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RESUMO 

 

Este trabalho investiga e descreve, usando os conceitos de campo e de habitus, de Pierre 

Bourdieu, o processo de formação e a trajetória de uma geração de músicos (intérpretes e 

compositores) que atuaram na noite de Fortaleza no período delimitado entre meados da 

década de 1990 e o início dos anos 2000. Ele tem como referências os discos o “Som da Noite 

volume 1”, de 2002, e o “Som da Noite volume 2”, de 2003. Os referidos discos foram usados 

por serem considerados dois marcos da consolidação das trajetórias dos artistas, já que 

ajudaram a divulgar o trabalho dos profissionais fora do ambiente da música da noite e 

serviram como instrumentos de legitimação de suas carreiras tanto entre seus pares como para 

o público. A pesquisa envolve os seguintes aspectos principais: o estudo do processo de 

formação dos cantores da noite (e, consequentemente, do seu habitus musical), a identificação 

das suas trajetórias enquanto profissionais e a consolidação no ambiente em que atuaram. Foi 

feita a busca pelos pontos em comum entre os músicos, tanto nesse processo de formação 

quanto na sua trajetória. Para isso, foram usados os procedimentos metodológicos da pesquisa 

qualitativa e da praxiologia de Pierre Bourdieu. O trabalho procurou respostas para as 

seguintes perguntas: qual o processo de formação dos músicos deste campo musical? Como 

se constituiu este campo? Qual o capital cultural adquirido no processo de formação destes 

músicos? Como se deu o processo de legitimação e reconhecimento no campo musical em 

pauta? Quais as instâncias de consagração? Estas perguntas redundam em uma questão 

central: como estes agentes se tornaram o que são, ou seja, como se tornaram músicos da 

noite?  

 

Palavras-chave: Habitus. Campo musical. Formação. Músico da noite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This work investigates and describes, using Pierre Bourdieu's field and habitus concepts, 

formation and trajectory of a generation of musicians, singers and composers, who performed 

at night in bars and restaurants of Fortaleza between the middle of the 1990s and the 

beginning of the 2000s. It refers to the albums “Som da noite (Sound of the Night) volume 1”, 

released in 2002, and “Som da noite (Sound of the Night) volume 2”,  released in 2003. These 

referred albums are used because they are considered two milestones of consolidation for the 

trajectories of the artists as they helped to make know their work as professionals outside the 

night music scene and served as a way to legitimize their careers both among their colleagues 

and the public. The research involves the following main aspects: study of formation process 

to the night musicians (and, consequently, their musical habitus), identification of their 

trajectories as professionals and consolidation at the environment in which they acted. A 

search was made by recognition of common points among musicians, both in their formation 

process and trajectory. For this, the methodological procedures of the qualitative research and 

Pierre Bourdieu´s praxeology was used. The work looked for answers to the following 

questions: what is the formation process of musicians in this musical field? How was this 

field constituted? What is the cultural capital acquired at the formation process of these 

musicians? How did the process of legitimation and recognition take place in the musical 

field? What were their instances of consecration? These questions turn out to be a central 

query: how did these agents become what they are, i.e., how did they become night 

musicians? 

 

Keywords: Habitus. Musical field. Formation. Night musician. 
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1 APRESENTAÇÃO  

 

“A verdadeira arte não está sujeita às restrições dos 

métodos. Dá inteira liberdade de sentimento ao artista 

que pode criar os seus próprios cânones. A pintura, a 

poesia, a escultura e a música antecederam 

cronologicamente à perspectiva, ao metro, ao estudo da 

plástica anatômica e à batuta – servindo-lhe, depois, 

esses atributos para o seu aperfeiçoamento”. 

(AZEVEDO, 2010, p. 328). 

 

Fortaleza, capital do Ceará, é uma cidade com baixo índice pluviométrico e 

tradição como destino turístico. Esses fatores foram propícios para o desenvolvimento de uma 

intensa vida noturna, movimentando muitos bares e restaurantes. Por esse motivo, a música ao 

vivo é uma atividade bastante presente, tornando-se um fértil terreno para artistas.  

Dentro deste universo, destaca-se uma categoria de profissionais conhecidos como 

cantores ou músicos da noite1. Ela compreende profissionais que cantam em bares, 

restaurantes, hotéis e eventos, acompanhados de outros músicos ou apenas com violão – esta 

última configuração, a mais frequente. Seu trabalho se caracteriza por jornadas regulares de 

atividade vocal, ao longo da semana, de no mínimo duas horas de trabalho por dia, com ou 

sem intervalo, na maioria das vezes começando depois das 20 horas. Por causa da sua rotina, 

os músicos da noite raramente trabalham em empregos regulares diurnos.  

As atividades da categoria profissional acima descrita remetem ao objeto de 

estudo deste trabalho, que é o processo de formação do habitus musical de uma geração de 

artistas da noite de Fortaleza que atuou neste ambiente entre meados dos anos 1990 e 2000. 

Os artistas pertencentes a esta geração e que são abordados na presente análise são David 

Duarte, Gilmar Nunes, Júnior Colares, Robston Medeiros, Rogério Franco, Melquíades Ferraz 

e Paulo Façanha. 

A escolha destes artistas se deu a partir de um critério específico, que foi o 

lançamento, de duas edições de uma obra chamada “O som da noite”, sendo a primeira em 

2002 e a segunda em 2003. Dos sete artistas abordados neste trabalho, seis tiveram 

participação em pelo menos uma das obras: David Duarte, Júnior Colares, Robston Medeiros, 

Melquíades Ferraz e Paulo Façanha estão presentes seja como compositores ou intérpretes (ou 

                                                 
1
 Não há, na literatura, uma categorização para “músico da noite” ou “músico de barzinho”. O conceito usado em 

trabalhos pesquisados é o do senso comum, partindo do pressuposto de que ele dispensa explicações mais 

aprofundadas. Para este trabalho, também foi considerado o uso corrente desta expressão (NOTA DO AUTOR). 
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ambos) e Gilmar Nunes como compositor. A seguir, imagens das capas dos dois discos. Nos 

Anexos B e C deste trabalho estão disponíveis imagens dos encartes de ambas as edições. 

 

Figura 1 – “Som da noite” (primeira edição) 

 

 Fonte: Imagens escaneadas pelo autor.  

 

Figura 2 – “Som da noite” (segunda edição) 

 

Fonte: Imagens escaneadas pelo autor a partir dos exemplares originais do seu acervo. 

 

Os dois discos, como será mostrado ao longo deste trabalho, SÃO considerados as 

principais referências do campo em estudo, e por isso foram utilizados como critério de 
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seleção dos agentes entrevistados para a presente pesquisa. Eles são relevantes para a história 

da música cearense por vários fatores. Foram obras produzidas em estúdios locais, com 

instrumentistas do Estado e proporcionaram para os artistas um feito raro, que foi a execução 

em rádios comerciais de Fortaleza – fora do circuito cultural de rádios públicas - e uma 

aceitação do público que trouxe projeção para os artistas que eram mais conhecidos no 

ambiente da música da noite. 

As duas edições do “Som da noite” ajudaram a revelar, para um grande 

contingente de ouvintes a riqueza do trabalho de uma geração de músicos que se aprendeu seu 

ofício nos bares e desenvolveu uma técnica própria de cantar, atrair o público e tocar o violão 

na chamada “escola da noite”. Um dos aspectos mais importantes em relação a esse processo 

de aprendizado é que ele se deu fora do sistema de ensino formal. A partir desta experiência 

na “escola da noite”, os músicos também desenvolveram habilidades que os levaram para 

palcos e trabalhos que foram além do circuito de bares. 

Como já foi dito, seis dos sete músicos abordados neste trabalho têm relação com 

as duas edições do “Som da noite”. O sétimo músico desta geração, que é Rogério Franco, foi 

incluído porque sua trajetória tem características próximas às dos demais, considerando 

fatores como idade, locais de apresentação, repertório, forma de aprendizado, técnica e estilo 

musical, logo sua trajetória contribui para a compreensão do que se busca analisar neste 

trabalho. Os pontos em comum, que foram revelados ao longo da pesquisa, serão expostos 

com detalhes mais adiante.  

Os artistas analisados representam uma geração que trabalhou com um conceito 

estético de música que os uniu em torno da busca pela qualidade, seja em relação à 

preocupação com a técnica vocal, ao respeito com o público e com o ofício de músico, à 

escolha de um repertório com letras e harmonias sofisticadas e a revelação de uma forma de 

aprendizado musical que, fora das metodologias bem definidas do sistema de ensino formal, 

desenvolveu seus próprios caminhos e se revelou não menos importante. 

As explicações sobre a relevância das edições do “Som da noite” e a trajetória de 

formação musical dos artistas da noite abordados serão mais bem detalhadas no presente 

trabalho, nos capítulos posteriores. Antes deste detalhamento, no entanto, com o objetivo de 

contextualizar melhor os leitores sobre estes artistas, segue uma breve identificação de cada 

um deles.  
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Figura 3 – Foto de David Duarte: captura de tela do vídeo do 

programa Identidade Cultural, da TV Assembleia 

 

Fonte: Captura de tela realizada pelo autor. Disponível no endereço: 

<https://www.youtube.com/watch?v=wqFFn1xZ7mU>. 

 

David Duarte de Farias nasceu em 10 de setembro de 1966 em Fortaleza. 

Começou seu processo de formação musical tocando flauta doce por volta de 12 anos. Mas já 

na infância costumava ouvir os discos de sua única irmã, dois anos mais velha que ele, onde 

cantava junto temas de novelas. Suas primeiras experiências foram em grupos religiosos de 

jovens na paróquia Paróquia Nossa Senhora das Dores, no bairro Otávio Bonfim, que fica no 

entorno da avenida Bezerra de Menezes2, e participando de bandas e festivais musicais nos 

colégios Cearense e Júlia Jorge. Aos 14 anos, descobriu o violão como seu principal 

instrumento.  

O músico considera o início oficial de sua carreira um show no Teatro 

Universitário Pascoal Carlos Magno, no bairro Benfica, região de intensa atividade cultural 

principalmente por abrigar um campus da Universidade Federal do Ceará, a maior e mais 

importante do Estado. Por volta de 16 anos, David teve sua inserção em bares da cidade, 

particularmente na região da avenida Bezerra de Menezes, compreendendo os bairros Monte 

Castelo e São Gerardo – próximos do bairro Otávio Bonfim, onde ele morava.  

Antes dos 20 anos de idade, David morou em São Paulo e atribui a esse período o 

fato de ter uma formação musical mista: ao mesmo tempo em que atuava em bares e casas 

noturnas da capital paulista, participou de um grupo de música instrumental e outro grupo 

vocal e teve oportunidade de estudar teoria musical em uma escola. O encerramento dos 

                                                 
2 Um dos principais corredores comerciais de Fortaleza, a avenida Bezerra de Menezes corta quatro bairros 

populosos da cidade: Monte Castelo, Otávio Bonfim, Parquelândia e São Gerardo. Também é importante ligação 

rodoviária com vias que levam ao litoral oeste do Ceará. Nas décadas de 1980 e 1990, a avenida era uma das 

referências de vida noturna da cidade, com muitos bares e restaurantes (NOTA DO AUTOR). 
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estudos no sistema formal de ensino, lembra David, se deu porque o violão não “era um 

instrumento muito prestigiado nessa época” (14 de setembro de 2016). David Duarte, ao lado 

de Paulo Façanha e Junior Colares, participa da primeira edição do disco “O som da noite”. 

Tem em sua carreira três discos solo que são autorais: “Dentro do sonho”, de 1997, “Palavra 

música”, de 2002, e “Essência”, de 2005. 

Além da atividade como músico da noite, David Duarte tem uma carreira 

consolidada por shows, participação em festivais e como compositor de jingles. 

 

Figura 4 – Foto de Gilmar Nunes de Vasconcelos 

 

Fonte: Acervo pessoal do cantor. 

 

Gilmar Nunes de Vasconcelos nasceu em Fortaleza no dia 19 de maio de 1964. É 

filho de João Adelino de Vasconcelos, funcionário público, e Maria do Livramento Nunes de 

Vasconcelos, professora. Criado em uma família de apreciadores de música – a mãe, segundo 

ele, é afinada, e o pai, apesar não tocar nenhum instrumento, sempre gostou de cantar e 

costumava fazer serenatas -, ele começou a se interessar por instrumentos musicais aos 16 

anos em Tianguá, cidade distante aproximadamente 320 km de Fortaleza. As primeiras notas 

foram em flauta doce e teclados Hering. “Mas quando tive contato com o violão, me 

apaixonei” (8 de abril de 2015), lembra ele. 

O aprendizado do instrumento se deu através da troca de informações com 

amigos, com quem tocava junto, e através de revistas de música que eram compradas em 

bancas de jornais. Mas o pai, por medo de que caísse na “boemia”, conceito associado à 

atividade musical e a hábitos como beber e usar drogas, não o estimulou a seguir a carreira de 
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músico. Com isso, Gilmar cursou Tecnologia de Construção Civil em Sobral. A música, no 

entanto, continuou presente em sua trajetória.  

Em 1985, o artista ganhou um festival universitário de música em Sobral. O 

prêmio lhe deu projeção e, fez com que passasse a ser chamado para tocar na cidade. As 

atividades, no entanto, eram vistas apenas como um “bico” que ele conciliava com o trabalho 

no setor de construção civil. E foi este último que o trouxe para Fortaleza em 1988. Dois anos 

depois, no entanto, a obra acabou e o deixou desempregado.  

Gilmar, que tinha então 25 anos, aproveitou o fato de já conhecer músicos na 

capital cearense e passou a frequentar alguns bares. Um dia, passou no Chopin e Bar, no 

Shopping Aldeota, onde estava tocando o amigo Rogério Franco, e deu uma canja. Com isso, 

conseguiu uma vaga no local e, assim, iniciou sua carreira de músico profissional.   

A partir de 1994, de volta a Tianguá, Gilmar começou a tocar em bares da sua 

cidade e de municípios próximos, como Sobral, Ubajara e Itapipoca. Dois anos depois, de 

volta a Fortaleza, começou a tocar em bares da Praia de Iracema, bairro que, naquela década, 

tinha intensa atividade noturna e muitas opções de música ao vivo. 

Gilmar gravou, em 2006, o disco autoral “Pra Falar de Amor”. Além disso, teve 

participação nos discos “Coquetel de Canções”, produzido em Itapipoca (cidade a 

aproximadamente 140 km de Fortaleza), e “Futuro e Memória”. O artista é, ao lado de 

Dawlton Moura e Paulo Façanha, um dos autores da canção “Tantos versos”, que faz parte do 

disco “O som da noite 2”. 
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Figura 5 – Foto de Júnior Colares (em pé) com Paulo Façanha ao violão 

 

Fonte: Acervo pessoal do cantor. 

 

Maurício Colares Cavalcante Júnior, mais conhecido como Júnior Colares, nasceu 

em 30 de agosto de 1970, em Quixeramobim, cidade distante aproximadamente 210 km de 

Fortaleza. É filho de Maurício Colares Cavalcante, funcionário público, e Maria Íris Moreno 

Cavalcante, dona de casa, e o caçula de uma família de 11 filhos. De formação autodidata na 

música, sempre gostou de cantar, desde criança, e teve sua primeira experiência musical mais 

marcante aos 13 anos, quando ganhou um violão. Através de um amigo, teve oportunidade de 

se apresentar no Chopileque, bar que havia na região da avenida Beira-mar de Fortaleza na 

década de 1980. A partir da experiência, foi convidado para cantar no local e começou sua 

carreira de músico da noite. Trabalhou como cantor até o fim da década de 1990. Em 2005, 

teve nova experiência na música, desta vez com a banda Soulpop, dedicada ao resgate de um 

repertório pop dos anos 1980. A experiência durou até 2010. Mesmo não sendo mais músico 

da noite, continua trabalhando na área como produtor, proprietário de um estúdio e locando 

equipamentos para shows. Júnior Colares foi o principal idealizador e executor do projeto que 

resultou nas duas edições do disco “O som da noite”.   
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Figura 6 – Foto de Melquíades Ramos Ferraz: captura de tela do vídeo 

“Incompatibilidade de gênios” 

 

Fonte: Captura de tela realizada pelo autor. Disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=yMYdh-bTSeQ>. 

 

Melquíades Ramos Ferraz nasceu em sete de novembro de 1969 em Juazeiro do 

Norte, cidade localizada a aproximadamente 400 km de Fortaleza. É filho de Maria José 

Ramos Ferraz, costureira, e Aderval Ferraz Nogueira, que ele define como “artista, um cara 

que foi alfaiate, sapateiro, músico, barbeiro e, nos últimos anos de vida, vendia ouro” (11 de 

janeiro de 2018). 

Caçula entre nove irmãos, Melquíades deve seu interesse por música à influência 

da família, que tinha vários instrumentistas. Movido por uma curiosidade que começou desde 

cedo, ele procurou estudar a arte em uma escola formal em Recife, para onde se mudou na 

adolescência para fazer cursinho pré-vestibular. Era o Conservatório Pernambucano de 

Música, onde permaneceu por dois anos. Seu sonho era violonista clássico.  

A experiência na escola formal de música, segundo ele, foi um pouco frustrante 

porque a estrutura didática e curricular não previa alunos iniciantes com 17 anos.  “Nessa 

época, me deparei com a triste realidade de que quanto mais tarde você chega ao 

conservatório, menos chance tem de ter aulas com um professor no instrumento. Eu cheguei 

muito ‘velho’, já estava com 17 anos. A prioridade era para crianças com 10, 11 anos” (dia 23 

de agosto de 2016), lembra Melquíades. 

Em paralelo com as aulas no conservatório, ele entrou para o Centro de Educação 

Musical de Olinda, na tentativa de ter mais contato prático com o violão. Músico disciplinado, 

Melquíades considera a noite sua “grande escola” e atribui a exigências inerentes a esse 

ambiente, como agradar o público e prender sua atenção com uma boa performance, o 



21 

 

estabelecimento de uma rotina de práticas musicais que, em determinada época da sua vida, 

chegou a seis horas de exercícios por dia com o violão. 

Melquíades foi músico da noite de Fortaleza até 2016, ano em que foi contratado, 

após passar por um processo de seleção, do espetáculo Ceará Show, produção criada pela 

empresa Beach Park Entretenimento para contar a história do Estado através de apresentações 

musicais. Ele ficou neste trabalho até janeiro de 2018. O artista é um dos intérpretes da 

segunda edição do disco “O som da noite”. 

 

Figura 7 – Foto de Paulo Sérgio Sindeaux Façanha: captura de tela do 

vídeo “Tributo a Raimundo Fagner” 

             

Fonte: Captura de tela realizada pelo autor. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=3IAu8Xc5Bmk>. 

 

Paulo Sérgio Sindeaux Façanha nasceu em quatro de junho de 1967, em Fortaleza. 

É filho de Agrício Araújo Façanha, taxista, e Maria de Socorro Sindeaux, dona de casa. 

Sétimo filho de uma família de oito irmãos, teve sua influência musical começando pelo pai, 

que é violonista e já teve uma composição gravada pelo também violonista cearense Nonato 

Luiz3. O irmão, Marcos Façanha, é violinista. “Nasci dentro da música, ouvindo chorinho, 

porque meu pai tinha um grupo. Eu cantava, acompanhado pelo meu irmão, mas ele foi para a 

Europa e comecei a estudar violão, sozinho, mesmo, para me acompanhar cantando. Aprendi 

vendo revistinhas que existiam no meu tempo, como Violão & Guitarra e com vídeos de 

artistas, procurando tirar as músicas” (6 de fevereiro de 2018), afirma ele. 

                                                 
3 Raimundo Nonato de Oliveira, conhecido como Nonato Luiz, é um violonista, compositor e arranjador 

cearense, dono de uma obra musical com centenas de composições. Seu primeiro álbum foi lançado em 1980 e 

sua discografia é composta por muitos trabalhos autorais. Como concertista, possui uma carreira internacional 

consolidada, por apresentar-se em várias partes do mundo, principalmente pelo continente europeu, por onde faz 

excursões periodicamente (NOTA DO AUTOR). 
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Autodidata, Paulo Façanha tentou cursar Licenciatura em Música na Universidade 

Estadual do Ceará (Uece), mas não conseguiu porque as aulas eram pela manhã, o que se 

tornou incompatível com sua atividade de músico da noite, iniciada aos 17. Ele considera o 

ambiente da noite a sua “maior escola”, por proporcionar aprendizados como a execução de 

músicas de todo o mundo e de todos os ritmos e a habituação com o palco. 

Em julho de 2017, Paulo Façanha celebrou 50 anos de carreira musical com um 

show na capital cearense que contou com a presença de artistas como Júnior Meirelles4, Max 

Viana (filho do cantor e compositor Djavan5), Eudes Fraga6, Adelson Viana7, Telo Borges8, e 

Jorge Vercillo9. 

                                                 
4 Cantor, compositor e multi-instrumentista, Junior Meirelles já dividiu o palco com grandes nomes da MPB, 

como Paula Lima, Jorge Vercillo e Ney Matogrosso. Em 2012 participou da primeira edição do programa “The 

Voice Brasil”, da Rede Globo (NOTA DO AUTOR). 
5 Djavan Caetano Viana é um cantor, compositor, produtor musical e violonista alagoano. Desde o início da 

carreira, na década de 1970, lançou inúmeros sucessos da MPB, como “Seduzir”, “Flor de Lis”, “Lilás”, 

“Pétala”, “Se”, “Nem Um Dia”, “Eu te Devoro”, “Açaí”, “Segredo”, “A Ilha”, “Faltando um Pedaço”, “Oceano”, 

“Esquinas”, “Samurai”, “Boa Noite” e “Acelerou”. As informações sobre os nomes consagrados da música 

brasileira que estão descritos nas notas de rodapé deste trabalho tiveram como referência o “Dicionário Cravo 

Albin da Música Popular Brasileira, disponível em dicionariompb.com.br (NOTA DO AUTOR). 
6 Antônio Eudes Fraga de Queiróz, conhecido como Eudes Fraga, é um compositor, violonista e cantor cearense. 

Tem em sua trajetória apresentações ao lado de artistas como Zezé Mota, Marcos Valle e composições com 

Fausto Nilo e Paulo César Pinheiro (NOTA DO AUTOR). 
7 Adelson Viana é um acordeonista, tecladista, compositor, arranjador e produtor musical cearense. Como 

instrumentista, atuou por um longo tempo ao lado do cantor e compositor cearense Raimundo Fagner, se 

apresentando também em shows de Zeca Baleiro, Dominguinhos, Ednardo, Lenine, Naná Vasconcelos, Paulo 

Moura, Fausto Nilo, Nonato Luiz e Waldonys (NOTA DO AUTOR).NS NONATO LUISSÉS, DENTRE  
8 Marcelo Wilson Fragoso Borges, conhecido como Telo Borges, é irmão do compositor Lô Borges, um dos 

integrantes do grupo de artistas mineiros que ficou conhecido como Clube da Esquina. Com 17 anos, compôs a 

música “Vento de Maio”, que foi gravada por Lô Borges e Elis Regina. A partir do álbum “Sol de Primavera”, 

passou a integrar a banda de Beto Guedes. Em 2003, recebeu o Grammy Awards pela música intitulada 

“Tristesse” em parceria com Milton Nascimento (NOTA DO AUTOR). 
9 Jorge Luiz Sant´anna Vercillo, conhecido como Jorge Vercillo, é um cantor, compositor e músico carioca. Tem 

emplacado sucessivos hits nacionais nas rádios e nas trilhas sonoras de novela desde os anos 1990, com “Praia 

nua”, “Fênix” e “Encontro das águas” (NOTA DO AUTOR). 
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 Figura 8 – Foto de Robston Augusto de Medeiros 

 

Fonte: imagem obtida no Blog do Mistura Cenários. Disponível em: 

<http://blogdomisturacenarios.blogspot.com/2011/10/robston-medeiro-canta-chico-

buarque.html>. 

 

Robston Augusto de Medeiros nasceu em 14 de março de 1969, em Fortaleza. É filho 

de José Augusto de Medeiros, policial militar reformado, e Maria Nazaré Barbosa de 

Medeiros, comerciante. O mais velho dentre cinco irmãos, começou a se interessar por música 

ainda na infância, influenciado pela família – seu pai, apesar de não cantar nem ser um 

instrumentista, gostava de ouvir artistas como Nelson Gonçalves10, Orlando Silva11 e Roberto 

Carlos12.  

Seu interesse por violão começou aos 14 anos, em um centro comunitário perto de 

sua casa onde fazia natação. “Lá tinha salas de música, eu via o professor ensinando e isso 

despertou meu interesse” (12 de março de 2015), lembra Robston. Um ano, decidiu largar a 

atividade esportiva para aprender um instrumento. Passou, então, a tocar violão e cantar 

canções de Roberto Carlos para os amigos do bairro.  

                                                 
10 Antônio Gonçalves Sobral foi um cantor e compositor gaúcho. “Foi considerado um dos maiores cantores do 

Brasil, cuja atuação perdurou de 1941 até sua morte em 1998” (INSTITUTO CULTURAL CRAVO ALBIN, 

2018). 
11 Orlando Garcia da Silva foi um cantor carioca. Pelo enorme sucesso de público que teve ao longo de sua 

trajetória, ficou conhecido como o “cantor das multidões” (NOTA DO AUTOR).   
12 Roberto Carlos Braga é um cantor e compositor capixaba. Um dos artistas brasileiros de maior sucesso de 

público do século XX, ele tem uma obra de mais de 220 canções e aproximadamente 90 discos lançados (NOTA 

DO AUTOR). 
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Depois disso, influenciado por uma empregada doméstica que trabalhava na sua casa, 

conheceu as obras do músico alagoano Djavan, e a experiência o levou a outros nomes da 

MPB, como Chico Buarque13, Vinicius de Moraes14 e Toquinho15, entre outros.  

Sua atividade na noite de Fortaleza começou aos 18 anos, em bares dos bairros 

José Walter e Itaperi, no entorno da sua casa. A partir dessa experiência, um amigo que tocava 

em uma barraca na Praia do Futuro lhe deu oportunidade para uma canja, o que abriu espaço 

para locais em outras regiões da cidade.  

A atividade como músico da noite permitiu a Robston se apresentar em bares e 

casas noturnas de Cabo Verde, na África, e Portugal, na Europa. Em sua carreira profissional, 

ele lançou os discos “História de amor” (autoral) e “Barzinho by night” (regravações de 

composições de outros autores).   

Este último disco, vale ressaltar, é ilustrativo do ambiente e do repertório que fez 

parte da formação dos músicos abordados neste trabalho. Não só pelo nome em si, “Barzinho 

by night”, mas pela seleção de músicas que pode ser vista na imagem a seguir, da sua 

contracapa, o disco é uma materialização da trajetória de Robston que ajuda a compreender 

melhor o objeto da presente pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Francisco Buarque de Hollanda é um cantor, compositor e escritor carioca. Iniciou sua carreira como 

compositor, na década de 1950, acumula uma discografia que envolve mais de 60 obras, entre CDs e DVDs. É 

um dos maiores nomes da MPB, autor de sucessos como “A banda”, “Vai passar”, “Construção”, “Roda Viva” e 

“Todo sentimento”, dentre outras músicas (NOTA DO AUTOR). 
14 Marcus Vinícius de Mello Moraes foi um poeta, compositor brasileiro, dramaturgo e diplomata carioca. É o 

autor de clássicos da MPB, como “Garota de Ipanema”, “Gente humilde”, “Aquarela”, “A casa”, “Canto de 

Ossanha”, “Insensatez”, “Eu sei que vou te amar” e “Chega de saudade” (NOTA DO AUTOR). 
15 Antonio Pecci Filho é um cantor, compositor e violonista paulistano. Foi um dos grandes parceiros de Vinícius 

de Moraes, com quem compôs sucessos da MPB como “Tarde em Itapuã”, “O filho que eu quero ter” e “Regra 

três” (NOTA DO AUTOR). 
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Figura 9 – Foto da contracapa do disco Barzinho By Night Disco  

 

Fonte: Acervo pessoal de Robson Medeiros. 

 

Estão presentes, no repertório, características que serão mais bem detalhadas ao 

longo do presente trabalho, como o ecletismo de uma música da noite moldada para agradar 

um público diversificado em relação à preferência por estilos e a preocupação com a 

qualidade de letras e harmonias. Note-se que o disco é de 2006 e há canções de artistas que se 

consagraram nacionalmente após a década de 2000, como o cantor e compositor mineiro 

Vander Lee. Mas o repertório de qualidade é uma marca que está presente em todo o disco.  

  

Figura 10 – Foto de Rogério Franco Pereira 

 

Fonte: Acervo pessoal do cantor. 
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Rogério Franco Pereira nasceu em 18 de janeiro de 1964 em Fortaleza. É filho de 

Manoel Irismar Pereira, músico e escritor, e de Maria José Franco Pereira, professora. É o 

filho do meio de três irmãos – o mais velho é Rodger Rogério, um dos integrantes do Pessoal 

do Ceará. Teve formação inicial autodidata e começou suas primeiras experiências musicais 

na adolescência, com colegas do Colégio Redentorista – entre eles estava o cantor e 

compositor Edmar Gonçalves, o instrumentista Carlinhos Crisóstomo e o cantor conhecido na 

noite de Fortaleza como Luciano Robô. Foi assíduo frequentador de eventos culturais do 

Benfica, bairro com forte presença universitária e tradição, em Fortaleza, como palco de 

apresentações artísticas. Ainda na sua trajetória de formação musical, fez o curso de 

Licenciatura em Música da Universidade Estadual do Ceará. 

Sua entrada na música da noite se deu entre o fim da década de 1980 e o início da 

década de 1990. É contemporâneo de Paulo Façanha, a quem ia ver tocar no bar Big Ben, nas 

proximidades da avenida Aguanambi16. Em sua trajetória profissional como músico da noite, 

Rogério lançou os discos “Estação Fronteira”, em 1995, e “Raso da Catarina”, em 1999, este 

último a partir da gravação de um show realizado no bar The Wall. Também foi produtor do 

disco “Inverno e verão”, do cantor e compositor Tino Freitas, em homenagem ao bar de 

mesmo nome que foi um local emblemático da atividade de músicos de MPB de Fortaleza no 

entre o fim da década de 1980 e o início da década seguinte. 

Devido a um problema de saúde nas cordas vocais, que o impediu de continuar 

cantando com frequência, Rogério interrompeu a atividade de músico da noite e passou a 

atuar como produtor de discos e shows. 

A partir desta apresentação, o tópico seguinte irá introduzir alguns conceitos 

importantes para a compreensão do estudo da trajetória dos artistas da noite e de como a 

formação destes (com aspectos que envolvem fatores culturais, experiências e métodos que, 

embora não sejam tão bem definidos com os do sistema de ensino formal, também têm seu 

rigor) mostra sua relevância no universo de conhecimento musical e pode contribuir para a 

construção de novas referências em relação à qualidade da música produzida por estes 

artistas. 

 

                                                 
16 Começando no Bairro de Fátima, região predominantemente de classe média, a avenida Aguanambi é um 

caminho que vai até o litoral de Fortaleza através de sua continuação, que é a avenida Dom Manuel. É um 

importante corredor comercial da cidade e no seu entorno até hoje se localizam bares bastante frequentados, 

alguns com música ao vivo (NOTA DO AUTOR). 
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1.1 Uma pesquisa para revelar músicos e me revelar como músico  

 

 

“Um dia eu vi numa estrada 

um arvoredo caído 

Não era um tronco qualquer. 

Era madeira de pinho 

e um artesão esculpia 

o corpo de uma mulher 

Depois eu vi 

pela noite 

o artesão nos caminhos 

colhendo raios de Lua 

Fazia cordas de prata 

que, se esticadas, vibravam 

o corpo da mulher nua 

E o artesão, finalmente, 

nesta mulher de madeira, 

botou o seu coração 

e lhe apertou contra o peito 

e deu-lhe nome bonito 

e assim nasceu o violão. 

Violão”. 

(Paulo César Pinheiro e Sueli Costa) 

   

O caminho profissional dos artistas que fazem parte do campo musical estudado 

envolve uma formação cultural e um processo de aquisição de conhecimento que se deu fora 

do ambiente da escola. Esta formação é considerada relevante por Bourdieu, na medida em 

que é uma forma de garantia da integridade cultural das classes. De acordo com o autor, “a 

transmissão da cultura e, particularmente do que se designa por cultura geral, encontra-se a 

cargo tanto da escola como da família” (BOURDIEU, 2007b, pág. 216).  

O processo de aprendizado feito através da escola é um meio de guiar a trajetória 

de formação com “regras que definem a maneira canônica de abordar as obras de acordo com 

seu nível em uma hierarquia consagrada” (BOURDIEU, 2007b, pág. 214). No entanto, 

também é possível apreender o conjunto de símbolos e sistemas de pré-conhecimentos 

necessários para assimilar novos conteúdos, seja pela interação com outras pessoas ou de 

forma autodidata. 

 

Pode-se distinguir de imediato o autodidata do homem formado pela escola. Por não 

poder contar com itinerários reconhecidos, o autodidata de La Nausée de Sartre se 

põe a ler, por ordem alfabética, todos os autores possíveis [...] Nem por isso, aos 

olhos dos que levaram a cabo o trajeto regulamentado que define o cursus, uma 

cultura adquirida segundo um trajeto a tal ponto singular se oporia sempre a uma 

cultura acadêmica, assim como uma floresta agreste se opõe a um jardim de estilo 

francês (BOURDIEU, 2007b, p. 214-215).  

 

Ou seja, a escola é encarregada de seguir “princípios de organização” 

(BOURDIEU, 2007b, p. 215) para estruturar um processo aprendizagem baseado na 
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ampliação de “sistemas de pré-conhecimento típicos” (BOURDIEU, 2007b, p. 214) que 

podem torna-lo mais eficiente. Mas um acúmulo de conhecimento feito de forma autodidata 

ou fora do sistema de ensino formal não se opõe a ele. Ambos os processos são válidos. “A 

transmissão da cultura, particularmente do que se designa por cultura geral, encontra-se tanto 

a cargo da escola como da família, tanto a família de procriação como a família de 

orientação” (BOURDIEU, 2007b, pág. 216). Esta última “família de orientação”, ao qual o 

autor se refere explicando que “inúmeros ‘cientistas’ possuem mulheres dotadas de uma 

formação literária” (BOURDIEU, 2007b, pág. 216), este trabalho interpreta como aquela 

formada pelas pessoas com os quais os artistas conviveram e trocaram conhecimento – 

particularmente aquelas com as quais eles puderam, através de uma convivência próxima, 

adquirir conhecimento musical. 

A importância das interações sociais e o contexto cultural, em uma visão bem 

mais ampla do processo de aprendizados e assimilação de saberes que aquele estabelecido no 

sistema de ensino formal, também são abordados por Stuart Hall, que os descreve como 

bastante relevantes, quando se estuda os elementos formadores dos indivíduos e de suas 

identidades. De acordo com o autor, é preciso considerar “a centralidade da cultura na 

constituição da subjetividade, da própria identidade e da pessoa como um ator social” (HALL, 

1997, p. 23-24).  

Considerando a abordagem descrita acima sobre autodidatismo, subjetividade e 

identidade, na qualidade de músico e pesquisador também estou implicado na questão central 

que envolve este trabalho. Desta forma, registro que toda essa geração de artistas faz parte do 

meu processo de formação como instrumentista e cantor.  

Descrever o processo de formação, a trajetória e a consolidação do trabalho dos 

representantes do campo a partir deste processo de formação mais amplo, que envolve saberes 

acumulados na família, nas interações sociais e no aprendizado obtido no contexto cultural é, 

de certa forma, contar também a minha história.  

Comecei minha carreira como músico profissional autodidata na década de 1990. 

Sou contemporâneo de muitos dos artistas que este trabalho aborda, cheguei a tocar com 

alguns deles e vi muitas de suas apresentações, além de reproduzir, nas minhas performances, 

composições de colegas como Robston Medeiros e Paulo Façanha.  

 

Uma vez a pessoa reintegrada em sua história, reconhecida através da realidade de 

sua vivência sensorial, emocional e cotidiana, ela pode assim encontrar nela os 

vestígios de seus predecessores (sobretudo no sentido psíquico e simbólico) para 

poder existir melhor fora deles. É a partir de tais bases que é possível, a cada um, 

construir sua própria ficção. Integrada em uma perspectiva piramidal, a pessoa 
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poderá ocupar, em uma linhagem e em uma cultura social, o lugar que ela fará seu 

(PASSEGGI, 2008, p. 311). 

 

Ao longo da pesquisa, um importante achado foi a minha própria identificação 

como músico profissional. Embora nunca tenha tido a música como única atividade e fonte 

de renda, através da observação da trajetória dos artistas abordados neste trabalho pude 

enxergar com mais clareza que há anos esse ofício está na minha vida. Notei também que em 

um período já superior a 20 anos, o violão, as madrugadas, o linguajar dos músicos da noite, 

o repertório de MPB dos colegas que eu tanto admirava, tudo isso fazia parte da minha 

rotina. 

O trabalho me permitiu, ainda, apreender meu próprio valor e o valor dos saberes 

que acumulei ao longo de todos os anos de atividades ligadas à música. Além de me fazer 

notar a importância dessa parte da minha vida, que, se não havia sido colocada em segundo 

plano, como algo inferior aos meus outros trabalhos e profissões, não tinha, até então, sido 

valorizado da forma que penso que merece.  

A partir deste contato próximo com os artistas, a pesquisa teve a intenção, com o 

olhar distanciado que um trabalho acadêmico permite, de dar luz a uma categoria de 

trabalhadores da música cearense (entre os quais eu me incluo), além de descrever e 

compreender o seu processo de aprendizado musical. 

De formação essencialmente autodidata, os artistas abordados por este trabalho 

acumularam um conjunto de saberes que não são legitimados por títulos ou diplomas emitidos 

pelo sistema de educação formal - sistema este que a presente pesquisa considera, para efeito 

conceitual, o definido por Libâneo como: 

 

Tudo o que implica uma forma, isto é, algo inteligível, estruturado, o modo como 

algo se configura. Educação formal seria, pois, aquela estruturada, organizada, 

planejada intencionalmente, sistemática. Neste sentido, a educação escolar 

convencional é tipicamente formal (LIBÂNEO, 2010, p. 88). 

 

Em relação à importância do conhecimento adquirido fora do ensino formal pelos 

artistas do campo musical abordado neste trabalho, Bourdieu e Passeron afirmam que, embora 

o valor do trabalho de um profissional seja usualmente, na sociedade, percebido como 

diretamente proporcional ao valor escolar dos seus títulos, é preciso levar em conta a 

legitimidade de processos de formação que não têm um diploma do sistema formal para 

referenda-los.  

Os autores citam a prática bastante usual de remunerar os profissionais sem 

diploma com valores menores que os praticados para aqueles que o têm, ressaltando que ela é 
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injusta e que o trabalho exercido por quem teve formação fora da escola também tem sua 

relevância:  

 

Não se compreenderia de outra maneira que tantos postos profissionais pudessem 

ser ocupados, a títulos diferentes e com remunerações desiguais, por indivíduos que 

(na hipótese mais favorável à fiabilidade do diploma) só se diferenciam pelo grau 

em que foram consagrados pela Escola. Todas as organizações contam com esses 

“substitutos” que estão condenados pela ausência de títulos escolares a uma posição 

subalterna, ainda que sua eficácia técnica os torne indispensáveis [...] (PASSERON; 

BOURDIEU, 1992, p. 173-174).  

 

Foi através da “escola” da música da noite que estes artistas consolidaram suas 

trajetórias e firmaram seus nomes no cenário musical cearense e passaram a ser reconhecidos 

profissionalmente pela sociedade e por outros artistas locais e nacionais. Graças a essa 

formação, eles adquiriram conhecimentos teóricos e práticos para compor canções, se 

tornarem intérpretes e desenvolverem outras atividades para além dos bares, mas também 

ligadas à música, como apresentações em shows e eventos e criação de jingles.  

Outro aspecto a ser ressaltado é que este trabalho analisa, à luz das correntes de 

teóricos da Sociologia e da Educação, aspectos da prática e da fruição da música que, pelo 

termo “popular”, usado para designá-la, ainda sofre preconceito por não se enquadrar no 

rigor da música erudita. Em nossa avaliação, no entanto, ela merece e precisa ser estudada 

por sua importância e seu alcance entre os diversos tipos de público.     

Embora grande parte da análise musicológica tome a tradição ocidental erudita por 

objeto exclusivo (por vezes acrescida de desenvolvimentos e tendências hodiernas 

dessa mesma tradição), de um ponto de vista sociológico não faz sentido 

negligenciar toda uma série de práticas musicais (normalmente rotuladas de 

populares) em favor daquela, por maior que seja a sua mais valia estética ou 

acadêmica (CAMPOS, 2007, p. 76). 

 

Diante do exposto e da necessidade de dar luz a esta geração de músicos locais e o 

cenário no qual construíram suas trajetórias, este trabalho encontrou resposta para as seguintes 

perguntas: como se constituiu o campo musical formado por artistas da noite de Fortaleza que 

atuaram em um universo específico de bares e locais da cidade entre a segunda metade da 

década de 1990 e a primeira da década de 2000? Qual o processo de formação dos músicos 

deste campo musical? Qual o capital cultural adquirido no processo de formação destes 

músicos? Como se deu o processo de legitimação e reconhecimento no campo musical em 

pauta? Quais as suas principais instâncias de consagração? Estas perguntas, vale ressaltar 

redundam na questão central para a qual esta análise encontrou resposta: como estes agentes 

se tornaram o que são, ou seja, como se tornaram músicos da noite? 
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Descrever o processo de formação destes músicos, mostrar os seus saberes e 

explicitar como, através da sua formação na noite de Fortaleza, eles se legitimaram enquanto 

profissionais, procedimentos aos quais este trabalho se propõe, poderão ajudar no processo de 

valorização desta categoria. É fato que o senso comum tem a atividade musical como algo 

lúdico – especialmente no caso dos músicos da noite, no qual por muitas pessoas ela sequer é 

vista como uma profissão. “O músico trabalha enquanto se diverte” (COLI, 2008, p. 91) é 

uma frase bastante disseminada pela sociedade.  

Na lógica do capitalismo centrado na produtividade, a arte tem função menor que 

ofícios técnicos e a formação no campo estético – principalmente aquela feita fora da escola 

formal – não encontra a mesma valorização daquelas consideradas realmente produtivas e que 

“agregam valor”, para usar uma expressão bastante corrente no meio empresarial.      

Surge, então, uma dimensão da práxis da arte como diversão efêmera, tópica e 

gratuita que, atualmente veiculada de forma muito veloz através das novas 

tecnologias informacionais, vem se tornando uma prática social dominante. O 

espaço artístico, posto e reposto, em nosso cotidiano, como a expressão da 

subjetividade do artista, de um lado, e como diversão descompromissada ou bálsamo 

prosaico para densos espíritos aflitos, de outro, elimina da arte o seu conteúdo 

formador/humanizador, para dar ênfase apenas ao seu aspecto lúdico (COLI, 2008, 

p. 92). 

 

Esta pesquisa ajuda a rever este conceito, mostrando, a partir das trajetórias dos 

artistas em pauta, que a atividade de músico da noite demanda anos de treinamento árduo para 

que seja realizada a contento.   

É preciso ressaltar, ainda, que a música cearense, em especial a que se refere aos 

músicos da noite, é um gênero que demanda registros históricos e acadêmicos. Sem o espaço 

nas mídias que ainda detêm grande poder de divulgação, como rádios e TVs abertas, os 

artistas locais muitas vezes são desconhecidos pela maior parte da população. Além disso, há 

pouca bibliografia disponível sobre o tema no Estado para que alunos de vários níveis de 

ensino possam conhecer mais sobre a arte e a cultura da sua própria terra.  

Após pesquisa no acervo disponível em várias publicações acadêmicas cearenses 

e brasileiras, constatou-se que este é um material que pode contribuir para o processo de 

documentação da música cearense do fim do século XX. No caso específico do grupo de 

artistas pesquisado neste trabalho, a busca se mostra relevante porque foram músicos que se 

formaram como autodidatas, legitimaram-se através da atividade da música da noite e 

chegaram a ter composições e interpretações suas tocando em rádios comerciais de Fortaleza 

graças às duas edições do disco “O som da noite”. 

Entre os exemplos de composições executadas nas rádios estão “O que eu 
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queria”, de David Duarte, “Ponto de interrogação e Explode coração”, de Gonzaguinha e 

“Quando a noite chegar”, de Paulo Façanha. Esta última, aliás, foi gravada pelo compositor 

carioca Jorge Vercillo, o que deu tanto à composição quanto a Paulo Façanha projeção 

nacional. As letras destas composições, assim como de outras que foram criadas ou 

interpretadas pelos artistas e tiveram sua execução em rádios comerciais, estão disponíveis 

no Anexo D deste trabalho. 

Além da execução das músicas nas rádios de Fortaleza, um exemplo da boa 

repercussão dos discos “O som da noite” foi a aceitação do público local. Segundo matéria 

do jornal Diário do Nordeste publicada em 2003, a primeira edição do trabalho “vendeu mais 

de 20 mil cópias” (NUNES, 2003). Considerando que não se tratava de uma obra associada a 

selos de grandes gravadoras e seus esquemas de logística e distribuição, a obra pode ser 

considerada um feito para o universo da música cearense da época.  

A mesma matéria informa que a música “O que eu queria”, de David Duarte, foi 

uma das mais executadas nas rádios cearenses que tinham a MPB como uma das linhas de 

repertório. E também ilustra, de forma bastante explícita, através da fala de Melquíades 

Ferraz em entrevista ao jornal Diário do Nordeste, um dos artistas do campo, como eles se 

ressentem por terem a percepção de que o trabalho dos músicos da noite é visto como 

“menor” no campo da música:  

 

Minha imagem, por exemplo, é muito associada à noite, algo que me exclui de 

alguns projetos, por pura discriminação. Acredito que a partir do momento em que 

esse disco entrar no mercado, essa relação vai ser mudada um pouco, acho que vai 

levantar o meu nome (NUNES, 2003).  

 

Outro exemplo deste sentimento dos músicos da noite em relação à aceitação do 

seu trabalho é a seguinte postagem de Paulo Façanha em sua página na rede social Facebook, 

que é reproduzida abaixo:  
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Figura 11 – Postagem de Paulo Façanha em sua página no Facebook 

            

 Fonte: Captura de tela realizada pelo autor. 

 

A postagem foi usada porque é representativa de uma queixa que este trabalho 

pôde registrar nas entrevistas com os músicos da noite e na análise de todo o material 

coletado. Trata-se de uma sensação de que eles são preteridos em algumas oportunidades 

profissionais que ocorrem fora do ambiente dos bares, por serem considerados músicos 

inferiores.  

Os relatos dos artistas ajudam a ilustrar um benefício que esta pesquisa pode 

trazer, mostrando, através da praxiologia de Pierre Bourdieu, que os seus saberes e os 

saberes dos demais músicos do campo, acumulados ao longo do tempo e que amealharam 

seus capitais, permitiram a constituição de um habitus específico relevante e que marcou um 

dos momentos da história da música cearense.    

 

1.2 Fundamentação teórica 

 

“Para um coração mesquinho 

Contra a solidão agreste 

Luiz Gonzaga é tiro certo 

Pixinguinha é inconteste 

Tome Noel, Cartola, Orestes 

Caetano e João Gilberto 

 

Viva Erasmo, Ben, Roberto 

Gil e Hermeto, palmas para 

Todos os instrumentistas 

Salve Edu, Bituca, Nara 

Gal, Bethânia, Rita, Clara 

Evoé, jovens à vista” 

(Paratodos, Chico Buarque ) 
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Este trabalho usa o conceito de Música Popular Brasileira, ou MPB, como o 

gênero ficou conhecido em nosso país, definido por Dilmar Miranda, para uma vertente 

(diante da diversidade cultural da música no Brasil e da polêmica que envolve o termo 

“música popular”) da MPB que, segundo o autor, não se caracteriza pela neutralidade 

estética17 e sim pelo fato de mostrar a “capacidade do artista, em sua forma, contrapor sua 

poética e verdade estética à simples reiteração da realidade factual” (MIRANDA, 2007, p. 

19). 

Essa MPB, como o autor especifica, além se caracterizar pela “marca”, pela 

personalidade dos artistas nas composições e interpretações, se revela pelo apuro estético na 

harmonia e na melodia, o que faz com que os artistas cearenses estudados neste trabalho 

tenham identificação, em sua obra, com nomes consagrados da MPB nacional como Caetano 

Veloso18, Gilberto Gil19 e Djavan, entre outros - mas com características ligadas à realidade 

de cada grupo de artistas, considerando a diversidade de culturas e realidades que compõe o 

povo brasileiro e que o teórico define como “‘cearensidade’, ‘baianidade’, ‘mineiridade’ e 

outras representações de regionalização da MPB” (MIRANDA, 2007, p. 16).   

Importante contribuição para o conceito de MPB aqui trabalhado é o de Marcos 

Napolitano, que considera não apenas os elementos estéticos da MPB, mas também aspectos 

como o seu engajamento ideológico, as letras bem elaboradas e o forte teor de conteúdos 

sociais. 

 

[...] a MPB se destaca como o epicentro de um amplo debate estético-ideológico 

ocorrido nos anos 60, que acabou por afirmá-la como uma instituição cultural, mais 

do que como um gênero musical ou movimento artístico. Seria temerário tentar 

delimitar as características da MPB a partir de regras estético-musicais estritas, pois 

sua instituição se deu muito mais em nível sociológico e ideológico. Estes dois 

planos foram articulados pela mudança no sistema de consumo cultural do país, 

transformando as canções no centro mais dinâmico do mercado de bens culturais. A 

sigla MPB se tornou sinônimo que vai além do que um gênero musical determinado, 

transformando-se numa verdadeira instituição, fonte de legitimação na hierarquia 

sociocultural brasileira, com capacidade própria de absorver elementos que lhe são 

originalmente estranhos, como o rock e o jazz (NAPOLITANO, 2010, p. 7). 

                                                 
17

 Segundo Dilmar Miranda, a “produção musical em série, formatando uma espécie de estética única, correlato 

do que se chama de pensamento único em tempos de neoliberalismo, abdicou-se de qualquer compromisso com 

a criatividade. Aceitar a tese da impossibilidade de termos critérios de crítica referentes a tais gêneros é cair 

numa espécie de neutralidade estética (assim como existem os que defendem a neutralidade científica), 

tornando-nos impotentes para elaborar qualquer juízo sobre qualquer expressão artística. Estaríamos assim 

impossibilitados, por exemplo, de avaliar uma música de boa ou má qualidade”. (MIRANDA, 2007, p. 19). 
18 Caetano Emanuel Vianna Telles Velloso é um cantor e compositor baiano. Com uma obra composta de quase 

400 músicas e mais de 90 discos, o artista é um dos nomes consagrados da MPB (NOTA DO AUTOR).   
19 Gilberto Passos Gil Moreira é um compositor, cantor e instrumentista baiano. Tem em sua trajetória “quase 60 

discos e em torno de 4 milhões de cópias vendidas, tendo sido premiado com 9 Grammys. Entre LPs, CDs e 

DVDs, como Expresso 2222, Refazenda, Viramundo, Refavela, Realce, UmBandaUm, Dia Dorim, Raça 

Humana, Unplugged MTV, Quanta, Eu Tu Eles, Kaya N`Gandaya, Banda Dois, Fé na Festa, Concerto de Cordas 

e Máquinas de Ritmo com Orquestra, entre tantos outros” (GILBERTO GIL, 2017). 
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Esta MPB, consolidada em um Brasil que se urbanizava e passava por 

transformações políticas em um contexto histórico de um golpe militar, a partir de 1964, 

refletia o trabalho de uma geração de artistas que investia em canções com muitas referências 

estéticas e poéticas e letras extremamente ricas de elementos como figuras de linguagem, 

ironias, metáforas e poesia. Por isso, também ela serviu como importante instrumento de 

formação para muitos músicos – entre eles, os profissionais da noite – das gerações 

posteriores. 

 Um enfoque importante para fundamentar este trabalho é a função social da 

educação. Esta conceituação serve não só para detalhar a influência do processo de formação 

dos músicos na consolidação de suas trajetórias, mas também para destacar a relevância, para 

a cultura cearense e a formação das gerações futuras, da narração dessa trajetória e do legado 

que esses músicos deixaram. 

Para Durkheim, “longe de ter por objeto único ou principal o indivíduo e seus 

interesses, a educação é, acima de tudo, o meio pelo qual a sociedade renova perpetuamente 

as condições de sua própria existência” (DURKHEIM, 1978, p. 82). Essa definição contribui 

para um dos objetivos a que se propõe esse trabalho, que é descrever o processo de formação 

dos músicos do campo e seu capital cultural acumulado ao longo de suas trajetórias. 

Como o teórico explicita, é através da educação que uma sociedade obtém a 

homogeneidade entre os membros que garantirá a sua sobrevivência e a diversidade que 

possibilita a cooperação de uns com os outros. Para este trabalho, o processo de formação do 

grupo de músicos que forma o campo estudado é um dos parâmetros relevantes para a 

definição do próprio campo e do conjunto de identidades que integram os profissionais. O 

processo de formação considerado, vale ressaltar, foi não apenas o formal, obtido em escolas 

ou cursos tradicionais, como já definimos, mas também o informal, uma vez que: 

 

Um dos fenômenos mais significativos dos processos sociais contemporâneos é a 

ampliação do conceito de educação e a diversificação das atividades educativas, 

levando, por consequência, a uma diversificação da ação pedagógica na sociedade. 

Em várias esferas da prática social, mediante as modalidades de educação informais, 

não-formais e formais, amplia-se a produção e disseminação de saberes e modos de 

ação (conhecimentos, conceitos, habilidades, hábitos, procedimentos, crenças, 

atitudes)” (LIBÂNEO, 2001, p. 3). 

 

Considerando ainda outra vertente para a qual este trabalho se destina, dentro do 

conceito de epistemologia da música, que é servir como referência para educadores que usem 

a música cearense em sua matriz curricular, os conceitos sociológicos usados para delimitar e 
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descrever o campo musical em questão são fundamentais, segundo Durkheim, para ações 

educativas proveitosas. Ele completa ainda afirmando que “jamais a cultura sociológica foi 

tão necessária ao educador como hoje” (DURKHEIM, 1978, p. 91). 

Os artistas, em que pese a força de suas individualidades, serão descritos como 

integrantes de um campo musical, a partir da definição de Pierre Bourdieu para campo:  

O universo no qual estão inseridos os agentes e as instituições que produzem, 

reproduzem ou difundem a arte, a literatura ou a ciência. Esse universo é um mundo 

social como os outros, mas que obedece a leis sociais mais ou menos específicas. A 

noção de campo está aí para designar esse espaço relativamente autônomo, esse 

microcosmo dotado de suas leis próprias. Se, como o macrocosmo, ele é submetido 

a leis sociais, essas não são as mesmas. Se jamais escapa às imposições do 

macrocosmo, ele dispõe, com relação a este, de uma autonomia parcial mais ou 

menos acentuada (BOURDIEU, 2003, p. 20-21). 

 

Os artistas analisados neste trabalho têm pontos em comum e são agentes que 

interagem entre si, influenciando e sendo influenciados, obedecem a um conjunto de leis 

sociais específicas e dividem até o mesmo espaço físico de atuação, o que permite a 

delimitação de um campo musical. Todos frequentaram os mesmos lugares em Fortaleza, 

foram parceiros em canções, dividiram palcos e, acima de tudo, tiveram como foco o trabalho 

com a MPB, tanto a nacional quanto a cearense. A vivência comum através das canções, vale 

ressaltar, é um importante fator de relações sociais.  

 

A canção se tornou uma forma privilegiada de narração da experiência brasileira. A 

codificação específica de sua linguagem híbrida, composta pelas dimensões da letra, 

da melodia, da harmonia, do arranjo e da performance, permitiu à canção conectar 

subjetividades individuais e coletivas e assumir rápida e facilmente uma dimensão 

social (ANDRADE, 2009, p. 2). 

 

No estudo do processo de formação dos músicos analisados neste trabalho, outro 

conceito de Bourdieu se faz essencial: é o que o teórico chama de capital cultural, definido 

como o saber acumulado através de dois fatores: o “aprendizado total, precoce e insensível, 

efetuado desde a pequena infância no seio da família e prolongado pela aprendizagem escolar 

que o pressupõe e o completa” (BOURDIEU, 2007a, p. 65) e  

 

o aprendizado tardio, metódico e acelerado, não tanto - conforme o apresenta a 

ideologia do ‘verniz’ cultural - pela profundidade e durabilidade de seus efeitos, mas 

pela modalidade da relação com a linguagem e a cultura que ele tende a inculcar 

como suplemento” (BOURDIEU, 2007a, p. 65). 

 

Esse capital cultural, resultado do acúmulo de conhecimentos vindos da educação 

formal e da informal e da vivência com a família, com os amigos e com os diversos ambientes 

com os quais os artistas interagiram, é importante para este trabalho porque os fez 
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convergirem para o mesmo campo musical: seu acúmulo de capital cultural os levou a 

procurar o campo no qual outros artistas têm saberes em comum, que foram assimilados ao 

longo de suas trajetórias. 

Para entender o processo de acúmulo de capitais também é importante observar 

conceitos que Libâneo usa para descrever a educação obtida fora da escola. O autor define 

como educação não formal o conjunto de “atividades com caráter de intencionalidade, porém 

com baixo grau de estruturação e sistematização (LIBÂNEO, 2010, p. 89), e como educação 

informal aquela que 

 

resulta do ‘clima’ em que os indivíduos vivem, envolvendo tudo o que do ambiente 

e das relações socioculturais e políticas impregnam a vida individual e grupal. Tais 

fatores ou elementos informais da vida social afetam e influenciam a educação das 

pessoas de modo necessário e inevitável, porém não atuam deliberadamente, 

metodicamente (LIBÂNEO, 2010, p. 90). 

 

Estes dois conceitos são relevantes porque os artistas abordados neste trabalho 

tiveram um processo de aprendizado musical que se passou todo (ou em sua maior parte) fora 

da escola formal. Foi na família, trocando informações com os amigos, estudando sozinhos e 

na própria atividade musical da noite que eles obtiveram o conhecimento específico 

necessário para a atividade de músico da noite. 

A conjunção de saberes deste aprendizado não formal e informal, além de valores, 

princípios, interseções nas histórias de vida entre os agentes do campo levam a outro conceito 

de Bourdieu que é importante para este trabalho: o de habitus. Segundo o autor, trata-se de 

um conjunto de práticas incorporadas no qual os integrantes do campo são dotados 

de um sistema adquirido de preferências, de princípios de visão e de divisão (o que 

comumente chamamos de gosto), de estruturas cognitivas duradouras (que são 

essencialmente produto da incorporação de estruturas objetivas) e de esquemas de 

ação que orientam a percepção da situação e a resposta adequada (BOURDIEU, 

1996, p.42).  
 

 

No estudo do processo de acúmulo de capitais dos artistas abordados por este 

trabalho e na construção do habitus destes agentes no campo, foi definido, a partir de seus 

relatos, um conjunto de competências, ou seja, de que forma estes músicos apreenderam 

conhecimentos práticos e teóricos como, por exemplo, habilidade para executar canções no 

violão, técnicas vocais, expressão corporal, noções de harmonia e de interpretação de textos 

das letras das músicas para passarem de meros imitadores dos cantores originais das 

composições para intérpretes que imprimiam suas personalidades, seus jeitos próprios, nas 

performances, e, em um estágio posterior, para autores de suas próprias músicas. 
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O conceito inicial de competência que serviu como referência neste trabalho, para 

descrever esse conjunto de capacidades desenvolvidas pelos músicos é definido por Perrenoud 

como uma característica que 

 

envolve diversos esquemas de percepção, pensamento, avaliação e ação, que 

suportam inferências, antecipações, transposições analógicas, generalizações, 

apreciação de probabilidades, estabelecimento de um diagnóstico a partir de um 

conjunto de índices, busca de informações pertinentes, formação de uma decisão, 

etc. (PERRENOUD, 1999, p. 24).  

  

Para o autor, “só há competência quando a mobilização dos conhecimentos supera 

o tatear reflexivo ao alcance de cada um e aciona esquemas constituídos”, ou seja, muito mais 

que simples habilidades mecânicas resultantes de práticas de repetição, do ato de ouvir uma 

música e tentar simplesmente reproduzi-la, essas competências, que fazem parte do habitus 

que caracteriza os músicos do campo, implicam em um complexo conjunto de que inclui “por 

exemplo, escutar, cantar, mover-se, criar, improvisar, ler e escrever” (DUARTE, 2016 apud 

GORDON 2000, p.11). 

Estas competências consistem, portanto, em “ações nas quais se mobilizam, ao 

mesmo tempo e de maneira inter-relacionada, componentes atitudinais, procedimentais e 

conceituais” (ZABALA, ARNAU, 2010, p. 37). Para este trabalho, a partir dos depoimentos 

dos agentes do campo, obtidos através de entrevistas semiestruturadas, o conceito de 

competência, a partir das definições descritas, foi importante porque ajudou a definir melhor 

quais competências, relacionadas com o saber musical, foram desenvolvidas por eles ao longo 

de suas trajetórias como músicos da noite. 

As competências, neste caso, vão além do conceito de habilidade. São 

conhecimentos complexos, que envolvem capacidades motoras, cognições, atitudes que são 

até inconscientes, dados os conhecimentos prévios que elas envolvem. Embora o conceito do 

autor, a princípio, trate de saberes de professores, o fato é que sua ideia de competência, 

enquanto um conceito abrangente, foi bastante útil para este trabalho. 

A partir deste conceito geral, tomando como referência inicial o que foi definido 

por Perrenoud, o trabalho chegou às competências musicais, que ajudaram bastante o 

processo de pesquisa dos saberes dos músicos, principalmente em termos metodológicos, para 

categorizar melhor cada um destes conjuntos de saberes.  

Duarte (2016) usa esta ideia de definir e enumerar competências musicais para 

melhor estudar os saberes de músicos e dividi-los de acordo com o número considerável de 

fatores que envolvem o processo de materializar notas musicais e ritmos, seja através de um 

instrumento ou com a voz. Ela define um conjunto de competências musicais mais 
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específicas, dividindo-as em auditivas, motoras, performativas, de leitura e expressivas, para 

analisar o processo de aprendizado de alunos do ensino especializado da música. 

Este trabalho, com o objetivo de contribuir para este uso de competências 

musicais, não aborda o conceito de competências de leitura, já que na pesquisa supracitada ele 

trata da leitura de partituras por parte dos alunos. No caso dos músicos da noite, como a 

interpretação de partitura não é tão relevante para o estudo do processo de aprendizado, que se 

deu principalmente através do ensino informal ou não formal – ambientes onde a partitura não 

é uma ferramenta muito difundida – um conceito introduzido em substituição às competências 

de leitura foi o de competências criativas. Ele é mais útil para estudar de que forma os artistas 

desenvolveram a capacidade de se tornarem compositores com harmonias e soluções 

melódicas mais elaboradas e mais ricas, musicalmente.  

Um conceito importante para ajudar a compreender a complexidade e a riqueza da 

MPB que teve papel relevante na formação dos músicos é o que Peter Burke chama de 

hibridização cultural, ou seja, um processo resultante de 

 

encontros culturais cada vez mais frequentes e intensos. A globalização 

cultural envolve hibridização. Por mais que reajamos a ela, não conseguimos 

nos livrar da tendência global para a mistura e a hibridização, do curry com 

batatas fritas - recentemente eleito o prato favorito da Grã-Bretanha - às 

saunas tailandesas, ao judaísmo zen, ao Kung Fu nigeriano ou aos filmes de 

Bollywood (feitos em Bombaim e que misturam canções e danças 

tradicionais indianas com convenções hollywoodianas. BURKE, 2006, p. 14-

15).   

 

O autor dedica especial atenção à música, afirmando que o processo “é 

particularmente óbvio no campo musical” (BURKE, 2006, p. 15), já que são tantos os 

exemplos de gêneros híbridos formados graças ao caráter maleável desta arte. Os sons e 

ritmos se combinam e se deixam influenciar pelo habitus do artista que interpreta uma canção. 

No caso específico de gêneros como a MPB, assim como outros vindos de países e povos 

colonizados e influenciados por múltiplas culturas, este processo é ainda mais evidente.   

A música fornece outra rica gama de exemplos de hibridização. (...) O jazz é um 

exemplo famoso. A música do Brasil é outro, enquanto que um terceiro exemplo 

vem de Cuba. (...) A salsa é uma mistura em grau ainda maior, já que se originou em 

Cuba nos anos 1940 e mais tarde foi influenciada pelo jazz e pela música de Porto 

Rico (BURKE, 2006, p. 30-31). 

 

 

O teórico usa exemplos de gêneros musicais consagrados por sua riqueza, seja 

rítmica, melódica ou de ambos os elementos para ressaltar que formas híbridas devem ser 

entendidas como  
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resultado de encontros múltiplos e não como o resultado de um único encontro, quer 

encontros sucessivos adicionem novos elementos à mistura quer reforcem os antigos 

elementos, como no caso da visita de Gilberto Gil a Lagos para dar à sua música um 

sabor mais africano (BURKE, 2006, p. 30-31). 

 

A MPB, como gênero resultante do acúmulo de vários elementos, tem uma 

riqueza que muito contribuiu no processo de formação dos músicos. A complexidade das 

harmonias de compositores como Chico Buarque e João Bosco20, a variedade rítmica vinda 

das percussões presentes nas canções dos baianos Caetano Veloso e Gilberto Gil, a ampla 

abordagem das letras destes e de outros artistas nacionais serviram como referência para que 

os músicos da noite cearenses se dedicassem ao aprendizado, com o objetivo de compreender 

melhor toda essa complexidade e expressá-la com o máximo de fidelidade possível na noite 

de Fortaleza.  

Após a apresentação dos conceitos teóricos que serviram como referência para a 

elaboração da presente análise, o tópico a seguir irá detalhar como foi estruturado o processo 

de levantamento e análise dos dados necessários para alcançar os objetivos a que o trabalho se 

propõe. 

 

1.3 Procedimentos metodológicos 

 

Em relação aos métodos de pesquisa, este trabalho fez uso das metodologias de 

pesquisa qualitativa, considerando que nela “o papel do pesquisador é obter um panorama 

profundo, intenso e holístico do contexto em estudo, muitas vezes envolvendo a interação 

dentro das vidas cotidianas de pessoas, grupos, comunidades e organizações” (GRAY, 2009, 

p. 135). 

Por se tratar de uma geração com a qual convivi, interagi na noite de Fortaleza 

dividindo palcos, instrumentos musicais e microfones, este trabalho significa um processo de 

descrição da minha própria trajetória como músico da noite. A identificação que tenho com os 

profissionais estudados aparece em aspectos como contemporaneidade, gostos musicais, 

processo de formação e locais de apresentações, entre outros. Por essa razão, a pesquisa teve 

um caráter etnográfico: 

 

Pelo fato de o etnógrafo limitar-se a um longo trabalho de descrição-interpretação – 

os dois andam em par – ele põe às claras a complexidade das práticas sociais mais 

comuns dos pesquisados, aquelas que são de tal forma espontâneas que acabam 

passando despercebidas, que se acredita serem “naturais” uma vez que foram 

                                                 
20 João Bosco de Freitas Mucci é um cantor, compositor e violonista mineiro. Sua obra reúne aproximadamente 

200 músicas, de autoria própria ou com parceiros (NOTA DO AUTOR). 



42 

 

naturalizadas pela ordem social como práticas econômicas, alimentares, escolares, 

culturais, religiosas ou políticas (BEAUD; WEBER, 2007, p. 10). 

 

Também foi usado o aporte metodológico da praxiologia de Pierre Bourdieu para, 

através dos conceitos de campo e habitus, compreender como se deu o processo de 

legitimação e consolidação da geração de artistas do subcampo musical específico definido 

neste trabalho. Para Bourdieu, “o habitus é um sistema de disposições duradouras adquirido 

pelo indivíduo durante o processo de socialização” (BONNEWITZ, 2003, p. 77) e é partir 

desta conceituação que a análise é feita: considerando que o subcampo é um espaço social.  

Um aspecto importante a ser abordado é que o processo de formação e 

legitimação dos artistas não passa, necessariamente, pela educação formal ou pela obtenção 

de certificados ou diplomas e esse fato não invalida os seus saberes ou a importância do seu 

trabalho. Nas sociedades modernas “o valor de uma produção profissional é sempre 

socialmente percebido como solidário do valor do produtor e esse, por sua vez, como 

resultante do valor escolar dos seus títulos” (PASSERON; BOURDIEU, 1992, p. 174), mas 

para os autores, há legitimidade tanto nos processos de formação do sistema curricular 

tradicional quanto naqueles que não culminam em uma graduação técnica com emissão de 

diploma. E sendo assim, este deve ser questionado como único instrumento de validação do 

conhecimento. 

É à luz desse conceito de Bourdieu, que não invalida as análises técnicas nem o 

processo de legitimação do conhecimento através das metodologias formais, mas ao mesmo 

tempo ressalta a importância do capital cultural e do estudo de sua influência nas relações e 

tensões que existem dentro de um campo social, que este trabalho considera a trajetória dos 

artistas em questão. Nesta abordagem, uma das metas foi estudar a dinâmica do campo 

musical, com seus conflitos e tensões. Como campo, ele não é fechado em si, nem estático e 

não pode ser estudado apenas à luz de números ou coletas de dados.  Como afirma Bourdieu: 

 

A noção de campo [...] funciona como um sinal que lembra que há o que fazer, a 

saber, verificar que o objeto em questão não está isolado de um conjunto de relações 

de que retira o essencial de suas propriedades. Por meio dela, torna-se presente o 

primeiro preceito do método, que impõe que se lute por todos os meios contra a 

inclinação primária para pensar o mundo social de maneira realista [...]. É preciso 

pensar relacionalmente (BOURDIEU, 1989, p. 27-28). 

 

“Pensar relacionalmente”, vale ressaltar, é importante para esta análise porque 

significa estudar a trajetória de cada artista em relação às trajetórias dos demais. Ou seja, só é 

possível reconhecer a posição de um agente em relação a fatores como a posição dos demais e 
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a instâncias sociais que o cercam. O lugar ocupado por cada indivíduo depende de referenciais 

e este trabalho usa esta conceituação como uma das suas principais bases.  

Para a coleta de dados, pelo fato do trabalho fazer a investigação da existência de 

um campo no qual os próprios agentes analisados não se reconhecem com facilidade como 

membros desta geração específica e, por isso, ser necessário um processo de condução com 

certa liberdade no diálogo para que eles possam descrever sua trajetória, a formação do 

habitus e a relação com os agentes, foi usada a técnica de entrevista semiestruturada, que Gil 

(2008) define como “entrevista por pautas”. Segundo o autor,  

 
a entrevista por pautas apresenta certo grau de estruturação, já que se guia por uma 

relação de pontos de interesse que o entrevistador vai explorando ao longo de seu 

curso. As pautas devem ser ordenadas e guardar certa relação entre si (GIL, 2008, p. 

112). 

 

A combinação de certa espontaneidade, que este tipo de entrevista tem como uma 

de suas características, com o fato dela poder ser guiada por uma pauta ou um tema principal 

permite levar à obtenção das informações para, “após seu término, reconstruí-la de forma 

mais estruturada, tornando possível a sua análise objetiva” (GIL, 2008, p. 112).  

Após uma coleta inicial de informações feita através das primeiras entrevistas 

semiestruturadas com os artistas do grupo pesquisado, foi possível estabelecer uma 

organização dos dados a partir dos conceitos da praxiologia de Bourdieu. Como resultado, 

chegou-se a tabelas que servem como referências para a construção do conjunto de 

características que definem o campo. É importante ressaltar que tais tabelas evidenciam o 

método de “pensar relacionalmente” (ROGÉRIO, 2006, p. 123) para “compreender os 

princípios geradores do habitus musical que levaram a um mesmo espaço, formando um 

microcosmo social” (ROGÉRIO, 2006, p. 123). 

O material compilado nas tabelas é a conclusão do processo de coleta que foi 

iniciado em uma primeira fase exploratória de investigação dos aspectos relevantes das 

trajetórias dos músicos em pauta e que serviu para a realização de dois artigos sobre aspectos 

do campo e de seus agentes e das entrevistas semiestruturadas deste trabalho.  

No primeiro artigo, redigido antes do início da presente análise, Rogério e 

Monteiro (2015) abordam a trajetória de três músicos da noite de Fortaleza, a saber, Robston 

Medeiros, Flávio Rangel e Gilmar Nunes, e analisam como eles se integraram ao ambiente 

musical já existente nos bares da cidade em bairros frequentados pela classe média, como 

interagiram com o público e com os donos dos estabelecimentos e quais foram suas posturas 

diante das condições de trabalho encontradas.  
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Já no segundo artigo, elaborado durante esta pesquisa, Rogério, Monteiro e Barros 

(2016) descrevem o processo de aprendizado musical de três músicos da noite de Fortaleza 

(David Duarte, Melquíades Ferraz e Paulo Façanha) a partir de experiências fora da escola, 

através de práticas do ensino não formal e informal.  

As informações colhidas para os artigos, cujos resultados obtidos mostraram a 

viabilidade e a relevância da pesquisa, serviram como subsídios para a construção de um 

esboço da tabela. Novos componentes foram agregados à medida que o trabalho foi sendo 

conduzido e os profissionais revelaram mais detalhes sobre suas trajetórias.  

O principal objetivo Com a compilação de todo o material, foi possível destacar 

características que delimitam o campo e unem os artistas em torno de pontos em comum. 

Entre elas estão: 

 processos de formação musical que se iniciaram a partir de influência da 

família; 

 uso do violão como instrumento de aprendizagem e de trabalho; 

 pouca experiência com o sistema de ensino formal nos estudos de música (e, 

como destacado pelos artistas, uma experiência muitas vezes frustrante, por 

causa de características da escola como regras mais rígidas com horários e um 

currículo que não prevê disciplinas e temas relacionados com a realidade e a 

necessidade de saberes específicos que a música da noite apresenta para os 

profissionais); 

 entrada no campo da música da noite sempre através do que, no jargão da 

atividade, é chamado de “canja”, ou seja, a oportunidade que um músico já 

inserido no campo dá para que o novato mostre seu trabalho.  A seguir, as 

tabelas com o material coletado21.  

 

                                                 
21 Devido a algumas dificuldades de contato e de agenda, não foi possível obter todas as informações necessárias 

sobre o músico David Duarte para compor integralmente a descrição de aspectos relevantes de sua trajetória na 

tabela 
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Tabela 1 – Capital cultural 

Tabela 1: Capital cultural 

  

David 

Duarte 

Gilmar Nunes Júnior Colares Melquíades Ferraz Paulo Façanha Robston Medeiros Rogério Franco 

Início da 

formação 

musical 

  Teve influência 
da família: os 

pais gostam de 

musica, a mãe e 
o pai cantam 

como hobby. 

Além disso, o pai 
gostava de fazer 

serenatas 

Teve forte 
influência de um 

irmão mais velho 

e através dele 
conheceu 

Beatles,  Chico 

Buarque, Djavan, 
Caetano Veloso e 

outros artistas da 

MPB 

O pai tocava e a mãe 
costumava cantar junto 

uma tia dele. Havia 

saraus em casa e isso 
estimulou os filhos a 

terem contato com a 

música 

Vem de uma 
família de 

músicos. O pai e 

o irmão são 
violonistas. 

Afirma que 

nasceu dentro da 
música, ouvindo 

chorinho, porque 

o pai tinha um 

grupo 

A casa sempre foi 
musical por 

influência do pai, 

que ouvia muita 
musica no rádio e 

com comprava 

discos (Nelson 
Gonçalves, 

Orlando Silva e 

Roberto Carlos 

eram os principais 

artistas) 

Vem de uma 
família com 

tradição na arte. 

O pai era músico 
e o irmão, 

Rodger Rogério, 

um dos 
integrantes do 

Pessoal do Ceará 

Processo de 

formação 

musical 

Frequentou 

bares e casas 
noturnas em 

Fortaleza 

quando tinha 
15 anos 

 

Frequentou 
bares e casas 

noturnas em 

São Paulo 
antes dos 20 

anos de 

idade 
 

Participou, 

em São 
Paulo, de um 

grupo de 
música 

instrumental. 

 
 

 

 

Começou a tocar 

flauta doce com 
16 anos. 

Costumava ir 

para a casa de 
amigos que 

tinham violão 

 
Quando teve 

contato com o 

instrumento, se 
apaixonou  

 

Passou a tocar 
com um amigo, 

que lhe 

emprestava o 
instrumento  

 
Estudava com 

revistas de 

música que 
comprava em 

bancas e pedia 

para amigos 
ensinarem as 

canções que eles 

sabiam 

Começou a tocar 

aos 13 anos, 
quando ganhou 

um violão de um 

irmão. Passou a 
aprender 

estimulado pela 

família, que com 
frequência o 

colocava para 

animar as festas 

 Na adolescência, por 

volta dos 16 anos, 
começou a estudar 

violão com mais 

regularidade, inclusive 
frequentando escolas de 

música para aprimorar-

se no instrumento. 
Também nessa época, 

começou a tocar com 

amigos 

Começou a 

estudar violão 
sozinho, para se 

acompanhar 

cantando 
 

Usava revistas 

Violão & 
Guitarra e via 

vídeos de 

artistas, 
procurando tirar 

as músicas de 

ouvido 

Com 14 anos, em 

um centro 
comunitário perto 

de casa, onde fazia 

natação, viu 
professores 

ensinando em salas 

de música. A 
experiência 

despertou o 

interesse.  
 

Decidiu não fazer 

mais natação e 
mudar para o curso 

de música, para 

aprender um 
instrumento 

 
 

 

Na década de 

1980, começou a 
intensificar os 

estudos de violão 

usando revistas 
de música 

compradas em 

bancas, ouvindo 
rádio e tocando 

junto com 

amigos 

Maior período 

de formação 

(formal, não 

formal ou 

informal) 

Informal  Informal Informal Informal Informal Informal Informal - apesar 

de ter feito 
licenciatura em 

música, como 

profissional da 
noite se 

considera 

autodidata 

Experiência 

com o sistema 

de ensino não 

formal ou 

formal 

Define a 

formação 

como mista 
entre 

autodidata e 

teórica, com 
estudos em 

um 

conservatóri
o na cidade 

de São Paulo 

Não teve Não teve Estudou dois anos no 

Conservatório 

Pernambucano de 
Música.  

 

Em paralelo, entrou no 
Centro de Educação 

Musical de Olinda. 

Considera a experiência 
com a escola formal 

frustrante e destaca a 

noite como sua 
principal escola 

Teve 

aproximadament

e um mês de 
aulas com o 

professor Raul 

Soares, 
violonista de 

música flamenca. 

 
Entrou no curso 

de licenciatura 

em música da 
Uece, mas 

abandonou 

porque as aulas 
eram à noite ou 

de manhã. Os 

horários eram 
incompatíveis 

Não teve Fez curso de 

Licenciatura em 

música na Uece 
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com a atividade 
de músico da 

noite 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 

 

 

Tabela 2 – Instâncias de consagração 

 

Tabela 2: Instâncias de consagração 

 David Duarte Gilmar Nunes Júnior Colares Melquíades Ferraz Paulo Façanha Robston Medeiros Rogério Franco 
Bares onde 

tocou 

  

Cais Bar – Praia 

de Iracema  
 

Estoril – Praia 

de Iracema  
 

Pirata – Praia de 

Iracema 
 

The Wall – 

Aerolândia e 
Água Fria 

Docentes e Decentes - 

Aldeota 
 

Bagdah Café, Brasil 

Regional,  
Geppo´s, Compasso 

Bar, Cais Bar, Estoril, 

Sobre o Mar de 
Iracema – Todos na 

Praia de Iracema 

Chopileque 

 

Bagdah Café  - Praia 

de Iracema  
 

Geppo´s – Praia de 

Iracema  
 

La Boheme – Praia de 

Iracema  
 

Brasil Regional – 

Praia de Iracema  
 

Docentes e Docentes 

– Papicu   
 

Barracas da Praia do 

Futuro  
 

 

 

Cais Bar - Praia 
de Iracema 

 

The Wall – 
Edson Queiroz 

 

Inverno e Verão - 
Meireles 

 

Nevada - Bairro 
de Fátima 

 

Chopin e Bach - 
Aldeota 

 

Churrasquinho 
Mu - Edson 

Queiroz 

 
London London - 

Aldeota 

 

New York New 

York - Aldeota 

 

La Boheme - Praia 

de Iracema 
 

Sobre o Mar - Praia 

de Iracema 
 

Pier 251 – Aldeota 

 
Dona – Aldeota 

 

Ideal clube - 
Meireles 

 

Iate clube - 
Meireles 

 

Shoppings Aldeota, 
Del Paseo e 

Avenida – Aldeota 

 
 

Chopin & Bach - 

Aldeota 
 

London London 

e New York New 
York - Aldeota 

 

The Wall – 
Edson Queiroz 

 

Pier 251 – 
Aldeota 

 

Chopíleque - 
Aldeota 

 

Cais Bar e La 
Boheme – Praia 

de Iracema 

Discos 

gravados  

“Dentro do 
Sonho”, 

“Palavra 

Música” e 
“Essencial” 

(autorais) 

“Pra Falar de Amor” 
(autoral)  e “Coquetel 

de Canções” “Futuro 

e Memória” 
(participações como 

intérprete). 

“Dentro do 
sonho”, 

“Palavra 

música” e 
“Essência” 

(autorais) 

 “O Parto”, “Vida 
pra gastar”, 

“Felicidade rara” 

(solos) e ‘Tributo 
em Dose Dupla – 

Fagner e Zé 

Ramalho 

“História de amor” 
(músicas autorais e 

regravações) e 

“Barzinho by Night 
(regravações) 

Estação 
Fronteira, Raso 

da Catarina e 

Futuro e 
Memória 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 
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Tabela 3 – Habitus 

Tabela 3: Habitus 

 David Duarte Gilmar Nunes Júnior Colares Melquíades Ferraz Paulo Façanha Robston Medeiros Rogério Franco 
Atuações 

como artista 

 Músico da noite 

e cantor e 

compositor de 
jingles 

comerciais 

 Músico da noite 

e de eventos 

Músico da noite e 

produtor 

Músico da noite, de 

eventos e violonista 

do espetáculo Ceará 
Show 

Músico da noite   Músico da noite e 

de eventos 

 Músico da noite 

e produtor 

Referências 

musicais 

citadas 

Caetano Veloso, 

Gilberto Gil, A 
cor do som, 

Fagner, Chico 

Buarque, João 
Bosco, e Ivan 

Lins e Ednardo 

 Gonzaguinha,  

Guilherme 
Arantes, Ivan 

Lins, João 

Gilberto, Tom 
Jobim, Vinícius 

de Moraes, 

Toquinho, João 
Bosco 

Djavan, Chico 

Buarque, Caetano 
Veloso, Lulu 

Santos, Paralamas 

do Sucesso, 
Guilherme Arantes, 

Gilberto Gil, João 

Gilberto, 
Gonzaguinha 

 

Chico Buarque, 

Toninho Horta, Beto 
Guedes, João Bosco, 

Djavan, Ivan Lins, 

Caetano Veloso 

Fagner, João 

Bosco, Djavan, 
João Gilberto, 

Milton 

Nascimento, 
Ednardo e 

Belchior 

Chico Buarque, 

Djavan, Luiz 
Gonzaga, 

Gonzaguinha, 

Roupa Nova, Fábio 
Junior 

Compositores do 

Clube da 
Esquina, Chico 

Buarque, Gilberto 

Gil, Caetano 
Veloso e João 

Bosco e  

músicos regionais 
como Elomar, 

Geraldo 

Azevedo, Vital 
Farias e Alceu 

Valença 

Como 

entrou na 

música da 

noite 

 Começou por 

volta de 16 anos 
cantando nos 

bares do entorno 

da avenida 
Bezerra de 

Menezes 

Em 1990, quando 

tinha 25 anos, 
passou no bar 

Chopin e Bach, 

no Shopping 
Aldeota. Estava 

tocando o 

Rogério Franco, 
que lhe deu uma 

canja. Com isso, 

conseguiu uma 
vaga no bar.  

 

A partir de 1994, 

começou a tocar 

em Sobral, 
Ubajara, Tianguá 

e Itapipoca 

 
Em 1996, veio 

para Fortaleza de 

novo e começou 
a tocar na Praia 

de Iracema. A 

partir daí, ficou 
alternando entre 

Fortaleza e o 

interior do 
Estado 

 

Através de um 

amigo de umas 
vizinhas, foi 

convidado para 

tocar com ele no 
Chopileque, um bar 

localizado na 

região da avenida 
Beira-Mar de 

Fortaleza. Quando 

o dono do bar os 
viu, contratou-os 

para ficar fixos no 

estabelecimento. 

Seu aprendizado se 

deu já tocando na 
noite 

 Tinha um grupo de 

amigos que fazia 
encontros musicais, 

em Juazeiro do Norte, 

cidade do interior 
cearense. Eles 

ficavam tocando em 

uma praça da cidade. 
Uma noite, o cantor e 

compositor Luiz 

Fidélis o viu tocando 
chamou para tocar em 

uma casa de shows na 

cidade vizinha do 

Crato. A partir daí, 

começaram a 
aparecer 

oportunidades 

Começou quando 

tinha entre 16 e 
17 anos. Teve 

chance de tocar 

para o público 
pela primeira vez 

através do 

músico Luizinho 
Magalhães, que 

se apresentava 

em um palco no 
Calçadão C 

Rolim, no Centro 

de Fortaleza. A 

experiência abriu 

espaços para 
começar a tocar 

na noite 

 

Começou com 18 

anos, nos bares 
perto de casa (nos 

bairros José Walter 

e Itaperi). 
 

Tinha um amigo 

com uma barraca na 
Praia do Futuro e 

deu uma canja, o 

que abriu as portas 
para começar a 

tocar, ainda aos 

poucos  

 

Das canjas, 
começou a tocar em 

lugares mais 

requintados 
 

Começou entre 

1987 e 1988, 
frequentando 

bares, 

principalmente o 
Big Ben, na 

avenida 

Aguanambi, onde 
o amigo Paulo 

Façanha tocava. 

 
 

A partir daí, 

começou a dar 

canjas em outros 

locais. Das 
canjas, 

começaram as 

oportunidades 
para tocar nos 

locais onde 

estavam 
procurando um 

músico  

Instrumento 

de trabalho 

Violão Violão Violão Violão Violão Violão Violão 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 

 

As tabelas aqui descritas foram construídas com o objetivo de resumir, para tornar 

mais didática a explicação dos conceitos que serviram como referência para a pesquisa. Dois 

deles são centrais: habitus e capital cultural. Por isso, cada um serve como título para duas das 

tabelas.  

Na tabela que resume informações relativas ao habitus, as linhas (“Atuações como 

artista”, “Referências musicais citadas”, “Como entrou na música da noite” e “Instrumento de 
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trabalho”) se referem às disposições, ou seja, aos fatores que unem os artistas abordados no 

trabalho através de práticas, condicionantes sociais e conceitos e evidenciam, através dos 

pontos em comum, que eles pertencem a um mesmo campo. 

Já na tabela relativa ao capital cultural, as linhas (“Início da formação musical”, 

“Processo de formação musical”, “Maior período de formação” e “Experiência com o sistema 

de ensino não formal ou formal”) se referem aos fatores que unem os músicos dentro de um 

conceito que é caro para este trabalho, porque trata da formação. Através das linhas 

escolhidas, é possível traçar um resumo objetivo de como se deu a trajetória de cada um e de 

que forma este processo formativo os levou a se tornarem agentes do campo. 

Por fim, a tabela relativa às instâncias de consagração, com suas linhas (“Bares 

onde tocou” e “Discos gravados e participações”), tem como objetivo mostrar de forma mais 

clara que a consolidação das trajetórias dos artistas, como integrantes de um subcampo 

específico da música da noite, se materializou. Ou seja, há referências concretas de que todos 

conseguiram a aceitação dentro do campo.  

As informações relacionadas com o material que está resumido nas tabelas serão 

analisadas com mais detalhes no capítulo 3, no qual será descrito o processo de formação dos 

artistas observando desde as influências musicais que tiveram a partir da infância através da 

família, passando pelos primeiros contatos com o violão e a chegada ao universo da música 

profissional da noite.  

Os aspectos das trajetórias dos músicos que estão descritos nas tabelas, como o 

uso do violão, os ambientes de fruição de uma MPB com repertório bem definido e vindo de 

um grupo de compositores com muitos nomes coincidentes e o processo de entrada no ofício 

de músico da noite serviram para dar luz à categoria de profissionais e chamou a atenção para 

o fato de que o subcampo dos artistas abordados neste trabalho faz parte de um campo 

musical maior, o dos músicos da noite de grandes centros urbanos.  

Logo, as tabelas cumprem duas funções relevantes para melhor compreender o 

trabalho: a primeira função refere-se à capacidade de síntese na visualização dos dados 

coletados, e a segunda refere-se à utilização do método comparativo, ou seja, é possível, com 

a tabela, comparar mais claramente os dados, pois estes são colocados literalmente lado a 

lado. Por fim, é importante registrar que as categorias emergiram justamente dos dados 

fornecidos pelos próprios agentes.  

Com a constatação de que este campo tem participação relevante na história da 

música brasileira, através de várias referências obtidas dos dados coletados com e sobre os 

artistas abordados neste trabalho, foi feita uma busca por mais informações sobre trabalhos 
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acadêmicos que, de alguma forma, contribuíram para ajudar a dar luz ao universo da música 

sob a ótica da praxiologia de Bourdieu. O resultado deste levantamento será descrito a seguir. 
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2 ESTADO DA ARTE: A MÚSICA DA NOITE NO MEIO ACADÊMICO 

   

 

“Faço das janelas meu palco de shows 

Me escolho me humilho e canto o que sou 

Um caso perdido amante da lua 

Um incompreendido, um lixo da rua 

É que sou poeta e poeta é louco” 

(Sozinho na noite - Orfeu e Menestrel) 

 

Foi observado, a partir da análise e de depoimentos dos próprios músicos 

abordados no presente trabalho, que há uma percepção de que a música da noite é uma 

atividade considerada menor, no universo musical. Ajuda a reforçar esta percepção o 

levantamento feito sobre trabalhos já realizados no meio acadêmico que tenham a música da 

noite como tema principal ou secundário.  

Para perceber a organização e a fundamentação teórica nas pesquisas referentes à 

temática sobre o processo de formação e legitimação de músicos, o qual está diretamente 

ligado à constituição do habitus musical relacionado com o campo de artistas abordados neste 

trabalho, segue breve explanação de um levantamento de estudos encontrados na plataforma 

do Banco de Tese e Dissertações da CAPES e na base de periódicos, também da CAPES, e do 

Google Acadêmico.  

Com recorte temporal dimensionado de 2006 a 2017 no Banco de Teses e 

Dissertações da CAPES, a busca incluiu os termos “habitus musical”, referente à questão que 

é o ponto chave da presente pesquisa, e “formação de músicos” - este último porque também 

se refere a um ponto relevante do trabalho, que é o processo de acúmulo de conhecimentos 

por parte dos músicos em suas trajetórias formativas que, no caso específico do campo 

estudado, se deu principalmente através dos processos não formal e informal. 

O período delimitado para a busca foi definido segundo dois critérios principais. 

O primeiro teve como objetivo obter os trabalhos mais recentes possíveis sobre o tema. Já o 

segundo veio dos resultados encontrados nas primeiras buscas: os trabalhos mais relevantes, 

com as palavras-chaves escolhidas, apareceram no período a partir do ano de 2006.  

Também foi incluído no levantamento o termo “músico da noite”, por ser este o 

universo ao qual os artistas pertencem, e variações em torno dele, a saber: “músicos da noite”, 

“música da noite”, “música de barzinho” e “músicos de barzinho”. As variações tiveram como 

principal motivo o fato do tema “músico da noite” ser pouco estudado no universo acadêmico 

(como será mostrado a seguir) e, portanto, não estar consolidado como uma área bem 

delimitada dentro da Epistemologia da Música. 
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No arquivo Periódicos CAPES e no Google Acadêmico, o levantamento foi feito 

com o recorte temporal de 2015 a 2017. O período foi assim delimitado para que fossem 

compilados os artigos e demais trabalhos mais recentes sobre os temas abordados na presente 

pesquisa. Após um processo de seleção daqueles que mais tinham relação com os temas 

“formação musical” (tendo o conjunto de elementos da praxiologia de Bourdieu como um dos 

principais nortes) e “músico da noite”, chegou-se ao resultado descrito na tabela abaixo: 

 

Tabela 4 – Relação com os temas “formação musical” e “músico da noite” 

FORMAÇÃO MUSICAL MÚSICO DA NOITE – ATIVIDADE ECONÔMICA 

Título Tip

o 

Tema Título Tipo Tema 

Mais ou menos 

músicos: 

juventude e 

modos de 

relação com a 

música 

(Silva, 2013) 

 

Tese Compreender como os 

jovens constroem modos 

de relação com a música a 

partir de uma investigação 

sobre trajetórias de 

aprendizado musical de 

jovens músicos 

profissionais e em 

processo de formação. 

O potencial musical de 

Belo Horizonte como 

motor de uma estratégia 

de desenvolvimento local 

(Medeiros, Machado, 

2015) 

 

Artigo O cenário musical de Belo 

Horizonte apresenta uma 

produção caracterizada por 

grande riqueza, qualidade 

criativa, inovações e 

crescente dinamismo. Tais 

ingredientes seriam 

suficientes para se pensar 

na possibilidade da 

construção de um Sistema 

Produtivo e Inovativo 

Local (SPIL) da música 

dessa cidade? 

Aprendizagem 

do músico 

popular: um 

processo de 

percepção 

através dos 

sentidos? 

(Recôva, 2006) 

Diss

ertaç

ão 

Análise de processos de 

aprendizagem de 10 

músicos populares que 

atuam profissionalmente 

em Brasília em bares, 

casas noturnas e 

shoppings como músicos 

independentes (free 

lancer). Os resultados 

obtidos mostram que a 

aprendizagem do músico é 

sutil e complexa. As 

habilidades adquiridas por 

esses profissionais, por 

exemplo, se baseiam, na 

prática, em contextos 

diversificados, que 

incluem desde espaços 

não-escolares à formação 

acadêmica tradicional. 

Festa acabada, músicos a 

pé: um estudo crítico 

sobre as relações de 

trabalho de músicos 

atuantes no estado do Rio 

de Janeiro (Requião, 

2016)  
 

 

Artigo Estudo junto a músicos 

profissionais vinculados ao 

Sindicato dos Músicos do 

Estado do Rio de Janeiro 

(SindMusi) com o intuito 

de compreender a realidade 

em que vivem e trabalham 

e buscar subsídios para a 

compreensão da realidade 

do trabalho do músico - em 

geral informal e 

precarizado. 

Aprendizagem 

musical no 

canto popular 

em contexto 

informal e 

formal: 

perspectiva dos 

cantores no 

Distrito Federal 

(Lima, 2010)  

Diss

ertaç

ão 

No Distrito Federal, o 

Centro de Educação 

Profissional Escola de 

Música de Brasília (CEP-

EMB) é a uma escola 

técnica que oferece o 

Curso de Canto Popular. 

O local é procurado por 

cantores populares que 

atuam na região e trazem 

conhecimentos e 

habilidades adquiridos 

fora das instituições de 
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ensino. Muitos desses 

cantores, ao iniciarem sua 

experiência no ensino 

formal, relatam 

dificuldades para terminar 

o curso. O trabalho tem 

como objetivo investigar 

as perspectivas de 

cantores populares sobre a 

aprendizagem musical 

fora e dentro da escola. 

A presença das 

compositoras 

no samba 

carioca: um 

estudo da 

trajetória de 

Teresa Cristina 

(Moreira, 

2013) 

Tese Investigar o processo que 

conformou a formação de 

uma geração de sambistas 

cariocas nos anos de 1990, 

tomando como objeto o 

estudo das trajetórias de 

profissionalização de 

compositoras no campo 

do samba. 

   

Compositores e 

intérpretes 

cearenses: o 

campo da 

música 

independente 

no Ceará dos 

anos 1980 e 

1990 (Soares, 

2015) 

 

Diss

ertaç

ão 

Compreender como a 

trajetória formativa 

musical dos integrantes do 

grupo NUCIC – Núcleo 

de Compositores e 

Intérpretes Cearenses – 

contribuiu para que este 

coletivo produzisse o 

primeiro CD de música 

independente de Fortaleza 

intitulado “Compositores 

e Intérpretes Cearenses”, 

em 1993. 

   

Habitus e 

campo 

violonístico nas 

instituições de 

ensino superior 

do Ceará 

(Souza, 2012) 

 

Diss

ertaç

ão 

Analisa a constituição do 

campo violonístico nas 

instituições de Ensino 

Superior do Ceará – IES e 

o habitus dos professores 

que atuam nesses espaços. 

A análise discorre sobre o 

percurso dos agentes até 

chegarem à posição de 

docentes nas 

universidades. 

   

A experiência 

da formação 

musical dos 

estudantes do 

curso de 

Música da 

UFC – Cariri 

através da 

Canção 

Popular 

Brasileira 

(Reis, 2013) 

Diss

ertaç

ão 

O estudo apresenta dois 

polos principais: de um 

lado a canção popular 

brasileira e de outro a 

experiência musical dos 

alunos do Curso de 

Música da Universidade 

Federal do Ceará no 

Campus do Cariri. O foco 

de investigação consiste 

em como e de que forma a 

canção popular brasileira 

tem influenciado a 

formação musical deste 

grupo específico de 

pessoas. 

   

Pessoal do 

Ceará: 

formação de 

um habitus e 

de um campo 

musical na 

década de 1970 

Diss

ertaç

ão 

Analisa as trajetórias dos 

membros de uma geração 

de intelectuais e artistas 

para compreender a 

formação do seu gosto 

musical. Na década de 

1970, esse grupo ficou 
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(Rogério, 

2006) 

 

conhecido como “Pessoal 

do Ceará”. 

Experiências 

formadoras e 

habitus musical 

no Cariri 

cearense: a 

História de 

Vida 

desvelando 

minha 

formação 

docente 

(Tavares, 

2017) 

 

Diss

ertaç

ão 

Compreender, por meio da 

História de Vida do autor, 

como se dá a formação do 

educador musical inserido 

no campo musical do 

Cariri cearense. 

   

A viagem 

como um 

princípio na 

formação do 

habitus dos 

músicos que na 

década de 1970 

ficaram 

conhecidos 

como Pessoal 

do Ceará 

(Rogério, 

2011) 

 

Tese A trajetória de três 

músicos oriundos da 

geração de intelectuais e 

artistas cearenses que 

ficou conhecida como 

Pessoal do Ceará, a saber: 

Manassés Lourenço de 

Sousa, Raimundo Fagner 

Cândido Lopes e Rodger 

Franco de Rogério. Foram 

analisadas essas trajetórias 

desde a origem social até 

a definição 

socioprofissional 

consolidada no campo 

social. 

   

O violão clube 

do Ceará: 

habitus e 

formação 

musical (Costa, 

2010) 

 

Tese A caracterização do 

discurso dos agentes que 

atuaram na constituição 

do campo musical e na 

realização do habitus 

musical do Violão Clube 

do Ceará e estudo dos 

mecanismos usados por 

esses para legitimar suas 

práticas de formação 

musical e das trajetórias 

formativas de seus 

principais integrantes. 

   

Cotidianos 

Sonoros na 

Constituição do 

Habitus e do 

Campo 

Pedagógico 

Musical: Um 

Estudo a Partir 

dos Relatos de 

Vida de 

Professores da 

UFC (Silva, 

2009) 

Diss

ertaç

ão 

Reflexão sobre a educação 

musical no Brasil a partir 

do recorte da formação do 

educador musical. Nessa 

inter-relação, 

educação/música, o estudo 

buscou compreender 

como os professores de 

um curso de educação 

musical se constituíram 

em docentes dessa área, 

detendo o olhar sobre suas 

trajetórias de vida. 

   

As donas do 

canto: o 

sucesso das 

estrelas-

intérpretes no 

carnaval de Sal

vador 

(Santanna, 

Livr

o 

Daniela Mercury, 

Margareth Menezes e 

Ivete Sangalo. A 

publicação é fruto de uma 

tese de doutorado e 

analisa a trajetória de cada 

uma dessas cantoras. O 

objetivo é identificar 
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2009)  elementos constitutivos do 

êxito na carreira de cada 

uma delas e da capacidade 

de cada uma enquanto 

autoras e gestoras de suas 

carreiras. 

Playing with 

capital: 

Inherited and 

acquired assets 

in a jazz 

audition 

(Nylander, 

Melldahl, 

2015) 

Arti

go 

Analisa um campo de 

músicos de jazz, 

considerando o capital 

cultural (processo de 

formação dos músicos), as 

disposições envolvidas na 

formação do campo e a 

entrada de agentes neste 

campo. 

   

Becoming 

musicians: 

situating young 

people’s 

experiences 

of musical lear

ning between 

formal, 

informal and 

non-formal 

spheres (Lonie, 

Dickens, 2016) 

Arti

go 

O artigo considera os 

processos de 

aprendizagem musical que 

ocorrem em contextos e 

espaços formais, não-

formais e informais. Com 

base nas noções de 

conhecimento, identidade 

e cultura incorporados nos 

estudos educacionais, 

especificamente o 

conceito de "habitus 

musical", o estudo explora 

processos de acesso, 

inclusão e apropriação de 

ambientes de 

aprendizagem de música. 

   

Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 

 

O levantamento mostra que foram encontrados trabalhos falando sobre o processo 

de formação musical de educadores e músicos. No primeiro caso, estão os estudos (grifados 

em azul na tabela) de Souza (2012), que aborda a constituição do campo violonístico nas 

instituições de Ensino Superior do Ceará e o habitus dos professores que atuam nesses 

espaços, de Tavares (2017), que busca compreender como se dá a formação do educador 

musical inserido no campo musical do Cariri cearense, e de Silva (2009), que reflete sobre a 

educação musical no Brasil a partir do recorte da formação do educador musical. 

Já em relação à trajetória formativa de músicos, há dois grupos principais. O 

primeiro é dos que falam sobre os profissionais que atuam diretamente na noite ou como 

músicos chamados populares, ou seja, aqueles que não têm formação erudita e que, na maioria 

dos casos, dentro do escopo levantado, sobrevivem do seu ofício de músico para tocar em 

bares e eventos atuando como profissionais quase anônimos.  

Fazem parte deste grupo (grifado em verde na tabela) as pesquisas de Silva 

(2013), sobre trajetórias de aprendizado musical de jovens músicos profissionais e em 

processo de formação, de Recôva (2006), que focaliza processos de aprendizagem de 10 

músicos populares que atuam profissionalmente em Brasília em bares, casas noturnas e 
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shoppings como independentes (free lancer), de Lima (2010), sobre cantores populares que 

procuram o Centro de Educação Profissional Escola de Música de Brasília (CEP-EMB) e suas 

dificuldades de conciliar seus conhecimentos e habilidades já adquiridos com o ensino formal 

da instituição, de Nylander e Melldahl (2015), que analisa um campo de músicos de jazz, 

considerando, entre outros aspectos, o processo de formação dos profissionais, e de Lonie e 

Dickens (2016), que considera processos de aprendizagem musical que ocorrem em contextos 

e espaços não formais e informais.  

O segundo grupo é composto de trabalhos (mantidos em preto) que abordam o 

processo formativo de artistas que se consolidaram através de instâncias de consagração como 

discos, shows, execução em rádios e respaldo na mídia. São eles o de Moreira (2013), que 

investiga a formação de uma geração de sambistas cariocas nos anos de 1990, tomando como 

objeto de estudo a cantora Teresa Cristina, o de Rogério (2006), que analisa as trajetórias dos 

membros de um grupo de intelectuais e artistas do Pessoal do Ceará, formado por expoentes 

da música nacional como Ednardo, Belchior e Fagner, o outro trabalho de Rogério (2011), 

sobre a viagem como componente importante do processo formativo de três artistas cearenses 

Manassés Lourenço de Sousa, Raimundo Fagner Cândido Lopes e Rodger Franco de Rogério, 

e a pesquisa de Santanna (2009), cujo objetivo é identificar elementos constitutivos do êxito 

na carreira Daniela Mercury, Margareth Menezes e Ivete Sangalo.  

Também foram encontrados, na compilação, trabalhos que falam sobre processos 

formativos dentro do campo musical – tendo como referência os conceitos da praxiologia de 

Bourdieu, mas que não se referem nem a músicos profissionais ligados à noite ou a eventos, 

nem a educadores. São eles o de Soares (2015), que trata da trajetória de compositores e 

intérpretes cearenses do campo da música independente no Ceará dos anos 1980 e 1990, o de 

Reis (2013), sobre a formação musical dos estudantes do curso de Música da Universidade 

Federal do Ceará no Cariri, e de Costa (2010), cujo tema é o habitus e a formação dos 

integrantes do Violão Clube do Ceará, instituição e campo musical que existiu em Fortaleza 

no período de 1945 a 1962. 

Por fim, o levantamento colheu dois trabalhos (grifados em vermelho) 

considerados relevantes por tratarem de temas bastante atuais e destacados, inclusive, pelos 

músicos abordados nesta pesquisa, durante as entrevistas semiestruturadas já feitas: a 

valorização do músico enquanto profissional e a importância de sua atividade para a economia 

do local onde ele atua. 

O de Medeiros e Machado (2015) trata do potencial musical de Belo Horizonte 

como motor de uma estratégia de desenvolvimento local, considerando produção, qualidade 
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criativa e inovações e levantando a discussão sobre a possibilidade da construção de um 

Sistema Produtivo e Inovativo Local (SPIL) da música naquela cidade. Já Requião (2016) 

propõe um estudo crítico sobre as relações de trabalho de músicos atuantes no estado do Rio 

de Janeiro. 

Este trabalho se insere no contexto dos descritos acima considerando três 

aspectos: formação musical, músicos da noite e campo musical cearense. Neste sentido, o 

levantamento mostra que ele tem a contribuir, globalmente, para a discussão sobre a atividade 

de músico com formação não erudita e de saberes adquiridos por métodos não formais e 

informais. Especificamente em relação aos músicos da noite, categoria que se ressente da 

pouca valorização, exatamente pela ausência de títulos de músicos obtidos a partir de 

instâncias de consagração inseridas no sistema de ensino convencional, como bacharelados e 

licenciaturas.  

Além disso, como a compilação mostra, há um esforço, iniciado a partir do 

Laboratório de Epistemologia da Música, ligado ao eixo Ensino de Música da Faculdade de 

Educação (Faced), da Universidade Federal do Ceará, de documentar e conhecer os diferentes 

subcampos que compõem o campo da música cearense ao longo da história do Estado. 

Usando principalmente a praxiologia de Bourdieu e seus conceitos de capital cultural e 

habitus como referencial teórico, o trabalho coletivo está permitindo explicitar, através das 

trajetórias dos agentes, dentro de recortes temporais definidos em cada pesquisa, fatores que 

vão além da prática musical, como costumes, locais personagens, fatos e vários outros 

componentes históricos que, em muitos casos, correriam o risco de cair no esquecimento sem 

a realização de todo este esforço.   

Analisando um grupo de artistas que estão em um nível intermediário de 

consagração entre os abordados no grupo de Soares (2015), Reis (2013) e Costa (2010) e os 

do grupo de Moreira (2013), Rogério (2006), Rogério (2011) e Santanna (2009), este trabalho 

contribui para a documentação e o debate sobre a relevância da música cearense, 

principalmente aquela formada por artistas não eruditos.  

Autodidatas, de origem de famílias de classe média e sem frequentarem escolas de 

música do sistema de ensino formal, os artistas da noite pertencentes ao grupo social abordado 

nesta pesquisa obtiveram um estágio de consagração que foi além de campos musicais 

específicos e tiveram penetração significativa no público de Fortaleza – inclusive o que não 

frequenta os bares com música ao vivo. Não chegaram a obter a projeção nacional no mesmo 

nível do Pessoal do Ceará, mas gravaram CDs, tiveram canções executadas em rádios 

comerciais da cidade e, em alguns casos, fizeram apresentações fora do Estado e do Brasil. 
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Para além do universo da música cearense, o levantamento também mostrou que 

os estudos sobre a atividade de músico da noite, os saberes dos profissionais e a sua 

relevância não só no Brasil, mas no mundo ainda é incipiente e carece de mais pesquisas. É 

esta, também, uma das contribuições que este trabalho dá para o campo de Epistemologia da 

Música.  

3 MÚSICA DA NOITE NO BRASIL: UM BREVE HISTÓRICO 

 

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

Que muita gente boa pôs o pé na profissão 

De tocar um instrumento e de cantar 

Nos bailes da vida” 

(Milton Nascimento) 

 

A partir da experiência local, com a trajetória dos artistas cearenses que fazem 

parte do subcampo estudado e a partir do conhecimento de sua realidade, chegou-se à 

constatação da necessidade de uma busca que revelasse como e onde viveram os músicos que 

os antecederam e de que forma a música da noite se consolidou como uma atividade 

profissional em vários centros urbanos do Brasil. É o que será descrito a seguir.  

Atividade tida como “menor” no meio musical, o trabalho profissional na noite, 

que tem nos bares seu principal local de atuação, é motivo de certas ressalvas (e, por parte de 

muitos músicos, como esta pesquisa permitiu apurar, de ressentimentos), seja no meio 

acadêmico, ou pelo chamado senso comum. Uma das consequências deste fenômeno é a falta 

de registros literários dedicados a descrever, histórica ou jornalisticamente, o ofício dos 

músicos da noite no Brasil. Mas é fato que ela tem grande relevância na trajetória de muitos 

artistas que conseguiram consolidar suas carreiras, alcançando fama e sucesso para além dos 

bares, como será demonstrado a seguir. 

 

3.1 Crescimento com a urbanização  

 

O surgimento dos ambientes propícios ao ofício de músico da noite acontece no 

Brasil como uma das consequências do processo de urbanização do país. Tal fenômeno 

começa a se manifestar com mais intensidade a partir da década de 1940, quando a população, 

que se concentrava em sua maioria nas zonas rurais, começa a migrar para grandes centros 

que se formavam a partir da instalação de fábricas e indústrias que passaram a ser vistas como 

fontes de oportunidades para emprego. A forma como esta mudança se deu pode ser vista na 

tabela abaixo: 
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Tabela 5 – Percentual da população urbana de 1940 a 2010 

Ano 1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2007 2010 

Percentual 

de 

população 

urbana 

31,24 36,16 44,67 55,92 67,59 75,59 81,23 83,48 84,36 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2018). 

 

É possível ver, pela tabela, que se na década de 1940 cerca de 1/3 da população 

brasileira vivia nas cidades, já nos anos 1960 (um intervalo de apenas 20 anos) os habitantes 

dos centros urbanos já representavam quase a metade do total. Foi neste cenário que surgiram 

os locais de entretenimento para a população migrante, que buscava, entre outras opções, 

depois das jornadas de trabalho, música para dançar ou ouvir. 

A urbanização, no Brasil, se deu de forma concentrada, com boa parte da 

população e da riqueza se dividindo em um universo de poucos centros urbanos, considerando 

toda a quantidade municípios brasileiros. Isto faz com que a música da noite nestas cidades 

com maior concentração demográfica ganhe bastante relevância cultural e econômica. O que 

era e é ouvido nas grandes metrópoles teve e continua tendo participação expressiva no que 

pode ser definido como MPB. 

 

As aglomerações urbanas e as 49 cidades com mais de 350 mil habitantes abrigam 

50,0% das pessoas em situação urbana no País e detêm, aproximadamente, 65,0% do 

Produto Interno Bruto (PIB) nacional. No outro extremo, estão 4.295 municípios 

com menos de 25 mil habitantes, que respondem por 12,9% do PIB. Na evolução da 

rede urbana brasileira, observa-se a predominância de 12 centros que reforçam sua 

atuação e se mantêm como as principais cabeças de rede do sistema urbano 

brasileiro entre 1966 e 2007. No topo, além de São Paulo, figuram Rio de Janeiro e 

Brasília. O quadro é completado com Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, 

Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Goiânia (PORTAL BRASIL, 2014, p.01). 

 

Um exemplo de profissional que migrou com esse fluxo em direção aos centros 

urbanos mais ricos e encontrou na música da noite as suas primeiras oportunidades e a fonte 

de renda que precisava para sobreviver foi o cantor e compositor Luiz Gonzaga. Como muitos 

nordestinos, também ele saiu da zona rural para tentar a vida na cidade. E foi cantando em um 

bar que ele conseguiu encontrar o caminho que lhe garantiria o início de uma trajetória que 

entrou para a história da MPB: cantar e tocar a música, o ritmo e os valores do Nordeste rural 

para os que, como ele, também migraram para os centros urbanos e queriam matar a saudade 

do “torrão natal”22. 

                                                 
22

 A expressão é usada por Luiz Gonzaga na canção “Documento de matuto”, que traz os versos “Sol 

escaldante/A terra seca/E a sede de lasca/Sem ter jeito prá vive/Com dez fío prá cria/Foi por isso seu moço/Que 

eu saí em busca/De outro lugar/E com lágrimas nos óio/Eu deixei meu torrão natá” (NOTA DO AUTOR). 
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Luiz Gonzaga do Nascimento (Exu, Pernambuco, 1911, Recife, 1984) [...] chegou 

ao Rio em 1939 e passou a apresentar-se no Bar Espanhol, no Mangue, zona de 

baixa prostituição carioca, além de tocar em festas de subúrbio, bares da Lapa e 

também nas docas, onde corria o chapéu para arrecadar uns trocados. Começou a 

aprimorar seu repertório tocando músicas da moda, como tangos, valsas e foxtrotes. 

Certa noite, no Bar Cidade Nova, no Mangue, conheceu um grupo de estudantes 

cearenses que lhe pediu para tocar alguma coisa nordestina, o que ele até então não 

fizera, tentando adaptar-se ao modo de vida carioca e escondendo suas raízes. 

Preparou então as músicas Pé de serra, uma polca mais tarde gravada com o titulo de 

Xamego, e Vira e mexe, música da sua terra natal. O sucesso da apresentação de Pé 

de serra foi imediato: o público aplaudiu delirantemente e até mesmo os passantes 

da rua se aproximaram, lotando o bar. E logo foi ao programa de calouros de Ari 

Barroso, no qual já estivera outras vezes, sem muito destaque, impulsionado também 

pela necessidade de dinheiro para ajudar a família vitimada pela seca no Nordeste, 

conforme lhe noticiara o irmão José Januário, que o procurara em busca de ajuda. 

No Calouros em desfile, em vez do repertório da moda, apresentou o Vira e mexe e 

foi um sucesso, obtendo a nota máxima 5, raramente dada a alguém pelo fero Ari 

Barroso, e o prêmio de 150 mil réis (ALBIN, 2012, p. 68-69). 

 

Há dois aspectos a ressaltar no relato do início da trajetória de Luiz Gonzaga. O 

primeiro é que já na década de 1940 o trabalho de músico da noite se revelava como um 

ofício usado para conseguir apenas o necessário para sobreviver, em locais e condições não 

muito salubres. E o segundo é que, apesar deste cenário desfavorável para executar seu 

trabalho, tocando até em uma zona de prostituição, foi exatamente lá que ele teve contato com 

o público que revelaria o caminho que lhe abriria as portas para as rádios, na época a grande 

vitrine dos músicos que desejavam a fama.  

Assim como o músico, muitos dos frequentadores eram nordestinos e, através da 

experiência da música da noite, ele pôde perceber o que estas pessoas queriam ouvir e 

descobrir o grande potencial que havia entre o público nordestino que fazia parte do 

movimento migratório que estava tornando o Brasil um país majoritariamente urbano.  

O processo de crescimento das cidades e de industrialização do Brasil que atraiu 

migrantes vindos das zonas rurais ou de regiões mais pobres do país – tão bem ilustrado no 

encontro de Luiz Gonzaga com estudantes cearenses em um bar carioca – seguiu ao longo das 

décadas seguintes, como já demonstrado, e levou a outro fenômeno: o surgimento de uma 

classe média mais bem informada e com poder aquisitivo para consumir, entre outras coisas, 

bens culturais. Estas pessoas encontraram nos bares de cidades como Rio de Janeiro, São 

Paulo e Minas Gerais (não por acaso as principais capitais da região Sudeste, a mais rica, 

industrializada e importante política e economicamente do Brasil) o espaço para a fruição da 

música.   
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Ai que saudade me dá 

Ai que saudade me dá 

Do bate-papo do disse me disse 

lá no Café Nice ai, que saudade me dá 

 

De Cadilac chegava o Chico Alves 

Logo no samba queria entrar 

O Ismael só na de pão com manteiga, 

esquecia a nega, pra poder ficar 

E eu no samba, varava a madrugada 

O Café Nice era um pedaço do céu 

Num canto batucava João de Barro, 

Lamartini, Pixinguinha, Almirante e Noel 

 

...mostrava a carne e o que é que a baiana tem 

Ari Barroso no piano, reclamava 

que Donga fez um samba que não é de ninguém 

E o Metralha varava a madrugada, 

o Café Nice amanhecia em festa 

Cartola afinava a viola 

que pena que agora a saudade é o que resta 

Memórias do Café Nice (Artúlio Reis/Monalisa). 

 

No Rio de Janeiro das décadas de 1930 e 1940, um importante local para a 

consolidação do que viria a ser conceitualmente conhecido como a Música Popular Brasileira 

foi o Café Nice, inaugurado em 1928. Ponto de encontro de intelectuais e artistas, ele foi o 

espaço onde muitos músicos se encontraram para trocar informações e acertar compromissos 

profissionais. Local com vários ambientes, o estabelecimento celebrizou-se pela área dedicada 

ao café, onde os músicos podiam se encontrar em um ambiente acolhedor e financeiramente 

acessível. 

 

Não é exagero afirmar que, nos anos 30 e 40, todo integrante masculino do meio 

musical popular carioca esteve na Casa Nice, pelo menos umas duas ou três vezes. 

A razão do fiel comparecimento desses artistas ao café era, além do animado bate-

papo em que todos tomavam conhecimento das novidades, a necessidade de 

“despachar o expediente”, ou seja, de acertar compromissos profissionais, mostrar 

novas composições (...). Assim, nos melhores anos da Época de Ouro, distinguiam-

se entre os mais assíduos frequentadores do Nice compositores como Roberto 

Martins, Wilson Batista, Ataulfo Alves, Haroldo Lobo, Nássara, Newton Teixeira, 

Eratóstenes Frazão, Alberto Ribeiro, Custódio Mesquita (...), Gadé (...), Marino 

Pinto, Mário Lago e Jorge Faraj, os cantores Carlos Galhardo, Sílvio Caldas, João 

Petra de Barros, Joel e Gaúcho e Araci de Almeida (...), os músicos Luís 

Americano, César Guerra Peixe (...), Augusto Vasseur, Aldo Taranto e Vicente 

Paiva (alguns deles munidos de lápis e papel de música para o atendimento de 

eventuais clientes) e (...) o jornalista, escritor, poeta e letrista Orestes Barbosa 

(SEVERIANO, 2008, p. 188-189). 
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Figura 12 - Café Nice 

 

Fonte: Blog Beth Café. Disponível em: <http://bethcafe.blogspot.com/2009/09/>. 

 

O Café Nice é um dos exemplos mais eficientemente ilustrativos do surgimento 

dos espaços privados de entretenimento nos quais a classe média de um Brasil que crescia e se 

industrializava – notadamente na região Sudeste e tendo o Rio de Janeiro como uma das 

principais referências – começou a descobrir o consumo de bens culturais. Foi nesses locais 

que os músicos viram sua chance de evoluírem como artistas e ter contato com seu público, 

além de desenvolverem uma consciência de sua importância enquanto categoria profissional.  

 

No final da década de 1930, nossos compositores populares começaram a adquirir 

uma consciência de classe, para isso muito contribuindo aqueles anos de 

convivência diária nas mesas do café. Então, animados por esse sentimento, eles se 

mobilizaram para afinal criar sua entidade arrecadadora de direitos autorais, até 

então entregues a um departamento da SBAT (Sociedade Brasileira de Autores 

Teatrais). Foi assim que surgiu em 1938 a Associação Brasileira de Compositores e 

Atores (SEVERIANO, 2008, p. 192). 

 

Esta consciência de classe dos artistas, vale ressaltar, foi desenvolvida com a 

contribuição da convivência no Café Nice e veio da percepção de que sua categoria possuía 

um capital simbólico, que Bourdieu define como “a forma que diferentes tipos de capital 

assumem uma vez que são percebidos e reconhecidos como legítimos” (BORDIEU, 1987, p. 

4). A partir deste reconhecimento, eles se deram conta de que era possível e necessário 

converter este capital simbólico em ganhos financeiros. Ou seja, o ambiente do Café Nice, 

que foi um dos precursores do universo que abrigou os músicos da noite, ajudou os músicos a 

perceberem que eles eram agentes de um campo social que tinha legitimidade, um conjunto de 

características que unia a todos e, a partir desta percepção, com necessidades específicas.     
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Assim como o Nice, o Rio de Janeiro viu surgir vários outros espaços de reunião 

da classe média e, consequentemente, dos músicos que faziam a arte que esta classe média 

consumia. Nas décadas seguintes, seria a vez dos bares e boates, que, embora de atividades 

mais noturnas, seguiram a tradição de servirem como pontos de encontros dos músicos. E, 

mais uma vez, eram locais que contribuíam de forma relevante para os rumos que as 

trajetórias de importantes artistas – na época, apenas aspirantes a famosos que viam nos bares 

a chance de mostrar seu trabalho e encontrar colegas de profissão – tomariam.  

Na década de 1950, um bar chamado Divino, também no Rio de Janeiro, foi o 

local que abrigou parte das experiências no período de gênese da trajetória de dois fenômenos, 

em termos de vendagem e produção, da música brasileira: Roberto Carlos e Tim Maia23. Foi 

lá que eles tiveram oportunidade de conhecer o rock and roll, estilo norte-americano que 

fascinou boa parte da juventude de classe média das grandes cidades brasileiras. 

 

Sempre sonhando com uma carreira artística, Roberto Carlos Braga (Cachoeiro do 

Itapemirim, ES, 19 de abril de 1941) já aos 10 anos cantava boleros e sambas-

canção na rádio de sua cidade. Aos 16, morando no Rio, descobria o rock'n'roll, 

apaixonando-se pela novidade e passando a imitar Elvis Presley. Muito contribuiria 

para essa mudança de repertório sua convivência com uma turma de jovens que se 

reunia no Bar Divino, na esquina da rua do Matoso com Haddock Lobo, na Tijuca. 

Com três desses jovens — Arlênio Lívio, Wellington Oliveira e a futura celebridade 

Tim Maia —, ele chegou a formar em 1957 um grupo de rock, The Sputniks, de 

duração efêmera (SEVERIANO, 2008, p. 397). 

 

Vale ressaltar, aqui, o fato de que até mesmo entre jovens músicos dedicados ao 

rock, como Roberto Carlos e Tim Maia, que depois virariam celebridades nacionais, tiveram 

no ambiente da música da noite, em bares e boates, um importante espaço para a construção 

de suas trajetórias. É mais um aspecto a denotar a relevância deste universo para a música 

brasileira. 

Após a experiência com as bandas, Roberto Carlos passou a tentar o sucesso como 

cantor em uma carreira solo, e foi na música da noite que encontrou sua primeira 

oportunidade de ganhar dinheiro e projetar o nome no Rio de Janeiro. “Iniciando [...] como 

crooner, em boates, [...] começou cantando bossa-nova” (ALBIN, 2012, pág. 96), um estilo 

musical que, assim como o rock, despertava o interesse de parte da juventude de classe média 

das grandes cidades brasileiras, notadamente a do Rio de Janeiro.  

Esta bossa nova, surgida a partir da década de 1950, deve muito ao ambiente 

boêmio e os espaços cariocas de fruição da música da noite o desenvolvimento do seu 

                                                 
23 Sebastião Rodrigues Maia foi um compositor a cantor carioca. O artista tem em sua trajetória mais de 40 

discos e aproximadamente 150 canções autorais ou com parceiros (NOTA DO AUTOR). 
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arcabouço melódico e harmônico e a formação dos principais músicos que iriam ficar célebres 

na MPB graças a ela, como Tom Jobim24, João Gilberto25 e Johnny Alf26. Foi em boates e 

bares que eles cantaram e tocaram juntos e se acompanharam, experimentando novas soluções 

para a fusão de elementos vindos do samba com a riqueza harmônica do jazz, combinação que 

projetou a Música Popular Brasileira para o mundo inteiro. 

A história da bossa nova se confunde com a da MPB (pelo menos a MPB que este 

trabalho considera para efeito da pesquisa das trajetórias dos músicos da noite abordados) que 

se consolidou entre as décadas de 1950 e 1960 como um dos principais bens de consumo da 

classe média dos principais centros urbanos, notadamente o Rio de Janeiro. Muito de sua 

formação se deu nos bares e boates porque foi lá, também, que se deu o nascimento de uma 

MPB que viria fazer sucesso em todo o mundo, não só pela bossa nova, mas por toda a 

riqueza rítmica, harmônica e melódica que caracteriza parte da música do Brasil, além da sua 

capacidade de incorporação de elementos que a enriqueciam ainda mais, vindos de estilos 

como o rock, o jazz e vários outros. 

 

Um cantinho e um violão 

Este amor, uma canção 

Pra fazer feliz a quem se ama 

 

Muita calma pra pensar 

E ter tempo pra sonhar 

 

Da janela vê-se o Corcovado 

O Redentor que lindo 

 

Quero a vida sempre assim com você perto de mim 

Até o apagar da velha chama 

 

E eu que era triste 

Descrente deste mundo 

Ao encontrar você eu conheci 

O que é felicidade meu amor 

 

O que é felicidade, o que é felicidade 

Corcovado (Tom Jobim) 

 

 

  

                                                 
24 Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim foi um compositor, arranjador e instrumentista carioca. 

Conhecido internacionalmente, foi um dos principais expoentes da Bossa Nova (NOTA DO AUTOR). 
25 João Gilberto do Prado Pereira de Oliveira é um Cantor, Violonista e Compositor baiano. É considerado o 

criador da batida de violão que se tornou uma das características mais marcantes da Bossa Nova (NOTA DO 

AUTOR). 
26 Alfredo José da Silva, que adotou o nome artístico de Johnny Alf, foi um cantor, compositor e pianista autor 

de clássicos da música brasileira, como “Eu e a brisa” e “Rapaz de bem” (NOTA DO AUTOR). 
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 Figura 13 – Foto de João Gilberto 

 

Fonte: Acervo Estadão. Disponível em: 

<https://acervo.estadao.com.br/noticias/personalidades,joao-gilberto,979,0.htm>. 

 

Napolitano (2010) classifica os espaços frequentados pela classe média na noite 

carioca como integrantes do processo que levou ao desenvolvimento e à consolidação da 

MPB. Era na noite que os músicos se encontravam e tocavam para eles e para o público, ou 

seja, esta música não se formou em um processo hermético e cuidadosamente elaborado, pelo 

contrário: a participação do público, não só os leigos ouvintes admiradores da música da 

noite, mas os demais músicos foram importantes neste processo. E este ambiente propício se 

deu com a contribuição da música da noite carioca. 

 

Os espaços iniciais do exercício de audição e interpretação que mais tarde iriam 

formar a Bossa Nova podem ser vistos em dois planos: os círculos privados ou 

restritos (como as casas dos músicos ou os fã-clubes, como o Farney-Sinatra Fã 

Clube) e a boêmia, marcada pelas boates da Zona Sul carioca. Ambos os espaços 

podem ser caracterizados como espaços íntimos ou intimistas, cuja perspectiva 

marcou a estilo dos bossanovistas (NAPOLITANO, 2010, p. 18). 

 

A movimentação cultural dos centros urbanos que cresciam e ajudavam no 

surgimento de uma classe média em busca de uma formação cosmopolita e moderna 

contribuiu para compor o cenário ideal para o surgimento da música da noite, em um formato 

bastante próximo do que é conhecido atualmente. Assim, um componente influenciou o outro: 

o ambiente de entretenimento da noite servia para que uma música brasileira rica (no que se 

refere a melodias, letras e harmonias) nascesse para o mundo e, ao mesmo tempo, público e 

artistas contribuíam para que esta música da noite ganhasse cada vez mais prestígio no país, 

ajudando no processo de profissionalização dos cantores e instrumentistas.   
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Mesmo incipiente, em termos de um espaço claramente definido para o campo 

profissional dos artistas especializados neste ambiente, a música da noite já na década de 1960 

servia como campo de formação de artistas da MPB que viriam a se tornar célebres no Brasil 

e no mundo. Tom Jobim, como já foi dito, começou a sua carreira musical como um pianista 

da noite, “em inferninhos e boates do Rio de Janeiro, revezando muitas vezes com Newton 

Mendonça27, entre elas o Drink, Bambu Bar, Arpège, Sacha's, Monte Carlo, Night and Day, 

Casablanca, Tasca e Alcazar” (ALBIN, 2012, p. 91). 

 Sobre essa incursão de Tom Jobim na música da noite, vale ressaltar que ele 

enfrentava alguns dos dilemas que acompanham esta categoria de profissionais até hoje: 

ambiente insalubre, baixa remuneração, convivência com pessoas de pouca ou nenhuma 

aptidão musical e dificuldade de convívio social por causa do horário de trabalho. 

O grande fantasma na vida de Antônio Carlos Jobim, depois do aluguel, era o medo 

de ficar tuberculoso. Segundo sua família, todos os músicos acabavam assim, e os 

pianistas da noite mais ainda. Podia haver várias causas para isto, mas as principais 

deviam ser aquele abre-e-fecha da porta das boates, a goma do smoking em contato 

com o pulmão, o conteúdo dos copos em cima do piano, os pacotes de cigarros que 

se fumavam enquanto se tocava “Tea for two”, o papo dos frequentadores daqueles 

lugares, o dinheiro, absolutamente mixo que se recebia pelo trabalho e o fato de que 

este desregulava completamente o fuso horário da pessoa, impedindo-a de ir à praia 

e de poder combinar almoços e jantares com as pessoas que trabalhavam das nove às 

seis (CASTRO, 1990, p. 91-92).  

 

Para uma categoria de músicos da noite, atualmente, é fato que algumas destas 

condições melhoraram. É proibido fumar nos ambientes, por exemplo. Além disso, com o 

tempo algumas das condições de trabalho melhoraram. Mas a profissão de músico da noite, 

pela falta de reconhecimento de sua relevância, ainda traz carência de legitimação. “Os 

agentes detêm um poder à proporção do seu capital, quer dizer, em proporção ao 

reconhecimento que recebem de um grupo” (BOURDIEU, 1989, p. 145). Esta falta de capital, 

entendido aqui como capital simbólico ou distinção, se reflete na atividade profissional dos 

artistas. 

No caso de Tom Jobim, músico excepcional que “havia investido o creme da sua 

juventude debruçado sobre Villa-Lobos, Debussy, Ravel, Chopin, Bach, Beethoven e 

Custódio Mesquita” (CASTRO, 1990, p. 92), ele passou a procurar um “um emprego que não 

precisasse acompanhar aqueles crooners que não conseguiam cantar uma única nota sem 

desafinar” (CASTRO, 1990, p. 94). Consciente de seu potencial, ele conseguiu um emprego 

em uma gravadora e “só esporadicamente voltou a trabalhar na noite, e mesmo assim quando 

o senhorio mordia-lhe as canelas, exigindo um aumento no aluguel” (CASTRO, 1990, p. 94).  

                                                 
27 Newton Ferreira de Mendonça foi um compositor e instrumentista carioca (NOTA DO AUTOR). 
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Percebe-se aqui, mais uma vez, a importância do trabalho na noite para a 

sobrevivência de músicos que, embora fossem talentosíssimos, não tinham, ainda, a 

consolidação de suas carreiras em nível nacional ou mundial e dependiam financeiramente da 

atividade nos bares e nas boates. Além de Tom Jobim, muitos artistas da MPB que viriam, 

mais tarde, ganhar projeção tinham intensa atividade profissional neste ambiente, como 

Johnny Alf, Dolores Duran28 e João Donato29. 

No Rio de Janeiro dos bares e boates frequentados pela classe média, havia uma 

proximidade geográfica entre os principais locais de entretenimento, que ficavam quase todos 

na Zona Sul, região com a população de melhor renda da cidade. Por isso, a música da noite 

servia também como formação de músicos e de estilos.  

 

Alf tocava também toda espécie de tema de jazz que chegasse por aqui com o 

imprimateur de George Shearing ou Lennie Tistano; e alguma coisa dos cantores e 

músicos que faziam romaria para ir ouvi-lo: Tom Jobim, João Donato, João 

Gilberto, Lúcio Alves, Dick Farney, Dolores Duran, Ed Lincoln, Paulo Moura, 

Baden Powell e um bando de meninos que mal tinham idade para frequentar boates, 

como Luizinho Eça, Sylvinha Telles, Candinho„ Durval Ferreira e Mauricio 

Einhorn. Os mais jovens o admiravam porque ele tocava “por cifra”, uma raridade 

na época (CASTRO, 1990, p. 95).  
 

Catalisador da troca de informações entre tantos artistas, o ambiente da música da 

noite foi importante para a criação do que viria a ser chamado de bossa nova. 

Independentemente da frequência do público, o clima musical das boates e bares propiciava o 

estímulo à criatividade dos artistas. Um exemplo disso foi a boate Plaza, no Rio de Janeiro, 

que tinha Johnny Alf como uma das principais atrações. De acordo com Castro (1990), o local 

enfrentou períodos de escassez de frequentadores, mas não de músicos nem de criatividade. E 

foi graças a ele, junto com outros espaços, que foi possível experimentar as fusões que viriam 

contribuir para a riqueza da bossa nova e, consequentemente, da MPB. 

 

Alf voltou para o Leme, começando pelo Mandarim, na rua Gustavo Sampaio; 

depois o Drink, na mesma Princesa Isabel; e então atravessou a rua e se estabeleceu 

no Plaza em 1954. Com tantos talentos jovens reunidos, quase todas as ousadias 

rítmicas e harmônicas que produziriam a Bossa Nova estiveram em laboratório 

naquelas madrugadas com a boate às moscas. (...). Um dos grandes momentos, 

segundo Carlinhos Lyra, era quando, à luz do lampião na porta do Plaza, formava-se 

um improvável quarteto vocal composto pelo próprio Carlinhos e mais Alf, Donato 

e João Gilberto (CASTRO, 1990, p. 97). 

  

                                                 
28 Dolores Duran, nome artístico de Adiléia Silva da Rocha, foi uma cantora e compositora que ficou célebre por 

composições como “Estrada do Sol”, “Ideias Erradas”, “Minha Toada” e “A Noite do Meu Bem”. 
29 João Donato de Oliveira Neto, mais conhecido como João Donato, é um pianista, acordeonista, arranjador, 

cantor e compositor brasileiro, autor de músicas como “A rã", “Nasci para bailar” e “Bananeira”. 
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A relação de João Gilberto, um cantor e compositor brasileiro que ficou 

conhecido pela genialidade e pelas idiossincrasias em relação à exigência com a qualidade do 

som em suas apresentações, é um tópico que merece destaque. No começo de sua carreira, era 

no ambiente ruidoso dos bares e boates que ele precisava estar para se manter 

financeiramente, já que ainda não havia conquistado fama e sucesso. Mas ele se incomodava 

com as condições insalubres dos músicos da noite e relutava em se apresentar nos locais. Um 

exemplo dessa relação conflituosa foi quando Tito Madi30, um cantor que atuava na noite do 

Rio de Janeiro, quis leva-lo para este ambiente. 

 

Tito foi um dos primeiros a conhecer João Gilberto em sua nova fase e a se encantar 

com aquele jeito de cantar e tocar. Não apenas o cumulou de carinho, de que parecia 

ter reservas inesgotáveis, como tentou colocá-lo nas boates da moda: o Little Club, 

no Beco das Garrafas; o Texas Bar, no Leme; o Cangaceiro (ex-Michel), na rua 

Fernando Mendes; e no próprio Jirau. Os donos dessas casas eram gratos a Tito, 

porque ele firmara as suas reputações cantando nelas naqueles últimos dois anos. 

Sua influência era enorme e qualquer cantor que recomendasse estaria 

automaticamente empregado — mesmo um perfeito desconhecido corno João 

Gilberto. Mas este tinha um sério motivo para não se interessar por essas propostas: 

“Eles falam demais” — referindo-se aos clientes desses lugares (CASTRO, 1990, p. 

159). 

 

  Apesar do conceito que João Gilberto tinha do ambiente da noite, de espaço 

ocupado por clientes que não valorizavam os músicos da forma como ele julgava a mais 

adequada e que preferiam dar atenção às conversas, ao invés de dedica-la à fruição da música, 

foi em uma boate em Porto Alegre que ele obteve a confiança para seguir no instável ofício de 

cantor e compositor. No início de sua carreira, passando por dificuldades financeiras, o artista 

contou com a ajuda de seu amigo Luís Telles, gaúcho que fez parte de uma banda chamada 

Quitandinha Serenaders (o nome se deve ao fato deles se apresentarem no Hotel Quitandinha, 

de Petrópolis). Na capital do Rio Grande do Sul, João Gilberto passou a frequentar uma boate 

chamada Clube da Chave. Apesar de arredio ao ambiente da noite, ele encontrou naquele 

lugar uma receptividade que lhe fez retomar o gosto pela dedicação à música.  

 

Luís Telles circulou João Gilberto por toda Porto Alegre [...]. Começou por leva-lo 

ao Clube da Chave, [...] um privé de artistas e boêmios [...]. Em sua primeira noite 

no Clube da Chave, João Gilberto ofereceu-se para acompanhar uma curvilínea 

cantora argentina chamada Noélia Noel, no famoso bolero “Juguete”, João Gilberto 

firulou o bolero com tantas harmonias diferentes que a cantora ficou maravilhada. 

Ovídio Chaves, dono da boate e autor de “Fiz a cama na varanda”, não resistiu e 

deu-lhe a chave do lugar. Agora João Gilberto já tinha um pouso fixo para suas 

noites em Porto Alegre. Apesar de não ser famoso (na realidade, até então ninguém 

ouvira falar nele), João Gilberto alterou a vida da cidade [...]. Os boêmios de Porto 

Alegre, habituados a dormir cedo, passaram a regular-se pelos seus horários. O 

                                                 
30 Chauki Maddi é um cantor e compositor paulista. Sua discografia reúne mais de 60 obras (NOTA DO 

AUTOR). 
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Clube da Chave tornou-se um ponto obrigatório porque, a qualquer momento, 

Joãozinho iria aparecer com seu violão (CASTRO, 1990, p 143). 

 

A estadia em Porto Alegre e a atenção do público gaúcho, em especial a que ele 

recebeu no Clube da Chave, fizeram João Gilberto aprimorar-se ainda mais como músico. No 

hotel em que se hospedou, o artista “dedicava-se full time ao violão – como se tive acabado 

de descobri-lo” (CASTRO, 1990, p. 143). Aqui se revela um aspecto importante da música da 

noite: ela não é só um ambiente de formação dos músicos enquanto eles praticam o canto ou 

seu instrumento e trocam conhecimento com outros colegas. Também serve de estímulo – já 

que um dos ingredientes para o sucesso de um artista é a certeza de estar agradando seu 

público - para os músicos se aprimorarem ainda mais no tempo em que não estão trabalhando 

nos bares e boates. 

A influência do ambiente da noite para a formação de grandes artistas da música 

brasileira também se deu no samba. Um dos exemplos mais contundentes disso foi o 

Zicartola, bar do Rio de Janeiro fundado em 1963 e fechado apenas dois anos depois – por 

incapacidade administrativa de seus principais proprietários, o compositor Cartola e sua 

mulher Zica31.   

 

                                                 
31 Angenor de Oliveira, conhecido como Cartola, foi um cantor e compositor carioca, autor de canções como “As 

rosas não falam”, “O mundo é um moinho” e “Peito vazio”. Foi casado com Euzébia Silva do Nascimento - a 

Dona Zica (NOTA DO AUTOR). 
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 Figura 14 - Cartola diante de seu bar 

 

Fonte: Site Medium. Disponível em: 

<https://medium.com/@_ricardomoreira/zicartola-o-restaurante-que-restaurou-o-

samba-f1b83a2d6ad0>. 

 

Apesar de sua breve duração, o bar e restaurante foi um marco para a música 

brasileira, porque se tornou uma vitrine para alguns dos maiores nomes nacionais do samba. 

Suas noites de música, com frequência, terminavam na manhã do dia seguinte.  

 

Transformado pelo pessoal da Zona Sul no ponto da moda, que passou a atrair 

multidões, pessoas até que jamais tinham se interessado por cultura popular, o 

Zicartola tornou-se de repente o centro de um movimento de renovação e 

fortalecimento do samba, na época ofuscado pelo sucesso da bossa nova. Disso 

resultaram importantes consequências, como a consagração de Cartola, o 

reconhecimento do talento de Nelson Cavaquinho e o lançamento para a fama dos 

compositores-cantores Paulinho da Viola e Elton Medeiros (SEVERIANO, 2008, p. 

407). 

 

Como parte integrante da MPB, o samba também teve, como se pode ver pelo 

exemplo do Zicartola, a participação do ambiente da noite na formação de músicos e na sua 

consolidação enquanto estilo que iria ajudar a tornar a música brasileira uma referência 

mundial em qualidade e riqueza de ritmos, melodias e harmonias. 
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3.2 Música da noite no Ceará: formando músicos e estimulando uma MPB local 

 

Assim como ocorreu em outras capitais brasileiras, Fortaleza passou pelo 

processo de urbanização e de criação de uma classe média que consumia música em 

ambientes de entretenimento noturno.  

 

O censo de 1940 mostra que a população de Fortaleza era superior a 180 mil 

habitantes; dez anos depois, já chegava aos 270 mil, e no final dos anos 1950, 

ultrapassava os 500 mil habitantes. Surgem, então, outros bairros, como Aldeota e 

Praia de Iracema (COSTA, 2010, p. 32). 

 

Já nas décadas de 1960 e 1970, boa parte da classe média local também se 

politizava, procurava informações e valorizava a fruição da MPB. Fortaleza também teve seus 

bares onde os músicos se reuniam para cantar, ouvir e ser ouvidos. Expoentes do Pessoal do 

Ceará se encontraram em muitos deles e nesses locais tiveram parte de sua formação.  

Os bares foram locais de encontros para discussões sobre política e recitais de 

poesia e de música para os jovens cantores e compositores cearenses que sonhavam com a 

possibilidade de se tornarem consagrados e fazer sucesso no Sul Maravilha32. Mesmo não 

sendo músicos da noite, ou seja, fazendo dos bares os seus locais de ofício, eles tiveram nestes 

ambientes vivências que contribuíram para consolidar suas carreiras e afirmar a decisão de 

tentar a vida como artistas. A seguir, trecho de entrevista concedida por Fausto Nilo a Rogério 

(2006) sobre este ambiente:  

 

Naquela rua que sai em frente ao Conservatório, tinha o Bar Tupi [...]. Aí, Balão 

Vermelho, Duque de Caxias embaixo do Jalcy, perto da Praça do Carmo na Duque 

de Caxias e daí Beira-Mar, no Anísio e às vezes Praça do Ferreira, também 

(ROGÉRIO, 2006, p. 91). 

 

Raimundo Fagner, por exemplo, foi cursar Arquitetura em Brasília e participou do 

Festival do Ceub (Centro de Estudos Universitários de Brasília):  

 

onde ganhou cinco prêmios com três músicas: 1° lugar com “Mucuripe”, em 

parceria com Belchior; 6° lugar com “Manera fru fru”, em parceria com Ricardo 

Bezerra; prêmio hors-concours com “Cavalo ferro”, também uma parceria com 

Ricardo Bezerra; melhor intérprete e melhor arranjo (ROGÉRIO, 2011, p. 121).  

 

O cantor relata como, a partir da experiência bem sucedida no festival, sua vida 

tomou outro rumo, tendo como um dos fatores a passagem por ambientes que reproduziam o 

clima da noite, onde havia um público interessado na fruição da música (mesmo não sendo 

                                                 
32 Expressão usada para designar o objetivo de muitos nordestinos que enfrentaram os desafios da diáspora, 

saindo de suas cidades para morar no Rio de Janeiro ou em São Paulo, as principais capitais da região Sudeste, 

área mais rica do Brasil (NOTA DO AUTOR). 
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em uma atuação como profissional). A partir desta experiência, ele se sentiu mais legitimado 

como músico, como mostra seu relato em entrevista concedida a Castro (2007), descrito a 

seguir:  

 

Passei a não estudar mais porque todo mundo fazia minhas provas. Eu só cantava 

nos restaurantes, as pessoas me traziam. (...) Fiquei muito paparicado e me deram 

muita corda. Foi um momento importante pra mim, eu já estava em Brasília, e as 

pessoas vislumbrando aquele repertório que eu tinha e dando corda pra eu ir embora. 

Eu já querendo, mas não tinha essa coragem toda. Então, isso foi um impulso muito 

grande para que eu largasse a faculdade e fosse embora para o Rio (CASTRO, 2007, 

p. 90). 

 

Mesmo que não fossem profissionais da noite, os músicos do Pessoal do Ceará33, 

que se tornaram expoentes nacionais da MPB produzida no Estado34, tinham nos bares e 

restaurantes espaços importantes de fruição e de aprendizado musical. O Bar do Vaval, por 

exemplo, é um dos locais onde Fagner e Ednardo puderam conhecer e praticar o violão, 

instrumento que é símbolo da MPB. Castro (2007) assim define o local: 

Bar localizado na esquina da Rua Lauro Maia com a Rua Artur Temóteo onde 

Fagner e Ednardo moraram grande parte da adolescência e onde a mãe de Ednardo 

mora até hoje. Justamente, nesta esquina, ambos, encontravam-se para tocar violão. 

Todos os anos o bar é centro organizador do “carnaval da Lauro Maia” ou da “Raça 

ruim da Lauro Maia” que acontece sempre no sábado anterior ao carnaval. 

Raimundo Fagner assíduo frequentador e por seu intermédio, o bar passou a ser um 

ponto de encontro de artistas. No bar já estiveram Ednardo, Fausto Nilo, Nonato 

Luís, Falcão, Meirinha, Ferreirinha (Francisco Casaverde), Zeca Baleiro, Ivan Lins, 

Nando Cordel, Abel Silva, Jorge Vercillo, Totonho Laprovítera, João Lyra, Adelson 

Viana, Cristiano Pinho, Humberto Pinho, Peninha, Chico Pio, Wagner Castro, Isaac 

Candido, Paulo Façanha, Neo Pineo, João Mamulengo, Régis Rogério Soares, 

Luizinho Magalhães, Luizinho Lua, Luizinho Duarte, Carlinhos Ferreira, Chico 

Pessoa” (CASTRO, 2007, p. 120). 

 

Note-se o fato de que o bar é um ponto de encontro de gerações de músicos: 

Fagner, Ednardo e Fausto Nilo, expoentes do Pessoal do Ceará, e Paulo Façanha, um dos 

músicos cuja trajetória é abordada neste trabalho.  

Os bares também foram, para integrantes do Pessoal do Ceará, locais de 

formação. Segundo Castro (2007), Fagner relata uma experiência que teve no Bar do Anísio, 

outro importante ponto de encontro dos músicos de sua geração, com o baiano Piti, que 

                                                 
33 Na década de 1970, uma geração de intelectuais e artistas cearenses alcançou projeção nacional, participando 

de festivais de música e programas de televisão, emplacando canções que fizeram sucesso em várias regiões do 

Brasil. Eles ficaram conhecidos como “Pessoal do Ceará”. Para efeito de melhor identificação, registram-se aqui 

os nomes dos representantes que ficaram mais conhecidos na mídia nacional: Belchior, Ednardo e Fagner 

(NOTA DO AUTOR). 
34 Este trabalho considera como “MPB local” uma música que segue padrões descritos no conceito aqui definido 

como MPB. Entre estes padrões estão, principalmente, a preocupação com a qualidade das letras, das melodias e 

das harmonias, além da presença de um cuidado especial de autores e intérpretes com a execução das obras, seja 

nas versões originais ou em regravações. Apesar desta MPB local, pelo fato do Ceará ser um estado brasileiro, 

poder se inserir no conceito mais abrangente da MPB, a definição foi usada aqui para dar luz aos artistas 

cearenses de forma mais didática (NOTA DO AUTOR).   
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participou inicialmente do Tropicalismo35 e tinha entre os cearenses o status de “tropicalista”. 

Em seu contato com Piti no Bar do Anísio, Fagner lembra que o músico baiano lhe 

proporcionou um aprendizado muito relevante, para sua trajetória, de técnica de violão. Diz o 

compositor cearense em entrevista a Castro (2007): “Eu fiquei fascinado, ele tocava um violão 

fantástico e eu ficava a noite toda ouvindo o Piti tocar no bar do Anísio” (CASTRO, 2007, p. 

76).  

As aulas informais com o instrumento se deram, principalmente, porque Piti trazia 

um jeito de tocar diferente do que se conhecia por aqui, remetendo à destreza de Gilberto Gil, 

que era um exímio violonista. Fagner também relata que com o conhecimento de Piti, também 

aprimorou sua base harmônica, conhecendo novos acordes no violão. A seguir, o relato da 

Fagner em entrevista concedida a Rogério (2006): 

 

Praticamente, muita coisa que eu aprendi e que abriu a minha cabeça de violão, meu 

violão era muito quadrado, ainda é, mas o pouco que abriu foi o Piti que com aquela 

força, aquelas harmonias, aquelas melodias totalmente, ninguém sabia isso aqui. 

Então essa relação de instrumento foi com o Piti (ROGÉRIO, 2006, p. 39).  

 

As referências aos bares como pontos de encontro que, ao lado de outros 

ambientes, marcaram o processo de formação dos artistas cearenses pela fruição de música 

nas décadas de 1960 e 1970 estão em outras passagens dos artistas. Cláudio Pereira36, em 

entrevista a Rogério (2006), assim descreve um dos locais:  

 

[...] o Balão Vermelho era um bar muito bonito, muito bem transado, frequentava o 

pessoal do cinema e lá era um lugar democrático, um espaço aberto, você chegava lá 

com violão cantava, tocava, fazia valer, sempre tinha um amigo, sempre tinha gente 

conhecida lá [...] (ROGÉRIO, 2006, p. 99).  

 

A partir deste breve histórico da música da noite em Fortaleza, um detalhe se 

revela para entender melhor o ambiente que existia entre os músicos: eles eram 

frequentadores dos locais e nestes espaços havia muita música, mas não estava configurada, 

                                                 
35 O Tropicalismo ou Tropicália foi um movimento da MPB que ocorreu entre 1967 e 1968 e teve como 

destaques os cantores e compositores [baianos] Caetano Veloso e Gilberto Gil, além das participações da cantora 

Gal Costa, do cantor e compositor Tom Zé [estes dois últimos também da Bahia], da banda paulista Mutantes e 

do maestro Rogério Duprat. Teve, dentre as suas características, letras de músicas com poesias ricas e complexas 

que falavam de forma crítica do Brasil e discos comerciais com procedimentos e questões que até então eram 

associados apenas ao campo das vanguardas conceituais. O lançamento, em 1968, do álbum Tropicália – ou 

Panis et Circenses foi um marco para o movimento. Neste álbum “as composições de Caetano Veloso, Gilberto 

Gil, Tom Zé, Capinam e Torquato Neto, acompanhados pelas belas vozes de Gal Costa e Nara Leão e da guitarra 

elétrica dos Mutantes, sob a orquestração de Rogério Duprat 73 marcam a MPB significativamente” 

(CARVALHO, 2009, pág. 76). 
36 “Cláudio Roberto de Abreu Pereira prestou uma enorme contribuição à literatura, ao teatro, às artes visuais e à 

música do Ceará. Agregador de artistas, incentivador de talentos, mentor e realizador de múltiplos projetos, o 

jornalista e produtor [...] foi um dos nomes centrais para o cenário cultural cearense” (MOURA, 2010) da década 

de 1960 até 2010, ano em que faleceu. 
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ainda, a profissão de músico da noite, com horário determinado, cachê combinado 

previamente e regularidade. Isso pode ser explicado por dois fatores, enumerados a seguir. 

Em primeiro lugar, havia uma cultura boêmia de varar as madrugadas não só nos 

bares, mas nas calçadas, nas casas dos músicos e de seus amigos. “Tinha mais rodas de 

violão, as pessoas ficavam nas esquinas, era possível fazer serenata”, afirma o jornalista 

Nelson Augusto37. Ele destaca que inexistia o medo da violência, e por isso a música nos 

bares não tinha hora para terminar.  Este ambiente era bem retratado no clima que 

predominava no Bar do Anísio. Nelson afirma: 

 

O Bar do Anísio, na beira-mar, ficava ao lado da casa do Cláudio Pereira, que era 

um agitador cultural da cidade. Era uma espécie de quartel-general, naquela época 

você podia armar uma rede e dormir lá, virar a noite, com todo mundo na varanda, 

não tinha a violência que existe hoje (NELSON, 21 de fevereiro de 2018). 

 

Outro aspecto importante é de ordem técnica. Ao longo da década de 1970, os 

equipamentos de som funcionavam com válvulas, componentes eletrônicos que ocupavam 

muito espaço pelo tamanho avantajado. O resultado eram caixas e amplificadores enormes, 

pesados e caros, o que dificultava o transporte e os tornavam de difícil uso para músicos 

solitários. Já na década seguinte, com a chegada dos primeiros aparelhos a transistor, os 

tamanhos e pesos foram reduzidos consideravelmente. “Isso possibilitou fazer som em 

barzinhos pequenos” (21 de fevereiro de 2018), afirma Nelson, lembrando que até a chegada 

destes novos equipamentos, só era viável ter som em clubes, que tinham bandas completas e 

grandes espaços para viabilizar o investimento na aparelhagem. 

Foi com a contribuição tecnológica dos transistores que começou a ser viável a 

música da noite de voz e violão. Em paralelo a isso, os donos de bares perceberam que ter um 

músico cantando ao vivo atraía público. Surgia, então, a era da música da noite em Fortaleza, 

regada a muita MPB. “A partir daí eles foram proliferando. O point passou a ser o Cais Bar38, 

na Praia de Iracema” (21 de fevereiro de 2018), afirma Nelson. Segundo ele, a MPB 

representava 99% do repertório ouvido no bar. “Era a música que tocava nas rádios 

                                                 
37 Nelson Augusto Nogueira Lopes trabalha desde 1981 como jornalista e radialista na Universitária FM em 

Fortaleza. Paralelo a isso, já atuou em jornais como O Povo e Tribuna do Ceará, sempre na área musical, e 

produziu e prestou assessoria a shows dos artistas Francis Hime, Renato Teixeira, Bia Bedran, Almir Sater, 

Nonato Luiz, Quinteto Violado, Vital Farias, Xangai, Gereba, Fábio Paes, Alzira Espíndola, Maria da Paz e 

Vitor Ramil, entre outros. Criou e mantém o site Nelsons (www.nelsons.com.br), no qual o internauta pode 

dispor de informações como um guia de álbuns independentes e de pequenos selos alternativos, notícias e textos 

já publicados e datas e nomes completos de artistas da música popular brasileira de todos os tempos.  
38 O Cais Bar teve intensa programação e apresentava como uma de suas atrações o repertório musical dedicado 

à MPB e à música instrumental, seja através de vinis e CDs ou servindo de palco para inúmeros artistas 

cearenses. 
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comerciais: Djavan, João Bosco, Caetano, Chico Buarque. E isso tinha o retorno do público” 

(NELSON, 21 de fevereiro de 2018). 

O Cais Bar foi um espaço importante para o processo de consolidação da música 

da noite em Fortaleza. De acordo com o engenheiro Joaquim Ernesto, que foi o proprietário 

do local até o seu fechamento, em 2003, ele assumiu a administração em 1985, seis meses 

depois de o bar ser inaugurado por um amigo, já com o nome pelo qual seria conhecido até o 

encerramento de suas atividades. Ernesto lembra que, na época, o repertório de MPB na noite, 

com canções de nomes como Chico Buarque, Caetano, Djavan, Milton Nascimento e João 

Bosco estava começando a ser mais apreciado na cidade, e o bar contribuiu para isso. “O que 

mais tocava lá era MPB. Quando não era ao vivo, eram músicas selecionadas. Na época, não 

tinha nem CD e eu gravava de vinil para fita cassete” (ERNESTO, 12 de março de 2018).   

Em uma Fortaleza que abria espaço para os músicos da noite no estilo voz e 

violão, o Cais Bar não só ajudou a impulsionar suas carreiras como estimulou a formação de 

grupos de música instrumental e patrocinou a gravação de discos – em uma época em que eles 

eram muito relevantes para os artistas. Ernesto lembra:  

 

Era um bar muito musical, muito cultural. Fizemos vários CDS com o pessoal daqui 

da cidade. Fizemos discos de blues, chorinho, coletâneas com os músicos. Envolveu 

muita gente da noite. A maioria do pessoal que participou desses CDs começou lá, 

como Edmar Gonçalves, Luciano Robot, Érico Baima, Humberto Pinho, Isac 

Cândido, Paulo Façanha (ERNESTO, 12 de março de 2018). 

 

A seguir, imagens do Cais Bar com o registro da presença de músicos da noite que 

tiveram oportunidade de mostrar seu trabalho no local. As fotos são do acervo pessoal de 

Joaquim Ernesto, obtidas a partir da digitalização de filmes revelados e impressos em papel.   
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Figura 15 – David Duarte (à esquerda) 

 
Fonte: Acervo pessoal de Joaquim Ernesto. 

  

Figura 16 - O cantor Ricardo Black e o violonista Marcos Maia 

 
Fonte: Acervo pessoal de Joaquim Ernesto. 
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 Figura 17 - O cantor Luciano Robot (ao violão) 

 
 Fonte: Acervo pessoal de Joaquim Ernesto. 

 

Figura 18 – O cantor Edmar Gonçalves (em pé) 

 
Fonte: Acervo pessoal de Joaquim Ernesto. 

 

Ressaltar a existência e a importância do Cais Bar para a disseminação do 

repertório de MPB e para a formação de músicos e de público para que esta MPB pudesse ser 

executada e ouvida em Fortaleza ajudam na introdução do tema que virá a seguir, que é a 

descrição do campo musical abordado neste trabalho.  
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3.3 O campo musical de uma geração em Fortaleza 

 

“Quando o novo amor vai chegar 

De onde ele vem onde vai levar 

Não sei  

Decidi não crer não me fez bem 

Hoje eu já sei 

De longe avistei teu olhar 

Com meu barco dei tantas voltas pelo mar 

Que aportei ali  

Estranho cais  

Que eu não sonhei  

Estranho cais, disco Pessoal do Cais Bar”. 

(Luciano Robot e Adelmar Filho) 

 

Em 1995, o Cais Bar, como um dos locais mais importantes do cenário cultural de 

Fortaleza, lançou o disco “Pessoal do Cais Bar - Novos compositores e intérpretes do Ceará”. 

A obra, em comemoração pelos 10 anos de atividade do estabelecimento, teve a participação 

de artistas já consagrados na cidade e de outros que estavam em processo de consolidação de 

suas carreiras, como o cantor e compositor Paulo Façanha, um dos agentes que este trabalho 

aborda com o fito de compreender as trajetórias formativas dos músicos da noite na cidade de 

Fortaleza. 

 

Figura 19 - Captura do vídeo “Vários - Pessoal do Cais Bar - Novos 

Compositores e Intérpretes do Ceará (1994)”  

                           
Fonte: Captura de tela realizada pelo autor. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=taiFDwlgrv8>. 
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Figura 20 - Foto da contracapa do disco Pessoal do Cais Bar  

 

Fonte: Imagem obtida no site Mercado Livre. Disponível em: 

<https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-738183278-cd-pessoal-do-cais-bar-m-do-

ceara-cod-426-_JM>. 

 

 

Figura 21 - Foto de Ellis Mário Miranda (em pé, ao centro) no show do disco 

“Pessoal do Cais Bar” 

                            

Fonte: Acervo pessoal de Joaquim Ernesto. 

 

Além de marcar uma década de funcionamento do Cais Bar, um dos pontos de 

encontro dos artistas da MPB39 composta e produzida no Ceará, durante a década de 1990, o 

                                                 
39

 Mesmo que o conceito de Música Popular Brasileira já tenha sido apresentado anteriormente, é importante 

ressaltar que é considerada, no presente trabalho, a MPB como reflexo de uma herança cultural do processo de 
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disco “Pessoal do Cais Bar - Novos compositores e intérpretes do Ceará” remete à formação 

de um novo “Pessoal do Ceará”. 

Para os artistas locais, o Cais Bar e o disco “Pessoal do Cais Bar - Novos 

compositores e intérpretes do Ceará” são considerados referências necessárias para definir a 

existência de uma classe ou um espaço social: são instâncias de consagração, considerando 

que o ato de consagrar é o próprio ato de construção da realidade como tal, ou seja, da 

inclusão de uma classe, um espaço social ou um membro desta classe ou deste espaço na 

sociedade.  

Nesse caso, tanto o bar quanto o disco, cujo nome faz menção ao “Pessoal do 

Ceará”, com todo o respaldo que este último conquistou tanto na música cearense quanto 

nacional, são materializações, recursos dos quais os artistas que frequentavam o Cais Bar se 

valeram para se descreverem como expoentes legitimados desta música e reconhecerem seus 

pares como integrantes desta mesma classe.    

 

A classe (ou o povo, ou a nação, ou qualquer outra realidade social de outro modo 

inapreensível) existe se existirem pessoas que possam dizer que elas são a classe, 

pelo simples fato de falarem publicamente, oficialmente, no lugar dela, e de serem 

reconhecidas como legitimadas para faze-Ia por pessoas que, desse modo, se 

reconhecem como membros da classe, do povo, da nação ou de qualquer outra 

realidade social que uma construção do mundo realista possa inventar e impor 

(BOURDIEU, 2004, p. 168). 

 

O processo de legitimação dos músicos cearenses que seguiram suas trajetórias 

tendo como uma das principais referências a MPB (que incluía no repertório composições 

locais ou nacionais e era interpretada no Cais Bar ou outros bares onde esta MBP tinha 

espaço, dentro de Fortaleza) continuou a se materializar em novas instâncias de consagração 

ao longo dos anos.  

O disco Pessoal do Cais Bar, lançado em 1995, é uma referência importante não 

só dos dez anos de funcionamento do bar, mas também da intensa atividade da música da 

                                                                                                                                                         
formação da população do país e vinda do começo do século XX, composta por ritmos como polca, lundu e 

modinha, entre outros. Essa música consolidou-se ao longo do processo de urbanização do país, principalmente 

através do rádio, e adquiriu inclusive elementos do jazz americano (MIRANDA, 2009), o que tornou-a bastante 

sofisticada. Com isso, agradou em cheio o público de classe média com mais acesso a educação e capaz de 

compreender melhor o “estilo que exige uma escuta contígua, quase colada” (TATIT, 2004, p. 237), como o do 

cantor e compositor João Gilberto e de artistas como Caetano Veloso, Djavan, Gilberto Gil e Chico Buarque. 

Além disso, o conceito aqui abordado vai além de elementos estéticos. Esta MPB se caracteriza por composições 

de forte relação com o contexto social, tratando de temas diversos e que são caracterizadas por “formas mais 

sofisticadas, conteúdo poético mais denso e intenções políticas mais graves” (NAPOLITANO, 2010, pág. 73). 

Os autores e intérpretes cearenses que este trabalho aborda trabalham com um estilo musical que se aproxima da 

MPB aqui descrita, seja pela riqueza melódica e harmônica ou pela identificação do público de classe média com 

ela.  
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noite com repertório de MPB. O seu registro se deve, entre outros motivos, porque 

representantes da geração de músicos abordados no presente trabalho, entre os quais está 

Paulo Façanha, lançou as duas edições do “Som da noite”, que também são referências ao 

repertório que eles tocavam nos bares da cidade e ao seu processo de legitimação como 

artistas da noite.  

É possível, portanto, identificar nesse ambiente, usando as duas edições de “O 

som da noite” como marcos, artistas cujas trajetórias tiveram como uma das principais 

características a formação musical fortemente baseada na MPB – MPB esta que, 

historicamente, encontra um relevante período produtivo na geração que ficou conhecida 

como Pessoal do Ceará, assim como seus contemporâneos do Clube da Esquina40 e da 

Tropicália. Ela também foi uma das referências, após sua consolidação, para o trabalho dos 

artistas do Pessoal do Cais Bar. Tem-se, portanto, usando a MPB como o principal elo, um 

conjunto de fatores que unem os diferentes grupos de músicos em torno de vários pontos em 

comum, como o fato de que todos são agentes egressos de famílias da classe média, tiveram 

influência do ambiente urbano em seus processos formativos, são letrados e, em suas 

carreiras como músicos, são compositores e intérpretes de canções. 

Falando especificamente dos artistas do campo que este trabalho se propôs a 

estudar, há uma característica que também os une: em contraste com o epíteto de “terra do 

humor” que estigmatiza o Ceará - um humor que faz chacota com as condições precárias de 

sua população - a música composta por eles tem, em sua maioria, letras e melodias 

melancólicas e que falam de amores, angústias e nostalgia, com versos “encantadoramente 

desesperados, de uma doçura cortante que simultaneamente dói e sara” (BOTELHO, 2008, 

apud ROGÉRIO, 2008, p. 13). 

Além disto, há fatores como repertório, lugares de fruição musical, 

comportamentos e linguagem, entre outros, que permitem afirmar que eles atuam em um 

mesmo espaço social. Este espaço é descrito por Pierre Bourdieu através do conceito de 

campo que, por sua vez está inter-relacionado com o conceito de habitus. Ambos os termos, 

no caso deste trabalho, definem um grupo social que tem características bastante similares e 

cujos membros se reconhecem facilmente (ainda que esse reconhecimento não aconteça de 

                                                 
40

 Grupo de artistas mineiros que “se reuniu para criar um novo tipo de música e rompeu todas as fronteiras” 

(BOËCHAT, 2012), incorporando elementos da música mineira e de várias influências nacionais e 

internacionais. A materialização do movimento se deu através de dois LPs (long plays, discos de vinil que eram 

comercializados antes da chegada dos dispositivos de gravação digital): Clube da Esquina, de 1972, e Clube da 

Esquina 2, de 1978. Os expoentes desse grupo foram Milton Nascimento, Lô Borges, Fernando Brant, Márcio 

Borges (irmão de Lô Borges), Wagner Tiso, Toninho Horta, Beto Guedes, Tavinho Moura, Ronaldo Bastos e 

Flávio Venturini (NOTA DO AUTOR). 
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forma racional, consciente) através da identificação desses pontos, de uma maneira que parece 

ser natural e quase instintiva.  

Essa identificação entre os membros do campo vem do que Norbert Elias chama 

de segunda natureza (ELIAS, 1994), ou seja, em seu processo de formação, formal ou 

informal, que teve vários pontos em comum, eles adquiriram um conjunto de ditames sociais. 

Cada uma dessas regras e conceitos “acaba por se tornar, principalmente por intermédio dos 

pais e professores, uma segunda natureza no indivíduo, conforme suas experiências 

particulares” (ELIAS, 1994, p. 82).  

O habitus, deste modo, é de tal forma incorporado entre os membros do campo 

que forja esta segunda natureza de que fala o autor. As regras deste espaço social são 

conhecidas e todos as seguem de um modo mais ou menos pacífico – ou negociando as 

tensões para chegar a um entendimento, reforçando a identidade do campo. Nesta relação 

entre campo e habitus, Bourdieu (2001) afirma: 

 

A ação do senso prático é uma espécie de coincidência necessária - o que lhe confere 

as aparências da harmonia preestabelecida - entre um habitus e um campo (ou uma 

posição em um campo): aquele que incorporou as estruturas do mundo (ou de um 

jogo particular) ‘ai se reencontra’ imediatamente, sem ter necessidade de deliberar, e 

faz surgir, sem mesmo pensar nisso, ‘coisas a fazer’ (negócios, pragmata) e a fazer 

‘como convém’, programas de ação inscritos em diagrama na situação, a título de 

potencialidades objetivas, de urgências, e que orientam sua prática sem serem 

constituídos como normas ou imperativos nitidamente recortados pela e para a 

consciência e a vontade (BOURDIEU, 2001, p. 174-175). 

  

Este senso prático, a “harmonia preestabelecida” descrita pelo autor, representa 

uma identificação entre os artistas que levou ao lançamento das duas edições do CD “O som 

da noite”. Os discos foram materializações da atividade musical intensa da década de 1990 

dos artistas de Fortaleza que dela participaram e de como eles se reconheciam como 

representantes de um mesmo grupo social de músicos.  

Além de ter a presença do cantor e compositor Paulo Façanha em comum com o 

disco “Pessoal do Cais Bar - Novos compositores e intérpretes do Ceará”, as obras reúnem 

referências a artistas que fazem parte do mesmo grupo de músicos cearenses que 

consideramos neste trabalho. Esta observação é confirmada pelo depoimento do jornalista 

Nelson Augusto colhido em matéria do jornal Diário do Nordeste:  

 

Na época do Cais Bar, conheci toda a geração que frequentava a casa noturna 

comandada pelo também compositor Joaquim Ernesto. Convivi diretamente com 

Alano Freitas, Ana e Zezé Fonteles, Aparecida Silvino, Erico Baymma, Isaac 

Cândido, Lily Alcalay, Chico Pio, Edmar Gonçalves, Paulo Façanha, David Duarte, 

Serrão Castro, Arnaldo Sá, Darwinson, Valquíria Casé, Melquíades, Lúcio Ricardo, 
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Amaro Penna, Humberto Pinho, Laerte Duarte, Titico, Chico Barreto, Karine 

Alexandrino, Carlinhos Patriolino, Manassés, Carlinhos Ferreira, Elismário Pereira e 

Myrla Muniz (LOPES, 2001, p.01).  

  

Entre os músicos citados pelo jornalista, estão nomes que são autores e/ou 

intérpretes das edições dos discos “O som da noite”, como Melquíades, David Duarte e Paulo 

Façanha. É possível, portanto, identificar um grupo no qual “através de suas afinidades os 

artistas se reconhecem mutuamente, iniciam trocas e parcerias e fazem leituras semelhantes 

das músicas que circulam nacionalmente” (ROGÉRIO, 2006, p. 88).  

Em resumo, o processo que leva à reflexão sobre a atividade dos músicos da noite 

que este trabalho aborda compreende o contexto que envolve a MPB como base para o 

repertório e bares que, como o Cais Bar, foram emblemáticos como espaços para a 

interpretação e a fruição desta MPB. Esta reflexão reforça a percepção da necessidade de dar 

luz a este conjunto de artistas que teve este ambiente, da noite de Fortaleza, como principal 

escola e formou um subcampo específico dentro do campo musical cearense. Isto foi feito 

através da análise da trajetória dos sete músicos da noite abordados no presente trabalho. Esta 

análise é o que será mais bem detalhado no próximo capítulo. 
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4 CONSTRUÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE UM HABITUS 

 

“Canta, canta uma esperança 

Canta, canta uma alegria 

Canta mais 

Revirando a noite 

Revelando o dia 

Noite e dia, noite e dia”. 

(Fantasia, Chico Buarque)  

 

Como se consolidou o subcampo da música cearense formado pelos músicos 

abordados neste trabalho? E mais importante, o que os levou, em suas trajetórias, a integrar 

este subcampo como músicos? Uma das intenções deste trabalho é mostrar que não houve 

acaso para que os artistas se tornassem o que se tornaram e sim um conjunto de disposições 

diretamente relacionadas com o capital cultural adquirido por eles. Segundo Bourdieu, este 

capital cultural é acumulado de três formas: o capital incorporado, ou seja, todo o processo de 

conhecimento obtido no convívio com a família desde a mais tenra infância, o capital 

objetivado, que é aquele adquirido via bens culturais (como discos, livros, revistas, por 

exemplo) e que pressupõe a capacidade de decifrar estes bens culturais através da apropriação 

simbólica dos códigos necessários para isso, e, por fim, o capital institucionalizado, relativo 

ao conhecimento transmitido em escolas e demais instituições vinculados ao sistema de 

ensino formal.  

Estes capitais têm relação com a formação do gosto musical, das referências 

estéticas que os músicos levaram para a suas trajetórias profissionais. Tais referências são 

influenciadas por “condicionamentos associados a uma classe particular de condições de 

existência” (BOURDIEU, 2007a, p. 56), que “une todos aqueles que são o produto de 

condições semelhantes” (idem ibidem).  

 

4.1 Capital incorporado 

 

Em relação ao capital incorporado, os músicos descrevem um histórico de relação 

com a música no ambiente familiar. Acima de tudo, a música – principalmente a de artistas da 

MPB é citada por todos como algo que fazia parte da rotina doméstica. A partir das 

influências de pais, irmãos, outros parentes e até pessoas de frequente convívio em casa, nota-

se a formação de um repertório que iria influenciar as escolhas dos músicos, mais adiante. 

Gilmar, por exemplo, lembra como se deu o contato com a MPB através da família:  
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Lá em casa tinha uma radiola e meu pai comprava uns discos da época, minha irmã 

comprava muitos discos e aí eu fui acostumado a ouvir Gal Costa, Maria Bethânia, 

Fagner, anos 1970, música internacional… A gente ouvia muita coisa (GILMAR, 18 

de janeiro de 2018). 

 

Robston, por sua vez, cita uma influência que veio de uma empregada doméstica 

que trabalhava na sua casa. Foi através dela que, na adolescência, ele teve contato com o 

artista que seria uma de suas principais referências em termos de repertório e sofisticação 

harmônica e melódica: 

 

Minha mãe tinha uma empregada que gostava muito de Djavan. Comecei a curtir 

muito o trabalho do Djavan, mas ainda só as músicas mais conhecidas dele que 

tocavam nas rádios, como “Sina” e “Flor de lis” (ROBSTON, 12 de março de 2015). 

 

O músico destaca as oportunidades que teve de estabelecer contato com uma 

música cuja qualidade estética o ajudou a apurar seu gosto para canções de harmonias mais 

aprimoradas, ou seja, aprendendo a decodificar um conjunto de símbolos bastante próprios 

desta MPB mais elaborada. Do contato com o Djavan, que lhe despertou esta percepção, ele 

passou a ouvir e praticar no violão, tempos depois, com um colega, as músicas de Chico 

Buarque.  

Note-se que Robston relata a chance de conhecer a obra sofisticada de artistas 

como Djavan e Chico Buarque como uma distinção, que lhe confere status e irá influenciar 

suas opções de repertório como músico da noite diferenciado. O capital cultural obtido através 

deste contato é um fator decisivo para tal distinção, além de um componente importante em 

sua trajetória. É um conhecimento que irá lhe conferir, inclusive, capital econômico, em um 

fenômeno que Bourdieu chama de “reconversão do capital detido sob uma espécie particular 

em uma outra espécie, mais acessível, mais 

rentável e/ou mais legítima” (BOURDIEU, 2007a, p. 122). Ou seja, um fator de ascensão 

social, como músico reconhecido pela qualidade do seu trabalho: 

 

A disposição estética é a dimensão de uma relação distante e segura com o mundo e 

com os outros que pressupõe a segurança e a distância objetivas; a manifestação do 

sistema de disposições que produzem os condicionamentos sociais associados a uma 

classe particular de condições de existência quando eles assumem a forma paradoxal 

da maior liberdade concebível, em determinado momento, em relação às restrições 

da necessidade econômica (BOURDIEU, 2007a, p. 56). 

 

O contato com uma música sofisticada, de arranjos elaborados, também fez parte 

da infância de Paulo Façanha, em uma experiência que ele define como essencial para sua 

formação. Apesar de o pai ter o ofício de taxista como principal fonte de renda, também era 
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violonista amador e promovia encontros em sua casa com a presença de músicos experientes e 

habilidosos. Paulo relata: “Tinha sempre umas rodas de choro em casa. Meu pai tocou com 

toda essa galera de choro. O Zivaldo41 ia muito lá em casa, Evaldo Gouveia42… toda essa 

galera se reunia na minha casa para ter roda de choro” (10 de janeiro de 2018). 

Além do contato com músicos virtuosos, o apuro estético de Paulo Façanha teve a 

contribuição do contato com o chorinho, estilo musical que tem entre suas principais 

características a exigência de, no mínimo, um violão, um instrumento para solo (os mais 

comuns são cavaquinho ou bandolim, embora também sejam usados flauta, piano e saxofone, 

dentre outros) e um recurso de percussão (em geral, o pandeiro) e muita técnica dos músicos 

para executar melodias extremamente trabalhadas e arranjos que demandam precisão e 

sincronismo entre os participantes das rodas de choro.  

A sofisticação do chorinho marcou o processo formativo de Paulo Façanha, que 

resume assim a experiência dos primeiros anos de vida: “desde criança que eu gosto de boa 

música” (10 de janeiro de 2018). O uso, com naturalidade, da expressão “boa música” já 

expressa uma forte noção estética, que foi construída no processo de formação do habitus 

musical do artista. Assim como acontece com os demais citados, (Robston e Gilmar), é um 

conceito expressado sem relativizações ou comparações (considerando toda a amplitude do 

espectro musical, seria “boa música” em relação ao que?). Para os músicos do campo, não há 

o que questionar, nesse sentido, porque todos têm um conceito claro do que significa a 

expressão.  

Contudo, é dever de ofício para um pesquisador trazer este questionamento à 

baila. Para Bourdieu, é possível estabelecer, a partir de um enfoque relacional e com base em 

parâmetros, o conceito de que, em determinado grupo social (grupo este que ele define como 

campo, como já dito neste trabalho) existe a referência do que seria a “boa música”, e ela está 

relacionada com o capital acumulado pelos integrantes do campo. Segundo Bourdieu,  

quanto mais se avança em direção aos campos mais legítimos, como a música e a 

pintura - e, no interior destes universos, hierarquizados segundo seu grau modal de 

legitimidade, em direção a certos gêneros ou obras -, tanto maior é a associação 

entre as diferenças de capital escolar e importantes diferenças, tanto nos 

conhecimentos quanto nas preferências: as diferenças entre a música clássica e a 

canção duplicam-se de diferenças que, produzidas segundo os mesmos princípios, 

estabelecem a separação, no interior de cada uma delas (BOURDIEU, 2007a, p. 21). 

  

                                                 
41 Zivaldo Maia, o violonista cearense virtuoso cuja casa, no bairro Alto da Balança era “local costumeiramente 

visitado [...] por parte expressiva da fina flor da música brasileira quando de passagem por Fortaleza” 

(ARAÚJO, 2013). 
42 Cantor e compositor cearense, autor de músicas como “Que queres tu de mim”, “Somos iguais”, “Sentimental 

demais”, “Brigas”, “O trovador" e “Bloco da solidão” (NOTA DO AUTOR). 
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O autor defende – e este trabalho caminha no mesmo sentido – de que é possível 

criar um conceito de “boa música” dentro de um campo. E os artistas deste trabalho, através 

do capital acumulado em suas trajetórias, desenvolveram um conceito de “boa música” 

bastante próximo ao dos demais. 

O processo de acúmulo de capital incorporado também fez parte da infância de 

Melquíades e, assim como aconteceu com os outros músicos já citados, contribuiu para uma 

compreensão ampla da estrutura das canções – e partir disso, expandir sua visão sobre 

qualidade musical e da construção de um conceito de “boa música”. Ele relata que em sua 

casa saraus eram comuns, o pai tocava, a mãe cantava, ouvia-se muita música e alguns de seus 

irmãos praticavam instrumentos. E um deles, em particular, foi citado como marcante no seu 

processo formativo e na construção do habitus musical: 

 

Eu tinha um irmão [...] que tinha uma coisa de garimpar música, na época eram os 

vinis. Ele costumava sair do banco onde trabalhava e passar pelos sebos e cada vez 

era um disco novo que aparecia lá em casa. Ele tinha verdadeiras coleções, era fã do 

Guilherme Arantes43 - tinha tudo do Guilherme Arantes - e tinha uns joguetes que 

ele fazia comigo, de adivinhar quem compunha tal música. Por exemplo, “ah, essa 

música tem um ‘que’ de fulano de tal, de sicrano de tal, que compõe mais ou menos 

parecido com isso”. Ele me incentivou, me influenciou muito nessa coisa da 

curiosidade (MELQUÍADES, 4 de janeiro de 2018). 

  

Assim como os demais artistas do campo estudado, o contato de Melquíades com 

a música e a assimilação das primeiras noções de estética musical se deram através de um 

ambiente familiar que estimulou a fruição e ofereceu a oportunidade de ter contato com 

diferentes estilos, cantores e compositores. Estes primeiros anos foram decisivos para 

estimular seu gosto pela música, como ele recorda: 

 

Na primeira fase de incentivo de coisas relacionadas à música, no primeiro 

momento, na infância, eram valsas. Dilermando Reis44, meu pai gostava de tocar 

essas coisas. No segundo momento, me veio muito a cultura popular nordestina 

através do Quinteto Violado45, a gente escutava muito o Ruy Maurity46. Depois, na 

pré-adolescência, veio The Police47, Queen48, John Denver49 e aí o leque vai abrindo 

(MELQUÍADES, 4 de janeiro de 2018). 

                                                 
43 Cantor, compositor, tecladista e arranjador paulista (NOTA DO AUTOR). 
44 Dilermando dos Santos Reis, foi um violonista e compositor brasileiro. Nascido em 1916 e falecido em 1977, 

começou a estudar violão com o pai, o violonista Francisco Reis, ainda na infância. “Atuou como instrumentista, 

professor de violão, compositor, arranjador, tendo deixado uma obra vultuosa, versátil, composta de guarânias, 

boleros, toadas, maxixes, sambas-canção e principalmente de valsas e choros” (INSTITUTO CULTURAL 

CRAVO ALBIN, 2018). 
45 Grupo formado pelos cantores e compositores pernambucanos Antonio Alves, Marcelo Melo, Luciano 

Pimental, Fernando Filizola e Alexandre Johnson (NOTA DO AUTOR). 
46 Rui Maurity de Paula Afonso, compositor e cantor paraibano (NOTA DO AUTOR). 
47 Banda inglesa que atuou principalmente na década de 1980 e tem vários sucessos mundiais em sua trajetória, 

como “Roxanne”, “Every Breath You Take”, “Message In A Bottle”, “Every Little Thing She Does Is Magic” e 

“So Lonely” (NOTA DO AUTOR). 
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Júnior Colares também descreve o seu contato com a música no ambiente 

familiar. Nas festas, Júnior lembra que era estimulado: “Quando criança, o pessoal da família 

já me pagava para cantar algumas músicas” (9 de março de 2018). O violão, instrumento que 

o levaria para a noite de Fortaleza como profissional, chegou até ele na pré-adolescência 

através de um irmão, que o presenteou com o instrumento. “Logo no primeiro dia que ganhei, 

já fui tocar até aprender uma música” (9 de março de 2018), afirma ele.  

O artista lembra que este irmão, que o presenteou com o violão, teve grande 

influência na sua formação musical. Ele o define como “um cara de muito bom gosto” (9 de 

março de 2018) que tinha uma discoteca bastante eclética, com obras de bandas como os 

Beatles50 e de artistas brasileiros como Djavan, Caetano Veloso e Chico Buarque. 

“Meu irmão mais velho, o Carlos Maurício, foi muito importante na minha vida 

em relação à música [...]. Ele escutava muita coisa e eu também ouvia, participava disso” (9 

de março de 2018), afirma Júnior.  

No seu caso, o aprendizado que desenvolveria seu senso estético não se deu 

apenas pela fruição, mas também pela prática, cantando ainda criança. Em comum com os 

demais músicos, no entanto, ele guarda o estímulo no ambiente familiar, ou seja, o acúmulo 

de capital incorporado como fator contribuinte para o início do seu processo de formação de 

um habitus musical que tem como características a noção de estruturas musicais e uma visão 

mais ampla do que é a música.  

Outro que viveu intensamente um ambiente familiar musical foi Rogério Franco. 

Além de ser irmão do cantor e compositor Rodger Rogério, um dos expoentes do Pessoal do 

Ceará, como já dito anteriormente, ele teve influência do seu pai, que costumava fazer com 

frequência reuniões de músicos em casa. O ambiente era marcado pela diversidade. Sambas, 

músicas de baile (como boleros e sambas-canção, que eram apreciados na época) e 

composições nordestinas estavam os estilos tocados nestes saraus. Ele também lembra que 

teve os primeiros contatos com a Bossa Nova através do irmão Rodger: 

  

                                                                                                                                                         
48 Banda inglesa que atuou nas décadas de 1970 e 1980 e tem vários sucessos mundiais em sua trajetória, como 

“Love of my life”, “Radio Ga Ga” e “We will rock you” (NOTA DO AUTOR). 
49 John Denver foi um cantor e compositor norte-americano. Compunha e cantava canções do gênero musical 

conhecido como “country music” (NOTA DO AUTOR). 
50 Banda de rock inglesa que teve seu auge na década de 1960 que tem em sua discografia 24 álbuns, de acordo 

com o site oficial www.thebeatles.com. Influenciou várias gerações de músicos com um repertório que denotava 

toda a versatilidade dos quatro músicos que a compunham: Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e 

Ringo Starr (NOTA DO AUTOR). 
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A Bossa Nova era uma coisa que estava nascendo em Fortaleza e quem tinha um 

ouvido mais apurado era quem se interessava mais, como os músicos que já tinham 

entrado na universidade e se dedicavam a tocar uma música mais apurada. O Rodger 

era um exemplo claro disso (FRANCO, 16 de abril de 2018).     

 

Estes primeiros contatos com noções de musicalidade, no ambiente familiar, 

representaram um componente importante para fazer Rogério se interessar pelo tema e 

procurar dar vazão à vontade de cantar entrando para um coral ainda na infância, com apenas 

12 anos.   

4.2 Capital objetivado 

 

Igualmente importante no processo de formação dos músicos do campo estudado, 

o capital objetivado, que Bourdieu define como foi uma das principais formas que todos 

encontraram para compensar a falta de um ensino institucionalizado, uma “escola formal de 

músicos da noite”. Para isso, todos recorreram ao expediente de treinar, seja nos palcos dos 

bares, com amigos ou em horas de prática em casa, como melhorar enquanto cantores e 

instrumentistas.  

Mesmo que, na adolescência, ainda que a maioria deles não tivesse a pretensão de 

se profissionalizar na noite, é fato que o acúmulo de capital objetivado ajudou todos a – 

depois do processo inicial de formação de um senso estético básico sobre o que seria “boa 

música” – adquirirem um conjunto de conhecimentos que os habilitariam para serem aceitos e 

se consolidarem como integrantes do campo. 

Um dos aspectos mais importantes, no acúmulo de capital cultural objetivado dos 

músicos em questão é que, inexistindo uma escola ou cursos formais para o artista da noite, 

foi através dos instrumentos que o capital objetivado prevê – no caso específico, recursos 

como discos, troca de informações com colegas, material didático, cursos da educação não-

formal e métodos para exercitar técnicas de violão, dentre outros –  que eles obtiveram a 

maior parte de sua formação musical para se tornarem os profissionais que são atualmente.  

Um relato interessante sobre a importância deste processo é dado por Rogério 

Franco, o único, entre todos os artistas, que fez um curso formal na área – a licenciatura na 

Universidade Estadual do Ceará (Uece). Ele reconhece a importância desta formação, mas 

acredita que ela pouco ajudou para que ele se tornasse um músico da noite reconhecido pelo 

seu trabalho. A seguir, o seu relato sobre como avalia a importância do que aprendeu na 

universidade em relação ao capital objetivado, adquirido com o fim específico de se aprimorar 

como profissional dos bares: 
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Minha formação na Uece ajudou muito pouco na trajetória de músico da noite. Eu 

costumo dizer que minha experiência com a noite é uma experiência que todo 

músico tem de passar. É uma grande escola. Eu teria sido o mesmo músico da noite 

se eu não tivesse feito o curso da Uece. Teria tocado no Inverno e Verão, no Chopin 

e Bach, no Shopping Aldeota, onde nós todos tocamos, o Paulinho51 e eu 

(FRANCO, 3 de dezembro de 2017). 

 

Rogério revela o processo formativo que, na sua avaliação, o ajudou de forma 

mais efetiva a se tornar um músico da noite. Ele lembra que o aprendizado se dava ouvindo 

discos ou o rádio, consultando as revistas que eram vendidas em bancas e recorrendo à ajuda 

de outros colegas: 

 

O ingresso na música da noite sempre fez, na época, com que todos nós tivéssemos 

que nos superar. Era preciso pegar de ouvido as músicas, saber tocar de tudo. Como 

até hoje é, mas o leque de músicas era maior e as harmonias exigiam mais da gente. 

Porque as pessoas queriam ouvir músicas de qualidade. Na época, era solicitado que 

tocássemos músicas do Caetano, do Chico, do Gil. As músicas de qualidade 

representavam um desafio. Por isso, os novatos procuravam os mais experientes 

para aprender as harmonias presencialmente (FRANCO, 3 de dezembro de 2017). 

 

Ele lembra, ainda, episódios nos quais a proximidade entre os demais colegas, os 

músicos do campo que este trabalho define, se revela no processo semelhante do aprendizado, 

ou seja do acúmulo de capital cultural objetivado. Eles se encontravam para trocar 

informações, estudar e aprender juntos como decifrar as complexas harmonias das músicas da 

MPB que era tocada nos bares: 

  

No início eu usei muito esse processo, além dos vigus52. Junto com o Paulo Façanha, 

porque ele é meu contemporâneo, mesmo. Depois vieram o Melquíades e o Robston. 

O Robinho, inclusive, ia muito para a casa do Paulinho, nos procurar, para aprender 

harmonia. Existia esse contato. As pessoas ligavam umas para as outras, para se 

encontrar e pegar música nova. “Rapaz, você tá sabendo aquela música, vou aí para 

pegar com você” (FRANCO, 3 de dezembro de 2017). 

 

Robston confirma esse processo de aprendizado coletivo como importante para a 

sua formação. Em uma época de poucos recursos eletrônicos, inexistia a internet e os métodos 

que hoje são acessíveis até por um aparelho celular e, principalmente, em uma Fortaleza 

distante dos grandes centros urbanos onde a informação e o material didático eram mais fáceis 

de obter, a troca de informações com os colegas era muito importante: 

Quando eu comecei de fato, um dos amigos por quem tenho muita gratidão é 

Paulinho Façanha, né? Dos caras que a gente via cantando aqui, Paulinho sempre foi 

muito generoso. Assim que conheci Paulinho, ele já foi me passando um monte de 

                                                 
51 Ele se refere, aqui, a Paulo Façanha (NOTA DO AUTOR). 
52 Nome dado às revistas que eram comercializadas nas bancas de jornal com músicas cifradas. O nome vem das 

sílabas iniciais de “Violão e Guitarra”, o nome que um dos tipos de revistas tinha – exatamente porque eram 

dedicadas as músicos que tocavam um ou outro instrumento. 
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acorde esquisito que eu nunca tinha ouvido falar (ROBSTON, 16 de fevereiro de 

2018). 

 

Júnior Colares faz uma análise bastante reveladora do que ele considera a 

verdadeira escola de música dos colegas da sua geração – notadamente os músicos abordados 

neste trabalho. Para ele, o acúmulo do capital cultural necessário para se habilitar a enfrentar o 

ambiente da noite em que a excelência e o rigor eram componentes bastante notórios se deu 

no aprendizado com os recursos que revelavam a imensa riqueza da MPB que eles tocavam:  

 

Eu nunca tive um professor que me ensinasse teoria. Eu ouvia, como o Paulo, 

éramos autodidatas. A gente tinha uma escola maravilhosa que se chama Djavan. Na 

nossa época foi o auge do Djavan e ele foi uma ótima escola. Tocou Djavan, toca 

qualquer coisa. Muito complexo, muito inteligente. Criava melodias que não eram 

comuns, com harmonias dificílimas (COLARES, 9 de março de 2018). 

 

Gilmar Nunes descreve o mesmo método de aprendizado musical: revistas 

compradas em bancas e trocas de informações com outros músicos. Neste processo de 

formação, ele revela um dado interessante: um de seus professores e incentivadores foi Cícero 

Paiva, músico e empresário da cidade de Sobral (onde Gilmar teve parte de sua trajetória 

inicial como profissional da noite) que hoje tem um restaurante que foi frequentado por 

Belchior nos seus últimos anos de vida. “O restaurante, conhecido como Cíceros Bar53, fica 

no centro de Sobral, em uma área tombada pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional) e muito bem frequentado pela boemia sobralense” (MACEDO, 2017, 

p.01).  

Cícero Paiva, lembra Gilmar, foi responsável por parte do seu conhecimento de 

harmonia musical, componente importante para poder executar as músicas da MPB mais 

sofisticada e complexa que era exigida dos profissionais da noite na região do Beco do 

Cotovelo, em Sobral. O músico assim descreve seus anos de convívio e aprendizado com 

Cícero Paiva: 

 

Como profissional da noite, parte da minha formação foi lá em Sobral, no Beco do 

Cotovelo, com o Cícero Paiva. Ele me ensinou muito de harmonia e me botou para 

tocar lá. Não me deixava parado, sempre me colocava para trabalhar.  Eu 

aproveitava e aprendia com ele, que também toca violão muito bem. As primeiras 

experiências na noite foram lá.  Peguei maturidade e me encaixei de vez. Devo 

muito ao Cícero Paiva (NUNES, 18 de janeiro de 2018). 

 

Em seu processo de formação como músico da noite, Melquíades relata um 

processo que incluiu a busca por material didático, a troca de informações com outros 

músicos e uma breve passagem por escolas. No seu caso, os estudos foram no Conservatório 

                                                 
53 No endereço cicerosbar.wixsite.com/sobral/quemsomos é possível conhecer a história do estabelecimento e ter 

mais informações sobre a sua relevância como espaço de fruição de MPB na cidade de Sobral 
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Pernambucano de Música e no Centro de Educação Musical de Olinda – ambos no estado do 

Pernambuco, onde Melquíades morou na adolescência. 

Dentre os artistas do campo, o que se define como menos conhecedor de teoria 

musical é Paulo Façanha. “Sou totalmente leigo na parte de teoria. Entendo um pouco de 

cifra” (6 de fevereiro de 2018), esclarece ele sobre sua experiência e formação. Ao mesmo 

tempo, assim como Júnior Colares, Paulo reconhece que seu processo de aprendizado não foi 

tão intuitivo e envolveu, mesmo sem metodologias definidas por recursos didáticos, um 

intenso processo de estudos. “Meu professor de música foi o Djavan. Não tive nenhum 

professor de música, ouvia Djavan e tentava reproduzir”, lembra ele. 

Na prática, Paulo Façanha se valeu, em seu processo de formação no período que 

antecedeu a entrada no ambiente da música da noite, dos recursos que eram mais acessíveis, 

na época, para aprender e entender as soluções harmônicas e as células rítmicas das 

composições de Djavan. Ele precisava ouvir, em discos, fitas, no rádio ou vendo outros 

músicos, e cantar e tocar de forma semelhante. Apesar de aparentemente disfuncional e até 

simplório, o fato é que este processo de aprendizado é bastante trabalhoso e exige dedicação, 

dada a complexidade das músicas do Djavan. 

Nesta fase de aquisição do capital objetivado, o que teve mais contato, e por mais 

tempo, com uma metodologia próxima dos métodos de ensino formais e não formais foi 

David Duarte. Ele se define como um autodidata, mas destaca a importância de uma fase de 

sua formação na qual estudou música em uma escola de São Paulo, cidade onde morou na 

adolescência. Assim como os demais músicos, no entanto, ele relata as dificuldades de 

aprender no processo de busca de materiais e de pessoas que pudessem lhe mostrar como 

tocar, no violão, as músicas que lhe interessavam: 

 

Lá em São Paulo eu tive muita parte teórica, estudei muita teoria, estudei música. 

Então, a minha formação tem um lado autodidata muito forte. Eu sempre fui muito 

atento, aperreava muito as pessoas, porque a gente não tinha material, precisava ficar 

correndo atrás (DUARTE, 16 de setembro de 2016).    

 

Neste processo formativo, o músico destaca a dificuldade dos demais: para quem 

queria aprender a tocar violão e cantar o repertório da MPB, era mais difícil obter métodos ou 

encontrar escolas que ensinassem a prática que os habilitaria a serem artistas capacitados para 

tocar em ambientes de público diversificado – ambientes estes que tinham na noite o seu 

exemplo mais ilustrativo.  

Conclui-se, aqui, que guardadas algumas particularidades da trajetória de cada 

um, o que se caracteriza como elemento mais significativo do processo de aquisição do capital 
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objetivado, entre todos os artistas, foi o fato de que todos recorreram a métodos parecidos. 

Diante da inexistência de uma “escola para músicos de MPB com habilitação para tocar na 

noite”, eles recorreram aos recursos que eram disponíveis para seu aprendizado, como livros, 

discos, revistas adquiridas em bancas de jornais, músicas de rádios e colegas ou professores 

informais que pudessem lhes ensinar o que precisavam aprender. 

 Este capital objetivado, vale ressaltar, foi importante para que os músicos 

pudessem converter o conhecimento adquirido em vantagens econômicas: foi principalmente 

ele que possibilitou a entrada de todos na música da noite. Era um ambiente no qual eles 

precisavam demonstrar familiaridade com um repertório de músicas já conhecidas do público. 

Além desta familiaridade, eles tinham de comprovar a segurança necessária para tornar o que 

até então era uma atividade apenas lúdica (tocar violão com os amigos ou para a família) em 

um ofício. Rogério lembra que: 

 

Em relação ao conceito de capital, Bourdieu refere-se à possibilidade de 

investimento e lucro, ou seja, são valores com características semelhantes às do 

capital econômico. Saber falar, se comportar em ambientes sofisticados, ter 

diplomas, por exemplo, são moedas sociais que se convertem em vantagens efetivas 

(ROGÉRIO, 2011, p. 38). 

 
No caso dos músicos deste trabalho, não havia diplomas para eles quando 

começaram suas trajetórias profissionais – pelo menos não no sentido de diplomas fornecidos 

pelo ensino formal ou não formal – mas um capital que lhes conferiu inúmeros benefícios 

para se inserirem no campo da música da noite de Fortaleza e, a partir disto, passarem a 

trabalhar, aumentando cada vez mais seu status como músicos.  

Bourdieu lembra que o “capital proporciona lucros diretos, primeiramente no 

mercado escolar, é claro, mas também em outros lugares, e também lucros de distinção 

(BOURDIEU, 2003, p. 13). A distinção é um conceito caro para este trabalho. A MPB, que os 

músicos classificam como a grande escola que tiveram, lhes conferiu todo o conhecimento 

que possibilitou a conversão de capital cultural em capital econômico e trouxe a todos uma 

visão de mundo mais ampla a partir da complexidade das letras. Esta mesma MPB apurou o 

senso estético de todos para que pudessem se inserir não só como músicos, mas como 

cidadãos em uma sociedade na qual o conhecimento é um bem valoroso e que confere 

destaque a quem o detenha.  

 

4.3 Capital institucionalizado 

 



93 

 

Passando para o capital institucionalizado, último enfoque das divisões do capital 

cultural abordadas nesta parte do trabalho, ele é formado pelo conjunto de diplomas, 

certificados e comprovantes reconhecidos pela sociedade como documentos que atestam 

determinado conjunto de saberes. Neste caso, os artistas do subcampo estudado apresentam 

pontos em comum, seja pela ausência, para a maioria, de diplomas de músicos egressos do 

sistema de ensino formal ou pela pouca relação que eles estabelecem entre o que foi 

aprendido nas escolas e o que foi realmente importante para se tornarem bons músicos da 

noite. 

Sendo o ofício de músico da noite um importante componente para a renda dos 

artistas do subcampo abordado neste trabalho, é importante ressaltar que nenhum deles atribui 

o fato de terem obtido a capacidade de ser remunerados – e durante os anos 1990, bem 

remunerados, permitindo-os desfrutar de um padrão de vida semelhante ao da classe média 

brasileira – à obtenção de um diploma. Pelo contrário, eles deixam claro que as experiências 

com o sistema de ensino formal ou foram frustrantes ou não foram fundamentais para o 

aprendizado necessário para ser um músico da noite, tampouco serviram como referendo para 

garantir o emprego e o pagamento no ambiente dos bares.   

Um ponto importante sobre a relação entre os músicos e o processo de aquisição 

do capital institucionalizado é a visão de que a rigidez dos professores do ensino formal é 

distante da flexibilidade do universo que eles conheciam, com menos apego à técnica pura e à 

teoria e mais afinidade com o aprendizado de saberes específicos (como tocar determinada 

música, como executar uma sequência de acordes, como interpretar uma canção expressando 

toda a eloquência de sua letra). 

Rogério Franco relata um episódio, presenciado durante sua trajetória como aluno 

da Uece, que ilustra bastante o contraste entre os interesses e a visão de mundo dos 

professores do ensino institucionalizado e o que viviam e procuravam músicos como ele e 

outros colegas que tinham a música como algo mais livre e menos presa a metodologias:   

O curso de música era [no mesmo prédio onde funcionava] o Conservatório Alberto 

Nepomuceno, na avenida da Universidade. Ele não existia no Campus do Itaperi, e 

muitos professores de música enfiavam goela abaixo a sua metodologia. Estou 

lembrando de uma passagem. O Marcílio Homem54 quis estudar piano, e a 

professora batia com a régua na mão dele porque ele fazia o pé de galinha55. E o 

Marcílio é um grande músico que ate hoje toca do jeito dele. Você vendo, acha 

                                                 
54 Músico, arranjador e compositor cearense. Já participou de inúmeros festivais como compositor e como diretor 

musical (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, 2014). 
55 Na técnica formal de piano, devem ser usados, para compor um acorde, os dedos 1 (polegar), 3 (médio) e 5 

(mínimo). Muitos músicos que aprendem o instrumento sem seguir os métodos clássicos, no entanto, usam os 

dedos 1 (polegar), 2 (indicador) e 3 (médio). Esta posição é chamada pejorativamente de “pé de galinha (NOTA 

DO AUTOR).   
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esquisito o jeito dele tocar, porque ele conseguiu formatar uma técnica que é só dele, 

principalmente com a mão esquerda (FRANCO, 3 de dezembro de 2017). 

 

Em outro relato, David Duarte ilustra uma experiência que revela certo 

distanciamento entre os objetivos dos sistemas de ensino formal e não formal e a realidade 

dos músicos interessados em MPB e no violão, instrumento mais representativo tanto deste 

estilo quanto do ofício de músico da noite. Assim como Rogério Franco, ele teve 

oportunidade de estudar em uma escola de música. Mas lhe chamou a atenção e, 

posteriormente, virou um ponto de desestímulo o fato de que o espaço de aprendizado não 

dava muito espaço para os interessados em tocar violão. Ele lembra: “também tive uma 

formação bastante teórica, comecei inclusive a fazer escola de música em São Paulo, mas saí, 

porque o violão não era um instrumento muito prestigiado” (DUARTE, 16 de setembro de 

2016). 

Um aspecto da fala de David Duarte que revela o distanciamento entre o ensino 

formal de música e o processo de aprendizado dos artistas abordados neste trabalho é o fato 

dele ter percebido a falta de prestígio, dentro da escola, do violão, instrumento que ele adotara 

como preferido. Nos conservatórios, sobretudo os mais tradicionais, o piano ainda era 

considerado um instrumento musical com mais status, sendo o violão algo mais “popular”, 

neste caso, em um sentido pejorativo da palavra. 

Assim como Rogério Franco, David Duarte vivenciou uma relação com as 

instituições fornecedoras do capital institucionalizado que acabou o afastando deste ambiente 

– vale ressaltar, aqui, que não se trata, para nenhum dos dois músicos, de renegar o que foi 

aprendido nas escolas formais de música, mas apenas de uma falta de sintonia que levou ao 

afastamento – para procurar outros meios que permitissem aprimorar a formação que o levaria 

a ser um músico da noite. 

 Paulo Façanha também relata uma experiência mal sucedida com o ensino formal 

que acabou o afastando da busca por um diploma que o referendasse como legítimo 

adquirente de capital institucionalizado. Como prova da mesma falta de sintonia (ou atenção) 

das escolas de música em relação à realidade e às necessidades específicas dos artistas da 

noite, Paulo Façanha não conseguiu cursar Licenciatura em Música na Uece por uma razão de 

ordem prática: o horário incompatível das aulas com seu trabalho de músico da noite. Ele 

recorda: “Entrei na faculdade de música, mas abandonei porque as aulas eram à noite ou de 

manhã. À noite eu tocava e de manhã estava dormindo, não dava para fazer o curso” 

(FAÇANHA, 6 de fevereiro de 2018). 
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Seria possível resolver um problema aparentemente simples e que fazia parte da 

realidade não só de Paulo Façanha mas de outros músicos da noite? A questão traz à tona 

outra, que se pode considerar ainda mais relevante: o sistema de ensino formal tem interesse 

ou consegue se adaptar às realidades que se impõem, via demandas dos alunos, para se 

modificar e também aprender com elas?  

Há aqui três exemplos práticos: o choque que Rogério Franco teve ao presenciar 

um colega sendo reprimido fisicamente porque não tocava piano com a técnica que a escola 

considerava correta (mesmo sendo um músico talentoso), a sensação de falta de prestígio do 

violão percebida por David Duarte e a incompatibilidade de horários entre as aulas do curso 

de música na Uece e a rotina profissional de Paulo Façanha. 

Os exemplos, no entanto, não param com os três artistas já citados. Melquíades 

também viveu experiência desestimulante com uma escola, no caso, o Conservatório 

Pernambucano de Música, onde ele estudou violão na adolescência durante dois anos. Ele 

lembra que este tempo foi frustrante por dois aspectos principais. O primeiro era a prioridade, 

dada pela escola, para alunos mais novos. “Eles davam prioridade a quem tivesse menos 

idade, porque a ideia era justamente incentivar o aprendizado desde criança [...]. Eu já não era 

novo” (11 de janeiro de 2018), lembra Melquíades. 

Outra razão para o desestímulo era a ausência de aulas práticas com o 

instrumento. A escola, seguindo uma rigorosa metodologia, não considerava o fato de que 

alguns músicos que lá estavam já tinham conhecimento adquirido por outros meios, já 

tocavam e buscavam um processo de aprendizado que os tornasse mais conhecedores do 

violão aproveitando esse conhecimento pré-existente. “Eu passei dois anos estudando no 

Conservatório Pernambucano de Música e não tinha aula prática. Era muito chato isso, porque 

eu já tocava, inclusive tocava com uns amigos do Conservatório, tocava na noite” 

(MELQUÍADES, 11 de janeiro de 2018). 

A experiência frustrante com o conservatório levou Melquíades para outra escola, 

o Centro de Educação Musical de Olinda (Cemo). Neste caso, o músico lembra que a 

experiência foi um pouco melhor, mas não precisamente por causa da escola e sim porque 

encontrou um professor mais sensível às suas necessidades de músico prático que buscava 

aprender sobre seu instrumento através de experimentações. O artista resume bem, no 

depoimento a seguir, a sua breve passagem pelo ensino formal e os pontos positivos e 

negativos: 
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No Cemo eu tive um pouco de aula prática com um professor que era um maluco de 

lá, que virou mais meu amigo do que professor. Ele gostava muito de tocar viola, 

[...] ao mesmo tempo era roqueiro e tinha uma ligação com a favela muito grande. 

Era meio marginal nessa escola toda e isso me fez muito bem, porque você acaba 

absorvendo essas nuances de musicalidades mais populares. Esse ensino formal, 

onde você passa pelo conservatório, foi de certa maneira, pra mim, chato no sentido 

de que você percorre todo aquele caminho de estudo, de formação de acorde, de 

quintas, terças, de leitura e tudo mais, mas [...] não tem contato com o professor de 

instrumento. E esse era o grande barato, você descobrir maneiras, direcionamentos, 

faz assim, faz assado (MELQUÍADES, 11 de janeiro de 2018). 

    

Como aconteceu com os demais músicos, Melquíades teve dificuldade de 

adaptação à rigidez das escolas tradicionais de música. E no seu caso, só houve identificação 

porque no Cemo, a segunda escola que ele frequentou, foi possível encontrar um professor 

que não se prendia apenas aos métodos e dava liberdade para experimentar, ouvir vários 

estilos e ser “marginal”. Esta palavra, tantas vezes usada para depreciar a pessoa a quem ela é 

associada, é bastante ilustrativa da distância entre os músicos da noite abordados neste 

trabalho e o ambiente de ensino formal de música. A “escola da noite” surgiu e ainda se 

mantém à margem da escola tradicional. 

A dificuldade de lidar com a pouca flexibilidade do ensino formal também fez 

parte da trajetória de Robston. “Eu estudei um pouco de violão clássico no Conservatório56… 

mas foi pouquinho, até porque não me identifiquei com essa história, de escola muito rígida. 

Passei uns oito meses” (16 de fevereiro de 2018), lembra o músico. Assim como aconteceu 

com Melquíades, Robston se identificou mais com um aprendizado mais próximo do 

tradicional quando passou a estudar com um professor que, mesmo tendo o conhecimento de 

metodologias tradicionais, lhe deu mais liberdade para estudar a MPB, estilo com o qual se 

identificava. “Depois do Conservatório fiquei estudando com o Marcos Maia57, aí já gostei 

mais. Tinha mais o lance do popular” (idem ibidem), lembra Robston. 

Gilmar não teve experiência na escola formal de música, mas também revela um 

episódio de dificuldade, por causa do seu aprendizado informal, quando tentou dar aula de 

violão em um curso, a convite de um amigo. Ele relata: “Não fui muito bem, minha 

metodologia não foi aprovada. [...] algumas pessoas aprenderam, estão tocando até hoje por 

conta das minhas aulas, mas eu não tinha muita desenvoltura como profissional. Não era o 

que eu queria, não estava feliz. Durou três meses” (GILMAR, 18 de janeiro de 2018). 

No caso de Gilmar, apesar de sua experiência em um ambiente de sala de aula ter 

sido como professor, transparece o fato de que, assim como ocorreu com os demais músicos 

                                                 
56 Ele se refere ao Conservatório Alberto Nepomuceno (NOTA DO AUTOR). 
57 Violonista e professor do curso de Licenciatura em Música da Universidade Estadual do Ceará (NOTA DO 

AUTOR). 
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abordados neste trabalho, houve a dificuldade, para alguém que aprendeu a ser músico com 

seus próprios métodos, de forma autodidata, de se adaptar a um formato mais próximo do 

ensino tradicional – mesmo se tratando de um curso específico, não vinculado a escolas 

formais ou a um conservatório de música. 

No caso de Junior Colares, o músico não teve sequer contato com universidades 

ou outras instituições referendadas para emitir diplomas ou certificados que consolidam o 

processo de aquisição do capital institucionalizado. Desde muito jovem, já começou a 

trabalhar em empresas da família, durante o dia, conciliando com o ofício de músico da noite. 

Ele descreve como foi essa fase: 

 

A partir dos 19 anos, eu herdei duas panificadoras da minha família e comecei, junto 

com a música, a começar a trabalhar. Abria 5h30min da manhã e fechava 7, 8 da 

noite. Tinha ajuda de familiares, mas à noite, às vezes, saia da panificadora, ia para 

casa tomar banho e depois para a noite tocar. Não tinha tempo. Terminei o segundo 

grau porque tinha que terminar (COLARES, 9 de março de 2018). 

 

Como demonstrado, dos sete músicos que compõem o campo abordado neste 

trabalho, cinco tiveram experiências com instituições capazes de emitir os certificados do 

capital institucionalizado nas quais revelaram episódios de dificuldade para lidar com as 

rígidas regras pré-estabelecidas nesses locais: Paulo Façanha, Melquíades, Robston, Rogério 

Franco e David Duarte. Já Gilmar Nunes descreveu como não se sentiu feliz durante o breve 

período em que esteve em uma sala de aula como professor. E Júnior Colares, por causa da 

necessidade de trabalhar, limitou-se à formação escolar até o ensino médio. 

O que se depreende é que, mesmo por motivos diferentes, todos os músicos 

guardam certo distanciamento em relação a sistemas e instituições de ensino formal ou não 

formal quando chegaram ao início da fase adulta. No processo formativo de todos como 

músicos da noite, o capital institucionalizado é o menos relevante, o que ajuda a reforçar uma 

identidade entre todos - e até uma autoestima mais elevada - pela formação autodidata e com 

muitos desafios enfrentados por todos para apreender todo o conjunto de conhecimentos 

relacionados com a complexa e rica MPB que faz parte do repertório de cada um. 

 

4.4 Competências 

 

Para esta análise, considera-se que o processo formativo destes artistas forjou a 

construção de um habitus que os uniu de forma marcante ao longo de suas trajetórias. Eles 

desenvolveram uma série de habilidades, conhecimentos, técnicas que, tomando como 
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referência o conceito de competências de Perrenoud, podem ser melhor detalhados para 

enfatizar os pontos em comum a todos. Apesar de o autor usar este conceito para contribuir 

com a formação de professores, este trabalho entende que é possível usa-lo como um suporte 

teórico de grande valia para detalhar toda a riqueza e a complexidade do conhecimento dos 

músicos da noite do subcampo estudado. 

Músicos da noite podem ser considerados, guardadas as diferenças de contexto, 

professores de música na cidade, já que com seu trabalho rotineiro em locais fixos, durante 

anos a fio, contribuem de forma relevante para o processo de formação do gosto musical de 

suas plateias. 

Segundo o autor, a competência é “uma capacidade de agir eficazmente em um 

determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles” 

(PERRENOUD, 1999, pág. 7). Esta análise considera que os saberes dos músicos da noite, 

obtidos a partir do processo já descrito de acúmulo de capitais, se adequa a este conceito 

básico.  

Acredita-se que a habilidade para tocar na noite, nos ambientes onde estes artistas 

se apresentaram, com o nível de aceitação que conseguiram junto ao público e aos donos de 

bares e, mais que isso, por vários anos, mesmo com todas as dificuldades e a instabilidade que 

caracteriza as atividades artísticas, envolve um complexo conjunto de competências, 

traduzidas em características como habilidades, conhecimentos, capacidade de adaptação, 

criatividade e disciplina, dentre outras, que serão descritas com mais pormenores a seguir. 

Para este detalhamento, será usada uma classificação obtida a partir do trabalho de 

Duarte (2016), que, usando como referência a concepção de Perrenoud, definiu um grupo de 

competências musicais. Elas serão úteis para a descrição de várias das competências que os 

músicos desenvolveram e que os une e os integra dentro do subcampo abordado neste 

trabalho. Para compreender melhor do que tratam as competências musicais, segue o conceito 

de Bravo:  

 

As competências musicais estão relacionadas com a capacidade de escuta, 

interpretação e criação (composição e improvisação) e desenvolvem-se através de 

diversos blocos de conteúdos: audição, expressão vocal, expressão instrumental, 

linguagem musical, movimentos, dança, arte e cultura (BRAVO, 2011, p. 36).  

 

Várias características deste conceito interessam à presente análise. Os músicos 

trabalharam com fatores como, por exemplo, capacidade auditiva, porque uma das principais 

formas de montar repertório era ouvindo exaustivamente as músicas até captar os detalhes das 

melodias e das harmonias. Outros componentes que merecem ser citados são a expressão 
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vocal, a expressão instrumental, para reproduzir as músicas com qualidade, e os movimentos 

do corpo, que ajudam os artistas a interagir com o público. As categorias a seguir descritas 

apresentam de forma organizada o que se considerou como competências centrais para os 

agentes em pauta. 
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4.4.1 Competências motoras 

 

Para explicar melhor este tópico, que será detalhado dentro do subcampo a partir 

dos depoimentos dos próprios artistas, esta análise recorre ao conceito definido por Duarte:  

 

As competências motoras necessárias à execução de um instrumento são de um 

elevado grau de dificuldade e de complexidade, pois é necessário executar 

movimentos com elevado grau de precisão espacial, coordenação e pouco ou 

nenhum esforço cognitivo. Ter uma consciência e conhecimento corporal quer a 

nível anatómico e ergonómico é vital para a prática instrumental, podendo tirar 

partido de um som mais belo e afinado, bem como evitando lesões 

musculoesqueléticas em situação de estudo ou em momentos performativos 

(DUARTE, 2016, p. 8).  

 

A prática do violão por horas a fio, ao longo de toda a semana, já faz parte da 

realidade de todos os músicos da noite. No caso específico os artistas deste subcampo, no 

entanto, as execuções eram de músicas muito complexas, que demandavam especial esforço 

para a tarefa. Havia, ainda, a determinação em executar bem o instrumento, porque a 

exigência com a qualidade sempre foi um dos diferenciais dos músicos. Melquíades, por 

exemplo, descreve bem o seu processo de desenvolvimento desta competência motora. 

 

O trabalho do músico não se resume àquelas três horas no bar, são muitas horas de 

estudo. E há outra coisa: eu só vim me dar conta de que eu estudava depois, porque 

para mim eu estava me divertindo tocando, era um prazer gigante conseguir executar 

aquela nota, daquela maneira, era muito engrandecedor. Eu tocava em todo lugar, 

dormia pensando no acorde e de manhã ia tentar fazer aquele negócio. Minha mãe 

perguntava: “Você já vai pegar o violão? Já pegou de novo? Não vai parar com esse 

negócio”? Aí era no banheiro, era no quintal… Você tinha que ter o domínio, quanto 

mais domínio você tivesse, maior era o plus que você tinha a oferecer para o público 

(11 de janeiro de 2018). 

 

 A competência musical para tocar o violão no ambiente da noite, vale ressaltar, 

não envolve apenas técnica. Entre os músicos deste subcampo, o processo formativo envolveu 

o desenvolvimento de um modo próprio de execução das músicas no instrumento de forma 

que ele pudesse ser quase uma extensão do corpo, um meio para que a interpretação ficasse 

satisfatória em relação ao que eles desejavam em termos de qualidade sonora. Paulo Façanha 

fala melhor sobre isso, detalhando a sua visão sobre o desenvolvimento de uma competência 

bastante específica para seu ofício de artista da noite: 

 

Eu não sou um violonista, não tenho técnica. Mas eu prefiro mil vezes eu mesmo me 

acompanhando do que um músico que tem escola, que é bom pra caramba, porque 

fica uma unidade da voz com o instrumento, é uma coisa só. A gente adquire isso. 

Às vezes eu estou em algum lugar e um puta músico vai me acompanhar… Não me 

sinto tão tranquilo como se fosse eu me acompanhando (FAÇANHA, 6 de fevereiro 

de 2018).  
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Importante atentar para algumas declarações do músico. Ele afirma que não tem 

“técnica” e diz não ser um violonista. Mas, ao mesmo tempo, garante se sentir mais à vontade 

quando se acompanha, ao invés de ter um instrumentista “que tem escola”. Isto revela bem 

que há um conceito de competência motora específico para o subcampo, e não é a escola 

formal que, necessariamente, a desenvolve.  

Logo, é possível perceber que Paulo Façanha tem, sim, um técnica que, ainda que 

desenvolvida de forma autodidata, consiste em uma forma específica de executar o violão. 

Deste modo, mesmo que o agente não se veja como um violonista, no sentido de alguém que 

teve o seu aprendizado e a obtenção de título em uma escola formal, o fato é que ele criou 

uma habilidade específica que atende às suas necessidades. Desta forma também, é possível 

asseverar, como já dito antes, que a música da noite é uma escola, o que é afirmado de forma 

corrente entre os agentes deste subcampo. 

Outro fator importante, na competência motora do subcampo estudado, é a 

resistência física. Gilmar revela um fato de sua trajetória musical em que tocou, durante um 

tempo considerável, cinco horas por noite no mesmo bar. Apesar de reconhecer que, 

fisicamente, a tarefa era extremamente cansativa e desgastante, o fato é que ele desenvolveu 

uma capacidade de suportar esta rotina:  

 

Tem gente que não aguenta, não [...] Enfrentar um negócio desse não é fácil, é 

pesado. Eu desenvolvi um repertório e um jeito de tocar mais suave, mais baixo [...] 

Foi uma capacidade que eu desenvolvi (GILMAR, 18 de janeiro de 2018). 

 

Através destes exemplos, percebe-se que o ambiente da noite fez os músicos 

desenvolverem suas próprias técnicas, através da vivência, das demandas do trabalho e da 

interação com o público para encontrar um caminho que os levasse a executar as canções no 

violão dentro do padrão de qualidade e estética que eles formaram em suas trajetórias. Houve 

algumas diferenças entre eles, mas o essencial se manteve: a preocupação em ter certo 

domínio do instrumento, o suficiente para garantir um bom desempenho enquanto 

interpretavam as canções. 

 Em resumo, aqui se identificam três componentes da competência musical-

motora, a saber:  

 A prática instrumental com muitas horas de estudo; 

 Uma técnica específica para cada cantor da noite; 

 A resistência física 
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4.4.2 Competências performativas 

 

Duarte (2016) define as competências performativas como o conjunto de saberes 

que permitem, ao músico, ter o autocontrole suficiente para, independentemente das 

condições em que ele se apresenta, realizar uma boa performance. De acordo com a autora, 

estas “competências performativas exigem um grande domínio mental, pois é necessário 

conseguir controlar os níveis de ansiedade [...], conseguir manter níveis de estimulação 

muscular e de concentração elevados e conseguir, ainda, o estado de fluxo” (DUARTE, 2016, 

p. 10).  

Este estado de fluxo “é descrito como um estado de êxtase, de felicidade, em que 

há um completo envolvimento na realização de uma determinada atividade” (DUARTE, 2016, 

p. 24) e tem como características principais:  

 

Um pleno envolvimento no que se está fazendo, uma total concentração;  

Sensação de que esse envolvimento é de serenidade, levando a uma ausência 

completa da realidade;  

Concentração absoluta no tempo presente, como se este tivesse parado e só o 

momento presente interessasse;  

Aumento da motivação intrínseca, pois quanto maior for o número destas 

experiências maior é a motivação para que elas se repitam (DUARTE, 2016, p. 24-

25). 

 

No trabalho de coleta de informações com os músicos, uma das afirmações mais 

ilustrativas sobre o processo de aquisição destas competências performativas é de Paulo 

Façanha. Segundo ele, os anos de aprendizado musical antes e durante a trajetória de músico 

da noite o fizeram adquirir a confiança para perder qualquer medo em relação a públicos ou 

locais de apresentação. Diz ele: 

 

Na noite você passa por vários ritmos, tem a experiência de palco… eu subo em 

qualquer palco, hoje, em qualquer lugar do mundo, e isso é por causa da noite. Eu 

tenho 30 anos de noite, se vou fazer um show grande, para mim é como se estivesse 

na minha cama (FAÇANHA, 6 de fevereiro de 2018). 

 

Melquíades traz também um relato sobre o processo de moldar-se à necessidade 

de garantir sempre boas performances de palco. No seu caso, esse desenvolvimento de 

competências performativas foi dentro de um contexto em que precisou conviver com a 

exposição natural a que um músico da noite é submetido em contraste com a sua 

personalidade, que é de natureza mais introspectiva: 

  

Essa movimentação no palco é muito íntima de cada um, mas por exemplo, no 

início, em que eu era muito mais tímido, [...] ficava olhando muito para o braço do 

violão e não olhava muito para o público [...] Aos poucos eu fui aprendendo que 
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você tinha que ter uma desenvoltura, uma comunicação para fortalecer o elo e 

entender o movimento da noite, [...] apreciar os sinais, decodificar os sinais. Ver que 

aquele casal está brigando na mesa ou então está se formando uma paquera ali. Essas 

pessoas perceberam que algumas músicas foram cantadas para elas propositalmente 

e depois vinham falar comigo: “Ah, eu comecei a namorar naquele dia, ao som da 

sua música”. Isso tudo faz parte da movimentação, da maneira como você se 

posiciona no palco (MELQUÍADES, 11 de janeiro de 2018). 

  

Júnior Colares relata seu processo de aprendizado que, assim como o do 

Melquíades, se deu através da observação e da interação com o público. No seu caso, uma das 

capacidades desenvolvidas foi a da reinterpretação: diante do desafio de tocar, apenas com o 

violão, músicas complexas da MPB das quais o público tinha referências de arranjos 

sofisticadíssimos com bandas completas (muitas vezes com orquestras ou, no mínimo, o 

acompanhamento de um trio formado em geral por saxofone, trompete e trombone). Na sua 

avaliação, essa era uma forma de chamar a atenção do público, mostrando toda a sua 

habilidade para fazer as composições serem facilmente reconhecidas apenas com seus poucos 

recursos instrumentais disponíveis: 

 

A galera adora isso. Ouvir uma música que já conhece, cantada diferente. A 

performance com violão e voz permite que você não seja julgado por causa de 

arranjo, porque é uma coisa difícil pegar uma música do Djavan e fazer algo melhor 

[...] E as pessoas recebem isso. Na época que eu cantava, eu tentava transmitir aquilo 

que eu estava cantando. Eu senti essa capacidade se desenvolvendo com o tempo. Já 

se tornava algo natural. Você já começa a conhecer e a fazer. A hora que você deve 

sorrir, fechar o olho, fazer algo romântico (COLARES, 9 de março de 2018). 

 

É interessante apontar, aqui, para o fato do artista dizer que o processo “se tornava 

algo natural”. Isso remete ao que Duarte (2016) fala sobre a competência performativa ter, 

entre suas características, atitudes que denotam envolvimento, concentração e serenidade. No 

ambiente da noite, geralmente marcado pela grande movimentação de pessoas e por condições 

sonoras adversas – pela própria natureza dos bares – conseguir esta “serenidade” para sentir 

que a performance é algo “natural” é uma prova da competência performativa que foi 

desenvolvida.  

Aqui também é possível perceber a interface entre o conceito de competência e o 

de habitus, visto que este segundo foi incorporado de tal maneira que passa a operar como 

uma segunda natureza, ou seja, se naturaliza com o tempo. Aqui na qualidade de pesquisa 

científica, esta análise faz o trabalho de desnaturalizar, para melhor compreender (de forma 

mais didática) o processo formativo social. 

Assim como Melquíades, Robston fala do desenvolvimento de sua competência 

performativa observando que ela se deu sem perder uma das principais características no 

palco, que é o jeito mais comedido, de gestos discretos. Robston ressalta, no entanto, que 
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aprendeu a lidar com isso para, a seu modo, não perder a capacidade de interação com o 

público. O limite entre uma performance introspectiva e uma tediosa, que não prende a 

atenção do público, é bastante tênue, mas o músico conseguiu desenvolver a capacidade de 

não ultrapassar da primeira para a segunda. A seguir, seu relato sobre a superação do desafio 

de conciliar timidez e competência performativa: 

 

Não é fácil, essa responsabilidade de subir no palco com a casa lotada [...] É uma 

emoção, uma energia. E eu me considero um artista tímido, não faço caras e bocas, 

mas eu aprendi que até um jeito tímido é um jeito de conquistar [...] O que importa é 

você ser verdadeiro. Quanto mais verdadeiro for no palco, com a sua timidez, 

falando pouco, [melhor]... (ROBSTON, 16 de fevereiro de 2018).   

 

Um aspecto relevante do comportamento de Robston no palco, e que remete às 

competências performativas dos músicos da noite deste trabalho, é a relação de proximidade 

com o violão e a imprescindibilidade do instrumento para ajudar no desempenho em cima do 

palco. O artista afirma: “O que me completa na música é o cantar e o tocar” (16 de fevereiro 

de 2018), referindo-se ao violão. Ele relaciona, inclusive, o auto acompanhamento ao violão, 

considerado “uma extensão do corpo” (idem ibidem) um expediente essencial para garantir a 

sua segurança durante a performance. 

Considerando que entre as principais características deste grupo de músicos estão 

o esmero com a qualidade, a preocupação com a fidelidade na interpretação, esta segurança é 

essencial. Robston resume a importância do próprio acompanhamento com seu violão: “Para 

cantar sem violão, eu tenho que me concentrar mais. É muito difícil eu errar a letra de uma 

música se estiver cantando e tocando” (idem ibidem).  

É possível perceber que as competências estão interligadas, pois da mesma forma 

que se observa, na fala de Paulo Façanha sobre a técnica, que ele se sente mais à vontade 

quando se acompanha ao violão, ao invés de ter um músico especializado em violão ou com 

mais habilidade que ele, a relação de proximidade com o instrumento está presente na 

declaração de Robston Medeiros em relação ao aspecto da confiança na sua competência 

performativa. Ou seja, ambos os músicos destacam como desenvolveram, ao longo de suas 

trajetórias profissionais, a capacidade de dominar o canto e o auto-acompanhamento para dar 

mais segurança às suas performances.  

Assim, é possível afirmar que as competências estão interligadas. Neste trabalho 

acadêmico elas são categorizadas e organizadas separadamente para efeito didático, mas na 

prática são competências amalgamadas. Desta forma, com a categorização esta análise está 

apenas detalhando de forma mais didática e objetiva o que aqui é denominado de habitus 

musical. 
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Gilmar descreve outro aspecto desta competência específica, que é saber observar 

o comportamento do público, ao longo da performance, e se adaptar a isso – em muitos casos, 

construindo uma empatia com as pessoas, mesmo em um começo de apresentação marcado 

pela falta de interesse:  

 

Eu costumo não começar chocando, começo devagarzinho. É natural fazer uma 

leitura, ficar se perguntando se as pessoas vão gostar, chamar o cliente para que ele 

peça músicas e tocar vários artistas até que ele bata palmas e você perceba o que ele 

quer ouvir [...] Você vai aprendendo (GILMAR, 18 de janeiro, 2018). 

 

Este aprendizado descrito por Gilmar chega ao desenvolvimento de uma 

capacidade que faz toda a diferença no ambiente da noite. Mesmo dispersas, as pessoas não 

devem ficar imunes aos efeitos da música que está sendo tocada, e a tarefa de tocá-las 

depende em grande medida da performance do artista que a está interpretando. 

Para Rogério Franco, o músico da noite desenvolve um conjunto de habilidades 

em relação à performance que é bastante específico, que não envolve um gestual muito 

expressivo – como acontece, por exemplo, com artistas mais habituados a fazer shows. No seu 

processo de formação como artista da noite, Rogério afirma que buscava a maior 

expressividade possível com o desempenho vocal, em um processo que ele chama de “cantar 

com a alma. A questão é fazer com que o músico toque sem uma postura mecânica. Quando o 

vê apenas imitando rigorosamente o original, o público se identifica menos” (FRANCO, 03 

de dezembro de 2017).  

 

4.4.3 Competências expressivas 

 

Este trabalho usa, também para este conceito, a definição de Duarte (2016), 

segundo a qual um artista desenvolve a competência expressiva quando é capaz de executar 

uma obra musical respeitando aspectos essenciais que permitam, aos ouvintes, identifica-la e, 

ao mesmo tempo, reconhecer as características particulares do intérprete. Segundo a autora: 

 

entre as competências expressivas mais comuns e mais importantes está o fazer 

ouvir a estrutura tonal, a sua condução harmónica e a sua estrutura temática; saber 

respirar e frasear respeitando o caráter da obra, saber adequar o tempo ao andamento 

da mesma e saber adequar-lhe o timbre de modo que o seu compositor e a época em 

que foi composto sejam respeitados na sua essência e sejam reconhecidos como tal 

(DUARTE, 2016, pág. 10). 

 

Um dos maiores desafios, para o músico da noite, é reproduzir com fidelidade em 

um ambiente com muitos fatores que podem dispersar o público ou prejudicar a sonoridade, 
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um amplo escopo de estilos, composições de autores de várias épocas e cantores com 

diferentes timbres - tudo isso sem perder a essência de cada música, aquilo que faz a 

audiência reconhece-la instantaneamente.  

Outra limitação é o fato dos artistas abordados neste trabalho terem, durante quase 

todo o tempo, apenas o violão para acompanha-los. Apesar de ser um instrumento 

extremamente versátil, é fato que ele tem suas limitações, principalmente se for considerado 

que, na música da noite, ele tem a função de compor, ao mesmo tempo, a harmonia e o ritmo. 

Como reproduzir, por exemplo, uma canção cuja gravação original tem uma orquestra inteira 

para acompanhar e fazer com que o público, ao ouvir o músico da noite cantando, saiba 

exatamente que música é? A seguir, a exposição de competências desenvolvidas pelos artistas 

para conseguir executar a tarefa. Começando pelos artifícios de que Melquíades se valeu para 

isso: 

 

Você vai aprendendo a fazer uns joguetes, uns arranjos e combinações. Vai 

combinando a sua voz com os seus arpejos e dando células rítmicas com a voz ou 

aprendendo qualquer outro tipo de maneira de usar a mão para promover algo mais e 

“vestir” a música o mais próximo possível da original (MELQUÍADES, 11 de 

janeiro de 2018).  

 

Ele também faz referência a outros recursos que lembra ter presenciado nos 

músicos da noite (e que ele também usou), como fazer a imitação de um trompete 

pressionando os lábios ou imitar os sons de cordas com a voz. No caso específico de 

Melquíades, um recurso que chamava a atenção (e que foi presenciado várias vezes por este 

autor) era, ao cantar um samba-enredo, imitar, com a mão direita nas cordas abafadas do 

violão, o som combinado que se ouve quando todos os instrumentos de uma bateria de escola 

de samba estão sendo tocados ao mesmo tempo. A semelhança sonora era grande e o efeito 

chamava bastante a atenção do público, por isso. Segundo Melquíades, uma interpretação que 

tentava transmitir toda a força rítmica que tem uma bateria de escola de samba era um 

expediente ao qual ele recorria principalmente quando detectava dispersão e dificuldade de 

prender a atenção do público.  

 Júnior Colares lembra o uso desta competência expressiva para ajudar em outra 

tarefa do ofício do músico da noite, que é a sensibilidade para saber executar uma canção de 

acordo com o local e o tipo de público. Isso acontece porque, assim como ocorre com várias 

atividades artísticas que pressupõem interação com as pessoas, o trabalho do músico da noite 

se depara com comportamentos muito variados nos bares. Além disso, as reações das pessoas 

vão depender de vários fatores, como tamanho do lugar, qualidade do som, grau de dispersão 
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e reconhecimento do repertório, dentre outros. Júnior Colares afirma que, com o aprendizado 

adquirido ao longo dos anos, essa capacidade ficou cada vez mais consolidada. A seguir, seu 

relato: 

 

Eu procurava sentir a música e, através do meu corpo e do meu olhar, até na hora de 

fechar o olho, transmitir aquilo que eu estava cantando. [...] Com o tempo, você já 

começa a saber o que fazer e como fazer, dependendo do local em que está 

(COLARES, 9 de março de 2018). 

 

Gilmar lembra que uma opção feita por ele para garantir a identificação das 

músicas por parte do público é não buscar fazer o que, na música, é chamado de “releitura”. 

Neste expediente, o intérprete pode se permitir modificar o arranjo (aqui incluídos aspectos 

como ritmo, compasso e andamento), entonações, harmonia e, em casos extremos, até a 

melodia. No ambiente difícil para a performance como é o da noite, muitas vezes sem as 

condições acústicas ideais e com vários fatores para dispersar a atenção do público, e tendo 

apenas o violão disponível para substituir o acompanhamento original que na maioria das 

vezes tem pelo menos uma banda, ele prefere um caminho no qual sua personalidade esteja 

presente, mas que seja garantido o respeito à versão original do compositor da canção: “Eu 

respeito muito a criação do compositor, procuro cantar parecido com o que ele fez e não gosto 

muito de inventar. Não imito, mas respeito a melodia e os arranjos originais” (GILMAR, 18 

de janeiro de 2018).  

Além disso, o artista procura seguir o que ele julga ser a intenção do autor em 

relação à mensagem da canção: se a versão original tem um tom mais melancólico, a 

interpretação vai neste sentido; se tem uma proposta mais animada, isso também é respeitado. 

“Quando a música é mais suave, romântica, procuro interpretar com mais sentimento. Se é um 

pop, o comportamento é outro” (GILMAR,18 de janeiro de 2018).  

Para Rogério, sua trajetória em relação às competências expressivas se deu em 

duas fases. Nos primeiros dois anos como músico da noite, houve uma preocupação de 

procurar reproduzir as músicas respeitando com o máximo de fidelidade a versão original, em 

termos de melodia e harmonia. Com o tempo, no entanto, à medida que o repertório foi 

aumentando (e com ele, o conhecimento, em termos de domínio do instrumento e da 

capacidade vocal), ele passou a se sentir mais à vontade para colocar o que ele chama de sua 

“marca” nas canções:  

 

Comecei a tocar as músicas da minha própria forma, criando arranjos para chancelar 

a minha marca, para que as pessoas entendessem que a música também pode ser 

cantada, por exemplo, com outro andamento, com outra harmonia ou uma linha 

melódica um pouco diferente. Se você toca bem e canta bem, as pessoas entendem 
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isso. É uma mexida mínima, mas faz com que a música fique ainda mais atraente 

(ROGÉRIO, 03 de dezembro de 2017).    

 

 Assim como os demais músicos, Robston também acha importante colocar sua 

personalidade na interpretação, mas respeitando o que ele chama de “essência” da canção, ou 

seja, algo que permita às pessoas identifica-la de imediato:  

 

Eu nunca gostei desse tipo de reinterpretação que você começa e as pessoas só vão 

identificar a música lá no final. Acho um desrespeito à origem dela. Apesar de tocar 

do meu jeito, sou sempre cuidadoso com a essência musical. É lógico que uma voz e 

um violão são muito diferentes de uma banda ou uma orquestra, mas quando você 

segue a melodia, mudando apenas uma interpretação aqui ou ali, fazendo do seu 

jeito, é muito legal (ROBSTON, 16 de fevereiro de 2018).  

 

Ele lembra, também, que o acúmulo de experiência e técnica permite ter mais 

liberdade para recorrer a expedientes que envolvem um conceito muito caro para os músicos, 

conhecido como dinâmica58. Trata-se da competência para, com sensibilidade e domínio do 

instrumento, da expressão corporal e do controle da voz, fazer com que a música, mesmo 

tendo respeitada sua melodia original de forma que o público possa identifica-la, seja tocada 

com diferentes intensidades, variações de oitavas e introduções ou finais diferentes do 

original. Segundo Robston, esse é um recurso que ajuda a atrair ainda mais atenção para a 

obra do compositor e valoriza o trabalho do músico da noite:  

Eu gosto muito de fazer isso, às vezes começo a fazer uma introdução diferente e 

você não identifica, inicialmente, mas logo depois reconhece. O elemento surpresa, a 

dinâmica, são importantes. Não adianta você ter um milhão de músicas decoradas se 

você não sabe usar. Na noite, principalmente tocando três horas por apresentação, é 

preciso entender essa dinâmica (ROBSTON, 16 de fevereiro de 2018). 

 

 Paulo Façanha afirma que o processo de aquisição desta competência, para ele, 

não foi fácil e demandou muito tempo. O artista também destaca a importância de combinar 

uma identidade própria com o respeito à intenção original do autor da música, para que o 

público perceba tanto que é ele que está cantando, com suas características próprias, quanto 

de que música se trata. Mas, ressalta que isso é fruto de um trabalho árduo, que envolve 

principalmente capacidade vocal e técnica com o violão: 

 

Você tem de ter experiência, isso é difícil [...] No começo, eu queria muito cantar 

igual ao artista original, fazer o timbre parecido, ter o mesmo jeito de tocar [...] A 

partir do momento que você tem identidade, procura a sua timbragem e a sua 

maneira de tocar, as pessoas respeitam. Mas isso foi um processo, fui crescendo com 

a experiência. A noite é isso, você está todo dia em cima do palco, vai aprendendo. 

                                                 
58 A palavra dinâmica, na música, “tem relação com os vários níveis de volume [...] dos sons. [...] as expressões 

que se referem a dinâmicas são sempre relativas, nunca absolutas; é possível indicar que um compasso deve ser 

mais alto que outro, mas não é possível (nem desejável) indicar exatamente o quão mais alto deve ser. Assim, a 

dinâmica [...] é vista como dependente das preferências do músico” (GEHRKENS, 1914, pág. 56). 
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Só aquela intimidade com o instrumento, de estar todo dia com ele, tocando… 

(FAÇANHA, 6 de fevereiro de 2018). 

 

4.4.4 Competências criativas 

 

Este último tópico foi desenvolvido neste trabalho a partir das categorias já 

descritas anteriormente, ou seja, as competências, de forma geral, e as competências musicais. 

O presente trabalho defende a necessidade de uma descrição de competências criativas porque 

uma característica marcante de praticamente todos os artistas do subcampo é a iniciativa de 

compor músicas. E esta capacidade (ou habilidade), como será melhor explicado a seguir a 

partir dos relatos dos músicos, também foi adquirida através da atividade na noite. 

Mesmo que, nos bares, o aspecto mais presente no repertório de todos tenha sido 

sempre a execução de composições de artistas já consagrados nacionalmente da MPB, o fato é 

que eles desenvolveram fatores como senso crítico, para procurar criar melodias com um 

padrão mínimo de qualidade (a partir das referências que tinham do vasto repertório tocado 

nos bares), capacidade de harmonização, veia poética para criar letras com recursos como 

figuras de linguagem e temáticas variadas e disposição para trabalhar com parceiros musicais 

na hora de compor. 

Esta competência, vale ressaltar, foi importante para a composição do disco “O 

som da noite”. Apesar de ter gravações de canções já famosas da MPB, foi um conjunto de 

canções de autorias dos músicos cearenses que permitiu ao disco se destacar no mercado 

local.  

Sobre o processo de desenvolvimento da competência criativa, um dos aspectos 

destacados por Gilmar é um apurado senso crítico para – considerando a grande quantidade de 

referências de linhas melódicas que ele tem memorizadas, por causa dos vários anos na noite 

– não criar nada parecido com o que já existe em alguma composição já conhecida pelo 

público: “De tanto a gente tocar, as melodias vão se misturando. Tenho muita melodia na 

cabeça e de vez em quando me pego plagiando. Aí tento tirar aquilo da minha criação para ela 

não ficar parecida com A, B ou C” (GILMAR, 18 de janeiro de 2018).  

Esta capacidade do músico de notar o risco de imitar outras melodias – e o 

consequente cuidado que ele tem com isso – é tão apurada que ele admite, em alguns casos, 

encerrar a tarefa de composição, se percebe que trilhou esse caminho e não está conseguindo 

evita-lo. “Quando vai indo para a melodia de outra música, que já existe, vou logo tirando. 

Tem horas que eu até desisto da música porque vejo que está parecida demais” (GILMAR, 18 

de janeiro de 2018). 
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Para Paulo, a principal contribuição que o trabalho na noite deu para a sua 

competência criativa foi o ecletismo. Ele explica que o ambiente nos bares, para o músico que 

se preocupa em fazer um bom trabalho, exige que ele ouça muitas músicas e de diferentes 

estilos. “Porque pelo fato de não tocar tudo, fica difícil de agradar em todo canto [que for 

tocar]. Você tem que procurar as músicas que se moldem ao seu repertório e agradem as 

pessoas” (6 de fevereiro de 2018). Essa obrigação o levou ao hábito de ouvir – mas ouvir, 

ressalte-se aqui, com interesse e atenção, não apenas para se distrair. “Escuto muita música 

até hoje. Eu gosto de ouvir. Ouvir é tão bom quanto tocar” (FAÇANHA, 6 de fevereiro de 

2018). 

A partir desta prática de ouvir, adquirida principalmente por causa do trabalho na 

noite, Paulo garante: “Eu posso não ser o músico que eu queria ser, mas conheço tudo de 

música brasileira e de música alternativa” (6 de fevereiro de 2018). Como resultado, seu leque 

de composições traduz toda essa riqueza, à qual ele teve acesso ao longo de sua trajetória. 

“Tenho samba, tenho pop e tenho baladas nas minhas composições. Mais pelo lance da noite” 

(FAÇANHA, 6 de fevereiro de 2018). 

Melquíades tem uma percepção parecida com a de Gilmar em relação ao risco que 

a vastidão do repertório do músico da noite pode causar, que é um excesso de referências que 

pode levar à sensação do plágio de melodias já conhecidas. Ele relata:  

 

Depois de um tempo você percebe que é inevitável que você repita algumas formas, 

porque é influenciado por ‘trocentas’ milhões de coisas. Então se eu disser que não 

repeti uma dessas ‘trocentas’ milhões de coisas que já escutei na vida, vou estar 

mentindo para mim mesmo, com toda a minha bagagem musical (MELQUÍADES, 

11 de janeiro de 2018). 

 

  

O artista acrescenta, no entanto, que ao longo de sua trajetória percebeu que 

estava subestimando o domínio que tinha dessa capacidade de não se deixar levar pela muitas 

influências que adquiriu como músico da noite – pelo contrário, elas na verdade o ajudavam a 

entender o que ia compor. A partir deste momento, passou a se permitir mais. 

Eu achava que tudo o que eu fazia talvez fosse um plágio. Depois de um tempo, 

desencanei com isso, saía buscando e [concluía]: “não, isso aqui não é plágio, eu fiz 

assim, pensando nisso”. A partir de então você vai percebendo que tem certo 

controle, uma música triste maior, uma música triste menor, uma música mais alegre 

maior. Algumas formas você sabe por onde ir, por onde conduzir, por onde não ir 

para não repetir uma ideia que já conhece (MELQUÍADES, 11 de janeiro de 2018).   

 

Robston destaca que em sua trajetória o trabalho de compor não se revelou em 

termos quantitativos, mas a receptividade que sentiu do público em relação às suas músicas o 

tornou confiante sobre a qualidade da sua competência criativa. “Com toda sinceridade, eu me 
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considero um compositor tímido, não componho muito. Mas eu tenho tido o estímulo das 

pessoas curtirem o que eu faço. Dos discos que eu faço, as minhas músicas são as mais 

queridas” (16 de fevereiro de 2018), afirma o artista. 

Para ele, os principais fatores que influenciaram sua capacidade de compositor 

foram componentes já citados aqui por outros músicos: o ambiente eclético dos bares, que faz 

com que o músico precise conhecer, ouvir e dominar diferentes estilos e melodias com 

variados níveis de complexidade, e a enorme quantidade do repertório que ele precisa 

conhecer. Para explicar melhor o tamanho do repertório de  um músico da noite, se for 

considerada uma média de 3,5 minutos para cada canção tocada e o período de três horas (180 

minutos), mais comum para apresentações nos bares, ele tem de dominar (conhecer bem a 

melodia e a harmonia), no mínimo, 51 destas canções.  

Considerando a atividade de músico profissional, tocando pelo menos três dias 

por semana, o artista precisará, para não se repetir nos locais em que atua e ao longo do mês, 

ele chega à necessidade de ter, no repertório, pelo menos o triplo do necessário para as três 

horas, o que dá 150 composições. Acrescente-se a isso uma trajetória de pelos menos 10 anos, 

em que novas músicas são lançadas e estilos e autores surgem no mercado, chega-se 

facilmente a um acervo de mil composições. Toda esta variedade, de acordo com Robston, o 

ajudou e ainda o ajuda no trabalho de compositor. Com isso, o movimento de criar novas 

canções se torna praticamente inevitável. Ele afirma:  

 

É tanta melodia e harmonia na cabeça, tanto acorde, tanto aprendizado, é uma 

imersão tão grande dentro da música, dentro de melodias, nota por nota, 

acorde por acorde, harmonizações, é tanta coisa que a gente fica vomitando 

música, no bom sentido (ROBSTON, 16 de fevereiro de 2018).  

 

Em resumo, este conjunto de competências musicais foi descrito de forma mais 

detalhada com o objetivo de fazer uma explicação didática de como os artistas abordados 

neste trabalho adquiriram os saberes necessários para exercer, durante anos a atividade 

profissional de músico da noite. Cada um, a seu modo, desenvolveu suas competências, mas 

estas particularidades não os afastaram do processo de definição de um habitus específico do 

subcampo.  

Desta forma, os capitais culturais (incorporado, objetivado e institucionalizado) e 

as competências musicais fazem parte do mesmo processo formativo. Foram estes fatores que 

os tornaram o que são, hoje: músicos da noite que – mesmo que Júnior Colares, David Duarte 

e Rogério Franco tenham deixado de exercer a atividade profissionalmente – têm relatos 
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bastante similares em relação a formação musical, estética, preferências por repertório e 

relação com o violão, dentre outras características. 

Este trabalho considera que o habitus do subcampo é específico, bem definido, e 

está incorporado nos músicos em aspectos como os já descritos anteriormente, como estética 

musical, repertório, postura em relação ao trabalho de músico da noite e respeito pelos pares. 

Foi este habitus que levou cinco dos músicos a um processo de consolidação de suas 

trajetórias que se materializou, entre outras coisas, na primeira edição do disco “O som da 

noite”.  

Não se trata, portanto, de coincidência que, dos sete músicos do subcampo, cinco 

tenham algum tipo de participação no projeto Som da Noite. Na verdade, a empatia entre eles, 

a identificação que tinham entre si os levou ao caminho que culminou no disco. Esta 

constatação ajuda a explicar os critérios de escolha inicial dos músicos para a análise deste 

trabalho: há um subcampo delimitado pelos fatores que aqui estão sendo expostos 

detalhadamente, e os discos representam materializações da existência deste subcampo.  O 

processo que culminou com a ideia de executar o projeto “Som da noite” será mais bem 

descrito a seguir. 

 

4.5 Consolidação e materialização do subcampo 

 

Possuidor do mais apurado senso comercial dentre todos os artistas do subcampo, 

Júnior Colares foi o idealizador do projeto do disco “O som da noite”. De acordo com ele, um 

dos fatores que levou à ideia da obra foi o sucesso da coletânea “Som do Barzinho”, do 

músico da noite Renato Vargas, que atuava no Rio de Janeiro. Esta série, que teve cinco 

volumes com o artista, sendo a primeira edição lançada em 1998, alcançou enorme sucesso 

em todo o Brasil.  

Para se ter ideia da boa aceitação do “Som do Barzinho”, em entrevista concedida 

ao programa “História da Música”, veiculado na TV Ceará em 2011, Renato Vargas afirmou 

que os cinco discos haviam chegado à marca de três milhões de unidades vendidas. O 

fenômeno observado em nível nacional fez Júnior Colares ter a ideia de lançar um disco com 

os artistas locais.  

Um dos principais motivos que o fez ter a confiança no potencial desta obra feita 

no Ceará era a certeza da qualidade dos músicos locais. Aqui, vale ressaltar, pode ser 

percebido o papel do habitus do subcampo: Júnior Colares se identificava com outros músicos 

da noite e tinha a certeza de que eles tinham o conceito de qualidade musical, a técnica vocal, 
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a competência criativa para criar canções, um jeito de tocar violão com esmero, enfim, um 

conjunto de características que foi descrito neste trabalho e que une os músicos em torno delas 

foi uma influência importante para chegar aos três primeiros nomes presentes no disco: além 

do próprio Júnior Colares, os seus colegas da noite David Duarte e Paulo Façanha. O artista 

relata: 

 

Eu fui convidado pelo pessoal da rádio 10059 para tocar em um projeto que não seria 

só violão e voz, eles queriam uma coisa mais trabalhada, com bateria, baixo, piano. 

Eu comecei a desenvolver essa ideia com eles, mas era um produto que eu ia fazer 

para eles e eles iam vender, porque as lojas de disco ainda vendiam muitos CDs. 

Mas ao longo do processo eu pensei que isso poderia ser uma força para alavancar a 

música cearense. Pensei: nós temos aqui hoje os três maiores músicos da noite que 

vão estar juntos em um CD (COLARES, 9 de março de 2018).  

  

O depoimento de Júnior Colares mostra que, como já dito anteriormente, o 

habitus do subcampo foi determinante para a decisão não só de criar um disco para mostrar o 

valor dos músicos como para a escolha dos nomes. Ele tinha a convicção do valor dos artistas 

da noite e a confiança de que eles teriam a qualidade suficiente para produzir uma obra 

fonográfica que conseguiria alcançar o sucesso em rádios comerciais de Fortaleza - veículos 

historicamente reticentes em relação ao expediente de dar espaço para a produção local. 

 Em paralelo com as negociações com a Rádio 100, Júnior Colares procurou a 

Tempo FM, outra rádio de Fortaleza, e propôs parceria para promover algumas faixas do 

disco. A ideia era combinar canções já conhecidas do mercado nacional com criações de 

Paulo Façanha e David Duarte.  

Dentro da estratégia, umas das faixas trabalhadas foi um pot-pourri que reunia as 

músicas “Explode coração” e “Ponto de interrogação”, ambas do compositor Gonzaguinha60. 

A primeira era cantada por David Duarte e a segunda por “Júnior Colares”. Este último 

lembra a repercussão: “foi um estouro. As pessoas ligavam para a rádio para saber quem 

estava cantando” (COLARES, 9 de março de 2018). 

Outra composição do CD que fez grande sucesso foi “O que eu queria”, de autoria 

de David Duarte. Em entrevista concedida no dia 13 de abril de 2018 ao programa 

“Identidade Cultural” da TV Assembleia (emissora vinculada à Assembleia Legislativa do 

Estado do Ceará), o músico revela, quando perguntado pelo repórter, que esta é sua criação 

                                                 
59 A rádio de Fortaleza é conhecida por esse nome por causa de sua frequência, 100,9 megahertz (NOTA DO 

AUTOR). 
60 Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior foi um compositor e cantor carioca. Filho do também cantor e compositor 

Luiz Gonzaga, Gonzaguinha tem uma obra que reúne aproximadamente 180 canções, gravadas por ele e por 

outros intérpretes consagrados da MPB (NOTA DO AUTOR). 



114 

 

que fez mais sucesso junto ao público e que, em seus shows, não pode faltar, por causa dos 

pedidos do público:  

 

O que eu queria é uma musica que foi grava pelo Waldonys, pelo Samba Vip, pela 

Aparecida Silvino, pelo Laércio Correntino em Goiânia. É uma música muito 

apaixonante [...] Eu sempre tenho que tocar. Às vezes eu quero me esquivar, mas 

não tem como, eu tenho que tocar. É uma música linda, eu gosto muito dela. 

(DUARTE, 13 de abril de 2018). 

 

A partir do sucesso inicial, o projeto do CD tomou corpo e veio a segunda parte 

do projeto de Júnior Colares, que era usar o disco para promover a música cearense. O “Som 

da noite” traz duas composições de David Duarte, “O que eu queria” e “Presente”. Ambas 

tiveram ótima aceitação do público – principalmente a primeira. Júnior relata que, graças a 

todo este sucesso, o CD ultrapassou a marca das 100 mil cópias vendidas no Ceará, um 

fenômeno, considerando que se tratava de uma produção independente (sem a estrutura de 

apoio de grandes indústrias do mercado fonográfico) e com uma equipe de profissionais do 

Ceará.  

O projeto só não continuou por causa de algumas divergências internas que 

fizeram o trio se separar e interromper a sequência de shows que estava fazendo para divulgar 

o disco. Júnior Colares acredita, no entanto, que o CD cumpriu uma de suas missões, que era 

mostrar o valor da música cearense e dos músicos da noite que faziam parte do grupo de seu 

convívio – grupo este que o presente trabalho classifica como o que compõe o subcampo 

específico estudado.  

A repercussão do “Som da noite” foi tamanha que deu origem a um segundo 

volume, desta vez com Melquíades Ferraz no lugar de David Duarte. O processo de escolha 

de Melquíades também denota a existência a e força do subcampo. O nome do músico foi 

sugerido, segundo Júnior Colares, por Airton Montezuma, técnico que havia sido um dos 

responsáveis pelos processos de gravação, mixagem e masterização da primeira edição do 

“Som da noite”. A seguir, o relato de Júnior Colares: 

 

O Airton Montezuma, que era o dono do estúdio onde a gente gravou o Som da 

Noite I disse um dia: “Junior, eu queria que você conhecesse uma pessoa”. Eu 

perguntei: “Quem é?”. Ele disse: “O Melquíades”. Eu respondi: “Já conheço”. E ele 

falou: “Vem aqui, para a gente falar com ele. Vamos gravar o Som da noite 2” 

(COLARES, 9 de março de 2018).    

 

Com a participação de Melquíades Ferraz no lugar de David Duarte, a segunda 

edição não teve o mesmo desempenho da anterior, mas uma de suas músicas também fez 

muito sucesso nas rádios: “Quando a noite chegar”, de Beto Paiva (outro músico da noite de 

Fortaleza) e Paulo Façanha. Aqui, vale ressaltar que, a despeito de questões relativas ao 
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mercado, o fato é que o novo disco manteve o padrão de qualidade do primeiro, seja em 

preocupação com o repertório, seja com o nível técnico dos músicos principais e dos que 

participaram da gravação.  

Melquíades, como este trabalho mostrou através de vários parâmetros, pertence ao 

subcampo dos músicos abordados neste trabalho. Quando Airton Montezuma quis apresenta-

lo a Júnior Colares, este último já o conhecia. E fatores como o respeito por seu trabalho e a 

identificação – que a presente análise defende ter se dado porque todos os músicos 

compartilhavam uma formação semelhante que levou a um habitus semelhante – fez com que 

ele fosse aceito para substituir David Duarte. 

Ambas as edições do “Som da noite” representam a materialização e a 

consolidação da trajetória da geração de músicos de Fortaleza que foi abordada neste trabalho. 

Mesmo os que não participaram, como Robston Medeiros e Rogério Franco, compartilham 

com os demais os vários aspectos destas trajetórias. Os depoimentos de Paulo Façanha e 

Melquíades Ferraz sobre as obras ressaltam a importância do trabalho e como eles o veem 

como um marco dentro da música cearense. Melquíades vê a importância dos discos, dentre 

outros aspectos, para mostrar que segundo ele,  

 

o músico da noite não é apenas músico da noite, esse estereótipo é pequeno demais 

[...] Não é nada disso, pelo contrário, a música da noite também é uma escola, você 

tem que aprender. Muitos artistas desses que estão aí hoje em dia passaram por ela, 

o próprio Jorge Vercillo passou pela escola da noite e hoje é um grande sucesso 

como compositor. Então os discos representaram mais um argumento de que havia 

muito a ser mostrado e o que tinha para ser mostrado era de muita qualidade. O 

“Som da noite” foi um grande marco, eu vejo hoje em dia com olhos muito atentos 

essa proposta, de que havia uma coisa muito positiva nele (MELQUÍADES, 11 de 

janeiro de 2018).  

 

Paulo Façanha, por sua vez, destaca o sucesso de mercado e de público, 

principalmente da primeira edição do disco:  

 

Eu lembro que eu ia ao Extra61 e via, o “Som da noite” ficou vários meses entre os 

10 discos mais vendidos [...] A gente fazia show em Fortaleza e parecia shows de 

artistas famosos, todo mundo cantando as músicas, pelo fato de serem todas 

conhecidas (FAÇANHA, 6 de fevereiro de 2018). 

 

O radialista Nelson Augusto, da Rádio Universitária FM, que também apoiou o 

projeto, acredita que o “Som da Noite” merece registro principalmente por sua capacidade de 

ultrapassar limites impostos aos músicos da noite, que apesar do prestígio que alguns tinham 

                                                 
61 Rede de hipermercados do Grupo Pão de Açúcar, um dos maiores conglomerados empresariais de lojas de 

comércio do Brasil (NOTA DO AUTOR). 
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nos bares da cidade, não tinham muita oportunidade de mostrar a qualidade do seu trabalho 

em mídias de comunicação: 

  

“O som da noite”, foi um disco que o Junior Colares produziu e eu dei a maior força 

apoiando, fazendo divulgação – inclusive na capa tem a logomarca do meu site, o 

Nelsons. Foi um disco comercialmente viável, vendeu tanto que eles fizeram o 

volume 2, e com reinterpretações de músicas que marcaram época, de autores e 

bandas como Lulu Santos, Djavan e 14 Bis. E tem não só a questão da interpretação 

como a pulsão criativa tanto dos músicos quanto dos intérpretes. Você vê o 

diferencial. Eu ainda tenho alguns exemplares e até hoje ele é procurado. Foi uma 

produção que extrapolou o limite do Ceará. É interessante lembrar que as 

apresentações de lançamento do disco atraíram muita gente. Foi um marco da 

música da noite, um registro da aceitação popular (AUGUSTO, 21 de fevereiro de 

2018).     

 

Através destes depoimentos, é possível afirmar que os discos foram 

representativos de uma geração relevante de músicos cearenses que tinha potencial para, se 

não chegassem a ser um segundo “Pessoal do Ceará”, pelo menos alcançar projeção nacional 

pela qualidade do seu trabalho de intérpretes, pelo considerável acervo de boas composições e 

sobretudo pela identidade, ou seja, uma música com sua própria marca. Foram artistas 

forjados (e formados) em uma escola que os preparou para os palcos e os ensinou a mostrar 

com bastante desenvoltura o que sabiam. É importante salientar que existe grande diferença 

entre o resultado obtido em um estúdio de gravação, no qual o músico tem uma série de 

recursos de tecnologia que lhe permitem fazer um trabalho de excelente qualidade, e o que 

este mesmo artista consegue fazer em um show.  

Os artistas das duas edições do “Som da noite”, assim como os demais integrantes 

do subcampo, mostraram que são capazes de levar para o palco toda a qualidade da música 

ouvida no “Som da noite”. E a segurança em relação a essa capacidade foi destacada por eles 

ao longo dos depoimentos colhidos neste trabalho. As competências adquiridas ao longo de 

anos de atividade não se perderam. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Tenho um violão a me acompanhar 

Tenho muitos amigos, eu sou popular 

Tenho a madrugada como companheira 

Diz que fui por aí”. 

(Zé Kéti)  

 

Através da exposição detalhada das trajetórias de sete artistas, este trabalho 

documentou a formação de um subcampo específico, dentro do campo da música cearense. 

Este subcampo é formado por uma geração de músicos que, através da educação  informal e 

não formal, ou seja, fora das escolas tradicionais, aprendeu a cantar, a ouvir, a tocar, a se 

expressar e a compor para mostrar seu talento em bares frequentados pela classe média de 

Fortaleza. A partir destas experiências, eles se tornaram músicos bastante versáteis e 

habilitados para outros palcos, como demonstram seus próprios depoimentos sobre suas 

trajetórias e como se sentem seguros em relação a esta habilidade. 

Estes músicos têm, entre vários aspectos em comum, a convicção de que a música 

da noite é uma escola. E este trabalho mostrou como esta escola atuou no subcampo, levando 

seus profissionais a estudar, com disciplina e regularidade, tendo como referência para seus 

estudos uma MPB rica e diversificada, com letras, harmonias e melodias que proporcionaram 

um intenso aprendizado. Foi através desta escola que estes músicos se tornaram o que são.  

É fato que, como em várias instâncias sociais, há hierarquias definidas no campo 

da música. Há os músicos formados em conservatórios, há os músicos formados nas 

universidades, há os músicos formados na noite e há os músicos formados na música 

folclórica, dentre várias outras categorias. A formação dos músicos abordados na presente 

análise, vale ressaltar, é em um sentido lato sensu e não se refere à obtenção de um diploma 

legalmente reconhecido, mas à capacidade de exercer o ofício e ser aceito tanto pelos pares 

quanto pelo público-alvo. Os músicos da noite, especificamente os abordados neste trabalho, 

adquiriram, ao longo de suas trajetórias, reconhecimento do seu valor por uma parte da 

sociedade e, mais importante que isso, tomaram consciência deste valor. 

A consciência desta importância se deu através de uma convergência de fatores: 

havia um cenário nacional em que o disco “Som de barzinho”, de Renato Vargas, teve boa 

repercussão, os músicos adotaram, durante sua atuação no ambiente da noite, um repertório de 

qualidade (considerando as letras e a riqueza harmônica e melódica) que tinha boa aceitação 

por parte dos frequentadores de bares e estavam legitimados, cada um em sua trajetória, para 

executar este repertório. Considerando este último aspecto, pode-se dizer que os artistas 
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também tinham uma função de educadores, no sentido musical, já que ao divulgar várias 

composições da MPB entre os clientes dos bares influenciaram ou reforçaram de forma direta 

o gosto musical de seus ouvintes. 

As duas edições do “Som da noite” representam, portanto, a documentação dos 

resultados que o aprendizado com a chamada “escola da noite” permitiu aos artistas obterem 

fora das salas de aula tradicionais. Esta escola começou na infância dos músicos, com as 

influências de amigos e familiares, passou pelos estudos informais e não informais e os levou 

aos palcos, às rádios e às festas particulares de muitos admiradores. 

Através da presente análise, é possível concluir que as duas edições do “Som da 

noite” (a despeito de questões internas que não permitiram chegar a seu objetivo final, que era 

tornar conhecida, em todo o Brasil, uma nova música cearense de qualidade, repetindo o 

fenômeno que acontecera com o disco “Meu corpo minha embalagem todo gasto na viagem”, 

do grupo que ficou conhecido como “Pessoal do Ceará”) tinham potencial para levar a todo o 

País um grupo de músicos que, a partir da rotina de vários anos nos bares de Fortaleza, 

adquiriu todo o conhecimento necessário para se tornarem artistas completos.  

Esses músicos se tornaram o que são após uma longa e árdua jornada de trabalho 

e estudos, documentados em parte pela presente análise. E os dois discos que são a referência 

para esta documentação, são a materialização mais didática de todo este processo. Eles fazem 

parte da história da música cearense, proporcionando às futuras gerações conhecer o valor dos 

artistas locais e saber como a “escola da noite” forma seus profissionais.  

O termo “escola da noite” serve também para expor a expectativa de que este 

trabalho possa contribuir para que o sistema de ensino formal de música considere as 

contribuições que podem vir de experiências como as vividas pelos músicos da noite. Em seus 

depoimentos, os artistas abordados por este trabalho expressaram as dificuldades que tiveram 

com as escolas e os métodos mais tradicionais de aprendizado. 

Os relatos mostraram problemas como dificuldade de adaptação aos horários 

rígidos e à forma como os mestres ensinavam ou lidavam com as particularidades dos 

músicos – que, pela atividade de tocar na noite, sentiam necessidade de aprender tocando, 

tendo exemplos práticos juntos com a teoria -, falta de estímulo para estudar em escolas e até 

desinteresse, pelo fato do ensino de música ser visto como algo distante. 

A partir desta coleta de informações, também foi possível observar que o ensino 

de música não deveria ser visto como algo específico para quem tem vocação ou inclinação 

para a música e tampouco limitar-se aos currículos escolares. Um dos desdobramentos deste 

trabalho é fazer uma discussão a diferença entre currículo e grade curricular. Os artistas 
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aprenderam música a partir do ambiente familiar, ouvindo o que os pais ouviam. Depois 

trocaram informações com amigos, e foram adquirindo o conhecimento musical junto com a 

experiência de vida.  

Através das canções da MPB que eles ouviram e cantaram, puderam ter acesso a 

conhecimentos sobre a realidade do país, sobre poesia. Também treinaram a memória, a 

concentração, aprenderam a ser mais sociáveis. A música os ajudou com capitais que lhes 

trouxeram o que Bourdieu define como distinção, ou seja, o processo de aquisição, dentro de 

um determinado segmento social, de “domínios da prática [...] cujas escolhas, comumente 

reconhecidas como estéticas, constituem uma dimensão” (BOURDIEU, 2007a, pág. 241).  

Para além do seu conceito de arte, música representa conhecimento, literatura, 

disciplina, ascensão econômica e melhoria na sociabilidade, além de uma disciplina que pode 

auxiliar o aprendizado. Que a experiência desta geração de músicos da noite de Fortaleza 

ajude a disseminar sua importância como fator de formação humana. Considera-se que este 

trabalho levanta algumas questões que também podem contribuir tanto para o aumento do 

conhecimento em torno do aprendizado musical que envolve os músicos da noite quanto para 

a documentação de um momento relevante da história da música cearense. Em relação ao 

primeiro tema, os artistas abordados neste trabalho citaram, muitas vezes, que seu processo de 

formação musical se deu em uma época em que não existiam as facilidades proporcionadas 

pelas novas tecnologias digitais.  

Entre os muitos recursos atuais que não estavam disponíveis podem ser citados o 

acesso mais rápido (e a baixo custo) a manuais, vídeo-aulas, shows completos de artistas da 

MPB - que ainda são referências para os músicos da noite - em plataformas como o Youtube e 

similares, repertórios inteiros de canções com a harmonia já disponibilizada (ou, pelo menos, 

com noções básicas da harmonia, considerando que em muitas delas a harmonização é 

precária ou contém erros) e, por fim, a própria Internet. 

Sendo assim, um tema que pode ser explorado é de que forma as novas 

tecnologias digitais têm ajudado os músicos da noite das gerações atuais a evoluir em seu 

processo de formação musical. Além disso, pode-se também abordar como estas novas 

tecnologias digitais podem ajudar a popularizar, facilitar e disseminar o ensino de música nas 

escolas.  

Outro assunto relevante a ser mais bem estudado a partir do presente trabalho é a 

temática abordada pelas composições dos músicos da noite aqui documentados. Que realidade 

estas músicas retratam? Que influências estes músicos tiveram para compor suas letras? Que 

significados, símbolos e características culturais podem ser apreendidos destas canções? São 
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todas estas perguntas que merecem ser respondidas, para bem do esforço de conhecer mais a 

história da música cearense.      
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ANEXO A – FONTES ORAIS 

 

 

- Entrevista com Gilmar Nunes por telefone em 8 de abril de 2015 

 

- Entrevista com  Robston Medeiros em seu trabalho no dia 12 de março de 2015 

 

- Entrevista com Melquíades Ferraz no dia 23 de agosto de 2016 

 

- Entrevista com David Duarte por telefone em 14 de setembro de 2016 

 

- Entrevista com Rogério Franco na residência do professor Pedro Rogério no dia 3 de julho 

de 2017 

 

- Entrevista com Paulo Façanha por telefone no dia 10 de janeiro de 2018 

 

- Entrevista com Gilmar Nunes por telefone no dia 18 de janeiro de 2018 

 

- Entrevista com Melquíades Ferraz em seu trabalho no dia 4 de janeiro de 2018 

 

- Entrevista com Melquíades Ferraz em sua residência no dia 5 de janeiro de 2018 

 

- Entrevista com Robston Medeiros em seu local de trabalho no dia 18 de janeiro de 2018 

 

- Entrevista com Nelson Augusto na rádio Universitária FM no dia 23 de fevereiro de 2018 
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ANEXO B – “SOM DA NOITE” – VOLUME 1 

 

Capa do encarte 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

Interior do encarte 

 
 

 

Verso da contracapa do CD 
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Contracapa do CD 
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ANEXO C – “SOM DA NOITE” – VOLUME 2 

 

Capa do encarte 
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Verso da capa do encarte 

 
 

Verso da contracapa do encarte 
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Contracapa do encarte 
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ANEXO D – LETRAS DE MÚSICAS INTERPRETADAS E/OU COMPOSSTAS 

PELOS ARTISTAS DO CAMPO QUE FORAM EXECUTADAS EM RÁDIOS DE 

FORTALEZA 

 

O que eu queria 

David Duarte 

   

Uma hora eu queria lhe entender 

Eu queria era lhe dar um passeio 

Um segundo poderia revelar 

Tudo o que eu queria agora era um sonho 

Por um minuto eu só queria lhe dizer 

Eu queria era lhe dar um presente 

 

A gente sente quando vem e paixão 

A gente sabe se é tesão ou brincadeira 

A gente sente quando vem e é amor 

O que eu queria eu queria era de qualquer maneira, era de qualquer maneira 

 

Uma hora eu queria lhe esquecer 

Eu queria nem saber o que eu quero 

A semana poderia nem passar 

Mas eu espero ver você no domingo 

Por um instante eu só queria estar ai 

Eu queria era arranjar um motivo 

 

A gente sabe quando nem é ilusão 

A gente sabe se é mais forte que aventura 

A gente sente quando vem e é amor 

O que eu queria eu queria como se fosse loucura, como se fosse loucura 

 

Uma hora eu queria lhe esquecer 

Eu queria nem saber o que eu quero 

A semana poderia nem passar 

Mais eu espero ver você no domingo 

Por um instante eu só queria estar ai 

Mas eu queria arranjar um motivo 

 

A gente sabe quando nem é ilusão 

A gente sabe se é mais forte que aventura 

A gente sente quando vem e é amor 

O que eu queria eu queria como se fosse loucura 

A gente sente quando vem e é paixão 

A gente sabe se é tesão ou brincadeira 

A gente sente quando vem e é amor 

O que eu queria eu queria era de qualquer maneira como se fosse loucura.  
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Valeu a pena esperar 

David Duarte 

   

 

Valeu a pena esperar por você 

Sentir meu peito acordar pra te ver 

Sorrindo... chegando... invadindo... 

Chamando meio sem querer, querendo 

Só eu sei o quanto sou feliz 

 

Foi por um triz que o destino me deu 

Seu olho paralisado no meu 

É só ficar do seu lado 

Que o mundo melhora 

É o amor que revigora a nossa canção 

 

Pra você eu guardei essa minha paixão 

Meu caminho em cada linha da sua mão 

Pra você entreguei esse meu coração 

Meu carinho só tinha de ser pra você 

Valeu a pena esperar... 

Por você 

 

 

 

Quando a noite chegar 

Paulo Façanha 

 

Passa por mim sem deixar a cor  

Nem vê meu peito latejar de amor  

Me dê um sorriso, seja o que for 

Faça alguma coisa pra acalmar a dor 

 

Passa por mim sem deixar a cor  

Nem vê meu peito latejar de amor  

Me dê um sorriso, seja o que for 

Faça alguma coisa pra acalmar a dor 

 

Posso suportar cataclismas, vendavais  

Mil vezes mais, te amo  

Longe de você, nem sei 

como será, quando a noite chegar. 

 

Ler qualquer coisa, tentar me acalmar 

Fumo um cigarro, fico a esperar  

esse telefone que não quer tocar. 

 

Posso suportar cataclismas, vendavais  

Mil vezes mais, te amo  

Longe de você, nem sei 



138 

 

como será, quando a noite chegar.  

Quando chegar, como será ?  

Como será quando a noite chegar ? 

 

 

 

Fada Madrinha 

Robston Medeiros 

 

Cai o tempo a tarde traz 

Um dia alegre enfim 

Invadi teu coração 

E quis ficar ali 

Alvorada em teu jardim 

As flores vão se abrir 

Espiar o teu sorriso 

E então contar para mim 

 

Não há contra o teu carinho 

Veneno de machucar 

Amor transparente só em ti 

Eu pude me encontrar 

 

Luz dos meus olhos 

Fada madrinha 

Hoje eu tenho o que queria e mais 

Você bem perto 

A vida inteira 

Filme perfeito assim ninguém faz 

 

Tão pequena a vida 

Se tão grande o nosso amor 

Solidão na eternidade 

Se a gente se for 

Tua pele labirinto 

Me fez perceber 

No silêncio de depois 

Tudo em mim é você. 

 

 

Tantos Versos 

Paulo Façanha/Gilmar Nunes/Dawlton Moura 

   

Onde te encontrar 

Se em cada lugar 

Espero por mim? 

 

Como te conhecer 

Além de tudo 

Se em tantos versos 
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Já não sei dizer 

E o querer insiste 

Quase mudo? 

 

Como ainda posso amar 

Se isso é coisa 

Que o tempo 

Há de levar? 

 

Que teve seu tempo 

Hoje distante 

Constante relembrar 

 

E dizer que há 

Graça em viver 

Gosto de sentir 

Já não sei sorrir 

Agora 

Se você não está aqui 

 

Onde me encontrar 

Se em cada lugar 

Espero por ti? 

 

 

Ponto de Interrogação 

Gonzaguinha 

 

Por acaso algum dia você se importou 

Em saber se ela tinha vontade ou não 

E se tinha e transou, você tem a certeza 

De que foi uma coisa maior para dois 

 

Você leu em seu rosto o gosto, o fogo, o gozo da festa 

E deixou que ela visse em você 

Toda a dor do infinito prazer 

E se ela deseja e você não deseja 

Você nega, alega cansaço ou vira de lado 

Ou se deixa levar na rotina 

 

Tal qual um menino tão só no antigo banheiro 

Folheando as revistas, comendo as figuras 

As cores das fotos te dando a completa emoção 

São perguntas tão tolas de uma pessoa 

Não ligue, não ouça são pontos de interrogação 

 

E depois desses anos no escuro do quarto 

Quem te diz que não é só o vicio da obrigação 

Pois com a outra você faz de tudo 

Lembrando daquela tão santa 
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Que é dona do teu coração 

 

Eu preciso é ter consciência 

Do que eu represento nesse exato momento 

No exato instante na cama, na lama, na grama 

Em que eu tenho uma vida inteira nas mãos 

 

 

Explode Coração 

Gonzaguinha 

 

Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder 

O que não dá mais pra ocultar e eu não posso mais calar 

Já que o brilho desse olhar foi traidor 

E entregou o que você tentou conter 

O que você não quis desabafar e me cortou 

 

Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar 

E se perder e se achar e tudo aquilo que é viver 

Eu quero mais é me abrir e que essa vida entre assim 

Como se fosse o sol desvirginando a madrugada 

Quero sentir a dor desta manhã 

 

Nascendo, rompendo, rasgando, tomando, meu corpo e então eu 

Chorando, sofrendo, gostando, adorando, gritando 

Feito louca, alucinada e criança 

Sentindo o meu amor se derramando 

Não dá mais pra segurar, explode coração... 


