formato semelhante ao da SCAC, atendia, individualmente, a 

dez alunos. Ainda hoje encontro com alguns dos meus ex-alunos e esses me tratam com muito 

carinho e respeito. Percebo que a minha posição de disputa no subcampo da Educação 

Musical caririense se fortaleceu pelas experiências vivenciadas, e estas, por sua vez, 

favoreceram a consolidação do meu habitus docente; habitus que, por afinidade, também é 

habitus musical. Com efeito, são habitus que se fundem no campo da Educação Musical, e 

perceber quando cada um começa, e, em que momento se entrelaçam, não é tão simples, pois 

eles estão em constante simbiose.  

Se entendermos que a Educação Musical se dá somente pela mediação das aulas 

de Música, é certo que existiram lacunas cronológicas entre as minhas práxis como educador 

musical. Acredito que o educador musical possa estar inserido em outros âmbitos que diferem 

da aula em si; por exemplo, quando um regente, ou mesmo um diretor musical está atuando à 

frente de determinado grupo, ele pode e deve exercer claramente a função de educador 

musical, ou, como queiram, de professor de Música. Nesse viés, fui me estabelecendo como 

educador musical, mesmo em espaços e experiências não convencionas, pois me permiti 

pensar como tal, me utilizando dos saberes por mim acumulados para transmitir 

conhecimentos musicais.   

Portanto, depois de mais um período sem atuar literalmente como professor de 

Música, começava em fevereiro de 2014 uma das experiências mais transformadoras já 

vividas por mim. Recém-graduado do Curso de Licenciatura em Música da UFCA, tive a 

oportunidade de concorrer a uma vaga para professor substituto do referido curso, onde 

consegui ser aprovado. Aqui, abro um parêntese para ressaltar as diversas e também 

relevantes funções que uma graduação em Música pode proporcionar ao campo em que ela 

está relacionada; dentre elas, a possibilidade de seus egressos exercerem a docência em nível 

superior, e, a partir daí, percorrerem outros campos. Cícero Galdino, como um desses 

egressos, relata que, “[...] a possibilidade de fazer a graduação e depois o mestrado e o 

doutorado, e começar a pensar em atuar em outros ambientes, não somente como músico 

prático, mas também como um músico que é professor, é superimportante”.  

Findado o processo seletivo, deparei com sentimentos distintos: euforia, alegria, 

orgulho, medo, ansiedade, preocupação, entre outros. O que me esperava em sala de aula? 
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Como os alunos iriam me receber? Será que vou conseguir ser realmente um bom professor? 

Que metodologia usar?  

Preparei-me com vigor para a primeira aula. Fiz diversas leituras, planos de aula, 

elementos audiovisuais, partituras... Enfim, chegou o grande dia da estreia, que para um 

professor iniciante é um momento bastante apreensivo! Apesar do medo e da insegurança, ao 

findar da primeira aula, me veio uma sensação de prazer inenarrável, motivadora e 

apaixonante! Eu consegui! Os alunos gostaram! Falava radiante comigo mesmo. Como dito 

antes, tive a oportunidade de ser professor de Música em outros espaços e contextos, mas 

nada se equipara à experiência de reger uma sala de aula em um curso superior de Música.  

Tinha consciência de que a função de professor que havia conquistado exigiria 

exacerbada responsabilidade e dedicação, e, por isso, me dediquei completamente à docência 

nesses dois anos em que estive na UFCA. Abri mão de outros projetos pessoais em prol do 

meu “projeto de docência”, que está se consolidando a cada aula planejada e executada. "E, 

assim, de aula em aula, de curso em curso, de seminários em seminários de estudos, de classe 

em classe, de aluno por aluno, fui aprendendo a me fazer professora." (SILVINO, 2007, p.51). 

Aprendi com a minha experiência que o professor se constrói passo a passo, e que não existe 

aprendizado maior que o “fazer docente”, pois é através deste que o individuo “se faz 

docente”. 

 

Nesse sentido, pode-se considerar que a experiência adquirida pelos educadores 

sobre o ensino na sala de aula também é uma repetição de acontecimentos inter-

relacionados, ou a repetição de determinadas e mesmas ações com determinado fins, 

que são frutos dos condicionantes práticos oriundos da natureza prática do ato de 

ensinar. A semelhança entre a lógica da noção de experiência e a noção de habitus é 

visível. O que seguramente se pode dizer é que uma não existe sem a outra, já que o 

habitus é a substância da experiência, e vice-versa. (SILVA, 2005, p.4). 

 

Assim sendo, a experiência formadora do ensinar propicia ao docente adquirir 

certo habitus professoral que o identifica como tal. 

  
Denominou-se habitus professoral o conjunto de ações que visivelmente eram 

exercidas pelo professor e pelas professoras [...], que recebiam respostas imediatas, 

objetivas e espontâneas de seus alunos, que estabeleciam relação direta com os 

gestos de ensino decididamente intencionais praticados por esses profissionais. 

(SILVA, 2005, p.4). 

 

De tal modo, entendemos que a práxis é fundamental para a formação do 

professor e que o habitus professoral ganha consistência e estruturação com os saberes 

experienciados durantes os anos de vivência docente; mas o músico pode ter, pela própria 

natureza do seu ofício, certa aptidão para o contexto educacional; já que, quando estamos 

tocando, também transmitimos, de algum modo, conhecimentos e saberes. Essa discussão 
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proposta ainda padece de mais reflexões, mas o que me dispõe a pensar sobre ela são as várias 

experiências ocorridas no Cariri cearense e que demonstraram a afinidade entre o habitus 

musical e o habitus professoral. Ratifico o fato de que, quando me refiro a habitus 

professoral, o direciono ao professor de Música, pois é a área de conhecimento em que pode 

atuar mais facilmente o músico docente. Assim, os capitais adquiridos pelo habitus musical 

durante a trajetória formativa do músico se constituem em saberes essenciais para a prática 

docente e, em consequencia para estabelecer o habitus professoral, o qual vai aos poucos se 

(trans)formando e que pode condicionar os agentes por outros campos. Segundo Silva (2005, 

p1), “a natureza do ensino na sala de aula é constituída por uma estrutura estável, porém 

estruturante, isto é, uma estrutura estável, mas não estática, que denominamos habitus 

professoral.”  

Na inculcação do meu habitus professoral, ministrei como professor substituto as 

disciplinas Harmonia I, II e III, História I, II e III, Regência I, II e III, Música e Tecnologia, 

Prática Instrumental de Acordeon e Prática de Conjunto I. Algumas dessas disciplinas, a 

priori, têm conotações diferentes, mas procurei exercer a interdisciplinaridade entre elas. O 

fato de ter ministrado aulas que aparentemente não dialogam entre si, me abriu um leque de 

possibilidades metodológicas. Por exemplo: durante as aulas de Harmonia, por diversas vezes, 

abordei o contexto histórico/musical referente ao assunto; ou, ainda, coloquei os alunos da 

disciplina Regência para reger os alunos da Prática de Conjunto. Foram ações educativas 

como essas que fortaleceram minha experiência docente. 

Entre as disciplinas citadas, uma delas foi mais desafiadora para mim: Prática 

Instrumental de Acordeon I, pois, como estreante na grade curricular da UFCA, ela não tinha 

ainda metodologia definida, ou ainda um material didático de apoio. Ressalto que, nesses 

pontos, a disciplina Música e Tecnologia, como veremos adiante, também se assemelha a 

Prática Instrumental de Acordeon I, mas as experiências como agente em um dos subcampos 

que transitei tornaram a sua práxis docente mais familiar para mim. De tal modo, antes de 

começar a dar aulas de acordeon na UFCA, compilei diversos métodos e, então, juntamente 

com alguns exercícios que criei baseados na minha experiência como acordeonista, utilizei 

como material de apoio didático. Como metodologia, usei minhas vivências como professor 

de piano em escolas de Música e adaptei-as às práticas de ensino coletivo. Na verdade, a 

metodologia foi sendo formulada ao longo do semestre; e, no papel de professor, permiti que 

as aulas se moldassem de acordo com as experiências compartilhadas.  

Todos os alunos da primeira turma eram iniciantes no acordeon, e isso permitiu, a 

princípio, certo nivelamento, que logo foi se desfazendo, pois alguns deles se dedicaram mais 
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e tiveram melhores resultados no instrumento. Outro evento que contribuiu para esse 

desnivelamento foi o fato de que nem todos os alunos dispunham do instrumento. A UFCA 

ainda não possuía acordeons disponíveis para os alunos da prática. Esse problema foi 

contornado pela disposição de alguns alunos em comprar o instrumento e pela minha 

disponibilidade em emprestar o meu. O acordeon não é um instrumento barato; e perceber os 

esforços realizados para adquirir o instrumento e participar da aula foi algo que me deixou 

sensibilizado. Desse modo, foram as dificuldades e os desafios dessa disciplina que 

desencadearam em mim novas experiências docentes; e são essas provocações que nos 

servem como elementos autoformativos.   

Como já transparece que nem tudo na prática docente é um mar de rosas, lembro-

me das diversas vezes em que planejei uma aula e não consegui pô-la em prática. Nós 

professores planejamos como tudo vai acontecer, mas a prática docente nem sempre pode ser 

roteirizada como um filme! Muitas vezes, ela toma vida própria e vai para outros caminhos 

inesperados. Portanto, o professor deve ter o plano A, B, C..., ou, mais ainda, deve ser capaz 

de improvisar! É o método da improvisação, segundo Izaíra Silvino (2007). Ainda iniciante na 

longa caminhada da docência, por muitas vezes tive que arquitetar, criar, inventar um novo 

caminho para a aula. Certifico que a minha experiência como músico me ajudou grandemente 

durante as minhas aulas, sejam elas planejadas ou improvisadas. Assim, o piano se tornou 

companheiro inseparável durante as aulas. Acredito que o professor é formado por todas as 

experiências vividas, sejam elas docentes, profissionais, artísticas, pessoais, ou de qualquer 

outro tipo. Trazemos para a sala de aula a nossa carga, seja ela boa ou ruim; e somos assim, 

educadores com defeitos e qualidades, mas buscando a melhor maneira de compartilhar 

conhecimentos.  

Foram as experiências como professor substituto durante dois anos que 

inculcaram em mim certo habitus docente, pois, mesmo tendo outras experiências prévias 

com o ensino de Música, poder estar imerso no ambiente acadêmico, sendo responsável por 

diversas disciplinas, me fez realmente compreender o que é ser professor, e como aquilo era 

fundante de uma nova perspectiva de atuação, ou seja, me fez entender que, além de músico, 

eu poderia ser, de fato, um educador musical, ou, ainda, um docente em Música. Impossível 

pensar-me como professor de Música e não relacionar com a experiência na UFCA. Foi a 

partir dessa experiência que vislumbrei uma carreira acadêmica, ou mesmo almejei fazer um 

mestrado e doutorado. Ela tem a mesma relevância para o meu entendimento como docente, 

quanto ao primeiro salário digno que recebi como músico. Era então, um sonho atingível!  
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Fotografia 12 – Encerramento da disciplina História da Música II (período letivo 2015.2) 

 
Fonte: Imagem de nosso acervo pessoal. 

 

5.3 O diálogo entre os saberes informais e formais: A disciplina Música e Tecnologia na 

UFCA 

 

A docência no espaço acadêmico me fez incorporar certo habitus professoral, que 

está trilhando a trajetória da minha vida. Conforme Wacquant (2007, p.2) entende, 

 
O habitus fornece, ao mesmo tempo, um princípio de sociação e de individuação: 

sociação porque nossas categorias de juízo e de ação, vindas da sociedade, são 

partilhadas por todos aqueles que foram submetidos a condições e condicionamentos 

sociais similares (assim, podemos falar de um habitus masculino, de um habitus 

nacional, de um habitus burguês etc.); individuação porque cada pessoa, tendo uma 

trajetória e uma localização únicas no mundo, internaliza uma combinação 

incomparável de esquemas.  

 

Assim sendo, percebe-se que o habitus não é uma estrutura indissociável e rígida. 

De certo modo, ele pode ser considerado “flexível”, pois, na medida em que condiciona o 

agente em determinado campo, também pode ser condicionado por ele. Destarte, com o 

intuíto de trazer para o habitus acadêmico os saberes experienciados ao longo de doze anos no 

Ibbert-Som Studio, criei como docente do curso a disciplina de Música e Tecnologia, que foi 

inserida oficialmente no currículo desde o atual Projeto Pedagógico do Curso de Música – 

Licenciatura da UFCA,  aprovado em 2014. Portanto, a disciplina reflete, principalmente, o 

habitus desenvolvido em um dos subcampos por onde transitei como agente, contemplando os 
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meios tecnológicos que envolvem a produção musical e que podem ajudar o educador musical 

em suas diversas práticas docentes.  

 
Ementa: As tecnologias analógicas e digitais para o processo de gravação sonora. 

Composição, notação e educação musical através de softwares. Instrumentos 

Virtuais e suas peculiaridades. Consoles digitais e analógicos. Microfonação de 

instrumentos em estúdio e em palcos (Projeto Pedagógico do Curso de Música – 

Licenciatura da UFCA, 2014, p. 111). 

 

Percebe-se pela ementa que muitos processos tecnológicos musicais estão 

privilegiados. Logo, a disciplina proporciona aos alunos o conhecimento prático e teórico 

desses meios. Em virtude da evolução tecnológica, o educador musical deve ter a capacidade 

de manusear essas tecnologias, pois elas existem em muitas das atividades musicais; seja no 

estúdio de gravação, na performance ou mesmo no ensino de música.    

 
[...] há ainda uma exigência mais específica que é o conhecimento das novas 

tecnologias de produção sonora, que possibilitam novas formas de se fazer música, 

sendo que, cada vez mais, essas tecnologias estão evoluindo e se popularizando e o 

professor de música precisa conhecê-las e saber como funcionam (HENDERSON 

FILHO, 2007, p. 58). 

 

Assim, as aulas aconteceram no estúdio de gravação da UFCA, que funciona 

compartilhado pelos cursos de Música e Jornalismo. No decorrer do semestre, os alunos 

tiveram a oportunidade de produzir algumas músicas, efetuando todo o procedimento de 

gravação, edição, mixagem e masterização do áudio captado. Para isso, foram utilizados os 

softwares Sonar, Pro Tools, Cubase e Sound Forge. Esses programas também podem ser 

utilizados como meios didáticos para a Educação Musical, desde que o educador conheça suas 

possibilidades.  

  

Fotografia 13 - Aula da disciplina Música e Tecnologia no estúdio da UFCA 
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Fonte: Imagem de nosso acervo pessoal. 
 

Compreende-se que a disciplina Música e Tecnologia contempla as experiências 

adquiridas nos subcampos pelos quais transitei e isso é algo muito salutar no que diz respeito 

à valorização desses saberes pela academia. De acordo com Catani (2011, p.5), a academia é 

“[...] um espaço social institucionalizado, delimitado, com objetivos e finalidades específicas, 

onde se instala uma verdadeira luta para classificar o que pertence ou não a esse mundo e 

onde são produzidos distintos enjeux de poder.” Destarte, a criação dessa disciplina, além de 

ser importante para a formação do educador musical coevo, também sinaliza que a academia 

está disposta a incluir em seu currículo os conhecimentos informais forjados pelas 

experiências de um dos seus egressos e que se tornou professor do curso. Deste modo, 

representa a inserção de saberes oriundos dos processos informais de aprendizagem no 

currículo tradicional da academia. Para que isso acontecesse, o Curso de Música da UFCA 

adotou uma estrutura curricular viva, ou seja, um currículo em ação que reconheceu os 

saberes oriundos das experiências socioculturais por mim vivenciadas, transformando-os em 

saberes validados pelo mundo acadêmico.     

 
Um currículo em ação, em movimento, gerado a partir de uma organização reticular 

e construído a partir de uma rede de significados, de uma rede interativa e 

processualmente interdependente, reflete a existência de uma rede em constante 

expansão e crescimento, mediante processos auto-organizadores que reorganizam a 

totalidade do sistema informacional. É uma rede que vai se construindo e se 

transformando à medida que a teia de eventos e processos progride, mediantes 

diálogos enriquecedores, nutridos por intercâmbios e trocas entre os sujeitos e seus 

objetos, por análises e sínteses auto-reguladoras dos processos. (MORAES, 2008, 

p.198) 

 

Por conseguinte, refletir sobre a estrutura curricular do Curso de Licenciatura em 

Música da UFCA é fundamental para perceber quais as experiências e os saberes que estão 

sendo absorvidos por ele, pois se torna crucial que a academia reflita em seu currículo o 

habitus musical operante no Cariri. Um dos nossos entrevistados, inculcado por diversos 

processos formativos, contextualiza como deve ser a postura da academia para o Cariri 

cearense, “É preciso sim de um contexto formal onde possamos unir todos os conhecimentos 

dos mestres populares com os mestres da universidade; todos em um ambiente de formação 

musical, mas, sobretudo humana.” (CíCERO GALDINO).  

A Educação Musical contemporânea deve ser percebida como algo complexo 

onde todos os espaços, métodos de ensino e, sobretudo, todos os agentes envolvidos no 

processo educacional devem atuar mutuamente para que ela possa ocorrer de todas as 

maneiras, em todos os lugares e entre todos.   
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 5.4 Mestrado em Educação da FACED/UFC: reflexões e aprendizagem 

 

Em busca da minha formação docente, galguei o caminho até chegar ao Mestrado 

em Educação da FACED/UFC. Poder compartilhar dos conhecimentos proporcionados pela 

pós-graduação me fez perceber que a Educação contemporânea deve ser trilhada por 

conceitos éticos e políticos que valorizem o professor e a sua formação em uma perspectiva 

mais humana e mais abrangente. 

Como discente, percebo claramente que as disciplinas cursadas fortaleceram e 

aportaram a minha pesquisa com novos saberes. São autores, livros, teorias, metodologias, 

ideias e conceitos, que me norteiam para uma percepção mais ampla da Educação. É muito 

salutar que nós, como educadores e pesquisadores, percebamos a Educação como elemento 

integral da sociedade. Dessa maneira, devemos compreender as questões inerentes aos 

aspectos sociais e culturais; e, a partir daí, discutir a Educação posta nesse contexto. Portanto, 

as reflexões trazidas pela pós-graduação nos aferem um caráter ético e político na nossa 

prática docente. Devemos ser verdadeiramente educadores e ter a consciência de que o nosso 

papel na sociedade perpassa a transformação social.  Conhecer os autores e refletir sobre as 

suas ideias incorporadas à educação é fundamental para a constituição do nosso referencial 

teórico; assim sendo, são esses conhecimentos que, juntamente com a nossa práxis, 

direcionam os nossos fazeres docentes.  

 
Bourdieu propõe que a prática não seja nem o precipitado mecânico de ditames 

estruturais nem o resultado da perseguição intencional de objetivos pelos indivíduos; 

é, antes, “o produto de uma relação dialética entre a situação e o habitus, entendido 

como um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as 

experiências passadas, funciona em cada momento como uma matriz de percepções, 

apreciações e ações e possibilita o cumprimento de tarefas infinitamente 

diferenciadas graças à transferência analógica de esquemas” adquiridos em uma 

prática anterior (BOURDIEU, 2002, p. 261 apud CATANI, 2007, p2). 

 

Logo, como discente tive a oportunidade de observar a práxis de professores com 

larga experiência e que me transmitiram muitos conhecimentos. Tentei aprender ao máximo 

com eles, procurando comparar a minha prática docente com a deles. Identificar as 

semelhanças e diferenças existentes entre a minha práxis e a dos professores do mestrado foi 

importante para o meu aperfeiçoamento docente e me faz perceber que o fazer docente é 

construído com os anos de experiência vividos como professor. Não existe uma prática 

docente-modelo que se aplique a qualquer turma! A práxis ideal vai se estabelecendo no dia a 
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dia da sala de aula, estruturada pelas relações entre alunos e professores, em qualquer que seja 

o nível de ensino.   

Outro ponto de grande aprendizado no mestrado é a oportunidade de compartilhar 

os conhecimentos de outros discentes. O mestrado em Educação da FACED/UFC é 

interdisciplinar, e, de tal modo, convivemos com colegas das mais diversas áreas.  Esses 

saberes compartilhados nos propiciam uma visão ampliada sobre determinado conteúdo. São 

advogados, atores, músicos, professores, pedagogos, psicólogos... Assim, o diálogo pode e 

deve ser inter/transdisciplinar. Além desse aspecto, outro ponto me chamou atenção, pois, 

muitas disciplinas são compartilhadas por mestrandos e doutorandos, e, dessa maneira, o 

contato com alunos mais experientes ocasiona certa aprendizagem e nos motiva na busca de 

conhecimentos.   

Na condição de mestrando, senti-me privilegiado pelos saberes compartilhados 

entre alunos e professores, bem como pelo incentivo à pesquisa vivenciado na pós-graduação. 

As disciplinas cursadas iluminam um tempo de descobertas. Os diversos autores e obras que 

ainda não conhecia, agora, fazem parte do meu aporte teórico e refletem-se nos meus 

questionamentos sobre a Educação, e consequentemente, nesta dissertação. É impossível não 

me influenciar de alguma maneira com tão lúcidos conceitos sobre a Educação. Por diversas 

vezes, discorri, com os meus alunos da graduação, temas ou autores que estavam sendo 

debatidos no mestrado. Creio que isso é uma via de mão dupla, pois, como aluno do mestrado, 

muitas das aprendizagens vividas na minha docência se fizeram presentes. Assim sendo, o 

mestrado se configurou como um período de muito aprendizado, especialmente pela 

apropriação literária exigida. É certo que as (re)leituras, analogias e escritas se refletem no 

meu fazer docente.  “Ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se 

entra novamente, não se encontra as mesmas águas”, como disse Heráclito de Éfeso. Com 

efeito, os conhecimentos adquiridos até aqui esquematizam a nossa compreensão ética, 

política e social da Educação.    

Compreende-se que a Educação da pós-modernidade exige um professor que 

exerça verdadeiramente a função de educador. Trata-se de educar para transformar. Se a 

Educação pode ser um meio de mudança para o indivíduo e a sociedade, cabe aos cursos de 

graduação e, principalmente, aos de pós-graduação, a formação de um educador “completo”, 

consciente da função libertadora da Educação e da sua importância nesse processo, liberto das 

tradicionais amarras pedagógicas e sabedor do seu real valor para a sociedade contemporânea.  
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5.5 Histórias de Vida, habitus e formação: O diálogo epistemológico formativo e 

colaborativo delineado pelos professores Dr. Luiz Botelho, Dr. Pedro Rogério e Dr. 

Henrique Beltrão 

  

Durante o mestrado, as disciplinas cursadas serviram como aporte para a pesquisa, 

mas algumas em particular, principalmente pela afinidade teórico/metodológica, exerceram 

uma espécie de simbiose epistemológica entre as suas reflexões e a minha escrita dissertativa. 

São as disciplinas ministradas colaborativamente pelos professores Dr. Pedro Rogério, Dr. 

Henrique Beltrão e Dr. Luiz Botelho. Essas delinearam um diálogo entre as Histórias de 

Vida, a praxiologia bourdieusiana e a trajetória formativa dos alunos/agentes. 

Ainda no primeiro semestre do mestrado, no Seminário Temático intitulado 

Histórias de Vida em Formação, Praxiologia e a constituição do habitus docente, iniciamos 

uma conversação epistemológica entre essas correntes, na busca de compreendermos quais 

foram as experiências que nos (trans)formaram e que inculcaram em nós certos habitus; e, 

assim, nos empoderamos de saberes que propiciam a (re)construção da nossa trajetória. 

Significa desvelar as experiências que nos pertence, mas, até então, não tínhamos tomado 

possa destas, ou seja, nos empoderarmos delas. 

No decorrer do mestrado e na trilha dos conhecimentos, cursei em 2016.1 a 

disciplina Educação, Currículo e Ensino II - História de Vida e Praxiologia, onde maturamos 

as ideias desenvolvidas no momento anterior e agregamos diversos outros conhecimentos, 

como, por exemplo, os textos de Afrânio Mendes Catani e as suas discussões sobre o campo 

social; ou os escritos que trabalham os conceitos de habitus professoral e habitus estudantil, 

da autora Marilda da Silva. As elaborações epistemológicas decorridas durante essa disciplina 

foram fundamentais na consolidação do referencial teórico/metológico adotado na minha 

pesquisa, até porque são esses conceitos que aportam ao meu trabalho desde o projeto de 

pesquisa. 

Assim sendo, chegamos em 2016.2 à disciplina Seminário Temático IV – 

Histórias de Vida, Habitus, Campo e Desenvolvimento. Apesar de já ter cursado 

anteriormente (em 2015.1) uma disciplina com o mesmo código, consegui me matricular por 

meio da grade do doutorado. O intuito era me aprofundar nas discussões e leituras, além de 

poder colher do convívio entre discentes e docentes. Sobre estes, saliento a grande 

aprendizagem que obtive com eles, verdadeiros edificadores de saberes, que conseguiram, 

com maestria impar, lidar com alunos oriundos dos mais distintos contextos formativos; e, 

além disso, criar um link entre essas trajetórias e os textos recorrentes à disciplina. Presenciar 
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as aulas dos professores Dr. Pedro Rogério, Dr. Henrique Beltrão e Dr. Luiz Botelho significa 

inebriar-me de habitus professoral/docente. É imergir na construção de conhecimentos 

colaborativos, múltiplos e periféricos! Significa ser autorizado pela academia a “auto-orar”! 

Portanto, foi em busca dessa linha de reflexão e de todos os ensinamentos por ela 

proporcionado que me matriculei pela terceira vez nessa disciplina.  

O direcionamento dado pelos professores, durante os três semestres em que pude 

participar dessas disciplinas, aponta para a validação dos nossos saberes e referenciais. São 

reflexões e leituras que nos autorizam a adotar uma epistemologia mais próxima da nossa 

realidade, que nos pertence e que nos é cara, pois é ela que pode nos reconhecer como 

“sujeito” do nosso conhecimento e autor da nossa trajetória. Tomar posse desses saberes 

periféricos nos possibilita entender que o conhecimento científico é fruto de um pensamento 

abissal, e este, por sua vez, é decorrente de um projeto de dominação; assim, os 

conhecimentos “nortistas” são utilizados de acordo com os interesses de grupos dominantes. 

Destarte, muitos dos conhecimentos científicos aceitos e validados pelo mundo afora, 

principalmente no ambiente acadêmico, não nos serve, não nos interessa, porque 

simplesmente não atende aos nossos interesses, pois estamos do lado de cá da linha, do lado 

dos dominados e/ou colonizados.  

Como expresso anteriormente, segundo o pensamento ou linha abissal, por 

estarmos desse lado da linha, não temos capacidade de ser sujeito do conhecimento. O certo é 

que, aos olhos do cientificismo nortista, somos restringidos a ser apenas objeto do 

conhecimento. Dessa forma, ficamos todos à mercê da objetivação dos nossos saberes, 

aqueles que verdadeiramente nos pertencem e que poderiam nos colocar na posição do sujeito 

científico. Assim, se não empoderarmos destes, reduzimo-nos a objeto de analise na mão de 

quem nos domina. Nada mais apropriado em um projeto de dominação do que ser objeto do 

sujeito que domina! De tal modo, devemos quebrar os paradigmas da ciência que não nos 

autoriza a sermos sujeitos, e, a partir daí, estabelecer novos referenciais epistemológicos que 

legitimamente nos pertençam. Trata-se de uma epistemologia do sul, que nos reconheça e nos 

autorize como fomentadores de conhecimentos, sejam eles científicos ou não. Diante disso, é 

tempo de “ecologizar saberes”! Significar experiências e contextos que fogem da moldura 

científica! O fato é que, quando nos autorizamos como sujeito do conhecimento, inseridos 

num contexto “periférico”, afirmamos os saberes e as experiências que nos pertencem; mesmo 

que estas destoem das convenções adotadas pela ciência do “norte”; pois, num mundo de 

realidades complexas, torna-se impraticável adotarmos um só padrão epistemológico. É 

preciso validar outras epistemologias e reconhecer novas e velhas formas de conhecimento.  
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Portanto, as experiências (re)visitadas pela narrativa (auto)biográfica e  

referenciadas teórica e metodologicamente pela Historia de Vida podem ajudar no 

estabelecimento de um campo epistemológico que tenha sentido para nós. “O fascismo 

epistemológico existe sob a forma de epistemicídio, cuja versão mais violenta foi a conversão 

forçada e a supressão dos conhecimentos não ocidentais levadas a cabo pelo colonialismo 

europeu e que continuam hoje sob formas nem sempre mais subtis.” (SANTOS, 2008, p.9). 

Logo, qualquer tomada de consciência é uma ameaça; e é por isso que nós, “habitantes 

periféricos”, fomos colonizados por saberes tão “sabidos” que não nos permitiam enxergar 

essa verdade.  Desse modo, é na construção do nosso saber, e na desconstrução do saber que 

nos foi inculcado, que devemos alicerçar as nossas reflexões discentes e docentes. Vivamos os 

conhecimentos sem amarras epistemológicas e desprovidos de projetos dominadores! 

Vivamos o conhecimento experienciado e periférico!  
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6 CONSIDERAÇÕES (QUASE) FINAIS 

 

“Por se tratar de uma fala, enunciada na 

primeira pessoa, de feitio autobiográfico, na 

qual se mesclam episódios lancinantes, 

transcritos pela emoção escancarada, 

informações históricas, afinidades eletivas, 

mágoas, lembranças doídas, o texto estimula 

no leitor disposição idêntica para revirar o 

passado e buscar aí os apertos de coração que 

lhe afetam.” (PIERRE BOURDIEU) 

 

 

Por vezes me indago: por que falar de mim? Como ouso falar de mim? Algo que 

até então era inimaginável se fez necessário, se consolidou! Era preciso decifrar códigos, 

ressignificar sentidos e experiências, compartilhar vivências, (re)viver pela primeira vez o que 

já foi vivido! Era crucial revisitar a minha trajetória de vida, mas agora dotado de um novo 

olhar, outra perspectiva que me proporcionasse assumir o “poder” da minha história.  Não um 

poder autoritário, intransigente, “patronão”, mas sim um poder de descoberta, de 

empoderamento, de me autorizar a “ser”! Foi assim que fui me reconstruindo antes, durante e 

depois da pesquisa. Por onde passei posso até passar novamente, mas passarei diferente e 

diferentemente me passarão.  

A narrativa autobiográfica me recolocou no comando do trem da vida! Por alguma 

coisa nos perdemos nos trilhos, mas hoje me reencontro comigo, de coração e mente 

receptivos para descortinar experiências e fazer meus paradigmas, minhas verdades não 

absolutas, porque não é tempo de absolutismos, mas sim de reconstituições e ressignificações. 

Somente assim, posso olhar para a minha infância e perceber todo o habitus familiar que me 

foi inculcado, habitus este cercado de musicalidade e experiências formadoras. É como tear o 

sentido das vivências! Como não percebi antes? A princípio, é difícil compreender. Acontece 

que as experiências somente são ressinificadas com certa reflexão sobre elas, e é, por meio 

desta, que nos empoderamos de conhecimentos e saberes capazes de nos (re)formar. É nesse 

ponto que a História de Vida em Formação, como procedimento teórico/metodológico pode 

nos aferir o sentido das experiências, porque ela se apropria da experiência para erigir um 

significado e um referencial.  
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Entendemos que a experiência, por si, nos forma, mas, quando a relacionamos 

com outras experiências e refletimos sobre todas elas, através da narrativa autobiográfica, nos 

(trans)formamos ao compreender os processos inerentes a nossa constituição. Isto significa 

perceber o que nos foi experienciado, e, então, tomar posse da nossa trajetória formativa. Com 

esse lineamento a pesquisa foi desenvolvida. De tal modo, relatei as experiências musicais 

que permearam o meu habitus, desde aquelas que me eram memoradas até as que foram 

esquecidas pelo caminho, e que desde o olhar para si e por si da metodologia autobiográfica 

puderam ser revisitadas. Consequentemente, na compreensão dessas experiências, as partilhas 

musicais vividas desde a minha infância tomaram outro sentido e fundaram outros saberes! 

A narrativa dessa dissertação me informa as estruturas do habitus musical por 

mim experienciado no Cariri cearense, e então, aportado pelos conceitos desenvolvidos pelo 

sociólogo Pierre Bourdie, me permito entender a lógica do campo musical caririense, ou ainda 

do locus da pesquisa. São as disputas que nele ocorrem, propiciadas pela ação de seus 

agentes, que definem sua constituição. Assim, defino como ação, dentro e em favor do campo, 

as experiências vivenciadas na minha trajetória formativa, e que me permitiram acumular 

diversos tipos de capital, dentre os quais, o capital cultural. Foi o acumulo de capitais e as 

ações como agente que me definiram dentro do campo musical caririense. Dessa maneira, os 

relatos aferem a posse desses capitais e me fazem compreender as experiências que me 

fizeram acumulá-lo.  

Apreendo que a pesquisa corrobora a existência de uma simbiose entre o campo e 

a minha atuação como agente! Portanto, vejo-me transitando por subcampos, e é assim que 

me reconstituo juntamente com o campo, muitas vezes delineando novos habitus e 

experiências para a minha formação. Destarte, o trânsito pelos subcampos me levou do 

subcampo da performance (atuando como músico) para o subcampo da tecnologia e produção 

musical (como produtor, técnico e arranjador musical), e, mais adiante, para o subcampo da 

docência. Hoje eles atuam mutuamente e me estão me redefinindo dentro do campo. Convém 

salientar que as fronteiras entre eles não são totalmente delineadas, pois é comum que os 

subcampos se relacionem, e, além disso, sejam atraídos um pelo outro. Isso se evidencia 

quando relato que a minha experiência como músico foi crucial para a minha formação 

acadêmica, inicialmente como discente, e, posteriormente, como docente. Assim sendo, ao 

tomar posse da minha trajetória formativa, me repenso como um educador musical formado 

principalmente pela práxis das experiências musicais, e que pela práxis da academia validou 

os conhecimentos adquiridos pelo habitus. Nesse ponto, não nego a importância da academia 

para a minha constituição como educador musical, mas reafirmo a ação fundamental das 
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saberes musicais por mim experienciados. A Música é a minha forma de me colocar no 

mundo! É por ela que transito por entre subcampos e experiências, e foi por ela que cheguei à 

academia e à docência.  

 

Figura 14 – O campo e os subcampos 

 

Fonte: Elaborada por mim. 
  

Mesmo apreendendo que agora os subcampos atuam mutuamente na inculcação 

do meu habitus, reafirmo que as experiências partilhadas nos subcampos da performance e da 

tecnologia e produção musical condicionam a minha práxis no subcampo da docência. Por 

isso, me defino como um artista/professor, que endossa o seu fazer docente pelas práticas 

musicais experienciadas. Portanto, utilizo-me, como meios docentes, das diversas 

experiências adquiridas pelo trânsito por entre os subcampos, buscando com isso 

desempenhar um papel relevante como professor de Música. Entendo que o professor de 

Artes, mais especificamente o de Música, pode se beneficiar pelas vivências compartilhadas 

na sua trajetória, sejam elas acadêmicas ou não; e, mais do que isso, creio que a sua práxis é 

influenciada por essas experiências, pois os processos e contextos que formam o professor de 
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Música, ou seja, o educador musical, podem ser variados e diversos, não se restringindo ao 

ensino formal de uma graduação em Música.  

Atuando como docente em Música, não vejo que isso não seja uma limitação, mas 

almejo que a minha formação continuada (pós-graduação), consolidada pelas vivências na 

sala de aula, no dia a dia como professor, possa cada vez mais instalar em mim certo habitus 

professoral. Trata-se de ancorar as experiências adquiridas pela trajetória musical com os 

saberes forjados desde a práxis docente. É assim que nos constituímos como docente, levando 

para a sala de aula uma gama de conhecimentos atrelados à prática, mas também constituindo 

saberes e ressignificando experiências com base no fazer docente diário.  

Acredito que o professor é trolhado no decorrer da sua vida, sendo experienciado, 

compartilhando saberes, pois dificilmente uma formação docente se dá somente pela 

graduação em licenciatura. O professor é tudo o que ele viveu, vive e viverá! E é por isso que 

as Histórias de Vida em Formação tem, há pelo menos duas décadas, se consolidado com um 

relevante campo de pesquisa no que diz respeito à formação docente. Não se entender a 

formação do habitus professoral somente pelo viés do ensino acadêmico e formal, mas sim, 

além deste, existem outros processos formativos, sejam eles acadêmicos ou não, sejam eles 

formais, informais ou não formais, ou mesmo sejam eles abissais ou pós-abissais. 

 É chegada a hora de formular novos paradigmas, ou mesmo de não criar mais 

paradigmas! Há que se estar atendo as novas formas de construir os saberes, mesmo que não 

consigamos decifrá-las a princípio. É nesse sentindo que a narrativa autobiográfica, apoiada 

por autores que redefinem um novo modo de pensar o conhecimento e a sociedade, surge com 

uma ponte capaz de transpor as barreiras impostas pelo conhecimento científico, formatado e 

pensado como um projeto de dominação. O poder deve mudar de mãos, ou mesmo ser 

partilhado entre todos. Autores como Luiz Botelho Albuquerque, Carmen Maria Saenz 

Coopat, Pedro Rogério, Henrique Beltrão, Maria Juraci, Eliane Dayse, Maria José, Pierre 

Bourdieu, Maria Candido Moraes, Marie-Christine Josso, Martine Lani-Bayle, José 

Boaventura de Sousa Santos, entre tantos outros, me autorizam e me empoderam como 

produtor de conhecimentos, e, ao produzir estes, desempenho a necessária função de 

descolonizar os saberes! Essa é a grande contribuição da Historia de Vida como aporte teórico 

e/ou metodológico: colonizar o campo de pesquisa com saberes que valorizam a trajetória 

formativa dos agentes/sujeitos inseridos em âmbitos periféricos. Não é abandonar as 

epistemologias do norte, mas sim distinguir aquelas que valorizem e reconheçam as 

epistemologias do sul. São essas e outras ponderações que permeiam a minha pesquisa e que a 
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estruturam com uma visão ética e crítica sobre os processos de formação docente que me 

foram inculcados.  

Portanto, é permeado por novos saberes que nesse instante olho pelo “retrovisor 

da vida” e vejo a estrada percorrida! Também vislumbro o caminho adiante, com outras 

paisagens, outras cenas... E é assim que me faço e me refaço: ciente da transformação vivida e 

experienciada. Tomar as rédeas da sua formação é tomar as rédeas da sua vida, e isso tem um 

poder de transformação inimaginável. Acredito que isso só foi possível pela maturação das 

ideias iniciais, pois, como dito antes, as concepções do meu projeto de pesquisa foram 

mantidas no decorrer do mestrado, mas a produção do trabalho se deu pela assimilação de 

novas reflexões teóricas aportadas por autores que contribuíram para o que designo como o 

desvelamento dos saberes.  

São esses autores/atores/agentes que me encorajaram a (re)constituir a minha 

História de Vida em Formação, delineada por experiências musicais e docentes que 

inculcaram em mim certos habitus; seja musical, docente, professoral, estudantil... São essas 

estruturas que me movem dentro campo, fazendo-me transitar por entre os subcampos, e, mais 

do que isso, é o habitus que pode, desde um determinado campo, nos levar para outros 

campos. Foi isso que o habitus musical fez em mim! Conduziu-me para outros habitus, 

subcampos e campos. Aproximando-me do fim desse ciclo, me vejo como um agente em 

constante luta por um lugar no campo da pesquisa, campo esse recheado de esforço, luta, 

conhecimentos, saberes, mas, sobretudo de sonhos; e os sonhos devem ser vividos, 

experimentados, partilhados e realizados. Que venham outros sonhos, outras pesquisas, outros 

campos... Que a colheita seja frutífera!  

 

 

.  
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