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RESUMO 

 

Trata-se de uma tese cuja reflexão fundamenta-se na análise do processo de apropriação  

cultural exposto no campo musical brasileiro, que se evidencia no contexto 

contemporâneo facilitado pelo acesso à informação e as novas tecnologias, a partir dos 

anos 2000. Diante deste contexto, os sujeitos participantes deste processo recriam e 

reelaboram novas identidades no percurso de sua trajetória artística transitando mais 

livremente em meio a estéticas que atravessam o local/nacional/internacional. O campo 

empírico desta pesquisa se constitui no estudo de caso de uma banda integrante do 

cenário musical cearense intitulada como Banda Dona Zefinha, nessa perspectiva a 

proposta desta tese busca compreender como este coletivo de artistas se apropria de 

símbolos culturais associados historicamente a região Nordeste, recriando os mesmos, 

por meio de linguagens e performances específicas elaborando estratégias de participação 

e sobrevivência no cenário artístico cearense. Nesse estudo serão retratadas a trajetória 

coletiva destes artistas tendo como enfoque tanto as disposições internas como os 

influxos externos que os influenciaram durante o processo de criação. A banda Dona 

Zefinha surgiu no cenário público cearense em 2001, o grupo buscou unir folguedos 

nordestinos, a partir da musicalidade inspiradas em bandas cabaçais e entrecortadas com 

muito humor, além de exibir outras influências claras de bandas latino-americanas, árabes 

e medievais. Os dados aqui apresentados foram colhidos por meio de observação durante 

os shows da banda, entrevistas com os músicos, material fonográfico e meios virtuais 

pelos quais estes sujeitos compartilham a partir de um viés qualitativo, além de um amplo 

referencial bibliográfico como ferramenta de análise. A partir de seus relatos e do 

trabalho artístico, percebeu-se que a discussão interposta pelos integrantes da banda Dona 

Zefinha, revela-se a partir de um conceito sobre a região Nordestina como algo em 

constante transformação. Neste movimento constante, os integrantes da banda em seu 

processo de criação realizam uma espécie de aproveitamento, re (elaborando) valores, 

imagens e símbolos, os quais garantem a interação e facilitam a comunicação entre seus 

ouvintes e com o próprio mercado. 

 

  

 

Palavras-chave: Banda Dona Zefinha. Apropriação cultural. Nordeste. Hibridização 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 
It is a thesis whose reflection is based on the analysis of the process of cultural 

appropriation exposed in the Brazilian musical field, evidenced in the contemporary 

context facilitated by the access to information and the new technologies, from the years 

2000. In this context, The subjects participating in this process recreate and re-elaborate 

new identities in the course of their artistic trajectory by moving more freely through 

aesthetics that cross the local / national / international. The empirical field of this research 

is constituted in the case study of an integrant band of the Ceará music scene titled as 

Banda Dona Zefinha, in this perspective, the proposal of this thesis seeks to understand 

how this collective of artists appropriates cultural symbols historically associated with the 

Northeast region, recreating the same, through specific languages and performances, 

elaborating strategies of participation and survival in the artistic scenery cearense. In this 

study will be portrayed the collective trajectory of these artists focusing on both the 

internal dispositions and the external influences that influenced them during the creation 

process. The band Dona Zefinha appeared in the public scene of Ceará in 2001, the group 

sought to unite northeastern folklores, from the musicality inspired by cabaçais bands 

and interspersed with much humor, in addition to show other clear influences of Latin 

American bands, Arab and medieval. The data presented here were collected through 

observation during the band's concerts, interviews with musicians, phonographic material 

and virtual media through which these subjects share from a qualitative bias, in addition 

to a broad bibliographic reference as a tool for analysis. From their reports and the artistic 

work, it was noticed that the discussion interposed by the members of the band Dona 

Zefinha, reveals itself from a concept about the Northeastern region as something in 

constant transformation. In this constant movement, the members of the band in their 

creation process perform a kind of exploitation, re (elaborating) values, images and 

symbols, which guarantee interaction and facilitate communication between their 

listeners and the market itself. 

 

Keywords: Banda Dona Zefinha. Cultural appropriation. Northeast. Hybridization. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Abril de 2003. Em uma noite de chuva na praça Almirante Saldanha, 

localizada ao lado do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, principal polo cultural de 

Fortaleza, assisti a um show cujas informações ainda me eram elementares. Iriam 

apresentar-se bandas pouco conhecidas no cenário local e que tinham como proposta 

fundamental de seus trabalhos ―[...] a mistura de ritmos da cultura popular nordestina 

dialogando com elementos da cultura global‖, intitulando-se Movimento Cabaçal.
1
  

Os jornais de maior circulação de Fortaleza noticiaram o evento, apontando-o 

como um ―novo momento da música no Ceará‖. Em uma dessas notícias, mais 

especificamente no jornal O Povo
2
, a matéria de capa trouxe a seguinte manchete: 

―Síntese Cabaçal‖, e traçou comparações com artistas estabelecidos no cenário musical 

cearense, como o Pessoal do Ceará
3
, além de descrever a proposta fundamental do 

Movimento. 

 

Trinta anos depois do Pessoal do Ceará, o Movimento Cabaçal. Pavimentando 

a ponte musical que liga essas duas gerações da música cearense estão o 

resgate e a valorização de elementos da cultura regional sob um prisma 

universal. Mas além desse pressuposto que foi utilizado tanto por Ednardo, 

Fagner e cia, quanto pelas bandas e artistas que hoje compõem a estética 

cabaçal, ambos os movimentos têm um disco síntese (O POVO, 2003). 

 

Minha aproximação com estas bandas ocorreu em um momento específico: o 

show de lançamento do denominado Movimento Cabaçal, o qual exibia um disco 

intitulado: Cabaçom - O som do Movimento Cabaçal. As bandas participantes deste 

Movimento eram quatro: Jumenta Parida, Soul Zé, Dr. Raiz e Dona Zefinha. Foi nessa 

                                                             
1
 O Movimento Cabaçal iniciou-se em 2001, liderado por jovens cearenses da zona urbana do estado do 

Ceará. Tinha como proposta fundamental a valorização da ―cultura regional nordestina‖. Uma de suas 

características principais, segundo seus integrantes, era a utilização de instrumentos e ritmos provenientes 

de bandas cabaçais, como o pífano, a zabumba, as sanfonas e as alfaias, tudo isso aliado a sons e 

instrumentos do universo pop rock próprios da cultura contemporânea, como guitarras, baixos e baterias. 

Porém, durou apenas três anos. Com relação às bandas que compunham o Movimento, das quatro 

existentes, apenas a Dona Zefinha continua em atividade. Para maiores informações ler Costa (2007). 
2
 Jornal O Povo, Caderno Vida e Arte (23.04.2003). 

3
 Conforme Morelli (2009), essa expressão foi utilizada pela mídia para expressar a música dos novos 

compositores que despontavam na década 1970, que migravam do Ceará para São Paulo ou para o Rio de 

Janeiro. O Pessoal do Ceará representou também um movimento musical ocorrido no Ceará na década de 

1970, e produziu um disco em 1972 intitulado Pessoal do Ceará: meu corpo minha embalagem todo 

gasto na viagem. Participaram dele cantores como Fagner, Belchior, Ednardo, Rodger Rogério e Teti. 

Estes artistas optaram por sair do Ceará e residir no Rio de Janeiro e, posteriormente, em São Paulo, 

visando à inserção no mercado musical brasileiro.  
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ocasião que estabeleci o primeiro contato com o trabalho artístico da banda Dona 

Zefinha.  

O público foi considerado um dos maiores apontados pela organização do 

evento, tomando como base artistas cearenses fora do cenário midiático local. Conforme 

dados dos produtores, havia em torno de três mil pessoas presentes. Na plateia, 

encontrávamos diversas ―tribos urbanas‖: rockeiros, reggaeiros e forrozeiros, todos de 

faixas etárias diversas: adultos, jovens, idosos. A proposta do show, conforme os 

produtores, era trazer nomes ―tradicionais‖ da cultura popular cearense para compor o 

espetáculo. Dessa forma, atraiu tanto jovens que se identificavam com estas 

manifestações culturais quanto idosos que desejavam reviver apresentações de folguedos 

nordestinos, vistos muitas vezes apenas na infância. 

No início do show foram exibidas apresentações artísticas, dentre elas o 

maracatu cearense e a banda cabaçal dos Irmãos Aniceto
4
, este último tradicional da 

cidade do Crato e que foi uma das inspirações para o nome desta movimentação. Os 

grupos levantaram o público, que mesmo diante da forte chuva daquela noite continuava 

assistindo ao espetáculo. O figurino dos Irmãos Aniceto remetia ao universo rural e era 

composto por chapéu e sandália de couro, além de um uniforme azul constituído de calça 

e camisa comprida. O som se realizava com o auxílio da zabumba e pífanos, além de uma 

dança evocando ancestrais indígenas e reproduzindo os movimentos dos animais do 

campo. A partir desta performance, o público se agitava, soltava gargalhadas e aplaudia 

os gestos e danças dos integrantes da banda cabaçal.  

Após este instante inicial, as quatro bandas começaram a apresentar seus 

trabalhos, trazendo quatro canções de seu repertório, as quais integraram a coletânea 

Cabaçom. Uma delas chamou minha atenção de forma mais contundente: A banda Dona 

Zefinha, apresentada no show como sendo proveniente da cidade de Itapipoca.
5
 Em sua 

exibição, uma especificidade dentre as demais: a performance dos artistas e a relação que 

estabelecia entre música e teatro. Era a única banda dentre as quatro que tinha um 

figurino específico, de cores muito fortes, com tons laranja e vermelho, evocando o sol 

quente do sertão nordestino. Suas roupas, recheadas de brilhos e espelhos, faziam alusão 

                                                             
4
 A banda cabaçal dos Irmãos Aniceto encontra-se sediada no vale do Cariri cearense. A família dos 

Aniceto é numerosa e composta por lavradores em sua essência, ligando-se, desta forma, à agricultura, ao 

campo, sendo herdeiros da cultura da tribo Cariri. O Crato representa um dos maiores polos de incidência 

de bandas cabaçais (SILVA, 2011), porém a banda cabaçal dos irmãos Aniceto é a mais popular. 
5
 Apesar de a Banda Dona Zefinha ser apresentada ao público como originária de Itapipoca, os três irmãos 

que construíram a banda nasceram em Juazeiro do Norte, como será explicitado nas linhas posteriores 

desta pesquisa.  
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ao figurino do reisado, folguedo tão presente nas cidades do interior cearense.  

Os irmãos — artistas de rua e músicos — Orlângelo Leal, Ângelo Márcio e 

Paulo Orlando conduziam o espetáculo permeado de emboladas, xote e baião, aliado ao 

rap e rock. A performance artística representava um elemento à parte; trazia personagens 

inspirados e recriados a partir do reisado de congos de Juazeiro do Norte, sua terra natal, 

como: Mateus e o Coceira e bichos do sertão nordestino como o jaraguá. Eram 

personagens que estabeleciam uma maior ligação com o público. Além disso, existia uma 

característica presente em seu repertório: o humor. Causos
6
 eram contados no intervalo 

das canções, fazendo o público rir e interagir com a banda durante todo o espetáculo. 

O som trazia instrumentos como a rabeca, zabumba, pífanos, elementos que 

conduziam a um sentimento de pertença e curiosidade, já que sou nordestina, e em muitos 

momentos da infância ouvia e assistia a programas de televisão de cantadores e 

emboladores que tinham estes instrumentos como elementos principais. 

Ao lado do palco existia uma vendinha onde estavam sendo comercializados 

o disco-síntese do Movimento Cabaçal e discos independentes de algumas das bandas 

participantes, dentre elas Jumenta Parida e Dona Zefinha. Comprei os discos das duas 

bandas. Comecei a escutá-los e compreender a proposta das letras de suas canções. Esse 

interesse pessoal gerou dois trabalhos acadêmicos: monografia
7
 e dissertação

8
. Nestas 

pesquisas, a banda Dona Zefinha ainda não era o foco de minha investigação.  

Dos trabalhos artísticos apresentados pelo Movimento Cabaçal, a banda Dona 

Zefinha era apontada pela mídia como a mais ―regional‖. O Nordeste era apresentado 

pelos meios de comunicação a partir de alguns símbolos presentes nos ritmos, 

performances e canções das bandas, entre as quais figurava a Dona Zefinha, a saber: a 

presença de folguedos como o reisado de congos, de emboladas, de cantorias, o sotaque, 

a musicalidade referenciada por Luiz Gonzaga, as expressões vocabulares. Nas matérias a 

seguir, os jornais retratam o significado da ―cultura nordestina‖ utilizando como exemplo, 

para descrevê-la, os shows da banda Dona Zefinha: 

                                                             
6
 Os causos constituem narrativas populares que, por meio da ironia, da ambiguidade ou do cômico, 

transmitem valores e costumes e expõem a estrutura social de determinada região, construindo uma 

imagem dela. Tendo como pressuposto o exagero de costumes — muitas vezes por meio de estereótipos, 
evidenciam os embates entre as diferentes classes sociais, sendo frequente, nestas histórias, a crítica aos 

poderes institucionalizados.  
7
 A monografia de graduação para obtenção de bacharelado no curso de Serviço Social pela Universidade 

Estadual do Ceará, realizada em 2003, teve como título: Juventudes e movimentos artísticos no Ceará: 

Uma análise do Movimento Cabaçal. 
8
 A dissertação de mestrado para obtenção do diploma de mestra em Políticas Públicas pela Universidade 

Estadual do Ceará, concluída em 2007, teve como título: Movimento Cabaçal: Expressão musical das 

juventudes e as políticas culturais no Ceará.  



14 
 

 

O show fala da vida nordestina, do homem sertanejo, suas fantasias e sonhos, 

da sua sabedoria empírica e seu grau de observação da natureza, da dinâmica 

da festa capaz de romper barreiras do exótico e do folclórico, tornando-o mais 

humano e celebrando as diversidades culturais das brincadeiras populares 

(DIÁRIO DO NORDESTE, 2002). 

 

Em comum em todas as linguagens, a identificação com os valores regionais, o 

‗sotaque‘ cearense, nordestino em seus diferentes formatos. [...]. A inspiração 

vem pura e limpa do interior do Estado. Para a banda Dona Zefinha, o 

importante é divulgar os valores da nossa cultura tipicamente nordestina [...]. 

Nas apresentações a banda prima pela mistura de ritmos que vão de baião, 

xote, embolada e frevo até rock e rap (DIÁRIO DO NORDESTE, 2003). 

 

A experiência com folguedos populares e teatro de rua dá a Dona Zefinha uma 

sonoridade mais próxima do tradicional. Mas buscaram trazer uma releitura 

contemporânea da musicalidade dos emboladores, bandas de pífanos, cocos, 

entre outras manifestações folclóricas presentes nas festas religiosas e profanas 

do interior. [...]. Um show que mescla música, improviso e molecagem 

cearense aliados ao som não menos forte de pífanos, rabeca, zabumba e 

percussão (O POVO, 2003). 

 

Percebe-se que as matérias de jornais mostradas acima contribuem para 

constituir uma narrativa estereotipada acerca da representação do Nordeste. Na descrição 

da banda Dona Zefinha, três aspectos fundamentais são expostos para caracterizá-la e 

estabelecer um vínculo com a imagem que se deseja difundir sobre a região nordestina e 

seus habitantes, podendo-se visualizar alguns aspectos:  a ―vida do nordestino‖, os 

―valores nordestinos‖ e, finalmente, o ―som nordestino‖. Nestas três caracterizações, a 

região é associada a uma série de simbolizações de um Nordeste único e idealizado, 

―espaço da tradição‖, de saberes e práticas apontados a partir de expressões como a 

linguagem, a musicalidade e as festas populares.   

Sabe-se que desde a ―invenção do Nordeste‖
9
, como afirmou Albuquerque Jr. 

(2001), os jornais apresentam-se como agentes significativos no processo de constituição 

da imagem atribuída ao Nordeste. Assim, os meios de comunicação muitas vezes têm 

contribuído para a perpetuação desse modelo estagnado de pensamento sobre a região 

nordestina, rotulando e encaixando de forma reducionista uma multiplicidade de 

informações relacionadas à região e aos seus habitantes.   

A banda Dona Zefinha começa a sedimentar uma imagem a partir de uma 

                                                             
9
 Para Albuquerque Jr, o desenvolvimento da imprensa caracteriza-se como uma expressão fundamental 

para o processo de sedimentação e construção da imagem do Nordeste que prevalece em muitas 

narrativas. Nas palavras do autor, ―O desenvolvimento da imprensa e a curiosidade nacional de conhecer 

‗realmente‘ o país fazem com que os jornais encham-se de notas de viagem a uma ou outra área do país, 

desde a década de 1920 a 1940. O que chama a atenção é exatamente os costumes ‗bizarros e simpáticos‘ 

[...] estes relatos fundam uma tradição‖ (2001, p. 42). 
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conotação ―regional‖, por conta dos inúmeros símbolos culturais considerados ―típicos‖ 

presentes em suas músicas, letras e performances. Essa característica irá permear toda a 

sua carreira, sendo assim chamada a apresentar-se em espaços culturais e eventos que 

tenham esta característica. A participação em alguns eventos turísticos ilustram esse 

aspecto, isto é, de vínculo da banda como expressão da ―cultura cearense e nordestina‖. 

 Duas matérias inseridas em jornais de grande circulação em Fortaleza, 

Diário do Nordeste e O Povo, trazem essa referência. Na matéria abaixo, intitulada ―Para 

turistas e nativos‖, no ano de 2002 a banda Dona Zefinha foi uma das principais atrações 

em um evento internacional
10

 para receber os turistas, sendo escolhida para representar o 

Ceará naquele momento.  

A foto abaixo traz imagens da banda em preto e branco, a partir de 

personagens e indumentárias criadas pelos seus integrantes, fazendo alusão ao reisado de 

congos do Cariri cearense.  

 

Figura 1 - Matéria de jornal 

 

         Fonte: Arquivo pessoal da banda Dona Zefinha. 

 

                                                             
10

 Conferência anual do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 
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Na matéria seguinte, a banda Dona Zefinha, já em 2006, exibe a foto oficial 

do primeiro espetáculo, intitulado ―Cantos e Causos‖, com suas indumentárias cuja 

preponderância são os tons alaranjados. Na matéria, um evento ocorrido no Rio de 

Janeiro, a Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV) montou um stand sobre 

a ―cultura cearense‖. Nele, os recepcionistas eram os artistas da banda Dona Zefinha. A 

matéria expõe a importância da banda como ―expressão da cultura cearense‖. Segundo o 

discurso de um dos organizadores do evento, ―Levamos para o stand do Ceará todo o 

espírito de alegria e irreverência do povo cearense. E isto aí sendo mostrado através das 

apresentações culturais da Banda Dona Zefinha, que faz uma releitura do movimento 

cabaçal e também dos reisados‖.  

A discussão exposta nestas matérias traz a representatividade de um Nordeste 

estereotipado, traçando características com o intuito de trazer à tona tipificações, 

reveladas tanto para turistas nacionais como internacionais, como forma de apresentação 

de um ―modo de ser cearense‖. Algumas características estão presentes na narrativa 

destes jornais, tais como a molecagem cearense, os folguedos nordestinos (como o 

Reisado) e a ligação do grupo com as tradicionais bandas cabaçais presentes no Cariri 

cearense.  

Na matéria seguinte é possível observar a banda Dona Zefinha com suas 

indumentárias, cores e personagens retirados do reisado de Congos do Cariri e das bandas 

cabaçais utilizados durante as apresentações do conjunto.  

Figura 2 - Matéria de Jornal – Feira das Américas

 

              Fonte: Arquivo pessoal da banda Dona Zefinha. 
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Um olhar mais aprofundado nos faz perceber que esta movimentação musical 

não estava restrita à cidade de Fortaleza do início dos anos 2000. Várias bandas, aquelas 

não somente ligadas ao cenário nordestino, como também originárias do Norte e Sul do 

Brasil, surgem com propostas que buscam recriar suas canções a partir de linguagens 

locais, adaptando-as a cenários internacionais.  

Vários estudos já foram realizados sugerindo a discussão da música a partir 

de uma perspectiva cultural ―identitária‖. Em muitos estados do Nordeste do Brasil, 

expressões musicais são debatidas tanto em suas canções como em letras e performances, 

visando trazer a reflexão sobre o significativo espaço que a música tem no debate sobre 

―cultura‖. Percebemos esta discussão quando pensamos em estados como o Maranhão, 

com o bumba meu boi; a Bahia, com o axé; o Recife, com o frevo; e o Ceará, com o 

forró, por exemplo. Manifestações artísticas são evidenciadas como ―identificações de 

um povo‖, ou elementos ―tradicionais de uma cultura‖, como se as mesmas existissem em 

alguns espaços e estivessem ausentes em outros.  

Com base nesse fato, pode-se observar, nestas bandas musicais, práticas, 

performances e linguagens que irão compor uma movimentação presente no cenário 

artístico-cultural. Tal movimentação está associada à insurgência de um mercado 

específico para estas produções que não se restringe apenas aos shows musicais, mas que 

se inserem em diversas expressões artísticas, como publicação de livros, peças teatrais, 

produção e gestão cultural. As apresentações também ocorrem em locais específicos 

como centros culturais e anfiteatros.  

Em 2007, o prestigiado e conhecido jornal cearense O Povo dedicou uma 

matéria ao coletivo musical cearense banda Dona Zefinha. Na descrição oferecida pelo 

jornal, cuja matéria intitulava-se ―O balaio high tech da Zefinha‖, a musicalidade, as 

inspirações e os folguedos nordestinos são retratados como principais características da 

banda.  

 

Dona Zefinha juntou a rabeca, o pífano, a zabumba, e os bonecos, aprumou 

tudo em cima do carro e partiu rumo à feira. [...]. O que ele e sua trupe ofertam 

dessa vez é um disco salpicado de referências que clama pela fuga do rótulo de 

música regional. Tudo bem, lá estão influências do reisado, da embolada, do 

coco, das cantorias de viola, mas não só isso. Assim como acontece com a 

pernambucana Nação Zumbi, essa sonoridade tradicional se mistura a outras 

mais urbanas e contemporâneas. No caso, a salada inclui flautas de inspiração 

medieval, baixos marcado pelo blues norte-americano, e até mesmo as cordas 

dos ritmos árabes (O POVO, 2007). 
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A matéria de jornal traça aspectos bastante singulares acerca da banda, e estes 

serão utilizados como ponto de partida de análise desta tese: a construção de um trabalho 

artístico baseado em símbolos representados historicamente como oriundos da região 

Nordeste e a sua interlocução com a musicalidade proveniente de outras regiões e países. 

O conjunto musical Dona Zefinha apresenta-se como um coletivo de artistas 

que iniciou seu trabalho em 2001. É uma banda proveniente de uma gênese familiar, e tal 

fato, por si, já traz uma singularidade. Sua formação constitui-se a partir de três irmãos, 

originários da cidade de Juazeiro do Norte, advindos do teatro de rua, que resolveram 

construir uma banda e articular a performance teatral de origem às canções. Essa 

característica trouxe uma forte coesão para os integrantes. Passados dezesseis anos de 

formação, o grupo ainda continua com praticamente toda a formação original. Os outros 

componentes também fazem parte da família: esposa, primo, cunhado; assim, o grupo 

fixo é formado por 7 (sete) integrantes. 

Em sua trajetória, a banda já excursionou por todo o Brasil e países como 

Coreia, Alemanha, Argentina. Realiza uma média de 60 a 80 shows por ano. Tem quatro 

discos lançados, duas peças teatrais em exibição, um livro publicado e vídeos no 

YouTube, todos com músicas autorais. Atualmente, os membros estão gerindo um espaço 

cultural na cidade de Itapipoca, local que residem, denominada de Casa de Teatro Dona 

Zefinha. 

A banda está constantemente produzindo, seja no cenário da música e teatro 

ou em espaços de formação artística, pois a maioria de seus integrantes é são da área da 

Pedagogia e trabalha na perspectiva da arte-educação, ministrando cursos de instrumentos 

musicais, performance teatral, produção artística e fabricação de instrumentos.  

No ano de 2014, a Dona Zefinha ingressa numa outra vertente artística, a 

produção cultural. Dois festivais de grande amplitude no Ceará são organizados pelos 

seus integrantes: Festival de Inhamuns e I Festival de Circo do Ceará. A partir desse novo 

trabalho como produtores, criaram a Associação Artística Dona Zefinha.  

Percebi, por meio da pesquisa, os inúmeros campos e as produções da banda 

Dona Zefinha. Contudo, em todas estas expressões artísticas existia sempre uma 

característica em comum — apresentada em seus shows e manifestada nas narrativas 

sobre os artistas em jornais e entrevistas: a simbologia de expressões culturais vinculadas 

ao Nordeste brasileiro, elementos presentes no discurso histórico e difundidos largamente 

entre amplos segmentos da população. Entretanto, estes elementos ―regionais‖ utilizados 

pela banda como linguagem de suas produções artísticas sofrem constantemente 
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interferências locais e internacionais, trazendo, assim, a construção de um produto 

cultural que se edifica a partir de confluência diversa, porém sempre tomando como 

ponto de partida as representações do Nordeste.  

Durante o estudo realizado no decorrer desta pesquisa, analisei as 

composições da banda Dona Zefinha através de suas canções, compareci aos seus shows 

e li notícias a seu respeito. Assim, percebi alguns símbolos que se repetiam em todas as 

suas produções teatrais e musicais e que se tornaram ―marcas‖ expressivas de suas 

composições estética e sonora. Desta forma, a linguagem utilizada pela banda Dona 

Zefinha torna-se um importante meio para reflexão sobre como se revela o processo de 

apropriação cultural e as interfaces acerca da produção cultural existente atualmente no 

cenário artístico contemporâneo.  

Nesta perspectiva, analisaremos os principais símbolos a partir de quatro 

aspectos fundamentais presentes no espetáculo da banda Dona Zefinha: o humor como 

característica dos shows. A performance da banda será analisada tendo em vista a 

presença do “teatro brincante”, que se expressa a partir de dois elementos: o reisado e o 

mamulengo (teatro de bonecos) — e da Feira; e por fim a musicalidade demonstrada a 

partir da inspiração em bandas cabaçais presentes no Nordeste brasileiro.  

Contudo, para que estas discussões sejam aprofundadas, torna-se necessário 

realizar algumas considerações metodológicas acerca do percurso desta pesquisa. 

 

1.1 A TRAJETÓRIA DO OBJETO 

 

A primeira aproximação com a banda Dona Zefinha aconteceu ainda na 

graduação, quando eu tinha a proposta de conhecer a movimentação artístico-musical 

dentro do cenário juvenil no estado do Ceará, que resultou na monografia Juventudes 

urbanas e movimentos artístico-culturais no Ceará: uma interpretação sobre o 

Movimento Cabaçal.  

A pesquisa, iniciada em 2003, tinha como objetivo estudar bandas inseridas 

no cenário cearense, componentes de um ―movimento‖ que se apresentava tendo como 

proposta fundamental uma valorização da ―cultura popular nordestina‖. Vários eram os 

estilos que compunham o repertório musical das bandas. Dentre elas, a banda Jumenta 

Parida, que intitulava seu estilo de ―hardcore regionalista”; as bandas Dona Zefinha e Dr. 
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Raiz, apresentadas como teatrais e com forte ―caráter regional‖; e a SoulZé, intitulando-

se musicalmente como ―soul regionalista‖.  

 Neste sentido, percebi, em minha pesquisa de graduação, que a discussão 

―local‖ e ―global‖ já vinha sendo realizada há algum tempo no cenário artístico-musical 

brasileiro, desde o Tropicalismo, a constituição do Pessoal do Ceará, o Massafeira 

(COSTA, 2007), o afrobeat baiano (GUERREIRO, 2000) e, finalmente, com maior 

exposição, o Manguebeat que surgiu em Pernambuco nos anos 1990. Como já ressaltou 

Magnani (2002), neste campo musical já existiam alguns ―padrões de regularidades‖ em 

torno desta temática, não sendo, pois, uma estética inaugurada pela banda Dona Zefinha.  

A partir da década de 1990, uma série de bandas identificadas com base em 

tal proposta, ou seja, apropriar-se de símbolos do Nordeste e (re)interpretá-los no 

contexto contemporâneo, começa a ter reconhecimento entre o público jovem nas 

principais cidades do Nordeste e do Brasil. Percebi a necessidade de uma análise mais 

profunda acerca da reconfiguração do cenário artístico, quer dizer, refletir sobre estas 

questões para além do ―local/regional‖ e ―global‖.  

Nas primeiras análises que realizei sobre a banda Dona Zefinha, na 

monografia de graduação, observei um movimento de inserção de uma determinada 

expressão artística contendo a exibição de elementos presentes referentes a uma suposta 

―regionalidade‖. Esta se mostrava como diferencial de reconhecimento por valorizar uma 

cultura específica e um mercado emergente.  

Nas discussões procedentes, com o tema de dissertação de mestrado (COSTA, 

2007)
11

, cujo título foi Movimento Cabaçal: Expressão musical das juventudes e as 

políticas culturais no Ceará, continuei a pesquisa e lancei mão de outras indagações, 

visando compreender as políticas culturais vigentes no Ceará. Observava como o 

Movimento Cabaçal apresentava-se neste contexto, visto que, sendo uma forma 

organizada de manifestação social, poderia influenciar na criação de políticas culturais. O 

intuito era compreender como realizou-se a inserção deste movimento na agenda das 

políticas culturais do estado. Busquei, ademais, perceber a repercussão existente entre 

este movimento e seu avanço no cenário cearense enquanto proposta sociocultural. O 

tema da ―regionalidade‖ nas expressões artísticas dialogou naquele momento com 

conflitos sobre o reconhecimento de espaços de poder público, em políticas públicas e de 

cenários ―locais‖ e ―globais‖. 

                                                             
11

 Dissertação realizada no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Sociedade da 

Universidade Estadual do Ceará no ano de 2007. 
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Percebi que sua estruturação se deu de uma forma organizada, através de 

discussões, reuniões e eventos, e buscava não se restringir apenas à realização de shows.  

Os integrantes do intitulado Movimento Cabaçal procuravam expressar, pelas letras de 

música, ritmos e experiência com a poesia popular, aspectos culturais do seu local de 

origem. Seu repertório representou uma linguagem de questionamento e de saber, 

passando a ser um dos interesses destes coletivos musicais, sendo um de seus objetivos 

chamar a atenção da própria comunidade e dos órgãos públicos sobre a importância de 

investir em produções as quais entendiam ser ―próprias‖ do Ceará.  

Neste sentido, identifiquei, durante este percurso acadêmico, o caráter 

distintivo da banda Dona Zefinha. A sua constante exibição e o diálogo com símbolos 

culturais a partir de personagens, folguedos e musicalidade — entrecortados pelo humor 

trazia a banda Dona Zefinha — singularidades que busquei pesquisar de forma mais 

aprofundada neste momento. Com isso, embora vários grupos expressem em seu trabalho 

artístico as representações de uma ―regionalidade‖, os traços característicos da banda 

Dona Zefinha são mais evidentes. 

Comecei a me questionar quando ingressei especificamente no estudo da 

banda Dona Zefinha, a partir dos apontamentos já realizados na dissertação, como o 

Nordeste era retratado em suas letras, músicas e performances. Essa questão foi 

comentada, na minha defesa da dissertação, pela banca examinadora. Tais reflexões 

originaram as seguintes indagações: qual é a percepção apresentada pela banda Dona 

Zefinha em seu trabalho artístico acerca da região nordestina? Quais são as principais 

referências conceituais de ―identidade‖ que se revelam neste coletivo de artistas? O 

Nordeste — que por muitas vezes foi historicamente tido como uma região subalterna, 

identificado como espaço marcado por intempéries naturais como a seca, avesso às 

transformações e percebido como espaço de saudade e tradição — passou, nas 

representações veiculadas pela banda Dona Zefinha, a ser retratado como local de alegria 

e festa, envolto por uma linguagem humorística compreendida muitas vezes apenas pelos 

habitantes da região.  

Se a compreensão sobre o Nordeste é ressignificada em muitas manifestações 

artísticas da atualidade, como pude observar em minhas produções acadêmicas anteriores, 

a banda Dona Zefinha era uma reverberação deste processo. O estudo da banda 

apresentava, como fio condutor, sua trajetória, seus símbolos e suas linguagens; um 

Nordeste reinterpretado, constituinte das transformações e diálogos estabelecidos com as 

tradições inseridas no contexto contemporâneo, apresentava também as mudanças 
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ocorridas no campo da música brasileira, assim como sua relação e inserção no mercado.   

Desta forma, a banda Dona Zefinha, neste terceiro momento acadêmico, 

apresentou-se como um objeto de pesquisa familiar, porém ainda pouco explorado. Neste 

sentido, as palavras de Da Matta (1987, p. 144) nunca foram tão representativas para que 

pudesse dar continuidade à presente investigação: ―[...] transformar o familiar em 

exótico‖.  

Com as pesquisas realizadas nas produções acadêmicas anteriores, a escuta 

das músicas, a participação nos shows trouxe para mim, enquanto pesquisadora, uma 

série de aproximações que não permaneceram apenas ligadas à academia, tornando-se 

componentes do espaço afetivo. Com isso, foi necessário um desligamento emocional 

para que eu iniciasse essa nova pesquisa. Passado o instante inicial, centrei-me em 

compreender qual o significado dessa banda no cenário cearense e como se constrói sua 

trajetória artística. O que eles propõem? Quem são esses artistas? Como eles sobrevivem? 

Partindo da análise de Geertz (2009), busquei descobrir com esses informantes o sentido 

de suas ações e produções no cenário artístico. 

Inicialmente, torna-se difícil sugerir uma nomenclatura a um conjunto de 

artistas que se propõem, no cenário artístico, a atividades múltiplas: música, teatro, 

literatura infantil, circo, produção cultural, performance, gestão cultural, direção teatral. 

Na realidade, representam um coletivo de artistas, cada um com uma especificidade e 

contribuição. Com isso, no decorrer da pesquisa preferi chamá-los de ―banda‖, por 

entender que sua maior expressividade se encontrava no cenário musical.  

Em minha imersão no campo da música, muitos desafios foram encontrados. 

Da mesma forma que Foote Whyte (2005) aventurou-se ao sair de sua posição de classe 

média em um distrito pobre dos Estados Unidos, encontro-me também ingressando em 

um campo desconhecido relativo ao ―mundo da música‖. Nunca me aproximei de 

instrumento ou participei de alguma banda, como muitos pesquisadores do campo 

musical. Saí de uma posição confortável de admiradora e tive, então, o mesmo 

sentimento do autor quando ingressou no campo: ―[...] sensação de embaraço, de que eu 

era uma turista na área‖.  

As expressões que os artistas utilizavam em suas atuações sobre circo, teatro 

e no próprio cenário da música impuseram-se como questionamentos. Com isso, o 

objetivo inicial, naquele momento, foi ingressar em uma literatura de forma mais 

aprofundada. Recordo as discussões teóricas realizadas por Ginzburg (2001), o qual 

comenta em suas análises que talvez esse estranhamento inicial, o espanto e a 
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ingenuidade, características de principiante nesta área, me levem a enxergar mais, 

apreendendo melhor todas as relações estabelecidas. 

Outra dificuldade encontrada, apresentando-se simultaneamente como uma 

facilidade para a construção deste trabalho, refere-se às frequentes atualizações de ideias 

e espetáculos da banda, tornando a pesquisa uma ―massa confusa de dados‖ (FOOTE 

WHYTE, 2005). A todo momento, a banda Dona Zefinha está criando e inserindo-se em 

campos diversificados, sendo difícil acompanhar todos os seus trabalhos. Porém, estes 

elementos trouxeram uma riqueza de material que contribuíram para ilustrar a pesquisa 

com as propostas e criações diversas, na tentativa de compreender como se expressam 

artisticamente.  

Apesar de ser nordestina e falar sobre o Nordeste, atento-me às palavras de 

Ginzburg (2001, p. 11): ―[...] a familiaridade, ligada em última análise à pertença cultural, 

não pode ser um critério de relevância‖. Na realidade, o autor relata que ―[...] o mundo 

inteiro é nossa casa‖. O estranhamento é necessário neste processo, pois representa o 

principal antídoto contra a ―banalização da realidade‖, e foi me inspirando nesta 

discussão que dei continuidade à pesquisa.  

Ainda no início destes estudos, jovem na escrita do trabalho de conclusão de 

curso, a concepção que tinha sobre arte e ―cultura‖ estava ligada ao que se denomina 

―resgate de uma cultura‖. Havia um deslumbramento com a intitulada ―cultura 

nordestina‖, e o meu interesse inicial por esta discussão, como pesquisadora, deu-se em 

2003. Sempre me interessei por músicas que utilizavam representações vinculadas à 

região nordestina como espaço de diálogo, a exemplo de Luiz Gonzaga, das 

apresentações de Antônio Nóbrega e, mais contemporaneamente, do Manguebeat de 

Nação Zumbi e Chico Science.  

 Neste sentido, grandes afetos foram suscitados durante o meu percurso no 

campo. Senti-me ―afetada‖ (SAADA et al., 1990 apud GOLDMAN, 2005) na construção 

de toda a pesquisa, porém tocada no sentido não de me colocar no lugar dos artistas da 

banda Dona Zefinha, mas de ―ser afetada por algo que os afeta‖ e, assim, conseguir 

estabelecer com eles um maior diálogo e relação.  

A partir do percurso inicial que foi construído nesta primeira parte da tese, 

algumas reformulações foram realizadas em sua discussão. Inicialmente, o fio condutor 

deste estudo era a compreensão da trajetória desta banda em conformidade com suas 

táticas de sobrevivência no mercado cultural artístico. Apesar deste tópico ainda estar 

presente como um capítulo a ser debatido no percurso da tese, não será mais o objetivo 
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central deste trabalho. 

A mudança originou-se devido ao ingresso, com maior profundidade, na 

trajetória e no trabalho artístico da banda Dona Zefinha. Percebi, a partir da análise das 

entrevistas realizadas com os artistas e de pesquisas em jornais, que o fio condutor em 

todo o percurso de seu trabalho trazia características claras: a expressão de uma 

―regionalidade‖. Por mais que a banda tenha tentado desvincular-se dessa discussão em 

determinado momento de sua carreira, tais elementos surgiam, embora com novas 

roupagens, outros personagens e musicalidade, trazendo, portanto, uma ―marca‖ para o 

trabalho artístico. Porém, não se trata de ―resgate‖, pois a banda não se fecha às 

constantes informações que encontra no percurso de sua trajetória, daí seu caráter 

distintivo. 

A tese, nessa perspectiva, busca compreender como a banda Dona Zefinha se 

apropria de símbolos culturais, como os recria por meio de linguagens e performances 

específicas, elaborando estratégias de participação e sobrevivência no campo artístico e 

combinando expressões regionais adaptadas a cenários locais e internacionais.  

 

1.2 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Em termos de organização, a pesquisa ocorreu em fases distintas. O material 

colhido acerca da banda Dona Zefinha nos primeiros momentos de minha trajetória 

acadêmica (2003 e 2007) serviram como base para retomada da discussão. Entrevistas, 

matérias de jornais e leituras serviram como base fundamental para a realização do 

projeto de tese de doutorado.  

Em 2013, dei continuidade à pesquisa bibliográfica, desta vez me 

concentrando nas primeiras modificações do projeto de pesquisa, a partir das disciplinas 

cursadas durante o doutorado. Ao mesmo tempo, frequentava alguns shows a fim de obter 

informações atuais sobre os trabalhos desenvolvidos pelo referido grupo.  

Ainda no final de 2013, iniciei a pesquisa de campo propriamente dita, com 

ida mais frequente aos shows. Nestas incursões, eu estava sempre de posse de um 

caderno de campo — um dos principais pontos para investigação —, a fim de fazer 

anotações sobre o que estava sendo vivenciado e observado. Além disso, foram feitos 

registros fotográficos e estabelecido contato mais próximo com os integrantes após os 

shows. A importância da imagem, no corpo da tese, traduz-se como instrumento para 
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demonstrar informações que só podem ser compreendidas por meio visual. O que me 

interessa são evidências que sinalizem a forma que se dá o processo de construção e 

reprodução da proposta da banda Dona Zefinha tendo como ponto de partida as canções, 

os figurinos, os adereços e os personagens representados nos espetáculos.  

A partir deste período, realizei várias viagens para Itapipoca para entrevistar 

os integrantes residentes na cidade, quais sejam: Orlângelo Leal, sua esposa Joélia Braga 

e o irmão Paulo Orlando. Lá, pude conhecer toda a família, o que foi de suma 

importância, já que constitui uma ―banda familiar‖
12

 que conta com participação e auxílio 

de seus pais e familiares. O restante dos contatos foi realizado na cidade de Fortaleza, na 

qual residem Ângelo Márcio, Vanildo Franco e Iranilson Carneiro.  

Foram realizadas entrevistas com os seis integrantes fixos da banda Dona 

Zefinha, a menor com 52 minutos e a maior 2h33min, com o objetivo de 

compreendermos o significado do grupo, a proposta musical, a importância em suas 

carreiras, as primeiras apreensões da música em suas trajetórias e, finalmente, o papel 

exercido por cada um dos integrantes do coletivo musical. Meu interesse não se limitou à 

―biografia‖ de cada artista, mas sim à construção de uma trajetória coletiva da banda, sem 

prescindir da compreensão e vivência de cada artista. Além disso, analisei a influência de 

cada integrante na construção das expressões artísticas da banda Dona Zefinha.  

Os locais de realização das entrevistas foram escolhidos, em sua maioria, 

pelos informantes. Nas entrevistas realizadas em Itapipoca, geralmente conversávamos na 

―Casa de Teatro Dona Zefinha‖ ou nas residências particulares dos entrevistados. O 

contato teve início de modo virtual, a partir de troca de e-mails com o artista e criador da 

banda Dona Zefinha, Orlângelo Leal. No momento, foi explicado a ele o objetivo da 

pesquisa, a qual foi muito bem recebida. Ele concordou, então, em disponibilizar tempo e 

os arquivos que existiam sobre a trajetória da banda, marcando, já neste primeiro contato, 

um encontro na cidade de Itapipoca, local onde residem os três integrantes fixos. 

O local da conversa demonstra, assim, tanto o teor da conversa como a 

disponibilidade do artista, como é o caso da entrevista com maior tempo de duração, 2h 

33min. Em muitas ocasiões, os locais de entrevista trazem uma importância de 

significado, como ocorreu na retomada do contato estabelecido para esta tese de 

doutoramento e realizada com Orlângelo Leal, em Itapipoca, ocorrida na chamada ―Casa 

de Teatro Dona Zefinha‖.  

                                                             
12

 Essa característica da Dona Zefinha será evidenciada na apresentação de sua trajetória.  
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Na ocasião, fui recebida pelo próprio Orlângelo, que me levou para 

conversamos na ―Casa de Teatro Dona Zefinha‖. O referido local é utilizado como espaço 

de escritório da banda, bem como para a realização de ensaios e shows, incluindo outros 

espetáculos promovidos por artistas locais, nacionais e internacionais.
13

 No arquivo físico 

são guardados figurinos, instrumentos e matérias veiculadas pelos meios de comunicação 

sobre a banda, sendo denominado pelos artistas como ―Fábrica de Invenções‖.  

Durante as primeiras horas que passei com Orlângelo, obtive um registro de 

histórias e influências contadas para criação artística na banda. Após este momento, 

houve vários encontros, tanto em Itapipoca como em Fortaleza.  

Neste encontro com Orlângelo Leal, o artista relembrou as aproximações 

iniciais que mantive com ele ainda à época da produção de minha dissertação de 

mestrado, em 2007. O transcorrer da pesquisa promoveu momentos inusitados. O artista 

revelou naquele momento, para minha surpresa, que aquele encontro era de grande valia 

para a banda, em vista das dificuldades
14

 pelas quais passavam. Apesar de eu não ter 

realizado um trabalho específico sobre a banda Dona Zefinha no momento da dissertação, 

o meu interesse pela mesma fez com que eles, que atravessavam um período bastante 

conturbado na gerência da carreira, sobretudo no que tocava às questões financeiras, 

reavaliassem seu trabalho e dessem continuidade, apesar dos problemas enfrentados.  

Fiquei surpresa com este fato, pois não sabia que a banda, na época da minha 

dissertação, estava ―prestes a terminar‖. Quando escutei este fato de Orlângelo, recordei o 

que Melucci (2005) já havia mencionado, sobre a constante interferência do pesquisador 

sobre o campo de pesquisa. Segundo o autor, ―[...] a observação é um tipo particular de 

relação social que intervém de qualquer maneira no campo e o modifica‖ (2005, p. 37). 

Mesmo sem ter consciência disso, a influência da pesquisa sobre o campo é 

um fato, e isso não ficou expresso apenas naquele momento. No período de realização da 

presente pesquisa de tese, os integrantes também se questionavam de forma mais intensa 

sobre os reflexos do seu trabalho junto ao mercado e das consequências geradas para o 

trabalho artístico. No entanto, vale lembrar o apontamento de Melucci (2005), para quem 

esta relação de observação que também intervém no campo não pode se transformar em 

manipulação, sendo este um dos grandes desafios para a pesquisa social contemporânea. 

                                                             
13

 Estes espetáculos são promovidos pela banda Dona Zefinha a partir de edital ganho do Banco do 

Nordeste (BNB). Na Casa de Teatro Dona Zefinha existe um local chamado de ―hospedaria‖, responsável 

pelo alojamento dos artistas provenientes de outras localidades que não Itapipoca, onde estes podem 

contar com redes e camas.  
14

 O artista relatou que, naquela ocasião da entrevista, passavam por muitas dificuldades financeiras e de 

relacionamento entre os integrantes, e que a banda estava prestes a terminar. 
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A maioria das entrevistas foi realizada nas residências dos artistas. Como 

ocorreu com a segunda e terceira entrevistas em Itapipoca, com Paulo Orlando e Joélia 

Braga. Com Paulo Orlando, produtor cultural, ator e irmão mais novo de Orlângelo, 

responsável também pela criação da banda Dona Zefinha, a entrevista aconteceu em dois 

momentos, na cidade de Itapipoca: na residência particular de Orlângelo em meio ao 

almoço, e em outro, na residência particular da mãe dos três irmãos idealizadores da 

banda. Com Joélia Braga, a entrevista realizou-se durante suas atividades domésticas, na 

casa de sua sogra, a qual estava com problemas de saúde e sob seus cuidados.  

Já em Fortaleza, a quarta entrevista também realizada ocorreu na residência 

do baterista da banda, Iranilson Carneiro. Esta entrevista transcorreu em um sábado pela 

manhã. As duas outras, na cidade de Fortaleza, aconteceram na praça de alimentação do 

shopping Benfica, com Ângelo Márcio, e a outra no Teatro SESC Iracema, com o 

percussionista Vanildo Franco.   

Desta forma, percebemos que três entrevistas foram realizadas em 

residências, duas no ambiente de trabalho e uma em local público. Os locais 

proporcionam um significado. Ângelo Márcio, que marcou em um shopping em 

Fortaleza, após o almoço, teve a entrevista de menor duração, 53 minutos.  

As entrevistas realizadas em casa proporcionaram um nível de maior 

detalhamento de suas vidas, carreiras e trajetórias.  As que transcorreram com Joélia 

Braga, Paulo Orlando e Iranilson Carneiro revelaram importantes momentos da influência 

familiar e inspirações artísticas, além de reflexões para construção do trabalho artístico. 

Na entrevista realizada no local de trabalho, principalmente com Vanildo 

Franco, que aconteceu na lanchonete do Teatro SESC Iracema, suas reflexões se referiam 

ao trabalho construído da banda, os símbolos culturais, a inserção no mercado artístico. A 

família e suas referências pessoais não foram exploradas na narrativa do músico.  

Porém, o artista mais citado na tese, sem sombra de dúvidas, será Orlângelo 

Leal. Com ele foram várias idas e vindas, entrevistas presenciais e on-line, troca de e-

mails, via telefone e 4 encontros, cada um com mais de 1:30h de duração, sendo o maior 

de 2:33h. O processo criativo da banda e a direção do espetáculo estão sob a 

responsabilidade do artista. Com isso, nestas entrevistas ele revelou sua trajetória familiar 

e artística, sua participação e incentivo para ingresso dos irmãos na mesma carreira e 

principais leituras e inspirações. 

Na Casa de Teatro Dona Zefinha foram disponibilizadas inúmeras matérias de 

jornais e revistas, sendo, desta forma, uma das principais fontes de pesquisa. Mais do que 
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um simples exame em matérias de jornais, meu objetivo era perceber, a partir desta fonte 

escrita de jornais e revistas, como estavam ali presentes representações da ―cultura 

nordestina‖ e como a banda Dona Zefinha era retratada pelos meios de comunicação. A 

musicalidade, as letras, o figurino, a performance e o sotaque são elementos descritos nas 

matérias e visam mostrar características da banda como ―expressões de regionalidade‖.  

Outro ponto fundamental para a realização desta tese foram as mídias 

representadas pelo site, fanpage e YouTube da banda Dona Zefinha. Tais elementos 

também se apresentaram como importantes fontes de informação, pois estas são 

constantemente atualizadas, trazendo fotos de espetáculos, datas de apresentações, 

viagens, participações em festivais, além do contato direto com os integrantes, que estão 

diariamente conectados. Como a banda está constantemente produzindo em vários 

segmentos artísticos, muitas informações eram conhecidas a partir das redes sociais. 

Será a partir destas informações que aportarei minhas análises, objetivando 

compreender quais os símbolos culturais utilizados pela banda Dona Zefinha são 

considerados como expressivos da região Nordeste e como ela (re)interpreta, com base 

nos neles, sua participação e sobrevivência no cenário artístico. 

A presente tese foi pensada a partir da exposição que se segue e encontra-se 

dividida em cinco capítulos.  

O segundo capítulo, cujo o título é ―Dona Zefinha: Trajetória e disposições de 

uma banda musical‖, tem o intuito de compreender a ―biografia coletiva‖ dos integrantes 

da banda. Neste estudo, a trajetória social é compreendida pela perspectiva bourdiesiana, 

procurando estabelecer interrelações entre a origem sociofamiliar, os percursos escolares 

– levando em consideração as instituições de ensino frequentadas, os cursos escolhidos e 

as formas de investimento pedagógico – e a carreira profissional desenvolvida. A 

trajetória social dos integrantes da banda Dona Zefinha é focalizada principalmente a 

partir de suas próprias narrativas apreendidas por meio das entrevistas concedidas pelos 

músicos. Pretendeu-se reconstituir, pelos indícios, o trajeto social destes artistas, os 

lugares sociais por eles ocupados e os capitais necessários para suas tomadas de posição 

no cenário musical cearense. 

O terceiro capítulo, ―Hibridação musical na contemporaneidade: Uma análise 

sobre o cenário cearense‖, tem como objetivo demonstrar a posição social ocupada pela 

banda Dona Zefinha no cenário musical contemporâneo. São vários os fatores sociais, 

econômicos e culturais que deram condições para uma transformação que aconteceu no 

âmbito musical e influenciou uma geração de artistas, estimulando a expansão do 
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mercado musical independente a partir dos anos 1990. Como parte deste cenário, um 

segmento intitulado como ―regional‖ se populariza a partir de uma estética diferenciada, 

com uma característica hibridizante em suas criações, manifestando uma nova ferramenta 

neste processo: a influência das tecnologias. Nesse sentido, busco entender como estas 

transformações no mercado incidiram na música cearense a partir da explicitação de dois 

agentes constituintes deste campo: o forró eletrônico e o Movimento Cabaçal, e como a 

banda Dona Zefinha se constitui como parte deste processo.   

No quarto capítulo dedico atenção especial à apresentação do trabalho 

artístico da banda Dona Zefinha, intitulando-se como: ―A experiência artística da banda 

Dona Zefinha: música, performance e humor‖. A proposta deste capítulo é apresentar as 

canções, os personagens encenados, a linguagem, o figurino e o ritmo traduzidos pela 

banda em seus shows, a partir da exposição de duas fases distintas constituídas em seu 

percurso. A primeira se baseou no olhar estereotipado em relação ao Nordeste de forma, 

marcada pela presença de símbolos regionalistas como o reisado de Congos e as bandas 

cabaçais, e a segunda sinalizando como uma nova fase da banda na qual os recursos 

tecnológicos são inseridos em suas apresentações de forma mais presente, tendo como 

foco o símbolo da Feira como elemento de transição. O humor também é descrito como 

elemento de linguagem exibido pela banda em todo o seu percurso, assim como  a sua 

representatividade enquanto símbolo cultural do Nordeste e do Ceará, especificamente.  

Por fim, o último capítulo, cujo título é ―Um olhar renovado sobre o 

Nordeste: O trânsito de identidades e o processo de mundialização cultural‖, traz a 

conceituação sobre o Nordeste e a sua invenção enquanto região expressas a partir de 

década de 1920, e reafirmadas com base nos discursos regionalistas e literários da 

geração de 1930. Em seguida, realizamos a discussão teórica sobre tradição e apropriação 

cultural, conceito-chave para a compreensão do significado deste movimento artístico-

musical chamado banda Dona Zefinha. O capítulo finaliza com uma discussão sobre 

como a banda busca sua inserção nas novas configurações do mercado musical utilizando 

o recurso de uma ―identidade regional‖.   

Nas considerações finais, a discussão geral é sistematizada com o objetivo de 

apresentar as características e amplitude da representação do Nordeste e sua constante 

ressignificação apresentadas pela banda Dona Zefinha.  
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2 “DONA ZEFINHA”: TRAJETÓRIA E DISPOSIÇÕES DE UMA BANDA 

MUSICAL 

 

A banda musical Dona Zefinha surgiu no cenário público em 2001, no interior 

cearense, com os irmãos Orlângelo Leal, Paulo Orlando e Ângelo Márcio. Amparando-se 

numa proposta inovadora que buscava romper com formações estéticas resultantes de um 

suposto ―tradicionalismo nordestino‖, o grupo buscou unir folguedos musicais inspirados 

em bandas cabaçais, e cujas apresentações são atravessadas pelo bom humor, além de 

trazer outras influências claras de bandas latino-americanas, árabes e medievais.  

A banda se tornaria uma das principais referências do cenário musical 

cearense contemporâneo, bastante pujante no período, principalmente após lançaram seu 

primeiro disco, intitulado Cantos e causos, em 2002. Nesse período, a Dona Zefinha 

chegou a se apresentar em importantes festivais e palcos do país e do mundo, ao lado de 

personagens da música proveniente da região nordestina, como Antônio Nóbrega.  

Contudo, o coletivo musical, após seu primeiro trabalho, foi identificado tanto 

pelos meios de comunicação como pelo público como uma banda com expressivas 

características intituladas de ―regionais‖. Isso aconteceu devido aos elementos presentes 

nos espetáculos, como: reisados, a temática da feira nordestina nas apresentações, o 

sotaque, a musicalidade das bandas cabaçais, suas indumentárias e os personagens que se 

inspiravam em festas bastante presentes na região nordestina.  

A escuta das narrativas destes artistas possibilitou isolar alguns temas que se 

apresentaram recorrentes em suas histórias de vida tendo foco três matrizes 

socializadoras: a família, a formação acadêmica e, finalmente, o habitus musical. Porém, 

a intenção de dissociar estas esferas de atividade se deu por uma questão metodológica, 

tendo em vista se pretender, aqui, que o leitor possa visualizar melhor a trajetória destes 

artistas. Compreendo que estas dimensões da vida social estão interligadas, e os 

pesquisados muitas vezes se encarregaram de vincular esses diversos elementos em suas 

respostas.  

A trajetória da banda será reconstruída a partir dos seus integrantes com a 

finalidade de traçar uma ―biografia coletiva‖ da mesma. A estratégia de análise não 

representa a compreensão dos conjuntos de acontecimentos de forma individual, a partir 

dos seus agentes, mas concentra-se em interpretar, a partir de uma análise conjunta, as 

expressões objetivas e subjetivas de seu percurso.  



31 
 

Parto do pressuposto de que as preferências estéticas de cada indivíduo são 

distinções, escolhas feitas, não sendo, pois, construídas de forma pura ou natural. 

Segundo Lahire (2004), a escolha pela metodologia biográfica representa a necessidade 

de captação das variações individuais existentes no plano diacrônico, ou seja, tendo como 

ponto de partida o ciclo de vida: a saída de casa, o casamento, a chegada dos filhos, o 

ingresso no cenário artístico, a mudança profissional que irá contribuir para reorganizar o 

patrimônio de disposições individuais. Aliado a isso, analisaremos, do ponto de vista 

sincrônico, os novos contextos presentes inseridos por estes artistas. 

O autor aborda, em sua obra Retratos sociológicos, uma perspectiva de 

análise que leva em conta disposições e variações individuais presentes nas ações sociais 

cotidianas. Assim, poderíamos pensar a relação sobre a diversidade de influências 

musicais presentes na trajetória de vida dos integrantes da banda Dona Zefinha.  A tese 

fundamental do argumento de Lahire é a de que a experiência de vida de um sujeito 

particular dificilmente pode ser deduzida do seu pertencimento a uma única coletividade 

ou do fato de estar inserido em uma posição específica da estrutura social. Cada indivíduo 

possuiria uma história social particular e lidaria, a cada momento, com um conjunto 

específico de vínculos sociais que fariam com que ele constituísse um quadro 

diferenciado de disposições e agisse de uma forma singular diante das situações de ação. 

Neste sentido, sua pesquisa não se trata de subjetividades, mas de uma atenção 

sociológica ao movimento incessante entre o que interiorizamos como nosso e o que 

enfrentamos como situações heterogêneas. 

Percebe-se que o autor trava um diálogo específico com as discussões 

realizadas por Bourdieu e a teoria de habitus. Lahire argumenta que a noção de habitus, 

explicitada teoricamente por Bourdieu, deve ser convertida para a noção de ―patrimônio‖ 

de disposições heterogêneas, por vezes contraditórias entre si. Este seria o norte do 

projeto de uma ―sociologia dos indivíduos‖ defendida por Lahire, segundo o qual se 

poderia tomar um único indivíduo como unidade de análise, a fim de investigar a 

produção social das disposições incorporadas por esse agente social específico, 

resultantes da complexidade e variedade das experiências de socialização do indivíduo 

em questão (LAHIRE, 2002).   

Estando ciente das diferenciações teóricas exibidas pelos autores 

supracitados, trago aqui suas contribuições de forma específica, para o entendimento da 

trajetória dos artistas da banda Dona Zefinha.  

Cabe ressaltar que as falas dos artistas da banda Dona Zefinha devem ser 
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percebidas como narrativas não transparentes e devem ser decodificadas como processo 

de construção, como indícios que, quando confrontados com outras informações, tornam 

possível a reconstrução de uma dada realidade social. Nesse sentido, as entrevistas podem 

ser vistas não como detentoras de verdade, mas como construções tranversalizadas de 

poder, pois o entrevistado corre o risco de superestimar as práticas que percebe como 

legítimas, selecionando os acontecimentos e os contextos para explicar o que se passou.   

A reflexão sobre a trajetória dos artistas será realizada tendo em vista a 

compreensão da escolha pela inserção no cenário musical e como, no decorrer de suas 

trajetórias, se configurava o contexto no qual estavam inseridos, suas principais 

influências — entre as quais os elementos singulares inspirados em símbolos da região 

nordestina em diálogo com outros espaços artísticos internacionais. Parto do pressuposto 

de que as experiências incorporadas pela banda são múltiplas. O produto final é um 

resultado da interação de uma diversidade de ―influências‖ externas, uma pluralidade de 

competências e disposições internas. 

 

2.1 DISPOSIÇÕES DE UMA FAMÍLIA MUSICAL 

 

A trajetória da banda inicia-se a partir da figura de três irmãos que 

idealizaram o trabalho: Orlângelo Leal, Ângelo Márcio e Paulo Orlando. Originários da 

cidade de Juazeiro do Norte, filhos de pai policial militar e mãe professora, residiram 

nesta localidade até os oito primeiros anos do filho mais velho, Orlângelo Leal.  

Em sua residência, na cidade de Juazeiro do Norte, existia uma vizinha com o 

nome de Dona Josefa; para os mais próximos ―Dona Zefinha‖. Ela tinha cinco filhos, os 

quais juntavam-se com os três irmãos e passavam o dia em sua residência enquanto os 

pais trabalhavam. A partir das narrativas dos irmãos, o nome da banda foi inspirado em 

homenagem à mulher que ajudou em sua criação e que guarda grandes referências 

afetivas até os dias atuais.  

A cidade de Juazeiro do Norte é elemento bastante expressivo nas narrativas 

dos irmãos, principalmente de Orlângelo Leal, o mais velho, único que conseguiu 

constituir um elo de ligação com a cidade mesmo depois de estabelecer-se em Itapipoca. 

O artista comenta em um de suas narrativas que, após sair de sua terra natal, retornava 

todas as férias e ficava hospedado na casa de Dona Zefinha.  
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Ir para o Juazeiro era legal, porque lá eu tinha oportunidade de ver coisas que 

aqui (Itapipoca) não tinha. Lá, eu ia pra shows, pro teatro, cinema, fazia novos 

amigos, era uma aventura, eu era um turista aprendiz. Tive uma relação afetiva 

da minha infância por ter vivido lá e essa história do retorno. Penso que um dia 

vou ser enterrado em Juazeiro (informação verbal).
15

 

 

Juazeiro do Norte, é a segunda maior cidade cearense, e faz parte da região do 

Cariri, palco de diversas manifestações artísticas frutos da miscigenação, das tradições 

religiosas, da diversidade cultural de indígenas, europeus e africanos, que passaram e 

deixaram suas reminiscências. Conhecida como ―celeiro cultural do estado do Ceará‖, 

pelo grande número de artistas eruditos e populares — em sua maioria membros 

representados pela nomenclatura Mestre da Cultura cearense
16

 —, essa cidade revela-se 

como grande propulsora de artistas cearenses, principalmente no cenário musical. É 

interessante relatar, aqui, que boa parte do público da banda Dona Zefinha, apesar de esta 

ser proveniente de Itapipoca, entende que as características exibidas pela banda e sua 

interlocução com elementos ―regionais‖ demonstram sua ligação com a cidade de 

Juazeiro do Norte. Por muitas vezes fui questionada, enquanto pesquisadora, sobre a 

origem da banda. Muitos relatos do público da banda revelavam: ―a banda Dona Zefinha 

tem característica de uma banda proveniente de Juazeiro do Norte‖ devido a esta 

característica ―regional‖ em sua composição.  

 Apenas em Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha
17

 é possível encontrar 

dezenas de grupos folclóricos. Tem entre suas maiores riquezas a música tradicional e 

folclórica, que atrai músicos e pesquisadores para a região. Possui grupos de cocos, 

reisado, maneiro pau, cantadores, rabequeiros, entre outros tantos que trabalham com 

estas manifestações datadas com mais de um século. 

Descrever Juazeiro do Norte, local de origem dos três irmãos integrantes e 

fundadores da banda Dona Zefinha, torna-se impossível sem mencionar dois pontos 

básicos de sua história: cultura e religião (VITORIANO, 2004).  A religião entrelaça-se 

com a história de Padre Cícero Romão Batista, que chegou à cidade no final do século 

XIX. Padre Cícero era percebido pela população como um homem que estimulou o seu 

desenvolvimento: ―Ao lado do incentivo dado às atividades ligadas ao cultivo da terra, 

padre Cícero aconselhava também que praticassem uma ―arte‖, através da fabricação de 
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 Orlângelo Leal, 2013. 
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 Título dado pelo Governo do Estado do Ceará através da Secretaria de Cultura. 
17

 Cidades constituintes do Cariri cearense. 
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pás, enxadas, foices, cavadores para as cercas, chocalhos, apetrechos para o vaqueiro‖ 

(2004, p. 38).  

 

 

 

Reisados, lapinhas, bandas cabaçais, bichos, figuras antropomorfas, casais de 

Lampião e Maria Bonita pareciam travar um diálogo naquele amplo espaço. O 

título de ‗maior produtor de artesanato do Ceará‘, largamente difundido pelos 

poderes públicos, apresentava-se ali naquele local de escoamento da produção 

artística local (VITORIANO, 2004, p. 55). 

 

Todavia, a atmosfera mítica que envolve a cidade de Juazeiro do Norte não 

pode ofuscar a compreensão dessa grande afluência artística como algo somente ligado 

aos fatores da fé e religião. O contexto socioeconômico da época, agravado pelas secas 

que marcaram o final do século XIX e início do XX, abalaram profundamente a 

economia do semiárido nordestino, fazendo com que as terras férteis do Cariri passassem 

por um período de melhoria e, quem sabe, até de prosperidade, incentivando o processo 

de migração para a cidade.  

Não se pode atribuir às romarias a responsabilidade única pela expansão 

econômica da cidade. Em seu trabalho dissertativo, Vitoriano (2004) demonstra que os 

parcos recursos provenientes do desemprego e das condições climáticas são alguns dos 

fatores que conduzem os habitantes de Juazeiro ao estímulo cultural da cidade, 

complementando sua renda com a produção artesanal. Conforme a autora (2004, p. 46), 

―Essa apologia do trabalho, em pequena escala e diversificado, contribuiu para atrair para 

a cidade um grande número de artífices e artistas e é responsável pela riqueza da 

produção artesanal e pela qualidade da arte popular que Juazeiro apresenta‖. 

Para Orlângelo Leal, o cenário de Juazeiro do Norte e suas influências 

artísticas representam um dos principais influxos nas produções do Grupo Dona Zefinha. 

O artista expõe o percurso que realizava quando retornava à Juazeiro do Norte, ainda 

adolescente: 

 

Eu tinha um ritual ao chegar a Juazeiro, de fazer todo o percurso de 

peregrinação que tinha a ver com as coisas do Padre Cícero, memorial, horto, 

casa do padre Cícero. Ia também ao centro de artesanato, no mercado, então, 

fazia esse ritual todas as vezes. Era uma peregrinação minha de gostar de ver 

aquelas imagens. Aqui acolá assistia um reisado, que passava no meio da rua, 

já tinha grupos de teatro (informação verbal).
18
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35 
 

Além da influência do local de origem e dos vínculos estabelecidos com 

Juazeiro do Norte e suas manifestações artísticas, Orlângelo Leal, atribui à família sua 

identificação com a carreira artística. A música, na família, representava uma prática 

fomentada pelos pais dos três irmãos, não somente escutada, mas também praticada pela 

matriarca da família, Dona Angelina, que tocava sanfona, trazendo, assim, uma 

proximidade e uma relação mais afetiva ao cenário musical. Os artistas revelam guardar 

em sua memória os vinis escutados pelos pais, nos quais se destaca um elemento 

apontado na escuta musical familiar: as cantorias
19

. Os irmãos Orlângelo Leal e Ângelo 

Márcio expõem essa lembrança em suas narrativas: 

 
Meu pai era boêmio, gostava de beber, curtir, ouvir música, ouvia cantorias. 

Apesar de ser militar, tinha muito isso. Em determinado período, eu morava 

vizinho a um cara, Romualdo, que tinha um acervo de vinil muito grande. Ele 

botava alto a música e a gente era obrigado a ouvir. Ele chegava, às vezes, de 

madrugada bêbado e metia Maria Betânia duas da manhã, bem alto. Acho que 

vivi num ambiente que favoreceu o estímulo à arte. [...].  Minha mãe toca 

sanfona e canta, não profissional, muito mais por prazer [...]. Ela tocou 

sanfona, que ganhou do pai dela, meu avô. Ganhou uma sanfona quando tinha 

13 anos de idade. Sanfona que eu uso no Casamento de Tabarim, hoje, no 

espetáculo (informação verbal).
20

 

  
Lá em casa, a gente teve uma diversidade muito legal, assim. Nossos pais 

sempre tinham em casa muitos vinis daquela época, aquelas coleções da MPB, 

com Vinícius, Jorge Bem Jor, Elis Regina. Minha mãe sempre ouvia muito, 

sempre gostou de música boa, vamos dizer assim, da MPB clássica e tal. Já 

meu pai nos trazia a questão das cantorias, dos repentes. Ouvi muito repente e 

cantoria.  

(informação verbal).
21

 

 

Histórias eram contadas por seu pai, a partir da cantoria, e este gênero 

musical apresentava-se como mais um recurso para o aprendizado das crianças.  A escuta 

de cantorias, principalmente no interior nordestino era uma prática muito frequente, um 

hábito realizado por muitas famílias, por meio do qual os pais envolvem os filhos para 

gostar e aprender com este estilo musical. A poesia repentista representa uma forma de 

produção e ―reinvenção dos nordestinos‖ (RAMALHO, 2000), que em muitas de suas 

temáticas trazem elementos ligados ao sertão nordestino, sua natureza, além da imagem 

                                                             
19

 A cantoria, também denominada de repente, é um gênero poético-musical muito comum na região 

Nordeste do Brasil, porém é mais presente nos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e 

Ceará, revelados pelo autor como ―um dos emblemas da cultura nordestina‖ (SAUTCHUK, 2009).  

Apresenta-se como um gênero, onde atuam uma dupla de cantadores, onde sua atuação consiste num 

diálogo poético em que as estrofes são compostas a partir de temáticas variadas no momento da 

apresentação, sendo assim uma de suas características o improviso, muito presente nas rádios, e também 

nas feiras. 
20

 Orlângelo Leal, 2013. 
21

 Ângelo Márcio, 2013. 
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do ―homem forte‖ que consegue suportar as adversidades. 

A sanfona também tem uma representatividade no relato de Orlângelo, 

representando um instrumento ―símbolo de continuidade cultural‖ (TROTTA, 2014), 

associada a um referencial antigo, que lembra os pais, os avós. Na fala de Orlângelo, a 

sanfona está associada a afeto, transformando-se em artefato de hereditariedade trazendo 

consigo até os dias atuais como forma de continuidade. A sanfona como instrumento 

representativo do gênero forró, está relacionada a simbologias específicas à região 

Nordeste do Brasil.  

Outros momentos importantes apontados pelos irmãos foram aqueles 

proporcionados pelos espetáculos circenses, uma das únicas diversões que existiam nas 

cidades do interior. Em sua chegada na cidade de Itapipoca, Orlângelo relata que a 

residência representava um ambiente propício para que eles começassem a brincar e 

imitar algumas cenas que assistiam no circo. 

  

A casa era grande, tinha três quartos e um quintal enorme com árvores que 

davam acesso ao telhado. A casa era alugada e ficava no centro da cidade. Era 

perfeito como quartel general das diversões vespertinas. As roupas de nossos 

pais se transformavam em adereços e figurinos e estavam a nossa disposição, 

os cenários das histórias eram feitos com livros da estante, móveis da sala e 

sucatas dos brinquedos. Nossas aventuras acrobáticas eram perigosas, fazíamos 

treinamento de dublês, balançava em redes de dormir, escalava o corredor e 

descia pulando lá do alto, pendurava-se numa corda armada no teto e pulava 

nos colchões, alternando com estrelinhas e ‗bundas canastras‘. E o melhor, sem 

a vigilância repressora dos adultos, pois quando minha mãe via nossas 

armações soltava o grito ensurdecedor: - Menino pelo amor de Deus! Para de 

fazer arte se não tu morre duma queda! Danação para ela era sinônimo de arte 

(Fragmento do texto intitulado ―autodidata‖, escrito por Orlângelo e 

disponibilizado para esta pesquisadora). 

 

Ao relatar suas vivências musicais, resgatando isso da memória familiar, o 

sentido e o gosto pela música vão sendo reconstruídos por eles, ao evocarem essas 

imagens da infância nas quais cantar, atuar e tocar eram elementos de um cotidiano 

familiar. Estas brincadeiras de criança começaram a chamar atenção dos vizinhos e 

amigos, e os irmãos, inspirados nos palhaços que assistiam no circo, começaram a vestir-

se como estes e animar festas infantis. Estas pequenas encenações foram sendo 

desenvolvidas por Orlângelo e, com a ajuda dos pais, os irmãos percorreram as cidades 

vizinhas, fazendo apresentações em clubes. O artista comenta como se deu este processo. 

 

Eu, Márcio, Paulo, minha mãe e meu pai, nossa gig era essa galera. A gente 

tinha um fusca e uma moto. Numa quarta-feira, eu ia a Marco, uma cidade há 

80 km de Itapipoca, chegava de manhã, inspirado na tecnologia do circo. Toda 
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cidade tem um clube, aí eu fechava com o proprietário o show de palhaço às 

seis horas da noite de sábado, com bilheteria a 10%. Eu ia a cada escola, 

divulgava maquiados de palhaço eu e Márcio, passando em cada sala o show 

de sábado. Quando dava meio dia, saía meio dia de Itapipoca e chegava com 

um som, um alto falante. A gente divulgava, eu dirigindo, com dois meninos 

correndo atrás de palhaço, pela cidade. A gente ia ao local e montava, eu e 

Márcio: era uma caixa de som, dois microfones, meu violão e a bateria. Meu 

pai na portaria, minha mãe na bilheteria. Entravam 100 a 150 pessoas, juntava 

o dinheiro, pagava o clube e vinha embora (informação verbal).
22

 

 

 

Apesar do incentivo dos pais e do irmão mais velho, tensões ocasionaram um 

rompimento momentâneo dos irmãos, uma vez que Ângelo Márcio e, principalmente, 

Paulo Orlando ainda eram muito crianças, e por isso não a consideravam como uma 

atividade profissional. Orlângelo Leal, por ser o mais velho, já entendia a atividade como 

o início de uma carreira artística, e exigia dos irmãos a mesma compreensão, gerando, 

portanto, conflitos. O artista aponta este momento como o mais difícil da carreira, e narra 

de forma emocionada o episódio que originou o rompimento inicial do trio. 

 

Eu tinha 18 anos. Eles queriam brincar e eu já era louco como agora, dirigindo, 

só que com mais dúvidas do que hoje. A gente foi participar do festival de 

Teatro em Guaramiranga pela primeira vez, em 1995, com o espetáculo 

‗Retrato em preto e branco‘. No último ensaio, antes de se apresentar, Paulo 

não queria ensaiar. Estava zangado. Eu parti pra cima dele pra bater, coisa de 

irmão mais velho. Eu o peguei pela cabeça e dei um beijo na boca dele de 

raiva. Ele começou a chorar. Foi uma cena muito forte. Eu parti pra bater e não 

teve como, aí na raiva eu dei um beijo na boca dele. Todo mundo começou a rir 

e ele chorou na hora (informação verbal).
23

 

 

 

Esse descompasso inicial foi revelado nos relatos dos irmãos Ângelo Márcio 

e Paulo Orlando, pois eles ainda eram crianças quando Orlângelo iniciou as primeiras 

apresentações. No relato dos artistas, quando indagados sobre o ingresso na carreira 

artística, eles são categóricos em relatar. 

 

Eu comecei em casa, junto com meus irmãos. Orlângelo é o grande idealizador 

e mentor das propostas artísticas. Fomos forçados, dentro de casa, a 

trabalhar com atividades ligadas à arte. Então, eu comecei aos 12 anos. 

Paulo tinha 10. Foi a primeira participação que a gente teve em um espetáculo 

de teatro (informação verbal, grifo nosso).
24

 

 

Porque com 9 anos de idade, Orlângelo como irmão mais velho sempre 

apresentava atividades do lado artístico, essa proximidade com a arte sempre 

foi desde muito cedo e isso instigou a família. Em meio a essa coisa do 
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 Orlângelo Leal, 2013. 
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Orlângelo envolvido com a arte, ele me colocou na jogada, como criança não 

tinha o discernimento de dizer se fosse um jovem hoje de 15 anos ele estaria 

me convidando, mas na verdade ele me injetou. Criança você convida como 

forma de brincar, tentar participar; e eu entrei na jogada. Isso dura até 

hoje, como modo profissional de se viver, um modo artístico de receber valor 

(informação verbal).
25

 

 

O trio foi retomado posteriormente, e os irmãos resolvem inserir-se no 

cenário artístico de forma mais profissional, denominando-o de Trupe Metamorfose. A 

partir desse momento, final dos anos 1990, os irmãos passaram a se dedicar 

profissionalmente ao trabalho artístico, tendo nele sua principal fonte de renda.  

Começaram a desenvolver um trabalho de teatro de rua em Itapipoca 

alegando que na cidade não existia um espaço específico para espetáculos teatrais. Nas 

ruas, os irmãos dramatizavam peças sob a criação e direção de Orlângelo Leal. Porém, 

percebem que para que as peças teatrais atingissem públicos maiores, era necessário 

inserir um componente: a música. Esse momento é explicado pelo irmão do meio Ângelo 

Marcio: 

 

No teatro de rua, geralmente, você usa muita música pra chamar a atenção, até 

fechar uma roda é preciso muita música. O Orlângelo sempre teve essa coisa da 

composição, tanto pra escrita do teatro, quanto pra compor músicas. Ele é um 

poeta, também, nesse sentido. A gente viu que tinha muitas músicas pra 

espetáculos de teatro de rua e tivemos a ideia: vamos pegar essas músicas, 

vamos montar uma banda e tocar num palco (informação verbal).
26

 

 

Orlângelo começou a criar letras para serem tocadas nas apresentações 

teatrais. Com isso os irmãos sentiram a necessidade de aprender alguns instrumentos 

musicais, tais como: o pandeiro, a zabumba e o triângulo, e iniciaram estudos e leituras 

acerca da embolada e da cantoria, gêneros em que estes instrumentos estão muito 

presentes. Orlângelo revela que foi a partir deste momento que comelou seu interesse 

pelo que chama de ―cultura popular‖.  

Os anos 1990 foram bastante representativos para os irmãos, pois significou o 

momento de afirmação de seu trabalho a partir do teatro de rua nas ruas de Itapipoca e 

percorrendo o interior cearense. Várias peças começaram a ser construídas tendo como 

autor Orlângelo Leal, que ganhou prêmios e foi bastante elogiado pela mídia local e pelo 

público. Esta década foi marcada por uma intensa mudança no cenário musical em 
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específico, devido a transformações
27

 nos âmbitos econômico, tecnológico e 

organizacional. Dessa forma, a juventude teria sido influenciada por estas 

transformações, motivando sua participação no cenário musical.   

A partir destas novas configurações insurgem características específicas para 

as produções musicais, como a reciclagem de ritmos do passado e a reinvenção de sons. A 

troca de influências rítmicas, resultado do desenvolvimento dos meios de comunicação, 

origina o que na música foi descrito por ―world music‖
28

. Especificamente no Brasil, nos 

anos 1990 (ARIZA, 2006), na música existia uma efervescência em diversas regiões do 

paí, mais especificamente no Nordeste, uma busca por novas expressões de adaptação a 

estilos eletrônicos.  

Neste momento, apesar da fusão de ritmos realizada nestas composições, o 

diálogo com expressões hegemonicamente construídas como representativas da ―cultura 

nordestina‖ coloca à tona no cenário da música brasileira, o falar sobre o Nordeste, da 

embolada, apreciando a tradição e seu dinamismo. Embora os processos de sincretismo 

não sejam novos, a intensa atividade de misturas das mais inusitadas formas musicais que 

são efetuadas no Brasil dá lugar a uma grande e permanente atividade de músicos e 

compositores. Estilos como o maracatu, ciranda, xote, forró, caboclinho, toque de guerra, 

cavalo-marinho, xaxado, frevo, entre outros, têm sido o ponto de partida para a 

elaboração de canções que se situam entre o rock, o techno, o house, o jungle e outras 

formas de música eletrônica. Um dos principais expoentes dessa expressividade musical 

nos anos 1990, oriundo do Nordeste brasileiro, foi o Movimento Manguebeat.
29

. As 

                                                             
27

 Estas mudanças no cenário musical a partir dos anos 1990 serão discutidas de forma mais detalhada no 

capítulo 3 desta tese.  
28 A world music representou um momento na música, a partir dos anos 1990, de amplitude internacional 

que culminou em um ―hibridismo sem fronteiras‖ (ARIZA, 2006). Foi uma nomenclatura adotada tanto 

por especialistas do mercado fonográfico atual, como segmentos da música. Conforme Ariza (2006, p. 

293), ―A world music, foi pensada como algo além da identificação de um produto comercial, e pode ser 

apreciada sob várias perspectivas. Uma delas seria o interesse pelas formas tradicionais em si mesmas, 

uma curiosidade em conhecer experimentações ‗puras‘ de origens tão inéditas, quanto diversas [...]. Seria 

uma espécie de turismo através dos sons‖. Já sob outro ângulo, pode ser pensada tendo como pressuposto 

a continuidade dos processos de misturas musicais, já não operados dentro do âmbito do jazz e sim do 

pop.  
29

 Iniciado na década de 1990, composto por jovens da zona urbana de Recife, teve como proposta inicial 

fundir gêneros musicais. A ideia foi mesclar elementos simbólicos considerados expressões da cultura 

nordestina, como maracatu, ciranda, coco de roda, embolada, caboclinho, com gêneros da música pop 

global, como rap, soul, funk, hip hop, o rock alternativo e a nova música eletrônica.  Não só em 

Pernambuco estas expressões musicais estavam em ebulição; na Bahia, o denominado ―afrobeat baiano‖ 

(GUERREIRO, 2000), com as expressões artísticas de Carlinhos Brown e Daniela Mercury e seus 

berimbaus remixados, traziam a proposta de originar experiências de ―raízes baianas‖ com formas 

estéticas da chamada cultura ―global‖. A proposta destes artistas não se restringia apenas a expressar a 

―cultura local‖, e sim dialogar com elementos contemporâneos. Carlinhos Brown trazia suas 

experimentações do timbau com referências africanas, eletrônicas e caribenhas. Já Daniela Mercury fazia 
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influências da banda de Chico Science e Nação Zumbi são expostas na fala de Orlângelo: 

―Fui muito afetado, acabou influenciando a banda. [...]. Quando o escutei pela primeira 

vez na televisão, me perguntei: meu irmão que diabo é isso? Existiu uma identificação 

porque nós também queríamos tirar nossos sons de raízes daqui‖ (informação verbal).
30

 

O artista revela a emoção que sentiu ao observar os acordes, letras e proposta 

da banda Nação Zumbi, e dessa forma procurou desenvolver um trabalho similar, tendo 

como ponto de partida símbolos culturais presentes no Ceará, adaptados a um olhar 

contemporâneo, seguindo passos similares aos que Chico Science fez com sua terra, 

Recife. Outra influência de Pernambuco se originou com a banda Cordel do Fogo 

Encantado
31

, que despontava no cenário artístico nacional no final da década de 1990. Ela 

trazia como característica, em suas apresentações, a mistura entre performance e música, 

além de referências a signos representativos da região nordestina.  

Inspirado pelas bandas pernambucanas que surgiam naquele momento
32

 e nos 

folguedos nordestinos em Juazeiro do Norte, Orlângelo começou a criar suas canções 

tendo como ponto de partida os símbolos culturais nordestinos, particularmente os 

cearenses. A banda Dona Zefinha foi criada formalmente em 2001.   

 

2.2 BANDA DONA ZEFINHA: COMPOSIÇÃO E INFLUÊNCIAS FAMILIARES 

 

Além dos três irmãos, a banda Dona Zefinha se constitui a partir de artistas 

oriundos, em sua maioria, da cidade de Itapipoca. Estes artistas passaram a compor o 

grupo no início dos anos 2000 e permanecem até os dias atuais. Desta forma, este tópico 

tem o intuito de apresentar a trajetória de cada um deles. Visualizaremos como eles se 

                                                                                                                                                                                      
uma transição rítmica da tradição afro-baiana para canções que misturam os elementos culturais 

simbólicos visando à expressão do ―regional‖ com elementos do pop ao internacional. 
30

 Orlângelo Leal, 2013. 
31 A banda Cordel do Fogo Encantado é proveniente de Arco Verde, sertão de Pernambuco. Uma das 

principais características da banda é a mistura cênica com a música, além do diálogo de ritmos oriundos 

de brincadeiras e tradições da cidade de Arco Verde e a presença de elementos eletrônicos. Muitas 

comparações foram tecidas entre o grupo e o Movimento Manguebeat. Em 2001, o grupo gravou o seu 

primeiro disco, que leva o nome da banda. A banda encerrou suas atividades em 2010 (LIMA, 2005). 
32

 Especificamente no Brasil dos anos 1990 (ARIZA, 2006), na música vivíamos uma efervescência em 

diversas regiões do país, mais especificamente no Nordeste, uma busca por novas expressões de 

adaptação a estilos eletrônicos. Conforme Ariza (2006), os meios de comunicação e as novas tecnologias 

têm favorecido a popularização de manifestações que eram conhecidas apenas pelos antepassados. Festas 

populares realizadas apenas em comunidades e regiões desconhecidas pelo público em geral começaram a 

se tornar conhecidas e veiculadas pelos meios de comunicação. E um grupo específico da sociedade 

chama a atenção, pelo interesse e aprendizado de danças e manifestações culturais: os jovens brasileiros. 
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encontraram e, por meio de suas trajetórias, compreender como foram definindo seus 

gostos musicais e objetivos comuns a ponto de firmarem parcerias e compartilharem o 

que viria a se constituir como banda Dona Zefinha.  

A banda estrutura-se a partir da gênese familiar, conforme afirmado 

anteriormente. O grupo foi originado a partir da reunião dos três irmãos fundadores, da 

esposa de Orlângelo, do cunhado e do primo desta e de mais um amigo que nas 

entrevistas declara-se como ―parte da família‖.  

Orlângelo Leal tem 40 anos, é pedagogo, tem 1 filho (Artur, de 10 anos) e é o 

cantor e compositor da banda. Casado com Joélia Braga desde 2002, a qual conheceu na 

faculdade, o casal sobrevive da carreira artística, pois reside em Itapipoca e gerencia tanto 

as atividades da banda Dona Zefinha, como a Casa de Teatro Dona Zefinha. Joélia Braga 

também é pedagoga, natural de Itapipoca e, antes de conhecer Orlângelo Leal, trabalhava 

como professora da educação infantil há 13 anos. Abandonou a carreira para ingressar na 

banda Dona Zefinha, apesar de demonstrar em seu relato grande apreço pela carreira 

docente. Filha de mãe costureira e pai carpinteiro, traz a presença de seu pai e avô em sua 

memória afetiva quando refere-se ao contato inicial com o cenário artístico.  

 

Cresci vendo meu avô paterno ler ‗romance‘ (cordel). Todo o povo se reunia na 

sala à noite para ouvir aquelas histórias quase cantadas. Ele sabia tudo sobre 

Lampião e suas proezas. Na verdade, meus avós moravam no interior do 

interior, então tive contato com reisados, brincadeiras e cantigas de roda, queda 

do Judas na Semana Santa. Além disso meu pai fazia dramas, atuava e escrevia 

(informação verbal).
33 

 

O casal reside em Itapipoca com o filho Arthur, de dez anos. A cidade fica 

localizada a apenas 130 km da capital cearense Fortaleza e é conhecida como a ―cidade 

dos três climas‖, devido a existência de praias, serras e sertão. Morar em Itapipoca, para 

estes artistas, além de representatividade e do apreço pelo local em que cresceram, é 

também uma das estratégias de sobrevivência do casal no mercado cultural, já que a 

família toda sobrevive do recurso financeiro que se origina das atividades artísticas. Por 

ser uma cidade bem próxima à capital do estado do Ceará, Fortaleza, os artistas 

conseguem realizar seus shows e retornar à cidade sem grandes transtornos ou sem 

dispender muitos recursos, além de manter-se com um custo de vida bem inferior ao da 

capital. Joélia Braga relata como exemplo a experiência com o filho, que tem acesso a 

uma série de cursos com baixo custo e próximos da sua residência, facilitando a 
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conciliação das atividades familiares e da gerência da banda Dona Zefinha.  

 

A gente tem melhor qualidade de vida, continua trabalhando e dá mais 

assistência ao Arthur. Ele faz várias coisas que em Fortaleza, não ia conseguir 

fazer. Tipo, ele faz aula de bateria, natação e aula de flauta e estuda há dois 

minutos de casa. Tudo é super perto. O lugar mais longe, que é da aula de 

flauta, é dez minutos (informação verbal).
34 

 

 

Além de Joélia Braga, seu cunhado, o rabequeiro da banda Dona Zefinha, 

Samuel Furtado, 30 anos, paulista, solteiro, pai de 2 filhas, relata ter ingressado na 

carreira artística também por influência de seus irmãos.  Filho de mãe agricultora e pai 

técnico em refrigeração, é o mais novo dos 4 filhos. Conforme o artista, seus irmãos mais 

velhos participavam da banda da igreja, e foi aí que se aproximou do campo musical. 

Aprendeu seus primeiros instrumentos e a ler partituras na própria Igreja e por estímulo 

dos irmãos. 

 

Meus irmãos mais velhos tocavam na igreja. Aos 9 anos de idade comecei a 

estudar com meu irmão Rafael.  Aos 10 anos passei a tocar na igreja 

(trompete). Gostava muito de ouvir e tocar com o meu amigo adulto que 

chamava Valdeci que tocava, entre um hino e outro, algumas cantorias na viola 

(informação verbal).
35 

 

 

Assim como os irmãos da família Leal, Orlângelo, Paulo e Márcio, a 

apropriação musical, do ponto de vista de Joélia Braga e Samuel Furtado, foi exposta 

também como proveniente do núcleo familiar. Os artistas apontam pais e irmãos como 

principais influências para seu gosto musical e inserção na carreira artística. Ao escutar 

os artistas da banda Dona Zefinha, recordei-me das reflexões realizadas por Bourdieu 

(1998) ao apresentar a família como um local representativo de acumulação de capital, 

tendo em vista sua transmissão de conhecimentos entre as gerações, apresentando-se 

como um sujeito coletivo cujos membros sentem-se levados a agir como parte de um 

todo.  

As referências familiares constituem parte importante da formação humana. A 

profissão desenvolvida pelos pais, irmãos mais velhos ou parentes próximos tornam-se 

referências de comportamento e das funções que se espera que sejam desenvolvidas pelos 

indivíduos. O gosto musical dos pais e irmãos é reconhecido pelos sujeitos como 
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formador de suas opções estéticas, de seus próprios gostos. Essas memórias não são 

simples arquivos cerebrais; são lembranças com cargas afetivas que se convertem, 

efetivamente, em parte da constituição musical dos sujeitos. Os entrevistados reproduzem 

em suas falas os marcos regulatórios de sua aproximação com símbolos culturais. Com 

isso, os artistas da banda Dona Zefinha marcam o início de seu interesse pela chamada 

―cultura nordestina‖ mais por experiências individuais e familiares do que por 

envolvimento com eventos coletivos.  

Ao lado da família, uma outra importante instituição é elencada pelos artistas 

como fomentadora de sua inserção no cenário artístico: a escola.  O baterista Iranilson 

Carneiro, 38 anos, pedagogo, casado e sem filhos, narra que foi por influência de seus 

amigos da escola em Itapipoca, local onde nasceu, que iniciou a escuta do rock, gênero 

musical a partir do qual se inseriu no campo musical.  Filho de mãe comerciante, dona de 

um restaurante em Itapipoca, a família de Iranilson é constituída por ele, pela mãe e pela 

irmã, e é exposta pelo artista como grande incentivadora no processo de definição de sua 

carreira. Em seu relato, revela que a genitora financiou sua primeira bateria e que devido 

às turbulências do mercado musical sempre o ajudou financeiramente quando 

necessitava.  

Da mesma forma, Vanildo Franco, 35 anos, pifeiro e percussionista da banda 

Dona Zefinha, reside em Fortaleza. Para o artista, foi a escola de música na qual 

ingressou aos 12 anos de idade a convite de amigos a maior propulsora de sua inserção no 

campo artístico. Filho de pai agricultor e mãe também professora, assim como os irmãos 

da família Leal, revelou que a família o apoiou no ingresso na carreira artística, mas não 

tinha nenhuma relação profissional com a música, apenas seu pai tocava percussão em 

um grupo de samba, porém apenas por hobby. 

Desta forma, os dois artistas informaram como se constituíram para eles as 

principais referências iniciais no campo musical.  

 

[...] amigos na escola que também curtia Metallica, então comecei a curtir essas 

bandas, sempre tocando bateria invisível. Vinha pra show em Fortaleza, lá de 

Itapipoca vinha com o dinheiro da passagem e dormia na rodoviária. Vinha pra 

uns shows de rock lá no Oásis, curtir, depois ia pra rodoviária voltar pra casa. 

Em 98, comprei esse instrumento e formei um grupo de Pop Rock em Itapipoca 

chamado Normais Demais, só baixo, bateria, guitarra e voz (informação 

verbal).
36

  
 

Eu tinha 12 anos de idade, lá em Guaramiranga. Comecei a estudar música 

nessa época. Esse projeto acabou, era onde você aprendia a construir 
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instrumentos, daí vem minha ligação com isso, que faço até hoje. Mais 

diretamente, o fio condutor de toda minha história musical é o pífano, porque 

foi justamente nessa oficina que eu conheci esse instrumento que aprendi a 

construir. Cheguei a coordenar o grupo que fui aluno, nesse projeto. Depois 

acabou e coincidiu que em 97 começou um projeto que era uma escola de 

música em Guaramiranga, que existe até hoje. É uma escola básica de música, 

aí eu entrei pra vários cursos (informação verbal).
37

  

 

 

A escola compreende também um espaço representativo de formação, o 

capital cultural (BOURDIEU, 2008), que além da família constitui-se como dois 

conjuntos de mecanismos de reprodução diferentes. Bourdieu define a importância destas 

instituições para a compreensão e formação da ―competência cultural‖ que estes espaços 

possibilitam a partir do acúmulo de conhecimentos, favorecendo a aquisição de tal 

percepção. 

 

A família e a escola funcionam, inseparavelmente, como espaços em que se 

constituem, pelo próprio uso, as competências julgadas necessárias em 

determinado momento, assim como espaços em que se revelam o valor de tais 

competências, ou seja, como mercados que, por suas sanções positivas ou 

negativas, controlam o desempenho, fortalecendo o que é ‗aceitável‘ 

desincentivando o que não o é (BOURDIEU, 2008, p. 83). 

 

Os irmãos Orlângelo Leal e Paulo Orlando trazem também em seu relato, 

além da família, a representatividade da escola, como um importante ponto de partida 

impulsionador em seu processo de iniciação artística. Para Orlângelo as atividades 

escolares o incentivaram a escrever textos, já Paulo Orlando revela em seu comentário as 

habilidades percebidas durante o período escolar, o qual relata ser primordial para sua 

atividade profissional, como comunicador na banda Dona Zefinha.   

 

No colégio comecei a fazer as coisas, o professor pediu pra gente tratar um 

desses assuntos: gênero, ou saúde transformando em arte. Eu ficava no fundão, 

não era CDF, era da galera que atrapalhava. [...]. Eu peguei essa galera, tive 

uma ideia, escrevi um texto de teatro chamado Loucos não Somos Nós, onde 

tratava sobre o assunto da loucura. Cara, foi a peça mais ovacionada de todas, 

tirou dez em tudo e, a partir desse dia, desse dez, fiz outra peça, e aí foi. 

Pronto, esse foi o maior estímulo, essa coisa da escola. A galera já começou a 

me conhecer no colégio pelo cara que fazia teatro, eu fazia mímica, fazia show 

de aniversário (informação verbal).
38

 

 

Eu sempre gostei muito da parte de comunicação dentro da escola, estudei em 

dois colégios aqui, Patronato e Pio XII, minha formação foi toda no Centro 

Educacional Pio XII, uma rede de escolas que existe no Ceará. Dentro da 
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turma, fui sempre aquele que se apresentou mais, teve mais dinâmica dentro da 

sala de aula, sempre gostei muito de leitura, oratória, apresentei isso desde os 

grupos de estudo a grupos de colegas. A comunicação foi o ponto que mais me 

aproximou, achava interessante estar sempre me apresentando dessa forma 

(informação verbal).
39 

 

A importância de se pesquisar a constituição da infância traduz-se como um 

aspecto de extrema relevância que reforça ainda mais a influência da estrutura familiar 

sobre os sujeitos pesquisados. Assim, para maioria dos entrevistados a música é uma 

paixão que já surgiu no seio familiar e que estrutura suas opções profissionais, de lazer, 

grupos de amigos cujas afinidades musicais se unem. Toda esta envolvência inerente à 

esfera musical reflete-se, assim, numa pluralidade de esferas da vida, assumindo impactos 

significativos a nível identitário e influenciando o cotidiano, as relações que se 

estabelecem e se constituem.  

Será através destas duas instituições — família e escola — que o capital 

cultural será incorporado, como relata Bourdieu, como uma segunda pele, trazendo, 

assim, uma predisposição ao gosto de determinadas práticas, ou seja, a interiorização e 

uma total identificação de informações e saberes com práticas culturais cotidianas. 

Constituem, portanto, os habitus primário e secundário, respectivamente. Deixo claro, 

neste momento, que compreendo que os habitus primário e secundário não representam 

estruturas diferenciadas, e sim multirreferenciais, entrelaçando-se na existência social.  

Para uma melhor visualização da constituição familiar dos integrantes da 

banda foi construído um esquema: 

 

Tabela 1 - Constituição da profissão dos pais dos artistas da Banda Dona Zefinha 

Pais dos artistas Profissão 

Mãe de Orlângelo Leal, Paulo Orlando, Ângelo Márcio e 

Mãe de Vanildo Franco 

Professores 

Pai de Vanildo Franco e mãe de Samuel Furtado Agricultores 

Pai de Orlângelo Leal, Paulo Orlando e Ângelo Márcio Militar 

Mãe de Iranilson Carneiro, Mãe de Joélia, pai de Joélia, pai 

de Samuel Furtado 

Comerciante ou prestadores de serviço 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

 

A partir desta tabela, percebe-se que as profissões dos pais dos artistas são, 

em sua maioria, profissionais liberais, militares e comerciantes. Isso traz um significado 
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importante sobre o qual devemos refletir. Apesar de não se constituírem famílias com 

grandiosos recursos financeiros, existiu um apoio por parte das mesmas, tanto financeiro 

como simbólico, para o ingresso dessas pessoas no cenário artístico. Esse apoio traz uma 

característica fundamental para os integrantes da banda Dona Zefinha, favorecendo 

disposições que os levam a participar de investimentos mais arriscados. Segundo 

Bourdieu, são os mais ricos em capital econômico, cultural e social os primeiros a voltar-

se a posições novas. O peso relativo do capital econômico e do capital cultural é 

retraduzido em um sistema de referências que os leva a privilegiar escolhas musicais 

menos populares, inseridas em um mercado mais restrito em termos de investimento 

financeiro, em detrimento de um mercado mais promissor, como o forró no Ceará. Essa 

estrutura de capital, por meio de sistema de preferências que ela produz, encoraja-os, em 

suas escolhas escolares e sociais, a adotar práticas e opiniões correspondentes. 

Além disso, a profissão dos pais é retratada por alguns músicos como 

influência direta para seu trabalho atual na banda. No primeiro grupo, artistas filhos de 

professores, tantos os irmãos da família Leal como o artista Vanildo Franco, também filho 

de professora, demonstram esta influência. Os trabalhos atuais dos componentes da banda 

Dona Zefinha não se restringem apenas a este ofício, mas também atuam na formação de 

outros artistas e no ensino de instrumentos musicais. 

 

Nós somos educadores natos. Eu sempre dei aula, acho que herdei isso da 

minha mãe. Então, a gente sempre deu aula, porque era uma forma de levar 

dinheiro pra dentro de casa. Ensinava teatro, o que a gente sabia fazer. Vanildo 

é um cara que surge dentro de um projeto-escola, vem da AGUA, de 

Guaramiranga. Ele é o mais pedagogo de todos nós. Honoris Causa. No caso, o 

Vanildo. Então, a gente trabalhou com essa coisa de dar aula. Joélia foi 

professora mesmo em colégio, é uma forma que a gente encontrou (informação 

verbal).
40

 

 

 

O legal é poder fazer outras coisas além da música, porque dou aula de 

percussão, de construção de instrumentos, assessoria de projetos sociais, pela 

experiência que a ONG tem em coordenar projetos sociais e artísticos, eu 

chego a alguns lugares onde dou assessoria. Oficina de construção de pífano, 

elaboração de projetos, tudo isso aprendi dentro da instituição, através da 

música, que me possibilitou juntar essas outras habilidades. Tudo isso eu uso 

em prol da banda também, de certa forma estou lá e, ao mesmo tempo, estou 

pensando artisticamente como posso contribuir com esse desenvolvimento da 

banda (informação verbal).
41

 

 

 

O segundo ―grupo de profissões‖ demonstrados na Tabela 1, bastante 
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interessante para nossa reflexão, será o dos comerciantes ou prestadores de serviço. A 

mãe de Joélia Braga é costureira, sendo esta uma das suas atribuições dentro da banda 

Dona Zefinha, a de figurinista. 

 

Eu costurava brincando. Minha mãe costura, a minha família todinha costura 

muito. Sabe aquelas mulheres prendadas que costuram, fazem a barra do 

marido? Eu sempre via, fazia roupa de boneca, mas como fui trabalhar muito 

cedo, não tinha necessidade de costurar, não costurava mais. Então, quando 

veio o teatro, veio tudo junto e eu tive que reaprender. Quando a gente casou, 

toda essa questão familiar de ter uma máquina em casa, a gente casou e 

comprou uma máquina. Pra fazer uma barra, sem pedir a ninguém, aí 

compramos e começamos a fazer. Fui fazendo, lembrando que minha mãe 

ficava costurando e eu ficava olhando. Lembrando as coisas que ela fazia. Eu 

fiz uma assinatura de revista que vinha com uns moldes, comecei a pesquisar 

essa coisa técnica (informação verbal).
42

 

 

 

Além de exercer o papel de figurinista na banda, tarefas como as atividades 

domésticas, a costura, o zelo com os componentes da banda e familiares estão construídas 

no campo privado, historicamente delegadas às mulheres, e também fazem parte de suas 

atribuições como algo ―natural‖ de sua função na banda Dona Zefinha. A artista é a filha 

mais velha de sua família. Sempre cuidou da irmã. Quando cresceu, trabalhou com 

crianças antes mesmo de ingressar na faculdade. Desta forma, o papel de cuidadora 

esteve presente em vários momentos de sua vida, desde a adolescência.  

O intuito neste momento é refletir, a partir das relações de gênero e de suas 

interfaces, com base na reflexão de Bourdieu (2002), sobre a influência da mãe da artista 

e o papel exercido na banda, tendo em vista a posição ocupada por Joélia Braga no grupo. 

O referido autor irá analisar a relação de gênero não como simples divisão de papéis, e 

sim como característica inscrita nos corpos dos indivíduos, que ele denomina de ―habitus 

sexuados‖. Este conceito revela-se uma matriz socialmente constituída de disposições de 

percepções, pensamentos e ações dos agentes sociais. Assim, os agentes sociais 

reproduzem gostos e escolhas através de uma adesão ―à ordem das coisas‖, ou seja, à 

forma que estão socialmente estruturadas as relações entre os sexos no espaço social.  

Segundo Bourdieu (2002), as disposições, que representam o habitus, são 

inseparáveis das estruturas que as produzem e reproduzem, tanto nos homens como nas 

mulheres. A escolha não representa um produto aleatório, mas é produto da incorporação 

de um habitus que atualiza oposições historicamente construídas. O gosto estaria ligado a 

essa socialização primária e secundária, que moldaria as vontades individuais, como 
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ocorreu no caso de Joélia Braga, com a influência de sua mãe costureira e a ligação com 

tarefas domésticas, espaço ocupado historicamente pelas mulheres, conforme afirmamos 

anteriormente. Esta perspectiva explicaria o porquê de homens e mulheres se adequarem 

as estruturas antigas da divisão sexual do trabalho, além de estarem objetivados nas 

carreiras,  como a partir de suas escolhas consoantes o prolongamento de suas funções 

domésticas de cuidado, ensino e costura, práticas elencadas por Joélia como sendo 

realizadas por ela na banda Dona Zefinha.  

Neste sentido, as escolhas profissionais, como a própria função de costureira 

e figurinista na banda, no caso de Joélia Braga, são carregadas de significados históricos, 

culturais e simbólicos que irão tangenciar a temática de gênero. Para o autor, ―[...] as 

mulheres só podem ser vistas como objetos, ou melhor, como símbolos cujo sentido se 

constitui fora delas, e cuja função é contribuir para a perpetuação ou um aumento do 

capital simbólico em poder dos homens‖ (BOURDIEU, 2002, p. 54).  

Esse relato de Bourdieu se reflete de forma clara na narrativa de Joélia Braga, 

quando ela afirma que representa uma espécie de ―apoio‖ para a banda, tanto para que os 

artistas, principalmente seu companheiro Orlângelo Leal, possa criar, quantos nos 

espetáculos, onde a artista exerce funções diversas.  

 

No fundo, são os três, eu sou um apoio para tudo no núcleo, na questão da 

música, o que consigo fazer na percussão e outras coisas mesmo; um apoio de 

contrarregra; vou ajudar, caiu isso, junta aquilo, mexe no som, faz a luz hoje. É 

tipo mais um coringa, também (informação verbal).
43

 

 

 

O outro artista é Iranilson Carneiro, o irmão mais novo de sua família, filho 

de pais separados e que traz a referência da mãe como principal incentivadora no 

processo de inserção musical, porém este incentivo ao qual ele se refere é financeiro. 

Iranilson é o único dos integrantes da banda que não sobrevive da arte; o seu relato 

demonstra que sempre se preocupou em inserir-se em outras atividades, devido à 

instabilidade do mercado musical. Com isso, a ajuda financeira da mãe para comprar seu 

primeiro instrumento e em seu sustento foi primordial para que continuasse a desenvolver 

seu trabalho artístico. Ser proprietária de um restaurante na cidade de Itapipoca tem um 

significado diferenciado, ou seja, o volume de recursos financeiros e seu significado na 

comunidade em que está estabelecida demonstram traços significativos para reflexão 

acerca do artista e suas tomadas de decisões estéticas.  
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Minha mãe tinha um restaurante, ela acabou de arrendar e veio morar aqui em 

Fortaleza, mas era bem-conceituado em Itapipoca, com mais de 20 anos de 

tradição. Eu ajudava muito lá e ela me ajudava, quando faltava cachê, eram 

muito imprevisíveis os shows. Não dá pra contar todo mês com uma renda, se 

bem que em muitas vezes era muito bom, com dez shows dava pra sobreviver, 

pagava até os outros meses sem show. Era a renda que me ajudava junto ao 

restaurante em que trabalhava com minha mãe, mas se eu fosse viver só da arte 

não daria, eu teria morrido de fome (informação verbal).
44

  

 

Iranilson Carneiro foi quem mais revelou preocupação em conseguir viver 

financeiramente do trabalho realizado da banda Dona Zefinha. Devido a essa 

instabilidade, optou por seguir a carreira acadêmica, talvez por influência do trabalho da 

mãe comerciária, preocupando-se de forma mais contundente com o mercado em que a 

banda ingressa e as formas de venda do seu trabalho. 

A instituição familiar tem grande influência sobre a escolha do músico, pelo 

seu poder de patrocinar e ajudar na carreira que escolheu (BECKER, 2008), visto que, via 

de regra, a maioria das famílias fica extremamente aflita com a instabilidade da carreira 

musical. No caso da maior parte dos artistas da banda, os pais dos músicos ajudaram não 

só financeiramente, mas também investindo tempo e promovendo o desenvolvimento de 

sua carreira, como ocorreu com os irmãos da família Leal.  

Outra característica presente nos artistas que influenciam sua permanência no 

cenário artístico é a relação estabelecida com os companheiros(as). Dos 7 integrantes da 

banda, 6 são casados, e entre estes seis 5 relacionam-se com companheiros(as) que fazem 

parte do meio artístico, entre eles(as): produtora cultural, professora de artes, 

instrumentista, cantora e cantor. Apenas a esposa de Paulo Orlando não é proveniente do 

cenário artístico; trabalha como administradora na prefeitura de Itapipoca.  

A importância da compreensão das famílias em relação às suas profissões 

traduzem um caminho percorrido por estes artistas, que se aproximam do cenário musical 

não apenas por ―aptidão natural‖, mas também por condicionamentos externos. O gosto 

(BOURDIEU, 2008) irá representar uma posição no campo social; nesse caso específico, 

o musical, será construído a partir das trajetórias sociais marcadas pelas experiências 

vividas por cada agente, porém determinadas pelos caminhos educativos e socializadora 

dos grupos, sendo, pois, produto de um processo educativo construído na família e na 

escola, e não algo inato ao indivíduo. Existe um conjunto de fatores que pode nos 
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aproximar do entendimento do ―gosto‖. No presente trabalho, compreendo a formação do 

gosto artístico dos sujeitos em questão, verificando algumas interseções que explicam 

convergências para espaços em comum e suas afinidades estéticas.  

 

2.3  FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

 

Uma das grandes características da banda Dona Zefinha é sua relação com a 

educação. Dos sete integrantes, quatro são pedagogos formados pela Faculdade de 

Educação de Itapipoca (FACEDI), da Universidade Estadual do Ceará. Os outros dois, 

apesar de não terem uma formação específica, participam de projetos culturais tendo em 

vista o ensino de confecção de instrumentos e teoria musical. Apenas Paulo Orlando é 

formado em Comunicação Social (Publicidade) pela Faculdade Evolutivo, na cidade de 

Fortaleza. 

Uma característica da banda Dona Zefinha na atualidade é seu incentivo à 

formação artística, aspecto também fomentado na Casa de Teatro Dona Zefinha, 

estabelecida na cidade de Itapipoca. Os integrantes da banda, em suas áreas específicas, 

são chamados para ministrarem cursos e oficinas relacionados ao campo musical e 

confecção de instrumentos. Sem dúvida, esta característica singular dos integrantes da 

banda aproximou-os neste processo, e a partir da mesma firmaram parcerias, optando por 

opções estéticas similares, e isso está expresso na construção do trabalho artístico do 

grupo.  

Orlângelo Leal foi o primeiro da banda dentre os quatro formados em 

pedagogia a ingressar no curso, na cidade de Itapipoca. No momento, pedagogia era o 

único curso que existia na unidade vinculado à Universidade Estadual do Ceará 

(FACEDI-UECE), em Itapipoca. O ingresso na faculdade não foi um desejo pessoal; 

realizou-se por pressões da mãe, que almejava uma formatura para o filho. Chegando lá, 

apropriou-se das discussões e revela o quanto isso foi importante para a sua formação 

como artista, principalmente ao ingressar no projeto de iniciação artística o qual foi 

financiado pela bolsa de iniciação artística na área do teatro, pelo CNPQ. O artista relata 

a importância do curso, para fomentar o seu trabalho na formação de artistas atualmente. 

Segundo o mesmo, a pedagogia lhe ensinou ― uma metodologia de ensino‖.  

 Além da formação em pedagogia, Orlângelo Leal realizou uma pós-

graduação em arte educação também pela Universidade Estadual do Ceará, em Fortaleza. 



51 
 

Para ele, tal curso foi mola propulsora para seu ingresso e discussão teórica acerca do 

Nordeste e sua representatividade simbólica, com estudos relacionados aos folguedos 

nordestinos, bandas cabaçais sob a orientação do professor universitário Oswald 

Barroso.
45

 Para o artista, estas representaram a fundamentação teórica do seu primeiro 

disco, Cantos e causos.  

O irmão Ângelo Márcio ingressou na universidade no mesmo curso de 

graduação, vinculando-se também a uma bolsa de iniciação artística. O artista expõe a 

importância do curso para os integrantes da banda, trazendo segundo ele, ―olhar 

diferencial‖ para construção do trabalho artístico. O artista, conceitua dessa forma a 

importância do curso no desenvolvimento do trabalho junto a banda Dona Zefinha. 

 

[...] uma ciência que utiliza outras ciências pra poder fazer seu conteúdo, seu 

conceito. Isso foi muito legal, porque nos abriu muitas portas assim, de poder 

estudar Filosofia, Sociologia, todas essas disciplinas que trabalham com a 

questão do conteúdo humano, o olhar, essa coisa da formação. E a arte sempre 

permeia todos esses conteúdos (informação verbal).
46

 

 

 

Orlângelo conheceu Joélia Braga na faculdade, que, ao ingressar no curso, 

concorreu à bolsa de iniciação artística deixada por Orlângelo após sua saída. Junto com 

Ângelo Márcio, começou a desenvolver diversas atividades no campo artístico vinculadas 

às atividades da bolsa. Joélia Braga explica a importância deste processo.  

 

Eu entrei na faculdade em 1998. Passou um ano e entrei pra bolsa de iniciação 

artística na área de teatro. Lá foram as minhas primeiras experiências em 

atuação e tudo. Quando foi na faculdade, eu comecei a ter contato com o teatro 

em si, aí fomos participar do festival, com teatro de verdade, que eu nunca 

tinha visto. Participando, comecei a me interessar em tocar instrumentos de 

percussão: pandeiro, zabumba, foi legal. Fui fazendo essas coisas, tocando na 

faculdade e tal. Até então eram essas as minhas atividades como bolsista 

CNPQ (informação verbal).
47

 

 

 

Através das narrativas, percebemos que a faculdade representou para estes 

artistas uma espécie de ―consagração‖ para o exercício de sua atividade artística e 

educativa. Para Orlângelo, a instituição lhe proporcionou bases teóricas para a prática da 

atividade educativa que realiza no cenário artístico. Já para Ângelo Márcio, o estudo de 
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teorias sociais lhe deu uma competência (BOURDIEU, 2008) para que refletisse de forma 

diferenciada sobre o cenário artístico, modificando seu ―olhar‖ e permitindo que 

exprimisse esse conhecimento em seu trabalho artístico.  

A faculdade trouxe Joélia definitivamente para o universo artístico, a partir da 

bolsa de estudos, do aprendizado desenvolvido na prática do teatro. Dessa forma, a 

faculdade representa para eles ponto significativo no processo de ―amadurecimento 

artístico‖. A certificação escolar é explicada por Bourdieu (1998) a partir da busca dos 

agentes sociais por autoridade que os legitimem a atuar no mundo social. Essa 

certificação foi passada à banda Dona Zefinha por meio dos trabalhos que foram se 

construindo no campo educacional, o qual a banda traz como referência em seu trabalho 

artístico, expressando-se também nos discos, shows e composições da banda.  

O quarto pedagogo integrante da banda é o baterista Iranilson Carneiro. 

Apesar de relatar conhecer Orlângelo desde a faculdade, a sua aproximação se deu a 

partir de Joélia Braga, já que Iranilson é primo da artista. Na faculdade, pesquisou a 

interseção entre a arte-educação e a música. Sua monografia de graduação revela o 

interesse do artista pelas atividades artísticas que estavam sendo realizadas em Itapipoca. 

Iranilson afirma:  

 

Um grupo de percussão de Itapipoca que fui avaliar como era o 

desenvolvimento sociocultural dos alunos através dessa atividade percussiva 

musical. Depois, segui ainda pesquisando o mesmo grupo, que se vinculou a 

um ponto de cultura lá em Itapipoca, o Galpão da Cena, que é do Gerson 

Moreno, do Balé Baião. Eles desenvolvem também atividades na área da dança 

(informação verbal).
48

 

 

 

Foi o único da banda, que seguiu a carreira acadêmica e, no momento desta 

pesquisa de tese, realizava dois mestrados acadêmicos simultaneamente, o primeiro pela 

Universidade Federal do Ceará, na linha de Currículo e Ensino, e o segundo em Artes da 

Cena, no Instituto de Artes da Unicamp. Reside desde 2011 em Fortaleza, e além das 

atividades da banda Dona Zefinha trabalha com formação artística. Sendo assim, para o 

artista, uma das marcas da banda Dona Zefinha. 

  

[...] a gente tem o trabalho de formação também, circulamos dando oficinas, 

cada um na sua área, Orlângelo com teatro, Márcio também, Paulo com 

produção, Joélia com figurino. Eu vou dando oficina de bateria e percussão, 
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Vanildo de flauta, construção de instrumentos, Samuel dá oficina de flauta 

doce, violino. É bem diversificado (informação verbal).
49

 

 

 

Podemos perceber, à luz de Bourdieu, que é reservado para o diploma escolar 

um elevado poder simbólico, ―fixando‖ disposições, como no caso da banda Dona 

Zefinha, a partir do papel de educador no cenário artístico. Trata-se de uma delegação 

simbólica por meio da qual atividades como as práticas educacionais exercidas pelos 

integrantes da banda Dona Zefinha são legitimadas, tendo em vista sua formação. 

Segundo Bourdieu (2008, p. 31), ―[...] o diploma aparece como uma garantia da aptidão 

para adotar uma disposição estética‖. A inserção na faculdade de pedagogia para muitos 

destes artistas não se constituiu como um desejo, e sim como única alternativa possível, 

em Itapipoca, de ingresso no ensino superior. Porém, a formação em pedagogia trouxe 

para estes artistas disposições fundamentais para a construção de seu trabalho artístico na 

banda Dona Zefinha. 

Vanildo Franco, percussionista da banda, não tem formação específica em 

curso superior, porém Orlângelo Leal relata: ―Ele é o mais pedagogo de todos nós. 

Honoris Causa‖. Ele afirma isso devido ao amplo currículo do artista na educação de 

jovens, especificamente na confecção de instrumentos e ensino musical. Ingressou na 

Escola de Música de Guaramiranga com 12 (doze) anos e narrou que, devido ao seu 

destaque, foi convidado por seu professor para ser monitor do curso: 

 

Iniciei estudando pífanos e logo me destaquei dos demais e fui convidado pelo 

meu professor a ser monitor dele a partir daí fui me aprofundando e nas duas 

áreas tocar e ensinar foi um processo natural (informação verbal).
50

 

 

 

Em seu relato, Vanildo descreve que, apesar destes cursos realizados na 

adolescência — que lhe deram base para iniciar na carreira artística — considera-se um 

―autodidata‖, e que foi dentro do campo musical, na prática, que desenvolveu de forma 

mais específica seu aperfeiçoamento no cenário musical.  

 

Eu acho que a música é a linguagem mais abrangente que o ser humano 

consegue desenvolver sensações, transmitir mensagens. É a linguagem que 

mais abraça; a mais democrática, porque não existe uma coisa que defina algo. 

A música não caminha, ela é vários caminhos. Não é porque você é um 

estudioso da música que vai conseguir emocionar alguém, não é uma 

pessoa que vem do conservatório, que estudou tantos anos, que consegue 
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emocionar. Na verdade, uma pessoa que nunca estudou, mas consegue 

transmitir aquele sentimento de vontade e consegue, sem conhecimentos 

teóricos. [...]. Na área da música, minha formação básica é muito mais ligada à 

cultura popular, os meninos também. Eu sou autodidata, então, foi dentro de 

pesquisas no campo, conhecendo pessoas, tentando, fazendo, errando. É mais 

nesse sentido. Acho que minha experiência maior nesse campo foi dentro da 

banda mesmo, que foi desenvolvida e aumentou muito mais quando participei 

desse processo da banda de criação. Poder estudar, experimentar, errar, ver o 

que funciona, como é a reação da plateia com aquilo que eu criei, refazer 

quando não dá certo, é mais nesse sentido. Todo esse know-how desse tempo 

todo vai acumulando conhecimento e a gente vai vendo quais os caminhos 

mais curtos; já vai sabendo como lidar com isso (informação verbal).
51

 

 

 

A narrativa de Vanildo Franco demonstra uma característica bastante presente 

dos músicos inseridos no cenário artístico. Poucos são os que se especializam e 

aprofundam-se teoricamente no campo musical, realizando formação específica a partir 

de um curso superior em música ou conservatórios. Para muitos deles, a formação muitas 

vezes representa uma atividade desnecessária, que poderia desvirtuar os objetivos e o 

desenvolvimento da carreira. Porém, Vanildo Franco apesar de ter tido um aprendizado na 

prática e ocorreu de forma diferenciada dos outros artistas da banda, pois se deu a partir 

de estágio que lhe permitia acompanhar o trabalho de músicos profissionais. Apenas ele e 

Samuel Furtado sabem ler partituras na banda Dona Zefinha, por exemplo.  

Além de Vanildo Franco, Samuel Furtado, apesar de não ter uma formação 

específica no ensino superior, realiza também trabalhos relacionados à educação musical. 

Assim como Vanildo, aprendeu na prática, porém com orientação de músicos na igreja a 

qual se vinculou em sua infância. Aprendeu a tocar violino, instrumento que lhe deu 

bases para o aprendizado da rabeca, com a qual contribui na banda Dona Zefinha. 

Ao chegar em Itapipoca junto com sua família, passou em um concurso da 

prefeitura para se inserir na banda municipal. Além disso, desde 2008 participa de um 

projeto social na cidade de Itapipoca denominado de Unisol.
52

 Este projeto atua com 

crianças de 8 a 18 anos no ensino de instrumentos musicais de sopro e cordas. Segundo o 

artista, atualmente trabalha com 60 crianças, porém 300 crianças já passaram por esta 

formação em Itapipoca, que acontece três dias por semana na Universidade Aberta do 

Brasil (UAB). Além disso, o artista ensina e confecciona rabecas.  

Com isso, percebe-se a característica presente nos artistas que compõem a 
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banda Dona Zefinha. A maioria de seus componentes, independentemente da existência 

de uma formação ―oficial‖, realiza trabalhos no campo da educação, trazendo para a 

banda, portanto, um capital cultural específico, uma posição ocupada no espaço social e 

um respeito junto à classe artística e ao público em geral. A maior parte dos artistas, além 

da banda, trabalha como docente. Conforme Becker (2010), muitos artistas preferem 

trabalhar como professores ou exercer uma profissão liberal porque isso permite que 

possam gerir o tempo, e isso se adequa muito bem à realidade dos artistas da banda.  

O artista Paulo Orlando foi o único que se inseriu no curso de Comunicação 

Social no campo específico de Publicidade e Propaganda pela Faculdade Evolutivo. Foi o 

único dos irmãos que viajou para Fortaleza para cursar a faculdade; com isso, distanciou-

se um pouco da banda, pois após a conclusão do curso o artista ter trilhado ―outros 

caminhos‖ no cenário artístico, o de produção cultural. 

 
Eu terminei a faculdade em 2005. [...]. Eu fiquei em Fortaleza até 2010 e me 

distanciei de alguns trabalhos, porque fui experimentar outras coisas em 

Fortaleza. Eu me enveredei na produção cultural. Trabalhei para produção de 

vários festivais, bienal do livro, mestres do mundo, música de câmara, feira da 

música. Estava em processo de formação ainda. Trabalhei para o Governo do 

Estado durante 6 anos, pra SECULT, em duas gestões, passei de uma pra outra 

(informação verbal).
53

 

 

 

 

O artista traz como contribuição para a banda a formação como publicitário e 

a experiência existente dentro do campo da produção cultural, trabalhos desenvolvidos 

por ele na produção de eventos culturais quando ficou ausente dos trabalhos da banda 

durante sua estadia em Fortaleza.  

Tendo em vista uma compreensão mais geral do percurso da banda, foi 

construído um esquema que revela a formação de cada um dos participantes. Verificarei 

que dos 7 entrevistados apenas Vanildo Franco e Samuel Furtado não chegaram a 

ingressar na universidade. Apenas Orlângelo Leal e Iranilson Carneiro conseguiram fazer 

um curso de pós-graduação.  

Vejamos a tabela: 
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Tabela 2 - Artistas e formação acadêmica 

     Artista        Graduação/ Formação                Pós- Graduação 

 

Orlângelo Leal 

Faculdade de Educação (FACEDE) 

(Universidade Estadual do Ceará) 

 Curso: Pedagogia 

- Curso pelo Colégio Teatral com 

Duração de 2 anos de Direção Teatral 

 

Pós-Graduação em  

arte-educação (UECE) 

 

Ângelo Márcio Faculdade de Educação (FACEDE) 

Universidade Estadual do Ceará 

Curso: Pedagogia 

 

 

Joélia Braga 

Faculdade de Educação (FACEDE) 

Universidade Estadual do Ceará 

Curso: Pedagogia 

 

 

 

Iranilson Carneiro 

 

Faculdade de Educação(FACEDE) 

Universidade Estadual do Ceará 

Curso: Pedagogia 

Cursa dois mestrados acadêmicos: 

Universidade Federal do Ceara (UFC)  

Linha: Currículo e Ensino 

Universidade de Campinas (UNICAMP) 

Linha: Artes da Cena 

 

 

 

 

Paulo Orlando 

Comunicação Social 

Área de Publicidade e Propaganda 

Faculdade Evolutivo 

- Curso de Teatro, duração de 1  

Ano  

 

 

 

Vanildo Franco 

Não tem formação superior. 

Amplo currículo na educação de jovens 

sobre confecção de instrumentos e  

ensino musical. Ingressou na  

Escola de Música de Guaramiranga onde 

atualmente é coordenador e professor. 

 

 

Samuel Furtado Não tem formação superior.  

Atua como professor de música 

 para 60 crianças em  um projeto 

 social em Itapipoca. 

 

Fonte: Esquematizado pela autora. 

 

Estas informações nos levam a refletir, com base em Becker (2010), que 
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muitos artistas são autodidatas.  Segundo o autor, no mundo da arte, a formação escolar é 

pensada como algo desnecessário, sem muita importância para a carreira a que visam. Os 

músicos aprendem a tocar sozinhos seus instrumentos, esforçando-se para reproduzir de 

ouvido as músicas escutadas em discos, sem a ajuda de professores ou recorrer a qualquer 

tipo de manual específico. Observei que nenhum dos artistas da banda recebeu uma 

formação especializada, pois nenhum fez faculdade de música.  

Apenas Vanildo Franco realizou cursos específicos no campo musical, e dos 

artistas é o que mais se aproxima do ensino tradicional da música. Contudo, a maneira 

informal de aprendizado é um processo que mergulha no universo do outro, o ―brechar‖ 

acordes, olhar o jeito do outro tocar, sendo uma prática ligada muitas vezes à tradição da 

música popular; as maiores ligações de aprendizagem musical na trajetória destes artistas 

originam-se por meios dos amigos. Conforme Becker (2010), artistas que não passam por 

uma educação artística formal e aprendem com os amigos e com o próprio cotidiano 

tendem a reproduzir o cenário que está posto no campo artístico, pois adaptam suas 

canções às obras existentes como modelos. 

O conjunto de experiências musicais informa um percurso de aprendizagem. 

Neste sentido estamos desvendando um currículo que não estava muito claro. Esses 

aspectos do processo de aprendizagem que por vezes são deixados de lado guardam 

grande força formadora que advém do contato entre os pares, proporcionando uma troca 

que atua como estruturante das formas de apreensão da realidade. A escola, a família, os 

contatos com outras pessoas de interesse comum foram uma estrutura de relações que são 

transmitidas de prática a prática, que não se vê como algo aprendido, explicando-se por 

muitas vezes pelo suposto ―talento‖ fazendo parte de uma ―pedagogia do silêncio‖, nas 

palavras de Bourdieu (1998).  

 

2.4 HABITUS MUSICAL  

 

A socialização musical é bem representativa de jovens integrantes de bandas 

musicais diversas, pois vínculos são estabelecidos e, neste momento, apreende-se uma 

pluralidade de gostos e inclinações desses artistas. Pôde ser observado, na trajetória dos 

integrantes da banda Dona Zefinha, uma diversidade de estilos componentes em sua 

formação musical. O debate nas linhas posteriores terá base neste enfoque.  

 As décadas de 1980/1990, contexto histórico no qual os artistas da banda 

Dona Zefinha estavam inseridos na adolescência, marcaram um momento de grandes 



58 
 

movimentações artístico-juvenis, e o Ceará não ficou à margem desse processo. Primeiro, 

com os punks, com sua musicalidade de forte conotação de movimento social que 

carregava em si uma organização contrária ao sistema capitalista. Depois, com o hip-hop, 

jovens dançarinos de break, cantores de rap, em contato com pessoas do movimento 

estudantil e popular, surgem com o objetivo de congregar jovens amantes da arte e dar-

lhes uma conotação política.  

Em Fortaleza, por exemplo, nos anos 1980 (DAMASCENO, 2011), surge 

primeiro o break. Eram muitos dançarinos anônimos rodopiando nas praças, nas escolas e 

nos bairros periféricos. Apesar de ter sido o break o primeiro movimento a surgir em 

Fortaleza, outros elementos estavam a ele agregados, como o grafite e o rap. Orlângelo 

Leal, criador da banda Dona Zefinha, relata a importância do rap e do funk em sua 

trajetória musical.  

 

Comecei a gostar de musica através do rap e do funk. No final dos anos oitenta 

dancei break. Depois veio a época do rock através do skate. E os festivais me 

incentivaram a conhecer a música brasileira. Primeiro, Elomar, Xangai, Vital 

Farias e Geraldo Azevedo. Eu ganhei um disco de um tio: ―Cantoria‖. Fiquei 

encantado. Depois, curioso, fui buscar Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, 

Alceu Valença e outros grandes nomes da música nordestina. Eu já tinha 

aprendido a tocar violão e, para melhorar os estudos como instrumentista, 

pesquisei a Bossa Nova (João Gilberto, Tom Jobim, Vinicius de Moraes) e a 

MPB (Gilberto Gil, Caetano, Tom Zé). A banda de rock acabou, e eu me 

dediquei ao teatro. Passei uns quatro anos sem atuação pública na área de 

música (informação verbal).
54

 

 

 

Conforme Orlângelo, a aproximação musical consolidou-se por meio desses 

movimentos juvenis que tinham como base uma ―contestação social e política‖.  Dessa 

forma, o objetivo neste momento é refletir sobre os espaços ocupados pelos artistas no 

início de sua trajetória e a rede de relações que foi se estabelecendo em termos políticos, 

artísticos e sociais.   

O artista relata que essas movimentações artísticas chegavam ao município de 

Itapipoca por meio de influências do que já estava acontecendo na capital – Fortaleza – e 

por influxos dos meios de comunicação: ―Tudo chegava a Itapipoca pelo filtro da TV‖.  

A geração da banda Dona Zefinha, nascida por volta do início da década de 

1980, foi muito influenciada também pelo rock. Em 1985, o rock nacional e internacional 

se concretizou no mercado brasileiro (BRANDÃO, 1990), diante das crises sociais e 

políticas que ocorriam no país, tornando-se uma das formas de crítica do jovem brasileiro 
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em relação à realidade social. Orlângelo Leal revela este momento em sua trajetória 

artística e a relação que estabeleceu com o break e o rock em Itapipoca, período que ele 

denomina de ―anarquia na juventude‖. 

 

Nos anos noventa eu recebia toda influência da televisão; existia uma cena, 

onde tudo ao mesmo tempo agora era possível, eu andava de skate, dançava 

break e tinha uma banda de rock, a Plebe Juvenil; além disso, também passei 

uma época pichando, era moda anárquica da juventude rebelde. Tudo chegava 

à Itapipoca pelo filtro da TV (informação verbal).
55

 

 

 

A narrativa de Orlângelo Leal mostra como as informações eram recebidas 

pela juventude de Itapipoca. A televisão naquele momento representou um importante 

meio de difusão da música por meio das novelas (VICENTE, 2004). Além disso, a mídia 

escrita também dispensou enorme atenção a este gênero musical, o rock, graças, além dos 

jornalistas, à participação de artistas na elaboração de matérias para revistas, 

paralelamente à ligação de muitos grupos com o meio universitário.  

Nesse contexto, houve uma ―explosão do rock nacional‖; as gravadoras 

colhiam sua matéria-prima no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Sul e em 

Brasília principalmente. Nessa época, quase ninguém estourou fora desse eixo, em que 

predominavam nomes como Paralamas do Sucesso, Legião Urbana e Titãs, que 

representavam, assim, ―a menina dos olhos da indústria fonográfica‖ naquele momento. 

De todos os segmentos musicais, constituídos ou evidenciados ao longo dos anos 1980, o 

rock foi, sem dúvida, o mais importante (VICENTE, 2004). É nesse contexto que 

Orlângelo Leal revela suas primeiras aproximações com o campo musical: ―Tocava em 

casa, influenciado pelo rock dos anos 1980‖, relatou o artista. Dessa forma, ele criou uma 

banda de rock no início de sua trajetória musical chamada Plebe Juvenil, no começo dos 

anos 1990. Segundo o artista, ―[...] era sagrado estar todos os jovens, todos os domingos, 

ouvindo rock dos anos 1980‖.  

Outro integrante da banda, bastante influenciado por esse gênero musical, foi 

Iranilson Carneiro. De acordo com ele, sua gênese musical era o rock. Ele contou que 

andava de preto pelas ruas de Itapipoca, que era filiado a um partido, inserido num 

movimento estudantil; contudo, descreve uma característica fundamental em sua 

narrativa: ―Sempre com uma tendência para rebeldia‖.  
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Toquei muito também na noite, em Itapipoca, com MPB. Tocava em 

restaurante, pizzaria, tive quatro anos de experiência, onde tive maior contato 

com o repertório da música popular brasileira, rock e tudo. Foi muito bom pra 

mim, uma experiência importante. [...]. Em1998, comprei esse instrumento (a 

bateria) e formei um grupo de pop rock em Itapipoca chamado Normais 

Demais, só baixo, bateria, guitarra e voz. Esse grupo durou de 1998 até 2001, 

eu já com os Bufões
56

, que éramos eu e Orlângelo (informação verbal).
57

 

 

 

A rebeldia e a contestação política e social são elementos elencados pelos 

artistas para expressar esse momento em sua trajetória musical. Isso porque o rock tinha 

essa representatividade – de expressão e manifestação da juventude. Além da música, as 

vestimentas eram marcas expressivas de representação. Orlângelo expõe que naquele 

momento, além de fazer pichações nas ruas de Itapipoca, ―andava de blusa curta e calça 

rasgada‖. Já Iranilson Carneiro declara: ―Eu gostava de rock, de sair de preto‖.  

O percussionista Vanildo Franco também elencou o rock como uma de suas 

primeiras influências no campo musical. Porém sua experiência com o gênero já se 

constituiu desde sua atuação como cover da banda Nação Zumbi e Chico Science, 

originária de Pernambuco, até porque os instrumentos tocados pelo artista são os pífanos 

e a percussão, elementos estes ausentes de uma banda de rock tradicional: ―[...] eu tive 

uma banda de rock lá também, na época da adolescência, que fazia cover do Chico 

Science. Acho que passei três anos com essa galera, aí depois entrei na Dona Zefinha‖. 

(Vanildo Franco, 2013) 

 Ao lado do rock, outro gênero musical de caráter contestatório é o reggae,   

mencionado na fala de Ângelo Márcio, quando indagado sobre suas primeiras inspirações 

musicais: ―Eu durante muito tempo ouvi muito reggae, ouvia muito reggae mesmo...‖.  O 

reggae representou também outro momento de manifestação da juventude na produção de 

um ritmo que encarnava a rebelião negra (DAMASCENO, 2011), cujo grande expoente é 

Bob Marley. Este estilo mundial na música representou uma importante forma de 

contestação étnica e principalmente contrária ao capitalismo, trazendo ideais de paz, 

igualdade, negritude para os repertórios juvenis. 

Pensar sobre a inserção desses artistas por meio de uma sociabilidade musical 

tendo como influências o rock e o reggae traz algumas manifestações convergentes em 

torno da interpretação da trajetória dos integrantes da banda Dona Zefinha, em termos de 

estilos, gostos e formas de inserção no cenário artístico musical. Trazendo a reflexão de 
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Lima Filho (2010), o autor narra a forma de sociabilidade na comunidade roqueira de 

Fortaleza. Nesta discussão, expõe a relação entre agrupamentos externos ao rock, dentre 

eles o reggae, e traz a representatividade do intitulado ―forró eletrônico‖ como palco de 

discussão e tensões, como perspectivas coincidentes desses grupos, rock e reggae, os 

quais teciam críticas a esse gênero musical. 

As narrativas dos artistas da banda Dona Zefinha mencionam o rock e o 

reggae como momento de sociabilidade musical no início da carreira. Eles também tecem 

críticas às bandas de forró eletrônico. Orlângelo relatou que nos anos 1990 a cidade de 

Itapipoca estava permeada por este gênero musical, o forró eletrônico. Ao ser questionado 

sobre existir alguma aproximação sua com essas bandas, respondeu categoricamente de 

forma negativa: ―Saí da banda Plebe Juvenil por ter virado uma banda de forró‖. Além de 

Orlângelo, Iranilson Carneiro e Vanildo Franco demonstram sua posição em relação a 

este gênero musical.  

 

Tenho uma visão mais humana, menos mercadológica. Eu vejo a arte como 

uma saída pra humanidade, como uma forma de humanizar as pessoas e torná-

las mais sensíveis, pra se relacionarem melhor. Não é viver de arte, mas viver 

com arte e viver bem. Acho que devia ser vista assim por todo mundo. Não 

uma arte descartável; a que não tem essa preocupação, pra mim, não é arte. 

Vou citar aqui exemplos, mas uma banda de forró pra mim não é arte, você 

não pode chamar aquilo de arte. Já o trabalho da Dona Zefinha você pode, 

você vê que tem arte aqui acontecendo, porque existe a pesquisa, a criação, a 

preocupação social e política, cultural, esse resgate de coisas tradicionais, 

expressões das nossas manifestações, que existe essa vontade de ensinar as 

crianças. Arte é vida, tem que ser vista assim, como forma de humanizar. Cada 

vez, estamos precisando mais dela pra afastar as pessoas da violência, da 

droga, tornando-as mais sensíveis e próximas. Eu acho que é isso (informação 

verbal).
58

 

 

O que o mercado atualmente vende? Música com melodias simples, arranjos 

simplificados, refrão chiclete que gruda na cabeça e a pessoa sai cantando. Eles 

estão preocupados com isso, nós não. Então, existe um mercado paralelo que 

absorve o trabalho que a gente faz. [...] existe um mercado pra isso, com outra 

abordagem, não tem as mesmas cifras de um mercado convencional, mas em 

compensação está dentro daquilo que a gente quer como banda: ser 

reconhecido pelo trabalho artístico, não porque vendeu, tocou tantas [sic] 

milhões de vezes nossa música na rádio, mas reconhecido porque faz um 

trabalho artístico de qualidade. Existe um mercado que corre paralelo a 

esse mercado convencional, aí tem pessoas produzindo, estúdios gravando, 

bandas tocando, festivais sendo realizados que estão dentro dessa linha do 

nosso trabalho  (informação verbal).
59

 

  

Sobre as bandas de forró, eu não tenho nada contra, acho que representam uma 

forma de manifestar, de fazer; minha grande questão é só contra o monopólio 

tanto dos governos como dos empresários; eles pegam um ritmo e depois 
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tudo mais é esquecido, como se nada mais existisse. Então todas as festas, 

todas as rádios, todas as TVs, tudo! Vira uma epidemia, e a música está a 

serviço de ganhar dinheiro, não está a serviço de ser só música, e acho ruim 

esse aspecto. Também em outros estados do Brasil, pessoas que são dominadas 

pelo sertanejo, pelo pancadão, ou seja, onde estiver essa indústria de massa 

acho que ela empobrece bastante, porque fica só esse tipo de oferecimento 

musical enquanto uma grande maioria de outras pessoas que fazem músicas 

diversas de outros estilos não tem acesso. Não pode tocar a música numa rádio, 

não é convidado para programa de TV, não vai ter show nem festa em que o 

cara possa trabalhar.   

informação verbal).
60

 

 

Nestas narrativas, os artistas trazem a referência ao forró eletrônico como 

uma ―expressão mercadológica‖. No cenário artístico, a questão da mercantilização é de 

uma forma geral criticada pelo senso comum. Muito se discute sobre a grande 

diferenciação entre arte ―verdadeira‖ e arte ―comercial‖, aspecto analisado por Bourdieu 

(2008) como uma luta para adquirir um capital simbólico por parte dos profissionais da 

arte. O autor afirma que no interior do campo uma série de narrativas se constitui como 

forma de demarcar seu lugar no campo, estabelecendo, assim, limites. Neste sentido, o 

campo musical é permeado de um jogo de posições, lutas e trocas simbólicas; o valor da 

obra de arte é definido não somente pela concorrência entre agentes, mas também pelos 

conflitos entre agentes que ocupam posições diferenciadas no desenvolvimento de 

produtos. O campo artístico em específico traz em sua narrativa uma pretensa crítica à 

lógica econômica, em detrimento da obra artística, exposta por Bourdieu (1996) como 

―autenticidade do desinteresse‖. Esse discurso está presente em amplos setores do meio 

artístico e se traduz na fala dos artistas da banda Dona Zefinha.  

Por meio dessa análise realizada sobre a constituição do habitus musical 

desses artistas, percebe-se a importância de retratá-los enquanto expressões da 

sociabilidade constituída em seu percurso. Compreendo que esses processos de 

identificação de gêneros musicais e aproximações políticas não são fixos e que fazem 

parte de um contexto; contudo, cumprem importante função no processo de compreensão 

da constituição da socialização desses artistas. A partir dos vínculos ou das afinidades, 

tenta-se apreender a pluralidade de gostos ou inclinações dos pesquisados. A captação dos 

vínculos de amizade é uma importante forma de estudar as transformações e/ou 

reorganizações das disposições presentes na trajetória dos músicos componentes da banda 

Dona Zefinha.  
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2.5 DIVISÃO DO TRABALHO NA BANDA 

 

Becker (2010) já havia descrito que para a realização de qualquer obra de arte 

são necessários recursos tanto materiais quanto humanos, e nessa perspectiva ―[...] todas 

as artes baseiam-se numa ampla divisão de trabalho‖ (BECKER, 2010, p. 37). Para a 

realização de uma atividade artística no cenário musical tornam-se necessárias à execução 

de diversas atividades, além das composições musicais e de músicos no gerenciamento 

dos instrumentos necessários, outras atividades que se tornam imprescindíveis para a 

existência de uma obra de arte, como a publicidade e a venda de shows, a gestão da 

banda, o financeiro, o marketing, a produção, que representam funções que necessitam de 

pessoal para que os artistas possam desenvolver seu trabalho.  

Porém a banda Dona Zefinha não dispõe de recursos humanos para a 

execução de todas essas funções. Além da criação e do manuseio de instrumentos 

musicais, os músicos precisam gerenciar seu tempo para realizar as atividades necessárias 

a qualquer obra artística. Este tópico se propõe a refletir sobre a divisão do trabalho na 

banda Dona Zefinha.  

 A Casa de Teatro Dona Zefinha é onde se localiza o escritório da banda. A 

ideia da Casa de Teatro partiu de Orlângelo e sua esposa, Joélia Braga, tendo em vista a 

necessidade de organização do material da banda, dentre eles, figurino e instrumentos. 

Além de ser um local para ensaio das músicas e peças teatrais, todos esses materiais 

ficavam alojados anteriormente na residência particular do casal.  

Além disso, Paulo Orlando retrata a importância da consolidação da Casa de 

Teatro como espaço de identificação com a cidade de Itapipoca. Podemos perceber pela 

narrativa de Paulo a preocupação da banda Dona Zefinha em fincar seu trabalho na 

região, que cresceu, e uma identificação dos integrantes com o local de origem. Isso nos 

faz pensar sobre o significado que a banda procura transmitir em seu trabalho artístico. 

Apesar de viajarem, dialogarem com outras culturas e inserirem elementos diversos em 

suas criações, o retorno ao local de origem representa um dos símbolos característicos 

que se expressam no trabalho artístico da banda. A Casa de Teatro, de certa forma, 

representa essa ligação da banda com sua origem.  

 

A Casa meio que criou isso, um know-how de fincar os pés na cidade e dizer: 

nós somos daqui, levamos o nome da nossa cidade, queremos produzir, 

continuar nossos trabalhos, sem deixar de lado os lugares que a gente quer ir, e 
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vamos tentar fazer umas parcerias. Primeiro, vamos criar um edital, pensando 

na casa: SECULT, do Estado, ganhamos; depois FUNARTE (informação 

verbal).
61

 

 

 

A Casa de Teatro é um local bem aconchegante; é ampla, tem um muro verde 

e fica no centro de Itapipoca, bairro Jenipapo, e existe desde 2011. Estrutura-se com 

quatro cômodos: o primeiro serve como escritório para a banda, tem computadores, 

quadro branco, telefone e impressora. No segundo encontram-se o acervo físico da banda, 

figurinos e instrumentos. O terceiro cômodo serve como um local de hospedaria – nele há 

dois beliches e espaços para colocar redes e colchões para que sirva como dormitório dos 

artistas visitantes. Esse espaço foi montado porque muitos grupos que se apresentam na 

casa são oriundos de outras cidades e outros estados, além dos artistas vindos de fora do 

Brasil – da Colômbia, da Argentina, do Canadá... O quarto cômodo é o alpendre da Casa, 

bastante amplo, onde existe um espaço para o camarim, ao lado um local em que ocorre a 

exibição dos espetáculos, que consegue suportar em torno de 92 lugares. Neste local já 

realizaram mais de cinquenta exibições. Na imagem a seguir, podemos visualizar a 

sacada da Casa de Teatro. 

Ilustração 3 - Casa de Teatro Dona Zefinha 

 

Fonte: Arquivo pessoal da banda Dona Zefinha. 
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 O espaço é alugado; o dinheiro para sua montagem foi conseguido por 

intermédio de edital
62

 concorrido pela banda. A busca por editais faz parte do trabalho 

diário dos irmãos da família Leal: Orlângelo Leal, Paulo Orlando e Ângelo Márcio. A 

política de editais tornou-se um dos principais mecanismos de financiamento à cultura no 

país na última década. É por meio desse recurso que muitas atividades da banda são 

desenvolvidas, tanto as atividades e a manutenção da Casa de Teatro como os CDs 

produzidos pela banda Dona Zefinha e os shows.  

Essa proposta tem como marco regulatório diferencial na política cultural 

brasileira o repasse direto de verbas para um projeto proposto que proporciona, dessa 

forma, incentivos para aqueles agentes que não conseguiam viabilizar seu projeto no 

mercado cultural, como acontece com a banda Dona Zefinha. Acompanhando as 

mudanças ocorridas no campo da cultura no país, os agentes culturais no Ceará passam a 

conviver com os editais como fonte fundamental para a execução de projetos. A partir dos 

recursos do Fundo Estadual de Cultura, passam a garantir uma política de editais 

democratizando o acesso aos recursos para todo o Estado, tendo como beneficiados: 

artistas, produtores e pesquisadores. A maior parte dos shows da banda Dona Zefinha é 

realizada em centros culturais, festivais, governos municipal, estadual e federal, em seus 

eventos. Dessa forma, Vanildo Franco explica como os produtos artísticos são pensados e 

como ocorre a inserção destes nos inúmeros editais lançados em âmbito municipal, 

estadual e federal a partir da elaboração de projetos. 

 

Pra mandar um projeto não é simplesmente ter a vontade, você tem que 

compreender que tem de ter uma boa fotografia, um bom vídeo, um bom 

argumento pra que o seu projeto entre, um material gráfico bem elaborado. Isso 

é o básico. Aí, vai contar com a sorte de irem com sua cara e lhe botar também, 

mas o principal é ter um bom produto. Se não tenho um bom produto, não vou 

ter um bom argumento, se não tiver boa fotografia, o cara não vai querer botar 

meu trabalho no festival. Então, parte pra uma base muito sólida. Tem que ter 

produto bom. Hoje em dia não dá pra mandar material numa folha ofício pra 

um projeto que você quer entrar. O sujeito já vai olhar e dizer que não está 

legal, já julga, então, é um cartão de visita muito importante. Tenho um bom 

produto a ser apresentado, como posso fazer isso, quais os canais, as 

linguagens? Tenho que ver cinema, conhecer um pouco de artes plásticas, pra 

poder contribuir com esse produto também, não é só conhecimento musical. 

Por isso, a gente vive nesse processo constante de pesquisa, de estudo, pra 
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poder contribuir com o processo de criação e, no caso, o resultado final, que é o 

produto artístico informação verbal).
63

 

 

Como a banda Dona Zefinha realiza diversos trabalhos em diferentes espaços 

artísticos, música, teatro de rua, espetáculo infantil, circo, gestão cultural, consegue se 

inserir em várias propostas de editais, sendo estes uma das bases principais de seu 

financiamento.  

O núcleo dos irmãos Leal é responsável pelo gerenciamento da banda, 

realizando trabalho administrativo referente ao pagamento dos artistas, às cobranças, à 

contadoria. Tudo é gerido pelos irmãos Paulo Orlando e Orlângelo Leal, que moram em 

Itapipoca. Para Ângelo Márcio, ficam os encargos de criação dos conteúdos gráficos, das 

capas dos CDs, dos flyers de divulgação. 

A produção cultural também é de responsabilidade do coletivo musical, 

inicialmente sob os encargos de Orlângelo Leal, e atualmente sendo desenvolvida por 

Paulo Orlando. Porém nem sempre foi assim. A banda, no início de sua carreira, tinha 

uma produtora cultural, Thaís Andrade, que ficou responsável por esse trabalho de 2001 a 

2009. Orlângelo explica a importância desse processo, pois na banda ele é o responsável 

pela criação e direção dos espetáculos. Com isso, teve de assumir mais essa função, 

necessária para sobrevivência da banda no cenário artístico.  

 

A Thaís fazia o trabalho dela, ela já tinha essa expertise de fazer produção; eu 

tinha que acompanhar isso com ela. Ela me ligava sempre pra saber se ia de 

avião ou de carro, sempre eu estava por trás do bastidor da produção pra 

decidir o que fazer e o que não fazer, porque toda hora você tem que estar 

tomando decisão. Hoje, a gente se considera empresário do meio artístico, 

forçadamente, porque eu só queria tocar violão, mas não dá, porque tem que 

pagar as contas todo mês. Se você não gerar dinheiro e não tiver essa visão 

empresarial que eu tive de adquirir, foi a Thaís que me ofereceu e oportunizou. 

Tive que aprender a ser gestor de um lugar, esse lugar é o grupo (informação 

verbal).
64

 

 

Orlângelo assume o papel de compositor, cantor, ator e diretor dos 

espetáculos, além de administrar a gestão da banda. Paulo Orlando, além de ser ator, 

assume o papel de gerenciador financeiro e produtor cultural. Ângelo Márcio, além de 

também ser ator e percussionista, é responsável pelo material de divulgação da banda. 

Percebemos que os artistas realizam funções múltiplas, porém esse ofício não se restringe 

aos irmãos.  

Outra atividade desenvolvida pelos integrantes da banda está ligada às redes 
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sociais, que se tornaram elementos de divulgação de seus trabalhos. A banda tem uma 

fanpage e um site, constantemente alimentados com a proposta de espetáculos e os locais 

de sua exibição. Essa função fica sob o encargo de Joélia Braga, que é responsável 

também pelos registros fotográficos das apresentações tanto da banda como da Casa de 

Teatro, além de ser a figurinista, costureira, atriz e percussionista da banda. Iranilson 

Carneiro é o baterista da banda. Além disso, contribui ao lado de Vanildo Franco, o 

pifeiro, e Samuel Furtado, o rabequeiro, na promoção de novos arranjos e novas 

sonoridades para a banda. Estes artistas revezam-se, quando necessário, e, dependendo do 

espetáculo, ajudam na montagem e no registro por meio de fotos.  

Isso significa que são os próprios músicos que se responsabilizam tanto pela 

divulgação e promoção da banda como também pela gestão da carreira musical do 

conjunto.  Num cenário dessa índole, se é verdade que cabe à banda todo o trabalho de 

produção de eventos, dos discos, do merchandising e da imagem, não é menos verdade 

que no fim é esta que retém todos os lucros. 

Confesso que, ainda assim, essa divisão do trabalho da banda foi um dos 

aspectos que mais me causaram espanto. Quando esperava encontrar minimamente uma 

estrutura apoiada em profissionais em virtude do histórico da banda – quatro CDs 

lançados, dois espetáculos teatrais, livro publicado, o grupo já percorreu países como 

Argentina, Alemanha, Coreia –, percebi que a organização ficou inteiramente a cargo dos 

próprios músicos.  

Esses músicos sobrevivem da carreira artística, com exceção do baterista 

Iranilson Carneiro, que atualmente também se mantém por meio da bolsa de mestrado. 

Cada integrante contribui com a banda, porém existe a realização de trabalhos 

particulares com base em suas aptidões pessoais, tendo em vista a complementação de 

renda por intermédio de trabalhos com outros grupos. 

A quantidade de espetáculos apresentados pela banda Dona Zefinha, em 

média, é de sessenta por ano. Fazer parte da banda é apenas mais uma das múltiplas 

atividades executadas no cotidiano dos sete músicos: eles são também produtores 

culturais, figurinistas, professores de música e gestores culturais. Para além desses 

compromissos laborais fixos nas cidades onde vivem, os quais se agrupam três em 

Itapipoca e três em Fortaleza, cinco deles são casados e, destes, quatro têm filhos, todos 

pequenos. Nenhum dos músicos está incumbido de uma só tarefa, principalmente do 

núcleo que mora em Itapipoca. Orlângelo e a esposa Joélia e o irmão Paulo Orlando, 

todos dividem múltiplas funções; não há profissionais específicos para os cargos 
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desempenhados.  

Na tabela abaixo, podemos visualizar a frequência dos shows tomando por 

base o ano de 2010, período em que foi assumida a produção cultural pelos integrantes da 

banda Dona Zefinha. No arquivo dos artistas, não há uma sistematização dos locais em 

que os shows foram exibidos, apenas os números de cada ano.  

 

 

Tabela 3 - Shows da banda Dona Zefinha 

Grupo Dona Zefinha 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Shows 59 49 65 60 80 55 
Fonte: Esquematizado pela autora. 

 

Estes shows foram contabilizados com base em todos os espetáculos da 

banda. Não somente nos musicais, mas também nos teatrais, infantis e temáticos 

(Carnaval e festa junina), ou seja, todos que se identificam enquanto ―Dona Zefinha‖. 

Além dos editais, Orlângelo revela que a banda se sustenta de fato por meio dos shows 

que realiza.  

Podemos perceber, pela tabela, que o período entre 2013 e 2015 representou a 

época de maior ascensão da banda em termos de número de shows; isso se deveu 

prioritariamente aos investimentos desta nas mídias por meio da construção do site, da 

inserção nas redes sociais, dentre elas, o Facebook, do canal no YouTube, com vídeos de 

seus shows e apresentações como artistas de rua, facilitando, dessa forma, o acesso do 

público a seu trabalho.  

A partir desses dados percebe-se que a banda exibe por volta de sessenta 

shows por ano, algo em torno de cinco shows mensais. Considerando que a banda Dona 

Zefinha realiza suas exibições concentrando-se apenas em ruas, praças, eventos, 

anfiteatros e centros culturais, esse é um número representativo. Pois, apesar de existir 

inúmeras casas de shows em Fortaleza, os espaços de exibição da banda Dona Zefinha 

são bem restritos.  

De uma forma geral, o perfil que traçamos a partir desses dados é o de 

indivíduos de meia-idade, entre 32 e 40 anos, comprometidos com fortes laços familiares 

e de amizade. Os artistas revelaram que não têm pretensões de sair do Ceará e morar em 

outras capitais, como muitos músicos já fizeram. Relataram que pretendem realizar 

apenas tournées, porém com endereço fixo na cidade onde residem atualmente. Como as 

atividades profissionais que os artistas executam são flexíveis, há disponibilidade para 
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viajar com a banda Dona Zefinha quando necessário e comparecer às reuniões e aos 

ensaios de shows em Itapipoca. 

Em suma, estamos perante indivíduos que têm na banda Dona Zefinha um 

apreço e uma forte identificação, que priorizam em seus trabalhos as atividades da banda, 

porém não conseguem sobreviver exclusivamente desta. Por isso, a banda Dona Zefinha, 

para manter-se e sobreviver no cenário artístico, apresenta uma série de espetáculos que 

se revezam em número de integrantes e proposta, criando, dessa forma, uma diversidade 

de produtos culturais para que seja possível sua manutenção no cenário artístico cultural. 

Para melhor compreensão do que são esses produtos, traçamos um organograma. 

 

Organograma 1 - Produtos artísticos da banda Dona Zefinha 

 

 

Fonte: Esquematizado pela autora. 

 

Percebemos no Organograma 1 que a banda divide seus espetáculos em duas 

partes: música e teatro. Participam dos espetáculos teatrais apenas os irmãos Leal e Joélia 

Braga, pois somente eles têm formação como atores. Esses espetáculos acontecem em 

ruas e no palco, e já ocorreram exibições em diversas cidades do Brasil. Não necessitam 

de muito financiamento, pois a apresentação se realiza basicamente por intermédio dos 

artistas e de seus figurinos. Esses espetáculos são realizados quando os artistas são 

convidados para eventos que disponibilizam poucos recursos e pouca estrutura. 

Atualmente as peças teatrais que estão em exibição são Casamento de Tabarim e 

Dona Zefinha 

Banda musical 

Datas comemorativas: Baile 
da Zefinha (Carnaval) e 
Arraiá da Zefinha (festa 

junina) 

Shows componentes dos 
CDs: Cantos e Causos, 

Zefinha vai à Feira, Bufões e 
Invocado 

Grupo de teatro 

Peças teatrais de Rua: 
Chafurdo e Casamento de 

Tabarim 
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Chafurdo.  

As atividades da banda Dona Zefinha dividem-se em dois momentos também: 

o primeiro consiste na banda em datas comemorativas específicas, Carnaval e festa 

junina. Nos meses de janeiro e fevereiro, a banda toca músicas de carnaval para o público 

infantil e utiliza em seu repertório marchinhas, apresentando músicas tradicionais da 

década de 1990, como as do Balão Mágico, do Palhaço Carequinha, do Trem da Alegria, 

todas em ritmo de carnaval. No mês de junho a banda toca músicas do universo das festas 

juninas apoiando-se principalmente em artistas como Luiz Gonzaga, Elba Ramalho e Zé 

Ramalho. Nestes shows, apenas os irmãos e Joélia Braga atuam como cantores e 

instrumentistas. 

 Concomitante a estes espetáculos sazonais, a banda se divide nos shows que 

compõem seus quatro CDs. Atualmente, a banda apresenta o show infantil denominado 

de ―Bufões‖ e o show ―Invocado‖, seus dois últimos lançamentos.  Destes shows 

participam todos os integrantes, além de o espetáculo contar com a apresentação de 

músicas e personagens inspirados em símbolos representativos do Nordeste, com seus 

figurinos e adereços específicos.  

A partir da compreensão de sua trajetória, a problemática centra-se neste 

momento em discutir sobre o espaço ocupado pela banda Dona Zefinha no cenário 

artístico que se constitui no Ceará, os atores, as disputas. Dessa forma, compreender de 

forma mais ampla o momento específico em que bandas nordestinas, além do grupo aqui 

estudado, se inserem e começam a adquirir um espaço no campo artístico, bandas que 

seguem uma faixa específica do mercado musical. É nesta discussão que irei me centrar 

no capítulo seguinte.  
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3 HIBRIDAÇÃO MUSICAL NA CONTEMPORANEIDADE: UMA ANÁLISE 

SOBRE O CENÁRIO CEARENSE 

 

A realização de uma interpretação sobre a banda Dona Zefinha no cenário 

artístico contemporâneo implica, antes, posicioná-la e compreendê-la no campo musical 

em que está inserida, analisá-la como um movimento cultural surgido na última década 

do século XX e no início do século XXI, visando a interpretar as redes de relações 

estabelecidas. Este movimento pode ser compreendido a partir da caracterização de 

artistas e bandas de diversos gêneros musicais, que reelaboram ritmos e diversificam o 

cenário musical. Pretendo, assim, abordar a banda Dona Zefinha como expressão de um 

movimento cultural que se apropria, reinventa, estereotipa, usa a linguagem, fazendo uma 

ligação entre a dimensão local/internacional.  

Como ponto de partida desta discussão, irei refletir neste capítulo sobre as 

transformações do cenário musical contemporâneo, tendo como enfoque a constituição do 

campo musical no Ceará, seus agentes e as disputas existentes.  

 

3.1 AS TRANSFORMAÇÕES NO MERCADO MUSICAL CONTEMPORÂNEO: A 

INFLUÊNCIA DAS NOVAS TECNOLOGIAS 

 

O entendimento de um movimento como a banda Dona Zefinha deve partir de 

sua localização no tempo e no espaço em que é produzido. Firmada no início dos anos 

2000, a banda Dona Zefinha surge no cenário público cearense apontada pela mídia e 

pelo público a partir de um sistema de classificação denominado como ―música regional‖. 

Apesar de não existir uma designação precisa para esta expressão, pode-se definir como 

―regional‖ bandas nascidas fora do cenário hegemônico Rio-São Paulo e que dialogam 

com símbolos presentes no imaginário da região de origem. Estas podem ser provenientes 

das regiões Norte, Sul e Nordeste do Brasil, por exemplo. 

Consumir uma canção representa participar de um sistema simbólico e 

associar-se a determinadas representações, sendo, assim, um ato de identificação. Como 

qualquer objeto disponibilizado para consumo, as experiências musicais são divididas em 

categorias de classificação que trazem informações sobre as representações envolvidas na 

prática de determinado tipo de música. Essa segmentação está representada na divisão do 

universo musical em gêneros que orientam o consumo e as expectativas dos 
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consumidores, estabelecendo distinções entre as diferentes experiências musicais, como 

jazz, blues, pagode, samba, rock, regional, internacional, dentre outras.  

No Brasil, historicamente, a concentração do mercado musical em termos de 

produção, distribuição e consumo centralizou-se sobremaneira no chamado eixo Rio-São 

Paulo, o qual se caracterizou pela redução acentuada de investimentos em outras regiões 

e outros mercados locais.  

O mercado musical brasileiro foi se redefinindo devido à crise ocorrida na 

indústria fonográfica no final do século XX, que trouxe como consequências desse 

processo uma ampliação de um comércio específico denominado por especialistas como 

―independente‖, que pode ser compreendido a partir da iniciativa de artistas/bandas que 

produzem, gravam e difundem suas músicas fora do circuito das grandes gravadoras. 

A inserção desses artistas no cenário público identificados a partir do 

segmento ―música regional‖ intensificou-se principalmente neste período, final do século 

XX e sobremaneira no ingresso do século XXI. O pesquisador Eduardo Vicente (2002), 

em sua tese de doutorado, promove uma discussão sobre a trajetória da indústria 

fonográfica nas décadas de 1980 e 1990, apontando para a existência de crises 

vivenciadas pela indústria que ocasionaram a reestruturação do cenário musical nos 

tempos atuais.  

Essas crises se evidenciaram em virtude do período de instabilidade política e 

econômica que se estabelecia no Brasil em momentos específicos. Foram ocasionadas 

devido a uma severa retração da economia, relacionada a fatores como a recessão 

mundial e o grande endividamento externo do país, tendo como resultante alta taxa de 

inflação, acompanhada de expressivo aumento no desemprego. Suas consequências foram 

devastadoras para a indústria do disco, uma delas seria a racionalização ainda maior da 

produção, bem como a criação de produtos objetivamente voltados ao atendimento de 

novas
65

 faixas de consumo. A grande consequência deste processo constituiu-se a partir 

da desestabilização das grandes gravadoras musicais, as quais começaram a ser mais 

seletivas em seu quadro de artistas, reduzindo seus elencos, passando a marginalizar 

artistas que não se classificavam no segmento que o mercado estava privilegiando. 

   Devido a este cenário, inúmeros artistas começam a difundir seu trabalho 

num espaço diversificado, como forma de ―resistência cultural‖, sendo esta sua única via 

de acesso ao mercado. Tendo em vista esta reconfiguração do cenário musical, o decorrer 

                                                             
65

 Ao longo da década, as exigências desse novo cenário terão resposta, os segmentos priorizados pelas 

grandes gravadoras neste momento seriam o popular-romântico, o sertanejo, o rock e a música infantil. 
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do século XXI torna-se positivo para a criação de uma produção musical mais plural. É 

possível constatar o surgimento no país de um número grande de grupos artísticos que 

têm promovido uma extraordinária diversificação da música aqui produzida. Como parte 

deste cenário, artistas identificados como ―regionais‖ emergem no cenário nacional 

trazendo produções musicais vinculadas a gêneros que exibem uma mescla entre o ritmo 

originário de seu local de origem dialogando com as mudanças tecnológicas vivenciadas 

sobremaneira nos anos 2000. Estes mercados musicais locais se desenvolveram, gerando 

suas próprias cadeias produtivas. Este fenômeno se caracteriza por um processo de 

hibridização
66

 (CANCLINI, 1998) de gêneros musicais de caráter regional e/ou pela 

regionalização de gêneros globais.  

Desta forma, o fenômeno da mistura de ritmos, apesar de não se constituir 

como uma novidade no cenário musical, terá um novo enfoque no contexto 

contemporâneo. Pode-se destacar em todos estes subgêneros que começam a se 

desenvolver no mercado musical um eixo comum: a circulação musical se origina a partir 

de artistas fora do chamado grande eixo Rio-São Paulo com experiências musicais que se 

baseiam em reformulações estéticas, associando acentos regionais e nacionais, resultando 

numa tendência que seria repetida por dezenas de outras músicas escutadas nos últimos 

anos. Os processos de hibridização que estão acontecendo constantemente no movimento 

musical contemporâneo entre os mais variados gêneros e estilos musicais permitem 

vislumbrar o desenvolvimento de estéticas inovadoras. Dessa forma, o interesse na busca 

por novas sonoridades se encontra com o interesse de abranger novos mercados. No caso 

da banda Dona Zefinha, a hibridização ocorre já desde o processo de formação dos 

artistas que tiveram a sociabilidade baseada no reggae e no rock.  

Em diversas regiões do Brasil, mas especialmente no Nordeste, tem ocorrido 

uma busca por novos meios de expressão, de modificação de formas existentes e de 

assimilação e adaptação de mecanismos e estilos eletrônicos. Estilos como o maracatu, a 

ciranda, o forró, o xote, o caboclinho, o xaxado, o frevo, entre tantos outros, têm sido o 

                                                             
66

 A hibridização cultural para Canclini irá constituir-se como ―[...] processos socioculturais nos quais 

estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, 

objetos e práticas‖ (1997, p. 23). Compreendo que o termo mais adequado para retratar o trabalho 

artístico da banda Dona Zefinha representa hibridização, daí minha escolha ao longo do texto por esta 

nomenclatura, por não representar apenas uma troca entre culturas, mas uma nova configuração cultural, 

ou seja, um novo produto artístico. Canclini prefere utilizar este termo, no lugar de outros como 

sincretismo ou mestiçagem, pois, segundo o autor, revela mesclas culturais e não apenas fusões religiosas 

como ocorre com o sincretismo, ou raciais, como a mestiçagem. 
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ponto de partida para a elaboração de canções que se situam entre o rock, o techno, o 

house, o jungle e outras formas de música eletrônica. Grupos de música regional e de 

rock assimilaram formas locais, como foi o caso, em Pernambuco, do manguebeat, e na 

Bahia, do afrobeat. Porém, no organograma a seguir, podem-se visualizar outros desses 

processos híbridos, os quais geraram subgêneros musicais presentes em várias regiões do 

Brasil.  

 

Organograma 2 - Hibridização dos gêneros musicais por região 

 

 

Fonte: Esquematizado pela autora. 

 

Pode-se perceber, por meio deste organograma, um panorama de alguns 

subgêneros, dentre inúmeros existentes, em várias regiões do Brasil. No Norte, por 

exemplo, o tecnobrega surgiu por volta de 2001, no estado do Pará, como subgênero da 

música brega, fundindo-se com a música eletrônica, trazendo como expoentes artistas 

como Gaby Amarantos e Gang do Eletro. No Sul pode-se destacar o Tchê Music, que se 

solidificou por volta de 1999 no Rio Grande do Sul, o qual inspirou-se no axé music, da 

Bahia. Um grupo de artistas lançou um CD em que seus estilos abordavam temáticas que 

privilegiavam a vida urbana, a sensualidade da mulher, assemelhando-se aos grupos de 

forró, axé e pagode.  
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Na região Nordeste uma vertente estilizada do forró desponta no cenário 

nacional, nomeada pelo mercado como forró eletrônico, o qual representa uma variação 

do chamado ―forró tradicional‖, que insere elementos eletrônicos em sua execução. Na 

Bahia, o afrobeat se destaca como exemplo de mescla cultural; com seus berimbaus 

remixados, trouxe em sua proposta o diálogo com experiências das chamadas ―raízes 

baianas‖ a partir de formas estéticas da chamada ―cultura global‖, conduzidos por 

Carlinhos Brown e Daniela Mercury. Já em Pernambuco revelam-se cotidianamente 

bandas com propostas híbridas inspiradas ou não no Movimento Manguebeat, 

denominadas aqui como ―Pós-Mangue‖
67

, trazendo uma série de exemplos híbridos em 

sua composição. Todos estes artistas, em sua maioria, conseguiram a circulação de seus 

produtos, devido às facilidades tecnológicas promovidas pela digitalização; obtiveram 

sucesso comercial a partir de estratégias de disponibilização gratuita na internet. Na 

tabela a seguir, algumas destas bandas originárias de Pernambuco. 

 

Tabela 4 - Bandas pós-mangue 

BANDA     ANO PROPOSTA ESTÉTICA 

Mombojó    2001 Mistura de samba e bossa nova,  

música eletrônica, hip-hop, jazz, e uso  

de samplers 

Siba    2002 Ciranda, frevo, maracatu e cavalo-marinho repleto de  

guitarras e elementos eletrônicos 

 

 

Academia da Berlinda  

     

2004 

Mistura de ritmos latino-americanos  

como a cúmbia, a salsa e o merengue, dialogando com o 

 frevo, o coco, o maracatu, o cavalo-marinho, a ciranda, o forró e 

 o carimbó. 

Joseph Tourton 2008 Rock, psicodelia e influências regionais pernambucanas 

Mamelungos 2009 Mistura de rock, baião, frevo, reggae,  

samba e foxtrote 

Cangaço  2010 Mistura de rock com melodias regionais de baião, forró, maracatu 

Tibério Azul 2011 Mistura de folk, rock e poesia 

Fonte: sistematizado por esta pesquisadora. 

 

                                                             
67

 Alguns autores (CAMPO, 2015; LEÃO, 2007) falam sobre um novo cenário que se estabelece na cidade 

de Recife, intitulando-se como ―pós-mangue‖. A terminologia pós-mangue é descrita como forma de 

designar uma série de bandas pernambucanas que surgiram no cenário musical a partir dos anos 2000. 

Cada um a seu modo e com sons diferenciados, alguns destes artistas procuraram desvincular-se da 

interferência de ―sons regionais pernambucanos‖ em suas canções, trazendo, assim, novos formatos de 

hibridismos musicais. O que os une é o caráter híbrido de suas composições e seus ritmos, aliando-se à 

internet como principal ferramenta de difusão de seu trabalho. 
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Outro elemento se destaca na análise do percurso desses artistas tidos como 

―regionais‖ com características híbridas em suas canções. Além da crise da indústria 

fonográfica, o acesso à internet de forma mais ampla para grande parte da população a 

partir dos anos 2000 representou um dos aspectos cruciais para transformações 

evidenciados no mercado musical contemporâneo. A partir desses novos recursos, artistas 

conseguem ser vistos por várias partes do mundo sem a necessidade interventiva de 

grandes gravadoras como mediadoras desse processo.  

Embora muitos desses artistas estejam longe do circuito do mercado 

fonográfico e algumas vezes careçam de recursos econômicos, é impressionante como 

eles estão sempre informados, conhecem e exploram novos mecanismos e tendências de 

elaboração musical. Com diferentes interesses, adotam instrumentos eletrônicos de todo 

tipo, conjugando-os com as formas regionais com as quais conviveram, colocando-as em 

um dinâmico e fluido diálogo com manifestações da ―cultura global‖ como o pop, a 

música eletrônica, o rock.  

As novas tecnologias digitais permitiram não somente a distribuição dos 

produtos musicais de forma mais generalizada, mas a criação artística também foi 

influenciada pelos recursos digitais. Primeiramente este fato se consolidou devido às 

diversas formas de acesso dos artistas a criações até pouco tempo desconhecidas do 

grande público. Podemos pensar em comunidades tradicionais de regiões distantes as 

quais começam a se tornar conhecidas veiculadas a partir dos meios de comunicação e de 

ferramentas disponíveis como o YouTube. Oriundos das mais diversas localidades, ritmos 

afro-brasileiros, estilos eletrônicos e canções tradicionais têm se encontrado por meios 

eletrônicos de comunicação. 

O autor Adonay Ariza (2006) reflete sobre esta interferência dos meios de 

comunicação e das tecnologias sobre o processo de criação na música contemporânea que 

tem a hibridização cultural como característica principal.  

 

Diferente do que muitos críticos pensam, os meios de comunicação e as 

tecnologias de gravação e transmissão digital têm favorecido o 

desenvolvimento, o surgimento e a popularização de manifestações que até 

pouco tempo atrás eram desconhecidas. Trovadores nordestinos herdeiros de 

tradições musicais de Portugal do século XV, no decorrer dos anos, haviam 

transformado e criado expressões absolutamente inovadoras, porém inéditas 

fora de seu espaço local. O mesmo ocorreu entre grupos de batucada, de 

violeiros e sanfoneiros. Nos últimos anos, festas populares de regiões afastadas 

e carnavais como o de Parintins na Amazônia e de Olinda se convertem em 

eventos de interesse da mídia (ARIZA, 2007, p. 68). 
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A partir destas inspirações em linguagens diversas, potencializaram-se na 

produção artística recente as diversas misturas de linguagens, rítmicas e estilos 

dialogando elementos ―locais‖ e internacionais. Sabe-se que estas mesclas culturais já 

eram produzidas em outros momentos históricos no âmbito musical, porém este novo 

cenário contemporâneo vem acentuando as possibilidades de fusões e de criações 

inovadoras. A construção de novas estéticas musicais tornou-se uma espécie de mola 

propulsora criativa, impulsionando movimentos musicais, permitindo maior possibilidade 

de acesso aos meios de produção musical até então restritos e dominados por uma cadeia 

produtiva ligada aos grandes conglomerados do cenário musical.  

Dessa forma, percebe-se um aumento nas trocas culturais, pois cada vez mais 

pessoas têm a possibilidade de acesso ao mundo do outro, ou seja, as tecnologias 

possibilitaram estabelecer um contato cada vez mais frequente com grupos e 

manifestações artístico-culturais, sem sair fisicamente do lugar em que estavam.  

Contudo, cabe aqui ressaltar que o movimento de hibridização cultural 

contemporâneo revela uma gama de produtos artísticos como já foi apontado, porém, 

apesar dessa característica comum entre esses produtos, sua produção, distribuição e seu 

consumo sofreram processos diferenciados, tornando-se necessário ressaltar suas 

distinções. Será nesta discussão que irei me centrar no próximo tópico, que apresenta 

duas manifestações artísticas presentes nesse contexto contemporâneo de hibridização 

musical, concentrando-se no cenário artístico do estado do Ceará.  

 

3.2 EXPLORANDO E INTERPRETANDO A PRODUÇÃO MUSICAL NO CEARÁ 

CONTEMPORÂNEO 

 

O processo de mescla cultural no campo musical que se desenvolve no Brasil 

encontra-se presente nas regiões de norte a sul do país. Porém este movimento não pode 

ser analisado de forma igualitária. No caso do Ceará, por exemplo, dois subgêneros 

híbridos podem ser percebidos como manifestações artísticas com caráter diferenciado, 

devendo assim ser também analisados de forma distinta. Para exemplificar este processo 

de distinção, trago para análise duas propostas musicais híbridas latentes no Ceará: o 

forró eletrônico e as bandas inspiradas pelo Movimento Manguebeat em Recife, 

intituladas neste trabalho como bandas ―pós-mangue‖, grupo do qual a banda Dona 

Zefinha faz parte.  
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3.2.1 A configuração do circuito do forró eletrônico no Ceará 

 

O estado do Ceará revela em sua musicalidade contemporânea um grande 

vetor da música híbrida. A década de 1990 foi marcada musicalmente no estado por um 

novo momento que tem a expressão do forró como mola propulsora de seu mercado. 

Apesar de estar presente em outras localidades da região nordestina, foi no Ceará que o 

forró adquiriu maior difusão, e representa o gênero que melhor define o estado em outras 

regiões, sendo assim designado por muitos por meio da expressão ―capital do forró‖.  

Porém o forró se consolida no espaço urbano cearense representando um 

novo produto que sofreu transformações e influências constituindo-se a partir de uma 

nova vertente, denominada como ―vertente eletrônica do forró
68

‖ (OLIVEIRA, 2014). Foi 

em Fortaleza que este estilo musical nasceu e despontou, representando um momento de 

explosão das bandas do empresário Emanuel Gurgel, o qual constituiu o que Vicente 

(2003) denominou de ―circuito autônomo‖ no cenário musical cearense, ou seja, aqueles 

que, sem a presença de grandes gravadoras, fornecem condições para as apresentações 

musicais dos artistas relacionados, bem como para a produção, divulgação e venda de 

seus discos, viabilizando comercialmente a sobrevivência dos músicos. O início deste 

circuito se constituiu tendo como destaque a banda Mastruz com Leite, caracterizando-se 

por meio de influências da lambada e da música romântica (música sertaneja e pagode), 

aproximando o forró de uma estética mais pop. Para Lima (2010), 

 

Mastruz com Leite foi o pioneiro do estilo forró moderno, eletrônico, 

estilizado, com instrumentos como o saxofone, bateria, teclado e guitarra – 

além da zabumba, do triângulo e da sanfona, marcas registradas dos forrozeiros 

tradicionais. A história do Mastruz com Leite se confunde com a história do 

forró pós-Luiz Gonzaga (p. 147). 
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 Esta designação está associada ao forró cuja referência maior é Luiz Gonzaga. Segundo Oliveira (2014), 

foi a partir da música de Luiz Gonzaga em parceria com Zédantas, intitulado ―Forró do Mané Vito‖, em 

1950, que o forró adquire a face e as características definidas até hoje, assumindo ―[...] traços literários e 

sonoros que foram e continuam sendo reiterados pelos mais diversos artistas nos devis do forró, de 

Dominguinhos a Jackson do Pandeiro, de Santanna a – como veremos oportunamente – Aviões do Forró‖. 

(OLIVEIRA, 2014, p. 61). Dessa forma, o forró, ao lado do baião, do arrasta-pé, do xote, tem suas 

características próprias. O autor revela que o forró representa ―um swing especial à música-dança‖, a 

partir de um trio instrumental: sanfona, zabumba e triângulo, tendo a sanfona um papel de protagonista 

(TROTTA, 2014, p. 54), trazendo uma simbiose entre sanfona e forró. Foi a partir destes símbolos – 

instrumentos, música e temáticas relacionados ao ambiente rural – que foi construído e solidificado o 

forró que conhecemos atualmente denominado por muitos autores, pela mídia e pelo público como ―forró 

tradicional‖, tendo como suporte a imagem e a música de Luiz Gonzaga. 
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Do surgimento da banda Mastruz com Leite até os dias atuais houve uma 

proliferação de bandas com o mesmo intuito, destacando-se pela sensualidade em suas 

canções, suas coreografias e seus vestuários. Nesta época insurgem inúmeras matérias na 

mídia e na televisão, evidenciando uma espécie de bipolarização do forró, ou seja, o forró 

―tradicional‖, ―autêntico‖ ou ―pé de serra‖, inspirados no artista Luiz Gonzaga, e do outro 

lado o ―forró eletrônico‖, ―oxente music‖, ou ―forró estilizado‖. Podem-se destacar neste 

momento bandas como Aviões do Forró, Calcinha Preta, Garota Safada, além do vocalista 

Wesley Safadão como grandes expoentes deste processo. Este subgênero musical pode 

ser compreendido como um fenômeno que sofreu processo de ―hibridização‖, no qual 

existiu uma articulação entre o ―forró tradicional‖ e o cenário urbano, as novas 

tecnologias e demandas da juventude contemporânea, originando assim a criação de um 

novo produto cultural.  

O forró eletrônico se consolida no mercado musical a partir de um eixo 

central: a festa como espaço de realização social. O autor Felipe Trotta (2005), ao 

pesquisar sobre as bandas de forró eletrônico, revela em seu estudo a importância atual da 

experiência musical, que se torna cada dia mais importante para o mercado, trazendo uma 

ampliação substancial da valoração da música ao vivo: ―É essa memória da experiência 

que passa a ter um valor financeiro e simbólico importante no mercado musical‖ 

(TROTTA, 2015; p. 41), intitulado pelo autor de ―mercado da experiência‖, o qual o 

consumidor irá pagar não para obter a propriedade de um produto material, mas para 

passar alguns momentos desfrutando de algo peculiar que se tornará memorável. 

O público, jovem em sua grande maioria, é atraído por estes shows tendo em 

vista a festa, a dança e a bebida. A produção destes artistas é conduzida por empresários 

do ramo do entretenimento que agrega as atividades de gerenciamento de várias bandas, 

dentre elas: agenda, comercialização, assessoria de imprensa, e toda a estrutura comercial 

que gira em torno do mercado de shows. Nessa vertente, as bandas alcançam uma grande 

projeção midiática e um público numeroso, e são caracterizadas por Monteiro e Trotta 

(2008), como ―novo mainstream da música regional
69

‖, ou seja, a inserção deste 

subgênero, como o forró eletrônico, em um mercado caracterizado por uma grande 

participação em eventos, feiras, festas, casas de shows, incentivado pelos meios de 

comunicação, sendo assim compartilhado em larga escala, entrando em contato com altas 

cifras do mercado musical.  

                                                             
69

 A discussão de Monteiro e Trota (2008) centra-se na análise de três subgêneros musicais: o forró 

eletrônico, o tecnobrega e o reggae presente no estado do Maranhão.  
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Essa discussão pode ser compreendida de forma mais objetiva com base nos 

dados gerados pelo projeto de pesquisa ―Arranjo Produtivo do Forró em Fortaleza‖, 

realizado em 2008. Nesta pesquisa, seus autores revelam a inexistência de referências ao 

número exato de bandas de forró do Ceará, gerando apenas dados aproximativos. 

Conforme o estudo, o número gira em torno de mais de quatrocentas bandas de forró 

identificadas no estado do Ceará, entre capital e interior.  

A pesquisa foi realizada com 45 bandas que se enquadravam no perfil 

―bandas profissionais‖; deste número, 24 bandas pertenciam a apenas 9 empresários, 

revelando-se  a existência de um oligopólio, que concentra mais da metade das principais 

bandas na gestão de poucos empresários. O estudo demonstra também que os donos das 

principais casas de shows em Fortaleza são também os principais donos das bandas de 

forró, demonstrando dessa forma o circuito destas bandas, que se apresentam 

semanalmente, estabelecendo-se como parte constituinte da vida cultural e de 

entretenimentos populares, em grande parte da população cearense, com ingressos que 

giram em torno de 15 a 20 reais.  

Para melhor compreensão do mercado estabelecido a respeito do forró 

eletrônico no Ceará, podem-se perceber os números que giram em torno destas bandas 

em Fortaleza, dos quais participam sobremaneira a mídia, casas de shows e programas de 

rádio. Na tabela a seguir, podem-se visualizar algumas das principais bandas e seus 

referentes cachês de pagamento.  

 

Tabela 5 - Bandas de forró eletrônico 
 
BANDA PROPRIETÁRIO ANO CACHÊ 

AVIÕES DO FORRÓ A3 2002 80.000 

SOLTEIRÕES DO FORRÓ A3 2003 6.000 

MASTRUZ COM LEITE EMANUEL GURGEL 1991 10.000 

FORRÓ REAL  CHICO BILL 1994 6.000 

GAROTA SAFADA DONA BIU 2003 6.000 

FORRÓ SACODE TONY GUERRA 2001 10.000 

FURACÃO DO FORRÓ TUTA 2006 10.000 

BANDA LÍBANOS  MARINEIDE/MARCIO 1998 7.000 

 

Fonte: Dados disponíveis no projeto ―Arranjo produtivo do Forró em Fortaleza‖, 2008. 
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Esses dados, como já mencionado, foram colhidos em 2008. Sabe-se que 

esses valores já foram atualizados com o decorrer dos anos, como, por exemplo, do 

cantor Wesley Safadão, ex-vocalista da banda Garota Safada, que atualmente atua em 

carreira-solo, sendo seu cachê o segundo mais bem pago do Brasil, girando em torno de 

500 mil reais, além da banda Aviões do Forró, que faz, em média, mensalmente, de vinte 

a trinta shows. Considerando seu alto cachê, pode-se imaginar como esse conjunto 

também faz parte de um mercado que se estabelece a cada ano como um dos mais bem 

pagos no Brasil. Dessa forma, o forró impressiona pela presença de uma grande 

quantidade de agentes, pelas interações produzidas, pelo espaço ocupado na mídia, pelos 

mercados conquistados dentro e fora do Ceará e pelo volume de capital econômico 

gerado. 

 

3.2.2 O Movimento Cabaçal: a difusão da música “pós-mangue” no Ceará 

 

Em outro polo de produção cultural, existem bandas também caracterizadas 

como parte deste movimento híbrido contemporâneo no estado do Ceará que se inserem 

de forma diferenciada no mercado musical, as quais denomino aqui como bandas/artistas 

―inspiradas pelo Movimento Manguebeat‖, ou somente Pós-Mangue. Seus respectivos 

agentes lutam pela distinção e pela legitimidade de suas práticas, para afirmar-se no 

mercado musical cearense, de uma forma diferenciada das bandas de forró eletrônico, 

reivindicando o que entenderiam representar certa ―legitimidade‖ na música cearense, a 

qual é exibida em seus trabalhos artísticos por meio de símbolos culturais. 

O Movimento Mangue ocorrido em Recife, articulado na década de 1990, 

teve como expressão maior de suas ideias a banda Chico Science e Nação Zumbi e a 

banda Mundo Livre S.A. O hibridismo presente nas bandas do Movimento Manguebeat 

se traduz na pluralidade de influências nas canções, e este não tinha o intuito de 

―fossilizar‖ os ritmos ―regionais‖, mas desejava dialogar com estes elementos, como o 

maracatu, manifestação popular bastante presente no interior de Pernambuco. A proposta 

seria fazer com que estes símbolos culturais se tornassem visíveis tanto pelo poder 

público como pela própria sociedade. A música popular neste momento trazia em sua 

gênese a hibridação e a flexibilidade devido ao seu contato com influências culturais 

externas e os meios de comunicação.   

Dessa forma, o Movimento Mangue procurava criar uma estética própria que 
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pudesse representar uma linguagem diferente para o mercado musical que se evidenciava 

naquele momento. O manguebeat faz parte do conjunto de modificações que têm impacto 

sobre a música popular brasileira e fazem com que o rótulo MPB ganhe novos sentidos, 

ao se relacionar com as formas contemporâneas de criação musical urbana, suscitando 

novas formas de hibridismo. 

A partir daí, na década seguinte, já no início do século XXI, várias bandas 

ingressam no cenário público inspiradas por estas ideias principalmente no Nordeste do 

Brasil, sendo o Ceará um expoente deste processo. Essas bandas podem ser 

caracterizadas com base em sua formação, em sua maioria, composta de jovens 

originários da zona urbana, muitos com inserção em cursos universitários, em conclusão 

ou já concluídos, que produzem um tipo de música marcada por uma reflexão crítica da 

sociedade, pela teorização que se expressa muitas vezes na forma de manifestos, em 

busca de expressar certa ―regionalidade‖ em suas canções, sua linguagem, sua 

performance, misturando sons e influências tanto locais como internacionais.  

No Ceará, em específico, esta movimentação musical evidenciou-se a partir 

do intitulado ―Movimento Cabaçal‖ ou ―Cabaçom‖, pensado no início dos anos 2000. 

Apesar da influência no Movimento Manguebeat, algumas diferenças podem ser 

percebidas entre o Movimento de Recife e do Ceará. As bandas constituintes do 

movimento cearense não se detiveram sobre os problemas sociais e seus conflitos de 

classe; seu principal destaque nas canções e performances dos jovens girava em torno da 

utilização de símbolos culturais representativos, ora do Nordeste, ora do Ceará. Já o 

Manguebeat utilizou a metáfora da região por meio de um símbolo da cidade, o mangue, 

como expressão de um ecossistema natural que, apesar de ser simbologia da vitalidade da 

cidade de Recife, expõe a fragilidade do sistema político e social, aludido em suas 

canções problemáticas relacionadas ao ―progresso desenfreado‖ como grande 

consequência do caos social estabelecido em Recife
70

.  

Tendo ciência destas distinções, pode-se compreender o ―Cabaçal‖ como uma 

movimentação de jovens músicos provenientes da zona urbana de Fortaleza, os quais 

visavam construir uma movimentação artístico-cultural no Ceará, sendo assim composto 

de quatro bandas:  Jumentaparida , SoulZé, Dr. Raiz e Dona Zefinha. A ideia seria traçar 

uma linguagem e emitir códigos culturais por meio de suas músicas, letras e 

performances, que revelassem um sentido de pertença ao local de origem, o Ceará. Mas 

                                                             
70 Conforme Godoy (2013), a cidade de Recife, nesta época, era apontada pelas pesquisas como a quarta 
pior cidade do mundo para se viver.  
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também ir, além disso, dialogar com estes elementos e as novas tecnologias, presentes no 

cenário pop contemporâneo. As figuras representadas nos shows pelas bandas eram: o 

jumento, o cacto, a seca, o sol, a cabaça, personagens religiosos como Antônio 

Conselheiro e Beato José Lourenço, o reisado. Suas vestimentas baseavam-se em 

figurinos e acessórios como chapéu e sandálias de couro, como para remeter ao 

imaginário do vaqueiro e do sertão nordestino. A capa do CD, cuja foto é mostrada a 

seguir, traduz a proposta do Movimento Cabaçal – uma cabaça
71

 quebrada; de seu centro 

parte uma série de fios, com o objetivo de fazer alusão a uma imagem híbrida, 

relacionando o universo ―tradicional/local‖ conectando-se aos meios comunicacionais e 

relacionando suas ―tradições‖ ao ―contemporâneo‖. A seguir, a imagem da capa do CD 

coletânea Cabaçom.  

 

Ilustração 4 – Capa do CD Cabaçom 

 

                   Fonte: Imagem extraída da internet
72

.  

 

A cabaça representa um utensílio utilizado como recipiente de água para 

servir ou guardar alimentos e é bastante usada pelos índios. Este símbolo foi usado com o 

objetivo de se remeter ao Ceará e a sua relação estabelecida historicamente com a cultura 

                                                             
71

 Fruto do cabaceiro, planta originária da África que se desenvolveu muito bem no Brasil. A cabaça pode 

ter vários tamanhos e formatos e, cortada ao meio, pode servir como utensílio doméstico – tigelas, pratos 

– e é bastante utilizada pelos índios (CÂMARA CASCUDO, 2001). 
72 Disponível em: http//www. cduniverse/productinfo. Acesso em: 23.03.2017.  
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indígena
73

; a cabaça foi utilizada como símbolo representativo do local de origem. Muitas 

cabaças também são usadas como instrumentos percussivos, originando as bandas 

cabaçais, que se tornaram símbolo do Movimento Cabaçal, influenciando a construção do 

próprio movimento.  

Inspirando-se no Movimento Manguebeat, o Cabaçom também escreve um 

manifesto, que surge como um texto informal, inserido no encarte do CD coletânea do 

Cabaçom, cujo título se constitui a partir do jogo de palavras ―cabeça, cabaça, cabaçom‖. 

Em sua proposta, o articulador do Movimento procurou desenvolver claramente seus 

objetivos e suas influências.   

 

Cabeça, Cabaça... Cabaçom 

 

É possível escutar dentro das cabeças pensantes de hoje desde o batuque tribal 

feito há séculos pelos índios kariris com suas cabaças ocas, como também a 

ritmação eloquente das bandas cabaçais nascidas nas entranhas do sertão 

nordestino. Pulsam nos neurônios dos crânios cabaçônicos o peso de guitarras, 

o beat acelerado dos loops digitalizados, a pancada seca das zabumbas, 

pandeiros e alfaias. 

 

No interior desse balão de mistura, a cabaça, nasce uma geração de artistas 

cearenses que há muito não se via. Talentosa, criativa, dinâmica e politizada, 

seus passos movem-se no caminho da construção de um movimento artístico 

popular, o Movimento Cabaçal, cujo objetivo maior é desenvolver a música e 

outras linguagens contemplando o cunho político-social, pois, ligados 

diretamente com a cultura popular, os cabaçais primam pelo olhar de nós em 

nós mesmos, a consciência da importância de quem somos, onde estamos e o 

que fazemos (informação verbal).
74

 

 

 

 O manifesto traça o panorama de um incipiente polo de criação artística na 

cidade de Fortaleza, o qual propunha retratar, em suas produções, influências que 

permeiam tanto o ritmo das guitarras e baterias, que faziam parte de seu cotidiano, como 

também reflexos de um pertencimento cultural. Apesar de todos esses agentes terem uma 

relação direta com o universo pop, símbolos da cultura popular ingressam como 

influência ou referência à medida que essa estética tenta negociar com folguedos e 
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 O autor Oswald Barroso explica a representatividade do índio na cultura cearense: ―O Ceará tem uma 

cultura mestiça formada a partir de etnias oriundas dos três continentes branca-europeia, afro-negra e 

ameríndia. Se comparado aos demais estados brasileiros e nordestinos, chama atenção uma maior 

contribuição ameríndia ao lado da sempre hegemônica presença europeia e de uma relativamente menor 

participação negra, na conformação étnica de sua gente e sua cultura. Entre eles, a colonização retardada 

(em pelo menos cem anos) de seu território, acentuando a persistência de traços indígenas‖ (BARROSO, 

2015, p. 10)   
74

 Texto retirado do encarte do CD Cabaçom. 
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expressões que acompanharam a própria identificação social e o pertencimento ao Ceará. 

O que se pretendia naquele momento por estes agentes era demonstrar um processo de 

transformação nas produções culturais no cenário musical cearense.  

Com o objetivo de obter melhor visualização da gênese do Movimento 

Cabaçal, no organograma a seguir traço um quadro genealógico de influências e 

inspirações desde a década de 1960 no Brasil, para que possamos perceber as bases de 

construção desta movimentação artística cearense.  

 

Organograma 3 -  Genealogia do Movimento Cabaçal 

   

 

 Fonte: Sistematizado pela pesquisadora 

 

Conforme retratado no organograma exposto, o ponto de partida representou 

um dos grandes expoentes contemporâneos do processo de apropriação de simbologias 

―locais‖ no cenário musical do Brasil, o Tropicalismo, ocorrido na década de 1960. Este 

movimento musical é percebido como uma das principais influências nos últimos anos 

entre músicos que buscavam em sua estética o diálogo entre ritmos tidos como ―locais‖ e 

Tropicalismo (Anos 1960) 

Expoentes: Caetano Veloso, Gilberto Gil, Jorge Mautner, 
Mutantes 

Pernambuco 

Anos 1970 

Alceu Valença 

Anos 1990 

Movimento 
Manguebeat 

Ceará 

Anos 1970 

Pessoal do Ceará  

(Ednardo, Belchior, 
Fagner) 

Anos 2000 

Movimento Cabaçal 
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―internacionais‖, como ocorreu com o Manguebeat
75

 em Recife e o Cabaçom em 

Fortaleza.  

Posteriormente ao Tropicalismo, na década de 1970, duas expressões podem 

ser apontadas nestes estados como configurações de uma mescla musical expressa por 

artistas cearenses por intermédio do ―Pessoal do Ceará
76

‖, como o pernambucano Alceu 

Valença. Em Pernambuco, por exemplo, o músico Alceu Valença tem sua obra 

caracterizada por uma mescla entre ritmos que engloba a psicodelia, o rock e ritmos 

regionais como o forró e o baião. Em muitos relatos
77

 do artista na época, este se 

compreende como um dos precursores da estética mangue. As influências internacionais 

não podem também estar ausentes para compreensão do Movimento Manguebeat e do 

próprio Movimento Cabaçal. Tanto as narrativas dos componentes do Movimento 

Mangue (GODOY, 2013) como dos jovens do Movimento Cabaçal (COSTA, 2007) 

demonstram influências internacionais na construção de seus trabalhos. Na trajetória 

exibida nesta tese da banda Dona Zefinha, os artistas elencam duas grandes influências 

em sua infância, o hip-hop e o funk, como aproximações iniciais com a música, estas que 

se originaram em sua adolescência, ainda nos anos 1980.  

Após a compreensão de sua genealogia, retorno neste momento para a 

discussão do Movimento Cabaçal. Nas narrativas presentes entre os artistas que 

propagavam o Movimento Cabaçal, a proposta de construção do movimento se embasaria 

na reivindicação de uma ―nova produção artística cearense‖, fundamentada em 

bandas/artistas autorais, responsáveis pela gerência de seus produtos de forma 

independente do grande mercado musical posto, além da inspiração em símbolos do 

Ceará em suas criações como para implementar uma ―singularidade‖ na produção 

artística cearense, diferenciando-se, dessa forma, das bandas de forró eletrônico que se 

destacavam na produção cultural do Ceará até o momento.  

Este movimento teve como grande incentivador os meios de comunicação, 

que compraram a ideia de mudanças dos paradigmas estéticos e de uma produção cultural 

no Ceará que se colocasse além da produção do forró, deixando clara a legitimidade deste 

movimento, propagando notícias semanais nos jornais. Cabe ressaltar que esses jovens 
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 A influência do Tropicalismo pode ser percebida nos próprios shows da banda Chico Science e Nação 

Zumbi, porque uma de suas canções mais populares – ―Macaracatu atômico‖ – tem como autor o 

tropicalista Jorge Mautner, retratando-se assim como uma das referências do Movimento Mangue. 
76

 O pessoal do Ceará e suas características serão retratados de forma específica no capítulo 5 desta tese.  
77

 Essas informações podem ser vistas na publicação Leão do Ó, de Ana Carolina Carneiro, A “nova velha” 

cena: a vanguarda mangue beat e a formação do campo de música pop no Recife, também de Ana 

Carolina Carneiro, e Leão do Ó – Recife: o autor, 2008. 
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inseridos nesse movimento eram desprovidos de capital econômico, mas tinham amplo 

capital cultural, que seria distinto de seu antagonista, o forró eletrônico, no caso, que se 

converte em prestígio social e simbólico.  

Porém este terminou em consequência da desarticulação das bandas 

envolvidas, gerando problemas financeiros, fazendo cada uma seguir um caminho 

específico
78

. Contudo, apesar do pouco tempo, a atividade estabelecida pelo movimento 

estimulou várias bandas cearenses a integrar em suas composições um caráter regionalista 

em seus ritmos e suas canções.  

Uma das questões mais interessantes ligadas ao Movimento Cabaçal 

representou a ligação e o revigoramento das tradições culturais locais. Parcelas da 

população local enfatizaram este aspecto, inclusive os músicos, que diziam que uma das 

propostas do Movimento Cabaçal ajudou a elevar a apreciação das tradições locais no 

Ceará. 

Nós queríamos criar, tá entendendo? Criar uma cena para essa cidade, para esse 

estado que é paupérrimo artisticamente em termos de cenas artísticas; a cultura 

infelizmente do cearense pra quem tá no ramo cultural, da cultura, há algum 

tempo, pode com certeza afirmar, a cultura do cearense é aquela cultura de 

recebimento de outras culturas, vem uma história de fora, é legal, se instaura 

aqui, as pessoas copiam e a coisa vai-se embora, tá entendendo? Então uma 

cena própria, pô, onde é que já se viu você num show duma banda daqui ter 

milhares e milhares de pessoas assistindo? Não tem, cara, porque não existe 

uma que essas pessoas valorizam, porque não existe dentro do cearense o 

sentimento da apreciação pela arte dele mesmo do próprio cearense. Olhe para 

cá, identifica tuas raízes, trabalha relacionado com elas, tá entendendo? Mas 

bota teu olho aqui, tu tá botando teu olho lá fora, bota teu olho primeiramente 

aqui, nós temos muito mais para oferecer, não só para oferecer, mas muito o 

que fazer, tá entendendo? A história é isso, tem muita coisa para fazer dentro 

do estado do Ceará, tá entendendo... (informação verbal).
79

 

 

Talvez não seja possível precisar o quanto o Movimento Cabaçal contribuiu 

para o aumento do número de pessoas interessadas pela ―cultura popular‖ ou em que 

medida o apoio governamental ou de outros grupos culturais passou a criar mais 

interesse. Sabe-se que não há ineditismo na concepção artística estimulada pelo 

Movimento Cabaçal, nem das bandas envolvidas, dentre elas, a banda Dona Zefinha. A 

diferença é que o hibridismo existente tanto no Movimento Manguebeat como nas bandas 

envolvidas com o Cabaçom resulta da tensão cultural facilitada pelo acesso à informação 
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 A banda SoulZé migrou para São Paulo, porém não conseguiu dar continuidade aos trabalhos e terminou; 

a JumentaParida, por conta de brigas internas, também finalizou; a banda Dr. Raiz acabou e apenas o 

vocalista continuou com o trabalho-solo. Apenas a banda Dona Zefinha deu continuidade ao seu trabalho 

artístico e musical. 
79

 Renee Muringa era vocalista da banda SoulZé e principal articulador do Movimento Cabaçal. Essa 

entrevista foi realizada no período da monografia de graduação, em 2003.  
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e às novas tecnologias, e pela sua articulação com o mercado musical. Dessa forma, no 

Ceará, vários artistas incentivados pelo contexto contemporâneo, tanto local como 

internacional, começam a produzir músicas que trazem características semelhantes às das 

bandas pertencentes ao Movimento Cabaçal, apropriando-se de elementos existentes em 

seu local de origem, fazendo uma ligação com a dimensão local-internacional. Além das 

próprias bandas do Movimento Cabaçal, outras se revelaram no cenário musical cearense 

a partir dos anos 2000, dentre elas, as mostradas na Tabela 5. 

 

Tabela 6 - Bandas cearenses nos anos 2000 

 

Bandas Ano Origem Proposta 

Eletrocactus 2002 Fortaleza Maracatu, baião e frevo na estrutura 

rítmica; embolada, repente e cantoria 

juntando-se a 

acordes e escalas do rock, blues e jazz 

Fulô da Aurora 2003 Fortaleza Canções com influências dos reisados de 

congos do cariri cearense, cantoria de viola 

e forró dialogando com a influência 

universal da música popular brasileira 

Murmurando 2006 Fortaleza Mistura o choro com percussões e arranjos 

presentes nas bandas cabaçais 

Original do rap 

cearense 

2011 Fortaleza Mistura o rap com vertentes do rock, do 

reggae, da MPB, dialogando 

com as influências regionais do repente e  

da  embolada 

 

Meio do Mundo 2012 Juazeiro do 

Norte 

Canções inspiradas na sonoridade sertaneja 

do Cariri 

Tripulantes de 

Sabiabarca 

2014 Fortaleza Utiliza-se de rítmicas afro-brasileiras ao 

rock-n-roll e ―cultura popular nordestina‖ 

Fonte: Esquematizado pela autora. 

 

As descrições das propostas de cada artista relatadas acima foram retiradas 

dos próprios sites das bandas, onde se percebe a presença da inspiração da chamada 

―música regional nordestina‖, sendo exibida a partir da inserção em seu trabalho artístico 

da emissão de símbolos que remetem à região de origem, o Nordeste, por meio de suas 

letras, suas linguagens e seus ritmos. Há, assim, uma convergência do uso de marcas 

nacionais/locais, mesmo que os artistas partam de caminhos distintos, por meio do rap, 
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do rock, do choro. Além desse atributo, todos esses artistas têm em comum a produção de 

música autoral e independente no Ceará. 

As marcas de identidade tornam-se um projeto a ser desenvolvido por alguns 

grupos através da afirmação de posicionamentos diante de um cenário musical que fazem 

com que esta seja vista em sua diferença, por meio de códigos e símbolos de 

representação. Conforme argumenta Bourdieu, ―Todo grupo que quer diferenciar-se e 

afirmar sua identidade faz uso tácito ou hermético de códigos de identificação 

fundamentais para a coesão interna e para proteger-se frente a estranhos‖ (2005, p. 163). 

Instaurar a novidade na dinâmica do campo artístico, no entanto, vai além do embate 

cronológico que configura também esse espaço de conhecimento e criação. 

A luta pelo domínio do campo se estabelece à medida que os novos impõem 

novas interpretações e concepções sobre a ―cultura popular‖ no mundo contemporâneo. 

Ao falar da banda Dona Zefinha, estamos abordando uma prática cultural que emerge em 

meio ao mercado de consumo; de uma música que é resultado do aprendizado múltiplo 

do espaço urbano; de uma linguagem que tem amplitude no mercado musical, a qual vai 

influenciar outros artistas dessa geração. Essa rearticulação surge em meio aos processos 

de hibridismos de linguagens, que se tornaram um exercício desafiador da interpretação 

do que se designa como ―cultura popular‖. 

Estas bandas anteriormente destacadas foram escolhidas para ilustrar o 

cenário musical no Ceará, baseando-se em um evento ocorrido em 2016 intitulado 

―Terreiradas Culturais – Uma homenagem ao Movimento Cabaçal
80

‖. O evento surgiu 

tendo como principal objetivo retomar a proposta iniciada pelo Movimento Cabaçal no 

início dos anos 2000, e mapear no Nordeste e no Brasil bandas que tinham objetivos, que 

se revelavam como afins ao Movimento, ―dar visibilidade para grupos que produzem com 

a perspectiva de reinventar as tradições‖
81

, relatou a organizadora. Além deste edital 

analisado, foram pesquisados outros editais dos quais a banda Dona Zefinha participava, 

juntamente com outros grupos que apresentavam propostas artísticas semelhantes.  

Estes artistas fazem parte de um circuito diferenciado do mercado musical 

tradicional; apresentam-se em sua maioria em eventos culturais promovidos pelo governo 

por meio do financiamento gerado pela política de editais; além disso, enviam projetos 
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 Projeto organizado pelo Café Teatro das Marias, espaço cultural de Fortaleza que contou com o apoio do 

Ministério da Cultura e do Centro de artes cênicas da Funarte, por intermédio do edital ―Prêmio Funarte 

de Programação Continuada para a Música Popular 2015‖. Neste projeto, dez bandas foram selecionadas, 

as quais ganharam 2,5 mil reais cada.  
81

 Entrevista concedida por Valéria Pinheiro, organizadora do evento no jornal Diário do Nordeste, 2016. 
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visando à participação em feiras, festivais, mostras e circuitos de produtores 

independentes.  

 

3.3 FINANCIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MÚSICA INDEPENDENTE: AS  

TRANSFORMAÇÕES NAS POLÍTICAS CULTURAIS BRASILEIRAS 

CONTEMPORÂNEAS 

 

 ―Arte para mim é resistência‖ – foi por meio dessa frase que o artista Ângelo 

Márcio conceituou a performance artística desenvolvida pela banda Dona Zefinha frente 

ao mercado. Este conceito foi abordado pelo artista tendo em vista as dificuldades 

enfrentadas pela banda para conseguir se manter no mercado sem mediações de 

gravadoras ou de empresários na articulação de seu trabalho. 

Inúmeras
82

 estratégias de resistência foram utilizadas pela banda Dona 

Zefinha no percurso de sua trajetória de dezesseis anos de existência no cenário musical 

cearense. Várias bandas com características similares às da banda Dona Zefinha, como as 

apontadas na Tabela 5 desta pesquisa, encontraram formas de resistir e sobreviver no 

cenário musical do mercado artístico no Ceará. 

Dessa forma, este tópico tem como objetivo compreender os caminhos 

utilizados pela banda Dona Zefinha, que se encontra ausente do grande mercado, mas 

consegue produzir e distribuir seu trabalho artístico atuando de forma independente, 

produzindo suas canções, elaborando seus CDs e fazendo shows. O questionamento se 

origina em compreender a trajetória da banda Dona Zefinha como uma manifestação de 

um movimento cultural que consegue sobreviver por dezesseis anos no cenário público 

sem mediação de gravadoras ou empresários. Qual a trajetória percorrida para distribuir 

seus produtos que, em sua maioria, são autorais? Em quais locais apresentam-se? Estes 

questionamentos guiarão esta discussão. Para fazer esta argumentação torna-se necessária 

uma breve análise das políticas culturais no Brasil, tendo como marco o final dos anos 

1990, que incidirão no cenário musical estimulando uma produção artística diversa em 

vários campos artísticos, sobremaneira na produção musical.  

Os anos 2000 marcaram um período representativo no que tange às 

transformações das políticas culturais no Brasil. Uma série de estudos apresentados nos 
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 A banda inicialmente inseriu-se no espaço convencional do mercado cearense apresentando-se em casas 

de shows e restaurantes populares de Fortaleza. Após este processo, contratou uma produtora cultural 

para mediar seu trabalho junto ao mercado musical e, por fim, os artistas da banda assumiram totalmente 

a direção e a produção de seu trabalho artístico.  
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últimos anos indica a emergência de um novo cenário para as políticas públicas 

brasileiras (RUBIM, 2007, 2013; BARBALHO, 2007), o qual tem sido reorganizado por 

meio de ações do governo destinadas à cultura. Conforme Rubim (2013), as políticas 

culturais brasileiras se consolidaram no percurso de sua história através de ―tristes 

tradições e enormes desafios‖. Neste sentido, o autor elenca três palavras-chaves as quais 

compreende fazer parte da trajetória histórica da política cultural no Brasil, quais sejam: 

ausência, autoritarismo e instabilidade. Contudo, irei me centrar aqui nos estudos das 

políticas culturais exibidas nos últimos anos do século XX, com o intuito de compreender 

suas transformações, possibilidades e seus desafios no decorrer dos anos 1990 e como 

estas poderão incidir no campo musical atual. 

Ao realizar uma pesquisa acerca dos estudos teóricos desenvolvidos sobre as 

políticas culturais na contemporaneidade, percebi que a maioria dos autores retrata este 

período a partir de dois momentos específicos: o governo de Fernando Henrique Cardoso 

(1995/2002) e o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), sendo estes os 

períodos nos quais irei me centrar neste debate. 

O governo de Fernando Henrique pode ser compreendido como uma 

consolidação do projeto neoliberal no Brasil. Após os anos de instabilidade política, 

econômica e cultural retratados nos primeiros anos pós-redemocratização, com os 

governos de José Sarney (1985-1990), Fernando Collor (1990-1992) e Itamar Franco 

(1992-1995), o país elegeu um presidente que iria se manter no cargo por oito anos. 

Contudo neste período, pelo qual passou na presidência, Fernando Henrique revelou na 

pasta cultural um modelo que ainda se reflete até os dias atuais: a percepção da cultura 

como um bom negócio (Ministério da Cultura, 1995).   

Com o neoliberalismo, o governo se caracterizava principalmente pela 

retração do Estado; dessa forma, esse atributo se revelava em praticamente todos os 

campos, inclusive no cultural. A interlocução entre cultura e mercado foi a tônica desse 

governo, sendo assim realizado um trabalho de aproximação do empresariado brasileiro 

com os mecanismos de renúncia fiscal
83

 em prol da Cultura.  
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 Esta modalidade de financiamento foi criada ainda no governo de Sarney, intitulada como Lei Sarney. 

Apesar de não ter havido grande repercussão na época de sua criação, a Lei Sarney serviu de inspiração 

para um modelo de financiamento à Cultura que permanece até hoje no Brasil, por meio do qual a 

obtenção de recursos por intermédio da renúncia fiscal se configuraria posteriormente no principal 

instrumento de financiamento a projetos culturais no país e em peça estrutural no orçamento da Cultura. 

Conforme Weyne (2014), a Lei n
o
 7.505/86, que viria a ser conhecida como Lei Sarney, foi promulgada 

na gestão de Celso Furtado (1986-1988), seu ministro da Cultura. O mecanismo permitia a dedução de 

10% do Imposto de Renda de pessoas físicas e 2% de pessoas jurídicas para utilização em projetos 

culturais e se configurava numa tentativa de minimizar a dependência do Estado como fonte quase 
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Apesar da existência de três modalidades de financiamento cultural, o Fundo 

de Investimento em Cultura e Arte (FICART) e o Fundo Nacional de Cultura, foi a partir 

das Leis de Incentivo, ou Lei Rouanet
84

, que predominou a maior parte dos 

financiamentos de apoio cultural no governo de Fernando Henrique. Essa característica 

revela que o Estado se retira das decisões sobre as políticas culturais, trazendo assim 

várias consequências para o campo cultural, dentre elas: poder de deliberação das 

políticas culturais por parte das empresas com uso de recursos públicos e concentração 

regional de recursos, por exemplo.  

De acordo com este cenário, a utilização da Lei Rouanet no governo 

Fernando Henrique Cardoso ganhou força como referência de captação de recursos, 

principalmente na região Sudeste do País. Sua utilização privilegiou um modelo de gestão 

da cultura com base em uma valorização de projetos com mais atrativos de mercado, uma 

estratégia de ações pontuais e uma acirrada disputa por verbas, que agora, além de 

depender do aval do Estado, passava a depender também da aprovação das empresas. 

Com o governo seguinte no âmbito cultural, as intervenções foram 

intensificadas. Na gestão presidencial de Lula (2003-2010), alguns princípios foram 

estruturantes para o desenvolvimento de sua gestão no aspecto cultural: a reinserção da 

cultura na pauta política da nação, a interiorização destas iniciativas e a pluralização 

identitária.  

No governo de Lula, o Ministério da Cultura foi assumido pelo artista 

Gilberto Gil, que geriu a pasta cultural entre 2003 e 2008. A condução da equipe 

ministerial se solidificou a partir da proposta de ―democratização cultural‖, tendo como 

base a crítica a financiamentos existentes nos governos anteriores a partir das Leis de 

Incentivo, além de a limitação dos recursos ser reduzida a uma abrangência territorial, 

sobretudo a concentração de recursos destinados à região Sudeste do Brasil.  

A pretensão do governo Lula seria introduzir novos valores sociais e políticas 

sociais redistributivas, que repercutissem nas políticas culturais. É a partir deste 

                                                                                                                                                                                      
exclusiva de recursos para a imensa demanda represada em todo o Brasil e a consequente atração de 

novos ―investidores‖ para a Cultura. 
84

 A Lei Federal de Incentivo à Cultura passou a ser popularmente conhecida por Mecenato ou Lei Rouanet, 

em alusão ao intelectual e diplomata Paulo Sérgio Rouanet, à época, ministro da Cultura e criador da Lei. 

Tem como princípio a renúncia fiscal por parte do governo e foi concebida sob os preceitos da visão 

neoliberal do Estado, como um instrumento de estímulo à participação da iniciativa privada no apoio a 

projetos culturais, previamente aprovados pelo Ministério. Por intermédio desta, pessoas físicas, 

pagadoras de Imposto de Renda (IR), podem repassar até 6% do imposto devido para o projeto, ou 

empresas tributadas com base no lucro real podem repassar até 4% do seu imposto para o projeto que lhe 

convier. 
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panorama que nessa gestão assiste-se ao ingresso de outro mecanismo de incentivo à 

cultura, prioritários para esta análise sobre as políticas culturais contemporâneas: os 

editais. Este tipo de financiamento cultural se revela como um instrumento de seleção 

para escolha de projetos a serem financiados pelo poder público, direcionados a 

segmentos culturais e sociais estabelecidos como prioritários pelo Estado. 

A proposta principal da política de editais se consolidaria como um 

contraponto às leis de incentivo vigentes, sobremaneira a Lei Rouanet, pois elimina a 

necessidade da intermediação da iniciativa privada, uma vez que a aprovação em um 

edital se propõe a assegurar o repasse direto de verbas segundo o projeto proposto, e o 

direcionamento por parte do poder público, que enuncia e explicita as áreas de interesse e 

configurações dos projetos que devem ser incentivados. Apesar de disponibilizar um 

nível menor de recursos, atende a um número maior de contemplados, respeitando à 

demanda de acesso e produção da cultura de artistas independentes, grupos populares, 

associações culturais, entre outros. 

Neste sentido, a proposta dos editais vem com o objetivo de se tornar um 

instrumento mais democrático e universal de ingresso para novos agentes conseguirem 

acesso às políticas no campo cultural. Além do tradicional espaço que dispunha de capital 

cultural e econômico, localizado no sudeste do país e nas capitais brasileiras, novos 

sujeitos são chamados a participar e ser financiados neste processo, inseridos em diversas 

regiões do país: Norte, Nordeste e Sul, por exemplo.  

Porém sabe-se que, apesar de haver mais democratização de recursos neste 

período, ainda este cenário se revela tomado por grandes disparidades. Conforme a autora 

Weyne (2004), que pesquisou em sua dissertação de mestrado sobre o campo de produção 

cultural no Ceará, tendo como base dados colhidos por intermédio do Ministério da 

Cultura em 2012, ainda podem ser percebidos como alarmantes em termos de 

disparidades regionais. No referido ano foram incentivados 3.398 projetos culturais, 

sendo que a região Sudeste captou 73% dos recursos utilizados em todo o Brasil e o 

restante foi distribuído da seguinte forma: 12% na região Sul; 10% na região Nordeste; 

4% na região Centro-Oeste e apenas 1% para a região Norte. A desproporção dos 

números na captação de recursos reproduz a mesma lógica de desigualdade social ainda 

existente no país. 

O aumento na redistribuição de financiamento, mesmo que ainda distinto para 

as diversas regiões do país, permitiu o ingresso de novos grupos e manifestações 

artísticas no cenário cultural que antes desenvolviam seu trabalho de forma independente 
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e informal, e agora passam a se legalizar para receberem recursos por meio de 

instrumentos públicos de fomento à cultura.  

No estado do Ceará, por exemplo, as ações implementadas nas políticas 

públicas culturais no âmbito federal irão repercutir no ano de 2006, na gestão do 

governador Lucio Alcântara (2003-2006), o qual sancionou uma nova legislação para o 

financiamento da Cultura no Estado (Lei n
o
 13.811), que, acompanhando as atuais 

diretrizes da política cultural nacional, instituía o SIEC (Sistema Estadual de Cultura). 

Além de ter como um de seus objetivos a integração ao Sistema Nacional de Cultura, o 

novo mecanismo traz em sua essência a ampliação da noção de cultura, englobando 

conceitos como diversidade e pluralismo, cidadania cultural, inclusão social, 

acessibilidade e participação da sociedade, entre outros.  

Dessa forma, a partir da criação desse sistema de financiamento estadual, se 

consolida a realização de editais por parte do poder público a ser financiados com 

recursos do Fundo Estadual de Cultura e como instrumento para assegurar a nova política 

de acesso de forma mais democrática para toda a sociedade com investimentos 

governamentais. Outra ação de grande relevância, necessária para compreensão das 

políticas estabelecidas no Ceará neste período, representou as intervenções do poder 

público, que passou a direcionar sua atenção para o interior do estado, empreendendo 

esforços para promover a institucionalização de um Sistema Estadual de Cultura. Nesta 

gestão foi dada ênfase à interiorização de ações da pasta, promovendo eventos regionais e 

estimulando a criação de Secretarias da Cultura nos municípios do Ceará. O processo de 

descentralização pode ser percebido com base nos dados gerados pela própria Secretaria 

de Cultura do Estado do Ceará, em seu relatório de investimento via editais; entre 2007 e 

2010 o financiamento ultrapassa o valor aproximado de 23 milhões de reais. Neste 

período, 905 projetos foram aprovados, sendo 398 da capital e 411 referentes a 

financiamentos de projetos idealizados no interior do estado do Ceará, vinculação da qual 

a banda Dona Zefinha faz parte, por ser originária da cidade de Itapipoca.   

Conforme Barbalho (2004), que promoveu uma discussão sobre as políticas 

culturais do Nordeste em meados da década de 1990, o autor, que traz como foco de seu 

estudo os estados do Ceará, Pernambuco e Bahia, revela as marcas das políticas culturais 

que incentivam e reforçam a versão da nordestinidade gestada há mais de cinquenta anos 

de diferentes formas. No Ceará em específico, a estratégia utilizada pelos gestores da 

Cultura, como é retratado por ele. 
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Independente das práticas discursivas e não discursivas promovidas pelo 

Estado, os artistas atuantes no Nordeste vão produzindo seus trabalhos na 

contramão desta rigidez identitária, vão construindo uma rede discursiva onde 

cada nó relativiza o sentido da nordestinidade (BARBALHO, 2004, p. 165). 

 

No campo municipal, as políticas públicas municipais dedicadas à Cultura só 

foram se efetivar de forma mais estruturada em 2005, quando tomou posse como prefeita 

de Fortaleza, capital do Estado, Luizianne Lins (2005-2012), que no início de 2008 

oficializou a criação de um órgão exclusivo para a cultura no município, a Secretaria de 

Cultura de Fortaleza (Secultfor), com o objetivo de criar o Sistema Municipal de Cultura 

para integrá-lo ao Sistema Nacional de Cultura do Governo Federal. Dessa forma, a 

gestão municipal, em consonância com as diretrizes nacionais e internacionais de 

democratização cultural e inclusão social, passa a adotar a política de editais como sua 

principal fonte de financiamento para iniciativas culturais promovidas na sociedade. 

No cenário artístico cearense, novos atores ingressam no espaço público e 

conseguem sobreviver tendo como um de seus principais recursos o financiamento 

público. Estes novos agentes conseguem assumir um espaço que antes era restrito a 

poucos grupos, os quais se enquadravam nos parâmetros exigidos pelo mercado local. No 

caso do Ceará, o cenário se reestrutura após os anos 2000, quando uma série de artistas 

começa a emergir no espaço artístico por meio de músicas autorais, inseridas em diversos 

gêneros musicais, diversificando o cenário de produção musical no Ceará. 

Um dos exemplos desta movimentação artística pode ser percebido por meio 

da análise da trajetória da banda Dona Zefinha. O grupo, em seus primeiros anos de 

carreira, entre 2001 e 2006, inseriu-se no que se poderia denominar ―mercado musical 

convencional‖, ou seja, a apresentação de seus shows limitava-se a casas de shows, festas 

de formatura, aniversários, bares e restaurantes, ocupando as noites de Fortaleza, e este 

interpretava músicas de cantores já consagrados, como Luiz Gonzaga.  

Fortaleza é conhecida como uma cidade de grande movimentação noturna, 

característica esta que atrai turistas de localidades diversas do Brasil e fora dele. Como a 

cidade é denominada como a ―capital do forró‖, muitas casas de shows se dividem entre a 

apresentação de bandas reveladas como integrantes do gênero ―forró eletrônico‖, porém 

concomitante a estes locais, bares e restaurantes que buscam atrair um público distinto, 

intitulados como ―regionais‖
85

, revelam-se bandas da vertente designada como ―forró 
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 As autoras Barreira e Vieira (2010) realizaram um estudo sobre os intitulados ―restaurantes temáticos‖ 

inseridos no contexto urbano de Fortaleza e demonstram toda uma caracterização desses espaços que se 
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tradicional‖, as quais interpretam músicas de compositores renomados como Luiz 

Gonzaga, Dominguinhos, Jackson do Pandeiro. É neste espaço que a banda Dona Zefinha 

circulava no mercado musical de Fortaleza em seus primeiros anos, tornando-se, assim, 

conhecida pelo público de Fortaleza. 

Porém, com a construção do novo álbum, lançado em 2007, os artistas da 

banda Dona Zefinha migraram deste cenário, que eles intitularam como ―universo de 

festas‖, e inseriram-se em outro espaço designado pelos artistas como ―circuito cultural‖, 

constituindo-se por meio do financiamento público, através da política de editais.  

 

Saímos do universo da festa. A gente tocou no The Wall, no Camaleão, no 

Maria Bonita. Eu acredito que a gente foi para outra linha, nosso trabalho ficou 

muito mais autoral e muito mais cena, muito mais espetáculo, então a gente 

começou a perceber que não cabia. A gente não ia ficar sendo intérprete, 

cantando as músicas de outros artistas, a gente já estava buscando uma 

identidade, mas para chegar a essa identidade começamos a permear a galera 

que estava no mercado naquele momento ou de caras [sic] que fizeram um 

trabalho bacana. Tocamos por um tempo nas noites, e começamos a trabalhar o 

trabalho autoral do grupo, as performances... O repertório de música autoral 

numa festa não funciona (informação verbal).
86

 

 

Os artistas da banda Dona Zefinha começaram então a buscar editais públicos 

que se encaixassem em sua proposta artística. Será na Casa de Teatro Dona Zefinha, que 

funciona como escritório da banda e espaço de apresentações culturais, que o grupo irá 

trabalhar na perspectiva de elaboração de projetos tanto para concorrência em editais 

como para inscrições em festivais. Os artistas revelam em sua narrativa a importância 

deste momento em que as políticas públicas culturais tomam novos rumos por intermédio 

das figuras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de seu ministro da Cultura na época, 

Gilberto Gil, os quais destacam dois pontos mais expressivos deste processo: maior 

distribuição de renda entre as regiões e a política de editais como acesso direto a um 

financiamento, trazendo como consequência uma abertura no mercado para inserção de 

artistas fora do circuito das grandes gravadoras que produzem uma música autoral e 

independente.  

 

Eu acho que o governo Lula distribui a renda da Cultura através do Gilberto 

Gil, a gente começa a ganhar o dinheiro que ficava só no Sul, no Sudeste, 

começa a chegar no Nordeste, no Norte, no extremo norte, isso foi bom, cara! 

Então nós somos um grupo que podemos dar um depoimento a respeito disso, 

                                                                                                                                                                                      
revelam a partir de cenários configurados a partir da música, da comida, da arquitetura, como uma espécie 

de ―marca‖ distintiva.  
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sabe, sobre o Governo do PT, como ele proporcionou ao setor do criativo ter 

navegabilidade, ter sustentabilidade (informação verbal).
87

 

 
Ele (Lula) tratou a cultura em âmbito nacional, de forma descentralizada, 

tentando amenizar a vulnerabilidade social, os campos menos vistos pelos 

governos anteriores, veio de baixo para cima, com base nas comunidades 

sociais que ela teve uma crescente; onde você for no interior do Ceará tem uma 

ação desenvolvida pelo Ministério da Cultura de Gilberto Gil. Ele criou centros 

de cultura nas regiões, macros e micros. O eixo Rio-São Paulo ficou muito 

chateado com tudo isso porque perdeu muita força, porque ele dá uma 

visibilidade num projeto lá no Pará, quem sabia que tinha evento no Pará? 

Grupos no Pará, no Amazonas, no Nordeste não, porque no Nordeste já tinha 

uma certa visibilidade... Por exemplo, a gente sai de Itapipoca, para fazer uma 

circulação com grupos do sul? (informação verbal).
88

 

  

 

Assim, acompanhando as mudanças ocorridas no campo da cultura no país, os 

agentes culturais do Ceará passam a conviver com as leis de incentivo e os editais, como 

fontes fundamentais para a execução de seus projetos, que se somam à Lei Rouanet e aos 

editais federais. Os maiores eventos cearenses se utilizam regularmente das leis de 

incentivo federal, estadual e municipal, enquanto artistas e pequenos e médios produtores 

trabalham com editais, que têm assumido nos últimos anos um peso grande na 

mobilização de recursos para a Cultura. Gradativamente os editais passam a fazer parte 

da rotina daqueles que precisam de financiamento para seus projetos culturais. Lançados 

em datas dispersas ao longo do ano, estes mecanismos de seleção pública preveem 

incentivo para produção de diferentes linguagens artísticas, festividades populares, datas 

comemorativas, culturas tradicionais, processos criativos, festivais, entre outros eventos, 

envolvendo um espectro mais diversificado de iniciativas culturais e linguagens. 

Nesse momento de transformação que dá origem a novos direcionamentos às 

políticas culturais, a banda Dona Zefinha começa a concentrar-se na busca por editais 

públicos e na construção de projetos para que possam conduzir um novo conceito a seu 

trabalho. O trabalho artístico da banda, graças à diversidade de elementos existentes, não 

se encaixava em um gênero específico; com isso, seu acesso era dificultado ao que se 

poderia intitular de ―mercado comercial‖, que se pautava nas gravadoras, na exibição nos 

programas de rádio e televisão, nas casas de shows, que no Ceará em específico 

concentram-se em sua grande maioria num gênero, o forró.  

O primeiro edital ganho pelo grupo se consolidou tendo como motivação a 

gravação do seu segundo álbum – Zefinha vai à feira. Na tabela a seguir, podem-se 
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visualizar alguns editais recebidos, dentre inúmeros na carreira artística da banda. 

Procurei destacar nesta tabela os editais que representaram momentos específicos e 

fundamentais para que a banda desse continuidade a seus trabalhos.  

 

 

Tabela 7 - Editais ganhos pela banda Dona Zefinha 

 

ANO EDITAL EXECUÇÃO VALOR 

 

2007 

 

SECULT 

 

Gravação do álbum Zefinha Vai à Feira 

 

R$ 20.000,00 

 

2009 

 

VI Edital de Incentivo as  

Artes (SECULT) 

 

Abertura da Casa de Teatro Dona Zefinha 

 

R$ 49.000,00 

 

2011 

 

SECULT 

 

Gravação do álbum Circo sem Teto da Lona  

Furada dos Bufões 

 

R$ 16.000,00 

 

 

2011-2014 

(Funarte) 

Edital Miriam Muniz 

Funarte 2011 

Circulação de espetáculos R$ 50.000,00 

Edital Prêmio Funarte Artes 

na Rua (circo, dança e  

teatro) – 2013 

 

Manutenção da Casa de Teatro  

 

 

R$ 60.000,00 

Edital Miriam Muniz 

Funarte 2014 

Circulação dos espetáculos nas regiões Nordeste e 

 Sul do Brasil 

R$ 100.000,00 

2014 IX Edital de Incentivo às  

Artes (SECULT) 

Casa de Teatro Dona Zefinha Volante –  

programação cultural itinerante 

R$ 47.900,00 

 

2015 

 

Temporada de Arte  

Cearense (SECULT) 

 

Lançamento do CD Invocado que Só 

 

R$ 5.000,00 

2015 X Edital de Incentivo  

às Artes (SECULT) 

 

Circulação do espetáculo Invocado que Só 

 

R$ 42.000,00 

Fonte: Esquematizado pela autora. 

 

Como se pode visualizar, os recursos recebidos pela banda, por meio de 

editais, se consolidaram como ferramenta fundamental para que o grupo conseguisse 

manter e distribuir seu trabalho. A maior parte dos editais ganhos concentra-se 

sobremaneira entre os do Governo do Estado do Ceará (SECULT) e os financiados pelo 

Governo Federal (Funarte). Com estes recursos, a banda conseguiu gravar seus dois 
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outros CDs – Zefinha Vai à Feira e Circo sem Teto da Lona Furada dos Bufões –, lançar 

o quarto CD – Invocado que Só – no principal Centro Cultural de Fortaleza, no Centro 

Cultural Dragão do Mar de Arte e Cultura, abrir e manter a Casa de Teatro Dona Zefinha 

na cidade de Itapipoca a partir de exibição de espetáculos e desenvolvimento de oficinas 

culturais, e finalmente circular com seus espetáculos em diversas cidades brasileiras. O 

artista Paulo Orlando revela a importância deste financiamento público que permitiu o 

desenvolvimento das atividades da banda Dona Zefinha no decorrer dos anos.  

 

Conseguimos, nos últimos quatro anos, editais que possibilitaram desenvolver 

boas ações para o grupo. A política de editais descentralizada hoje permite que 

grupos do interior do Brasil não precisem se concentrar nas grandes capitais 

para desenvolver sua arte. Caso da gente, que possuímos uma casa de teatro no 

interior articulando ideias e fruindo espetáculos (informação verbal).
89

 

 

 

A Casa de Teatro Dona Zefinha em específico, apontada pelo artista em sua 

narrativa, é uma ação desenvolvida pela banda totalmente financiada pela política de 

edital, para que consigam gerenciar as despesas mensais da casa de teatro como aluguel 

do espaço, água, luz, internet, limpeza e programações. Desta forma, os artistas da banda 

revelam que os recursos dos editais recebidos não são utilizados como pagamento dos 

artistas, mas sim revertidos para ações na Casa de Teatro. Orlângelo Leal discute a 

importância de uma gerência de recursos advindos do edital; além disso, a organização 

dos integrantes da banda para que não percam os prazos, essenciais para manutenção da 

Casa de Teatro e das ações que a banda realiza.  

 

A Casa de Teatro desde 2011 sobrevive por meio de edital, todo ano ganha 

edital. E de cada edital a gente tenta tirar uma grana para pagar as contas, 

lógico, senão não dá. A gente não se paga dos editais, o nosso trabalho é 

filantropo. A gente fez um edital de programação, de apresentar os espetáculos 

nos distritos de Itapipoca, nos bairros, fizemos cinco, aí vai eu, Paulo e Joélia 

arrumar som, recepcionar o grupo, nós não ganhamos por isso. Porque a gente 

acredita que a ação é importante, o dinheiro que vem dos editais é pouco; se eu 

for me pagar eu não consigo realizar, mas me dá condições de manter a Casa de 

Teatro funcionando, então de lá para cá a gente já ganhou uns sete editais, eu 

acho, entre editais nacionais, internacionais, edital estadual. Então tem que ter 

essa captura, nossa... o que está rolando no mundo? Estar antenado...‖ 

(informação verbal).
90

 

 

Conforme os artistas, a manutenção dos músicos da banda ocorre a partir do 

pagamento retirado dos shows vendidos, por meio da bilheteria e dos cachês dos 
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espetáculos. Com base nesta organização financeira, o grupo gerencia tanto a Casa de 

Teatro como a própria banda e apresenta seus espetáculos em espaços diversos tanto em 

Fortaleza como em turnês pelo Brasil e por diversos países. No mapa a seguir podem-se 

visualizar alguns destes lugares nos quais a banda Dona Zefinha fez apresentações. 

 

Ilustração 5 – Mapa das viagens da banda Dona Zefinha 

 

Fonte: Documento disponibilizado pela banda Dona Zefinha. 

 

Contudo, uma série de dificuldades pode ser pensada neste processo. Apesar 

de os editais públicos conseguirem abrir um cenário para vários artistas que se 

constituíam fora do grande mercado, muitos desafios são apontados para aqueles artistas 

que precisam dessa política pública para continuar desenvolvendo seu trabalho. Mesmo 

que se pretendam universais e acessíveis, os editais são também criticados por excessivas 

exigências de documentação, tanto no momento da inscrição como no de prestação de 

contas, tornando o processo burocrático e, por vezes, inacessível para diversos atores do 
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campo da Cultura. As críticas mais comuns se referem ao desencontro da agenda de 

projetos realizados no Estado, com o calendário do edital da Secult, e ao atraso no repasse 

de verbas. Este último fator representa uma das maiores críticas da banda Dona Zefinha. 

Orlângelo Leal e seu irmão Paulo Orlando, em sua narrativa, revelam as dificuldades que 

encontram para o financiamento específico de editais em comparação com a contratação 

por via de setores particulares.  

 

Estamos no circuito cultural por opção, a gente poderia estar nesse circuito de 

festas, mas eu não curto. Paga na hora; se nós estivéssemos nesse outro circuito 

nós estaríamos com melhores condições financeiras. Mas a opção de fazer um 

circuito autoral, cultural e criativo requer que nós tenhamos uma vida 

financeira limitada mesmo. Porque, por exemplo, nós ainda estamos esperando 

o cachê de um evento em que nós tocamos em junho (a entrevista ocorreu em 

setembro), o governo é três meses ou quatro meses para pagar. Enquanto no 

setor privado eu só saio de casa quando o cara deposita a metade (informação 

verbal).
91

 

 
A questão da política dos editais que mais dificulta é o processo de 

burocratização da verba, e o valor recebido nunca é integral, sendo descontados 

impostos que mudam completamente a estrutura do projeto e a sua execução. 

Conseguimos fazer, mas com dificuldade. Os projetos culturais nos quais 

fomos contemplados até hoje foram para desenvolver as ações da casa, não 

sendo utilizados para pagamentos pessoais de equipe, no nosso caso 

(informação verbal).
92

 

 

 

O segundo desafio apontado pelos artistas da banda Dona Zefinha refere-se 

aos períodos específicos de publicação dos editais, os quais revelam se concentrar no 

final do primeiro semestre; com isso a banda precisa organizar-se em termos financeiros, 

para que possa suprir os meses de menor frequência de trabalhos. Com isso, o caminho 

utilizado pelos artistas da banda neste período é a realização de trabalhos individuais, 

ministrando oficinas de confecção de instrumentos, produzindo eventos, gerindo a Casa 

de Teatro, ou seja, realizando trabalhos particulares de forma independente, para, com 

isso, conciliar com os trabalhos da banda.  

 

O período pra gente punk, de hibernação, é de janeiro a abril, porque tem 

mudança de gestão e as empresas passam meses pra captar recursos. O 

primeiro semestre é o mais difícil, então a gente tenta garantir que as ações de 

novembro e dezembro, janeiro, que têm as festas de fim de ano, a gente 

trabalha pra fazer a subsistência. Bota no cofrinho e tenta fechar. Aí, a gente 

vai a outros momentos. Cada um agora vai procurar os trabalhos particulares, 

uma oficina ali, tenta entrar. Tem os momentos de seca. A arte tem esse 

momento. Sempre é difícil, mas é mais punk até abril e maio, é quando não tem 

                                                             
91

 Orlângelo Leal, 2016. 
92

 Paulo Orlando, 2014. 



102 
 

nada no Estado. Nos outros estados também, porque todos são iguais, começam 

o ano pra reestruturar a grana (informação verbal).
93

 

 

 

Outro debate pontuado pelos músicos como limite existente encontra-se 

justamente na característica ―híbrida‖ da banda Dona Zefinha em termos de linguagens 

artísticas. Por ser um grupo que trabalha com múltiplas expressões como a música, o 

teatro e o circo, a banda Dona Zefinha encontra dificuldades em acessar editais 

específicos para artistas de rua, teatro ou circo, por exemplo, pois, segundo os artistas, 

muitos editais exigem elementos específicos para cada área artística. Isso reflete as 

disputas existentes no próprio campo artístico.  

 

Quando a gente vai se inscrever (no edital), botam aquele nome ‗categoria‘, dá 

vontade de tacar fogo. Como tem teatro, dança, música, literatura, eu marco 

tudinho [risos] pra pessoa saber. Só que nos editais não funciona, tem que dizer 

que é teatro, porque acreditam que teatro é palco, acabou, teatro de rua tem que 

estar na praça, teatro de escada tem que estar na escada informação verbal).
94

 

 

Às vezes, por não sermos mesmo da área, a galera da classe não quer. É 

diferenciado, é difícil de rótulos, difícil às vezes a gente fechar um show 

também por essa falta de palavras, a gente está aprendendo a como se 

apresentar melhor como produto informação verbal).
95

 

 

 

A narrativa dos artistas nos faz refletir sobre a discussão realizada por 

Bourdieu (1996), sobre as disputas existentes no campo, conforme o autor define as 

fronteiras; defendê-las, controlar as entradas, é defender a ordem estabelecida no campo. 

Ou seja, o campo artístico é guiado por regras e definições do que internamente se toma 

como legítimo. Quem conduz essas regras são os agentes que detêm certo poder 

demonstrando o peso das tradições de cada campo, assim como também estas são 

intermediadas pelas instituições. 

 

Uma coisa que eu tenho dificuldade, que eu percebo, os grupos que trabalham 

com hibridização têm dificuldade de entrar. Por exemplo, o cara olha para a 

gente e acha que somos da música no festival de teatro, aí não deixa a gente 

entrar; já o cara da música pensa que a gente é do teatro e não deixa a gente 

entrar. Então não consegue perceber que aquilo é uma linguagem. [...] Além da 

concorrência, eu acho que em muitos cantos a gente não é chamado por isso, 

pela não compreensão informação verbal).
96
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A discussão promovida pelo artista Orlângelo Leal se revela devido às 

especialidades artísticas classificadas quando um artista deseja se inscrever em um edital. 

Na maior parte dos editais, o grupo deve se vincular a apenas uma categoria, que pode ser 

dividida em música, dança, teatro, circo, artes visuais e literatura. Os editais são bem 

específicos; para participar, o artista deve ter todo um conhecimento em termos de 

linguagem e escrita, além da clareza de seu produto.  

Os caminhos para sua inscrição são o seguinte: ao ser lançado o edital, o 

artista tem um prazo para inscrição de um projeto que tem pontos específicos, básicos, de 

qualquer projeto: a originalidade da proposta, justificativa e pertinência, qualidade 

artística e relevância da obra, qualificação dos profissionais envolvidos. Este projeto é 

julgado por uma comissão, sendo assim analisado a partir da viabilidade da proposta, e a 

documentação gera pontuações. Além disso, o edital revela em seu texto que serão 

avaliadas também a clareza, a consistência da linguagem e a relação das despesas e dos 

custos apresentados.   

Percebe-se dessa forma que a banda Dona Zefinha sobrevive dos editais que 

consegue captar; contudo a participação em eventos, feiras e festivais também é 

constante. Para esses eventos, os artistas da banda Dona Zefinha se inscrevem via 

internet, enviando seu currículo. Orlângelo Leal explica esse processo.  

 
 

Temos um mapa dos festivais que todo mês estão abertos no Brasil, então tem 

essa equipe escrevendo. A gente chega a se inscrever em dez até quinze 

festivais ao ano; às vezes, somos eleitos para três. A inscrição é online ou pelo 

correio; a gente manda o portfólio do espetáculo – release, fotos, vídeos, 

questões técnicas – e na curadoria eles decidem (informação verbal).
97

 

 

 

Por meio desta discussão, pode-se compreender que este cenário de inserção 

de bandas de locais diversos no mercado musical teve como grande influência 

importantes variáveis no cenário que se construía nos anos 2000; dentre elas, podem-se 

destacar algumas: a crise da indústria fonográfica, gerando assim a abertura para inserção 

de muitos artistas no cenário independente, o financiamento público por intermédio de 

editais consolidados no governo Lula, e finalmente a possibilidade de intercomunicação 

global – principalmente pela internet. Dessa forma, torna-se necessário um debate sobre 

esta última variante para que se possa ter uma compreensão mais ampla do cenário 
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musical atual.  

A internet tem se destacado como uma importante ferramenta de análise para 

a compreensão da produção e distribuição da música na contemporaneidade. O aumento 

da sua penetração aliada à criação de aplicativos favoreceu a ampliação da distribuição da 

música em formato digital, sendo o MP3 um dos mais populares. Neste sentido, assiste-se 

a importantes modificações nos modos de reprodução musical; o álbum deixa de ser o 

único formato nos lançamentos comerciais, pois coaduna neste momento com a presença 

de sites de distribuição de música, oferecendo o download por faixa, trazendo uma 

reconfiguração no consumo da música.  

Concomitantes a este processo, estes novos desenvolvimentos tecnológicos 

trouxeram também grandes consequências para quem produz música. Artistas e bandas 

que estão fora do esquema das grandes gravadoras passam a poder distribuir mais 

diretamente seu material na rede, através de uma série de recursos, como sites e vídeos 

postados no YouTube, por exemplo, transformando, assim, a relação entre consumidores 

e produtores da música. 

Os artistas autorais, por meio do download de arquivos da internet, podem 

difundir com mais facilidade sua obra, tornando-a virtualmente acessível a milhões de 

pessoas com parcos recursos, sem depender da mediação das grandes gravadoras. Devido 

ao barateamento e à descentralização da produção – estúdios, editoras, gráficas e 

distribuidoras menores surgem em grandes quantidades para atender à demanda dos 

artistas independentes –, os músicos e intérpretes começam a ganhar mais autonomia para 

a produção e a distribuição de suas obras e a descobrir nichos de mercado periféricos.  

Neste cenário, a virtualização da música fez com que quase a totalidade dos 

novos artistas, para serem reconhecidos, disponibilizasse suas músicas, transformando, 

assim, a finalidade do CD, que se torna uma espécie de cartão de visita ou portfólio da 

banda, porém sem gerar grandes retornos financeiros. Com isso, as formas de 

remuneração, em se tratando de artistas independentes, afunilam-se cada vez mais para 

participação em bilheteria de shows.  

A representatividade da internet é um ponto a ser destacado na banda Dona 

Zefinha, utilizada tanto para criação como difusão de seus produtos. É pela internet que 

os integrantes da banda aprendem sonoridades, descobrem instrumentos, os quais 

adaptam a sua realidade, conhecem conjuntos musicais não somente no Brasil, mas em 

outros países que realizam sons os quais inspiram suas criações e pesquisam figurinos 

para sua performance no palco. Os artistas relatam a importância desta ferramenta em seu 
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processo criativo.  

 

A internet pra mim é minha bola de cristal, e indico isso a todo mundo, pra 

qualquer área em que você quiser trabalhar, meu amigo, se apegue à internet, 

aprenda, tem altos tutoriais. Enfim, tenho utilizado muito a internet pra minha 

evolução enquanto profissional. Escuto muito músicas tradicionais do mundo. 

Música africana, adoro. Vejo tudo na internet, música, vídeos, textos. Estou 

muito ligado ao que está sendo feito no mundo hoje, como a galera está 

fazendo (informação verbal).
98

  

 

Hoje, na Internet, você encontra tudo, no YouTube tem uma banda da Arábia 

que mescla com a música asiática, brasileira. Então, hoje, as coisas estão muito 

misturadas, na verdade, não existe mais um ritmo tal, é pela junção de várias 

coisas que surge um novo ritmo. A sonoridade da Dona Zefinha foi por esse 

caminho, a gente tentou se organizar também pra levar esse produto adiante 

(informação verbal).
99

  

 

Essa coisa das concepções de figurino também é internet. A gente vai lá, 

pesquisa, pega biografia, fulano de tal, uma linguagem parecida com a nossa, 

umas ideias que estejam parecidas, vai vendo se já tem isso, se é legal, e vai 

tentando fazer essa coisa. O professor YouTube vai filtrando as coisas. Tem 

muita coisa boa, mas também muita porcaria, mas nos possibilitou muita coisa 

a internet, porque antes era muito difícil. Nós não temos uma biblioteca aqui, 

tem que ir à Fortaleza ver alguma coisa acontecer (informação verbal).
100

  

 

Além de importante veículo de criação, a internet também passou a ser um 

dos recursos utilizados pela banda Dona Zefinha para divulgação de seu trabalho. O 

acesso à tecnologia permite ao artista uma rede de produção e distribuição fora do grande 

eixo das gravadoras, além das mídias ajudando nas estratégias de divulgação e 

distribuição dos trabalhos. 

No caso da banda Dona Zefinha, são utilizados todos estes recursos para 

realizar distribuição de seus espetáculos, a partir de seu site, sua grande porta de entrada, 

ou, como seus próprios integrantes denominam, ―portfólio do grupo‖, que exibe tanto as 

músicas como os espetáculos de rua realizados. Percorrendo o site, encontram-se links 

dos quatro CDs lançados no mercado, dentre eles, os mais antigos, Cantos e Causos e 

Zefinha Vai à Feira, que estão disponibilizados para download, e os mais novos, Circo 

sem Teto da Lona Furada dos Bufões, infantil, e Invocado que Só, que estão disponíveis 

para compras no site, sendo que todos os quatro são também vendidos após a 

apresentação dos shows.   

Por conta dos recursos utilizados através das mídias para difusão de seus 
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trabalhos, os artistas que moram nas cidades de Fortaleza e Itapipoca revelam não 

almejarem sua saída para cidades do sul ou sudeste do Brasil, como muitas bandas 

provenientes do Ceará já fizeram. Devido à difusão de seu trabalho na internet, revelam 

poder continuar vivendo em suas cidades e viajar apenas para realização de turnês. 

Orlângelo explica como pretende dar continuidade aos trabalhos da banda morando no 

município de Itapipoca. 

 

Penso em morar aqui e viver viajando o mundo. Não preciso sair daqui, isso 

por conta da internet, que mudou todo o comportamento do mercado. Eu não 

preciso morar em São Paulo pra tocar lá, gosto de passar dez ou vinte dias e 

voltar pra casa. Aqui o custo de vida é bem mais barato, tenho qualidade de 

vida melhor morando em Itapipoca. Obviamente, a gente fica limitado [sic] 

nesse aspecto de não podermos usufruir de outras coisas, como eu querer ir a 

uma livraria, a um cinema e não ter. Acabo fazendo isso nas minhas viagens, 

que me permitem estar num centro cultural, encontrar pessoas, assistir aos 

espetáculos. Estou feliz por causa disso, não estaria se estivesse em Itapipoca 

fazendo só coisas lá, morando, assim, eu já teria saído. Só dou conta por ter 

essa coisa do nomadismo, que me possibilita viajar, fazer contatos, aprender, 

sempre trabalhando nesse aspecto. Pra compor, tenho que aprender coisas 

novas, estar lendo. É isso, tem hora que é bom (informação verbal).
101

  

 

A percepção do artista é a de que é necessário circular para chegar a públicos 

novos, contudo a ideia de sair do Ceará para se estabelecer em polos culturais como São 

Paulo ou Rio de Janeiro já não é vista como a única maneira de fazer isso. Orlângelo Leal 

afirma que estaria implícito na carreira do músico de qualquer lugar do mundo estar em 

constante viagem para ser reconhecido. O que muda é que as bandas locais não precisam 

se estabelecer ou morar em cidades como Rio de Janeiro ou São Paulo para poderem se 

projetar. 

Apesar de o mercado musical ter se modificado, com o advento da tecnologia 

e digitalização a partir da socialização e do download de músicas, ainda para a banda o 

CD representa um importante produto de divulgação e distribuição de seu trabalho. Em 

entrevista realizada com os integrantes, eles relataram como lidam com o CD atualmente.  

 

CD é uma plataforma em que posso guardar o registro, entregar ao consumidor 

que quer o meu trabalho. São dez músicas dentro de uma ideia, as outras dentro 

de outra... [...] O CD é pra tudo, divulgar, ganhar dinheiro, ele te representa, ele 

é você. Num show desses, a gente vende em média de 40 a 60 discos 

(informação verbal).
102
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Percebo que muitos dos admiradores da banda Dona Zefinha ainda se 

interessam pelo produto físico de seu trabalho, traduzindo assim uma forma mais 

tradicional de consumo da música. Devido, por isso, à venda de CDs em seus shows ser 

uma forma ainda representativa de custeio e, daí sua importância para a distribuição e o 

consumo de seu trabalho, segundo Paulo Orlando, ―procuramos qualificar o produto, 

dentro de uma estética pensada e elaborada‖. Segundo Paulo, os CDs são vendidos mais 

fora do estado do Ceará, pois regionalmente o público prefere ver a ouvir. 

O modelo comercial centrado no disco vem sofrendo sucessivas crises desde 

o final do século passado, apontando para uma possível perda de valor da música gravada 

(HERSCHMANN, 2007, p. 110-113). Dessa forma, a produção musical inserida no 

mercado independente elege como produto básico de venda os shows, havendo assim 

uma valorização da música ao vivo, que conduz a construção de sentidos e a sedução do 

público nos momentos de experiência musical. O preço relativamente acessível dos 

ingressos (muitos shows são gratuitos) permite aos produtores uma venda ―alternativa‖ de 

CDs nessas ocasiões.  

Com o investimento a partir dos shows, o mercado se abre para a venda não 

somente da música, mas também da imagem do artista. A banda Dona Zefinha, por 

exemplo, traz em sua imagem grande representatividade. As indumentárias, os 

personagens criados, a comicidade, o cenário dos shows, todos esses elementos 

apresentam-se como investimentos articulados pelos artistas da banda, para dar 

visibilidade em tempos atuais da música. O baterista da banda, Iranilson Carneiro, explica 

a representatividade dos shows e como a banda Dona Zefinha articula seus produtos 

artísticos para a venda dos shows.  

 

A forma da banda de querer ser reconhecida é essa coisa de pegar um material, 

preparar um portfólio com CD, release, fotos, imagens, texto explicativo do 

trabalho da banda e sair mandando pra festivais, eventos, prefeituras. Foi assim 

que a gente conseguiu circular muito, participar de muita coisa. Já perdemos as 

contas de quantos países [sic] já saímos participando de eventos os mais 

diversos, festivais de música, artes integradas, enfim. Festivais com bons 

cachês, quando a gente viaja assim pra fora, na Alemanha foi muito bom; sem 

precisar vender CD. Talvez, o objetivo principal pra o artista hoje não seja a 

venda de CD, a música você divulga, bota no site e todo mundo já baixa, escuta 

em casa, se gostou, vai pros shows. O produto principal da Dona Zefinha é o 

show, a interação com o público, o figurino, as músicas tocadas ao vivo, a 

energia (informação verbal).
103

  

 

Além dos CDs, a banda tem um canal no YouTube, onde os integrantes 
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postam uma série de vídeos com canções novas, além de shows novos e antigos do grupo. 

Para Jannoti Jr. (2009), muito da música produzida atualmente, devido a todas essas 

transformações em suas formas de produção e distribuição, representa ―músicas para 

consumo‖, ou seja, sua proposta aponta para o entretenimento, e não para uma reflexão 

mais ampla. Porém existe outra gama de músicas que estão sendo produzidas para além 

do entretenimento, visando a uma ―função artística‖ mais ampla, traduzindo em outra 

espécie de mercado; vinculado a este tem a MPB, o rock, e entendo que a banda Dona 

Zefinha está inserida dentro desta proposta. 

Além do site, a banda tem uma fanpage, onde seus componentes divulgam os 

locais, dias e horários dos shows, fotos e notícias referentes à banda, tudo isso 

administrado pela artista Joélia Braga, que relata a importância dessa ferramenta digital 

para a banda. 

  

A fanpage é uma das coisas mais atualizadas, e tem os blogs também, 

específicos a cada espetáculo, porque lá você deixa o material direitinho. A 

fanpage mostra atualizações de trabalhos da Casa de Teatro, de fotografia, 

workshop e todas as nossas atualizações de forma geral. De lá, a gente 

descentraliza, porque mantém essa coisa viva funcionando. Por exemplo, aqui 

na cidade (Itapipoca), pouca gente nos conhece, porque a gente não trabalha 

muito aqui, mas com a fanpage as pessoas estão conhecendo e acompanhando 

(informação verbal).
104

  

 

Orlângelo Leal revela que a internet se tornou também um importante veículo 

para contratação de seus trabalhos, por meio de mensagens pelas redes sociais como o 

Facebook, sendo assim, segundo ele, um veículo de ―fácil comunicação‖.  

 

O blog é como cuidar de um bicho, tem que dar comida pra ele, todo mês vou 

lá e faço esse trampo aí. Essas redes sociais têm nos ajudado no conhecimento 

e como nosso diário de bordo pra dizer ‗estamos aqui, estamos acolá‘. Uma 

foto como essa é difícil, você tem que entender como isso funciona. Uma foto 

besta como essa aqui dá não sei quantas curtições. Isso é a gente minutos antes 

de entrar no camarim, essa foto, quando Márcio postou, se a gente for ao perfil 

dele, está com quase 90 curtições, nós três. Aqui estamos entrando em cena, 

fazemos um comentário, uma bobagem como essa. Essa aqui deu 39 curtições, 

eu estava passando o som e Paulo fez a foto. Então, a gente está pensando toda 

hora em publicidade e marketing, é um saco, mas tem que aprender a fazer 

isso. Eu não tenho Facebook, mas dou uma contribuição, porque às vezes os 

contratos estão aqui nessa caixinha de mensagem. Uma menina aqui: ‗estou 

precisando falar com vocês urgente‘. Fechou o contrato. Então, Facebook 

também acaba sendo de fácil comunicação. Essa mulher aqui nos contratou já 

e, daqui, a maioria dos contratos vem por e-mail, telefone ou Facebook, então 

deixo aberto, porque às vezes tem essa coisa. Não gosto muito de ficar aqui, 
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curtindo, não curto muito não, mas tem que fazer. Preciso de tempo pra isso, 

estou dando essa contribuição aqui (informação verbal).
105

  

 

Talvez essa forma de perceber o grupo não apenas como música, ou teatro, 

mas inserido nestas várias formas estéticas de produção artística, ponha a banda em um 

diferencial de consumo perante seu público. O desejo de comprar um ingresso para 

assistir ao seu show para prestigiar as performances que são realizadas, de comprar um 

produto físico e prestigiar todo o trabalho do encarte, das fotos, da produção do CD, 

trouxe à banda um diferencial. Ou seja, para ―consumir‖ o grupo, fazer o download de 

suas músicas não é suficiente, esse elemento com certeza traz um diferencial para seu 

trabalho. 

Percebe-se que o acesso à internet tornou possível a existência da banda em 

um município como Itapipoca, ou seja, fora da capital cearense, característica esta que, 

alguns anos atrás, seria impensável caso quisessem dar continuidade a seu trabalho 

artístico. Com isso, os artistas conseguem viver em Itapipoca, e por ser uma cidade 

interiorana, com um custo de vida bem menor do que nas grandes capitais, fazendo com 

que os artistas e suas famílias consigam sobreviver da arte apesar das dificuldades do 

mercado musical existente.  

 
Esse negócio das redes sociais tem ajudado muito na prospecção de novos 

trabalhos. Isso agilizou, aproximou. Se não fosse a internet, eu não estaria em 

Itapipoca, não tinha lógica. Se não fosse a acessibilidade da internet, não tinha 

como ficar indo e voltando para Itapipoca, não existia a Casa de Teatro, fazer o 

que lá? Nos anos 1990, eu vinha para Fortaleza, passava um dia aqui tentando 

descobrir o que estava acontecendo com as poucas pessoas que eu conhecia. Eu 

perguntava ‗o que está acontecendo?‘. Aí alguém dizia que estava acontecendo 

uma inscrição em tal lugar, eu ia lá e me inscrevia... (informação verbal).
106

  

  

 

Por meio da exposição desses dados pode-se visualizar o espaço social 

ocupado pela banda Dona Zefinha. A partir deste momento, uma rede de relações é 

estabelecida por este grupo; como já relatou Bourdieu, cada artista constrói seu próprio 

projeto criador em função de sua percepção de possibilidades disponíveis, oferecidas 

pelas categorias de apreciação e percepção inscritas em seu habitus. A partir desta 

articulação com as políticas públicas no campo cultural, percebe-se que esses artistas 

possuem um amplo capital cultural; com isso, assumiram uma posição social de prestigio 
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no campo artístico.  

Após a compreensão dos vários espaços de atividade e inserção no cenário 

musical, a questão agora centra-se em perceber o trabalho artístico que se realiza desde 

2001 por este coletivo denominado banda Dona Zefinha. Quais os principais símbolos 

utilizados por estes artistas para serem percebidos pela mídia e pelo público como ―banda 

regional‖? Como eles utilizam-se destes elementos recriando os mesmos a partir de 

linguagens e performances e como elaboram estratégias de participação e sobrevivência 

no cenário artístico? 
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4 A EXPERIÊNCIA ARTÍSTICA DA BANDA DONA ZEFINHA: MÚSICA, 

PERFORMANCE E HUMOR 

 

O capítulo aqui apresentado terá como enfoque a compreensão do trabalho 

artístico da banda Dona Zefinha. Tendo em vista a realização desta investigação, utilizarei 

como fio condutor de análise as canções, os personagens encenados, a linguagem, o 

figurino e o ritmo. Porém a banda não desenvolveu um percurso linear em sua trajetória; 

percebem-se momentos distintos em sua rota, os quais podem ser interpretados por meio 

de símbolos expressos, possíveis de ser visualizados através de quatro elementos. Na 

primeira fase, o enfoque será o Reisado de Congos e a Banda Cabaçal dos Irmãos 

Aniceto; na segunda fase, a Feira. O último elemento a ser analisado encontra-se em todo 

o percurso da banda Dona Zefinha, desde sua origem até os dias atuais, presente em todos 

os espetáculos, tornando-se um de seus elementos identificadores, representado pelo 

humor. 

Pretendo aqui abordar no decorrer deste capítulo duas fases específicas 

identificadas na trajetória musical da banda Dona Zefinha. O primeiro momento da banda 

ocorreu ainda entre 2001 e 2006, quando esta vinculou seu trabalho artístico a uma 

imagem marcadamente ―regionalista‖ ou talvez estereotipada da região Nordeste. A 

banda desenvolve um trabalho que ressalta elementos simbólicos em suas canções, seus 

figurinos e personagens de signos que permeiam o imaginário ligado a denominada 

―cultura nordestina‖, sendo o símbolo condutor deste processo o Reisado de Congos.  

A chancela ―música regional‖ foi adquirida tanto pelos meios de comunicação 

como pelo público que se identificava com o formato criado pela banda. Os artistas eram 

convidados a participar de eventos e feiras que representavam o estado do Ceará em 

termos de expressão musical. Na narrativa do vocalista Orlângelo Leal percebe-se a 

importância desse momento para que a banda conseguisse visibilidade e se tornasse 

conhecida.  

 

O Cantos e Causos foi o espetáculo que mais fez ambientes comerciais, a gente 

fez inclusive aquela feira da ABAV
107

, uma feira que era para representar o 

Ceará lá no Rio de Janeiro, mas era muito dentro de um caráter folclorizante, 

que eu não curtia muito. Mas pagava legal, era uma experiência que a gente 

queria, dava-se uma visibilidade que era uma coisa que a gente buscava. Em 

ambientes dentro do mercado, era um investimento que você estava fazendo 
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naquele momento. Daquela visibilidade conseguimos uns dois ou três shows 

depois, havia essa possibilidade, então era um investimento. [...]. Porém foi 

tocando nesses lugares que a gente fez o nome da banda (informação verbal).
108

  

 

Esta fase da banda manteve-se por cinco anos. Segundo os artistas, 

representou o período de maior número de apresentações, em que eles eram convidados 

para exibições em casas de shows, centros culturais, viajaram por várias cidades do Brasil 

como ―banda representativa do Ceará‖, chegando a países como Alemanha e Coreia. Essa 

experiência pode ser considerada um sinal para a nova fase de inserção do grupo, que 

tentou se comunicar em outros países, apesar da dificuldade de compreensão de suas 

letras. Outra questão presente que os motivou para o ingresso de um novo trabalho com 

um olhar diferenciado para as suas criações resultou do contato estabelecido com o que 

estava sendo produzido mundialmente – novos ritmos, manifestações artísticas 

diferenciadas, tudo isso gerou um estímulo para a composição do novo CD que iria ser 

desenvolvido anos depois, resultando assim na produção do segundo álbum da banda – 

Zefinha vai à Feira – em 2007.  O artista Vanildo Franco explica como se deu este 

momento de transição. 

 

A gente, hoje, está muito mais pensando mundialmente do que localmente. 

Naquela época, a gente tinha uma ligação muito forte com o regional, a cultura 

popular, e buscava muito isso. Talvez a compreensão disso foi [sic] um dos 

caminhos que a gente conseguiu identificar pra sobreviver dentro desse 

mercado musical. Tem um bom produto, pra isso, ele tem que se comunicar, 

não pode ser uma coisa regionalizada, pode ter raízes inspiradoras dentro da 

cultura popular, mas essas coisas têm que se comunicar com o mundo, porque 

senão você vai passar o resto da vida tocando só no interior do Ceará e focar 

seus projetos em determinadas linhas, pra outras, você não se encaixa. É uma 

dinâmica que também acontece na cultura popular, que é viva e se adequa, vai 

se modificando. A gente entendeu que isso era um caminho (informação 

verbal).
109

  

 

No caminho trilhado pelo grupo, percebe-se que, ao desenvolver seu trabalho 

artístico baseado em uma perspectiva mais ―folclorizante‖ na primeira fase, o grupo 

permitiu a abertura de um mercado específico para este tipo de trabalho com tom 

―regionalista‖, tornando a banda visível, conhecida pelo mercado e pelo público; porém, 

concomitantemente a este processo, os artistas entenderam que, se continuassem a 
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desenvolver seu trabalho nesta perspectiva, iriam restringir o acesso da banda a outros 

espaços.  

A banda Dona Zefinha sentiu a necessidade de modificar a perspectiva de 

suas composições em virtude do desejo de liberdade para criar suas músicas, não se 

detendo mais às manifestações populares, as quais se revelavam como uma espécie de 

prisão criativa. O interesse dos artistas era ser percebido pelo mercado musical não mais 

como ―música regional‖, e sim como world music, e assim ingressar em espaços 

múltiplos do mercado musical. A narrativa do artista Ângelo Márcio demonstra esse 

desejo; quando questionado sobre como poderia encaixar a banda em um gênero musical, 

ele respondeu: ―Se fosse para enquadrar, eu gostaria que ela fosse world music. Seria 

pretensioso, mas é isso. Porque as influências que temos hoje, como estamos executando 

as músicas, assim, tem essa coisa.‖. 

Essa característica na trajetória da banda Dona Zefinha foi percebida em duas 

outras bandas que inspiraram a banda Dona Zefinha – Cordel do Fogo Encantado e Chico 

Science e Nação Zumbi –, que tiveram trajetórias semelhantes em seu percurso. Este 

aspecto foi ressaltado pelas autoras Lima (2005), que realizou uma pesquisa sobre a 

banda Cordel do Fogo Encantado, e Markman (2007), que centrou sua pesquisa no 

Manguebeat. Nas duas obras, as autoras revelam as fases estabelecidas por estas bandas, 

sendo a primeira mais regionalista e a segunda conectada com as tecnologias e novas 

informações, sendo este processo também analisado pelas autoras como um momento de 

―inserção em novos mercados‖ e intersecção de novas tecnologias, as quais revelaram 

uma mudança de perspectiva na trajetória artística dessas bandas e de suas composições.   

A partir desta interpretação inicial, fundamental para compreensão do 

significado da banda Dona Zefinha e de seu processo de criação, analisarei a seguir como 

se consolida seu trabalho artístico neste sistema de classificação para descrever as 

temáticas que inspiram seus espetáculos e suas canções, apresentando as fases presentes 

na trajetória da banda.  

Seguem, então, as duas fases percebidas como estruturantes no percurso 

desenvolvido pela banda Dona Zefinha, tendo como ferramentas de análise suas canções, 

seus personagens e sua performance.  

 

4.1 A PRIMEIRA FASE: AFIRMAÇÃO DO REGIONALISMO 

 

Em 2002, a banda Dona Zefinha lançou para o mercado musical seu primeiro 
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CD, intitulado Cantos e Causos. Este trabalho teve início quando os três irmãos faziam 

apresentações teatrais, em que recitavam causos populares em suas encenações. O trio, 

então, começou a criar e musicar esses causos, interpretando-os durante o espetáculo. 

Quando o grupo de teatro se tornou banda, os artistas reuniram esses causos musicados de 

autoria de Orlângelo Leal, criando o espetáculo Cantos e Causos, daí a origem de seu 

nome. 

Os causos representam narrativas populares que, por meio da ironia, da 

ambiguidade ou do cômico, transmitem valores e costumes, descrevem elementos 

naturais e expõem a estrutura social de determinada região, construindo uma imagem 

desta, tendo como pressuposto o exagero de costumes, muitas vezes, por meio de 

estereótipos. 

 Neste sentido, os artistas da Banda Dona Zefinha elaboram figurinos, criam 

personagens e adaptam outros provenientes das festas populares; constroem cenários e 

roteiros específicos para interpretá-los durante os shows e finalmente apresentam canções 

nas quais misturam ritmos que revelam a preocupação com uma temática principal: a 

exaltação da cultura popular local. Neste aspecto se destacam ícones e manifestações 

típicas da terra natal, Juazeiro do Norte. Há referências constantes à criatividade de 

ritmos populares (maracatu cearense, coco, embolada, cantoria) e aos instrumentos de 

percussão, tais como tambores, zabumbas, pratos, além de pífanos e rabecas. 

 Para a concepção do espetáculo, o grupo inspira-se em sua interpretação 

cênica numa manifestação artística bastante presente nas festas populares do interior 

cearense, o Reisado de Congos, que pode ser percebido como um símbolo representativo 

das tradições populares no Nordeste. O Reisado de Congos, em específico, é 

preponderante na região do Cariri cearense, local de origem dos três irmãos.  

O Reisado é um folguedo que inicialmente surgiu na Europa e chegou às 

terras latinas por intermédio dos navegantes europeus. Porém, tomou feições as mais 

variadas, incorporando as características de cada localidade. No Brasil ele se manifesta 

com diferentes nomes: Terno de Reis, Tiração de Reis, Folia de Reis. No Ceará, temos 

numerosos folguedos; os principais são os Reisados, Bois, Fandangos
110

 e Pastoris
111

. 

Duas características são primordiais no Reisado e podem ser expressas como 
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fundamentais nas apresentações: a participação ativa da comunidade e a presença de 

múltiplas linguagens artísticas em suas apresentações, dentre elas, música, teatro, danças, 

figurinos e adereços. No Ceará, em específico, os Reisados estão presentes em todo o 

território com variações. Na região do Cariri, local em que os irmãos Leal nasceram, há 

dois tipos de Reisado, o de Congos e Caretas. O de Congos, escolhido como inspiração 

para o primeiro trabalho do grupo, aparece quase exclusivamente nos municípios da 

região do Cariri. 

 Estas festas populares são sazonais, ocorrem em períodos específicos. No 

caso do Reisado de Congos, suas apresentações acontecem principalmente no período de 

janeiro
112

, evidenciando-se como um elemento tradicional do ciclo natalino, 

representando a peregrinação dos reis magos a Belém, desenvolvendo-se por meio de 

uma forte teatralidade nas ruas e praças da cidade.  

Seu espetáculo constitui-se a partir de uma série de episódios que perpassam 

a Marcha em Cortejo, Abertura da Porta, Entrada, Louvação ao Divino, ―Entronamento‖ 

e ―Destronamento‖ dos Reis, execução de peças, comédias do Mateus, encenação de 

Embaixadas e Batalhas e Despedida (BARROSO, 2003). O tempo do Reisado é definido 

para que este realize todas as suas etapas – dura, em média, quatro horas –, e o número de 

brincantes é composto de quinze a trinta participantes, demonstrando a grandiosidade 

desta manifestação artística.  

Durante a encenação do reisado, os brincantes atuam por intermédio de 

personagens que podem ser permanentes, pois participam durante toda a apresentação, e 

dos temporários, que entram e saem da brincadeira, permanecendo em apenas alguns 

momentos. Comumente, uma companhia de reisado de congos compõe-se das seguintes 

figuras, todos tipos humanos: rei, mestre, contramestre e duas figuras cômicas, os 

Mateus
113

. Seus entremeios
114

 dividem-se entre seis bichos – Boi, Burrinha, Sapo, Babau, 

Bode, Urso – e sete seres fantásticos – Jaraguá, Guriabá, Sereia, São Miguel, Alma, Cão e 
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 Conforme Barroso (2008), atualmente os reisados de congos podem também ser encontrados em outras 

datas festivas, como festa junina, ou até mesmo em casamentos, batizados, primeiras comunhões. Nos 

últimos anos, os reisados têm reativado seus espetáculos por ocasião do mês de folclore, agosto. 

Apresentam-se também em eventos promovidos pelo poder público e pela Igreja.  
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 Que utilizam geralmente nomes diferentes, como Cravo Branco e Flor do Dia.  
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 Os entremeios são pequenos atos, quadros autônomos que compõem a narrativa dos reisados. 

Apresentam, comumente, uma situação de conflito que aparenta ser o clímax de um enredo mais 

desenvolvido, que o tempo e a tradição simplificaram. Em outras palavras, o entremeio parece ser a cena 

principal de uma história que perdeu seu desenvolvimento. Trata-se, invariavelmente, de situações 

conflitantes, de grande movimento e impacto cênico. Aos personagens desses entremeios, por contágio, 

os mestres chamam comumente de entremeios, já que a eles dão nome. 
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Lobisomem –, além de um boneco denominado Gigante.  

Um dos personagens que se destacam no ritual do reisado é o Mateus, 

elemento obrigatório de toda festa. Na encenação, os personagens ―Mateus‖ e o ―Mestre‖ 

são os responsáveis pela organização da brincadeira. Para muitos, o Mateus é o 

responsável por metade da diversão do festejo, pois ele brinca com o público, zomba de 

hierarquias, instituições, tradições, fazendo chacota com religião, política e outros 

elementos do cotidiano.  

O personagem Mateus distingue-se dos outros brincantes não somente pelo 

acervo teatral e cômico criado; o traje ritual o distingue dos demais, além de ele pintar 

seu rosto de preto como modo de afirmar sua ascendência africana. O autor Barroso 

(2013), que realizou uma extensa pesquisa sobre os grupos populares no Ceará, revela as 

características principais deste personagem. 

 

Nos Reisados de Congos, ele usa uma cartola vermelha (que chama de 

cafuringa) enfeitada de espelhos e fitas sobre a cabeça, óculos escuros, rosto 

pintado de preto, mesmo que já seja negro, uniforme de cangaceiro, com 

revólver, cartucheira e pente de balas atravessado no peito, junto com um 

enorme rosário, no qual reza um irreverente ‗Pai-Nosso‘. Numa mão, leva um 

pandeiro ou um ganzá, e na outra, uma ‗macaca‘ (espécie de chicote), com a 

qual corre em perseguição aos meninos e surra os personagens grotescos. Sua 

performance é sempre imprevisível, vai do lento ao rápido, em segundos 

(BARROSO, 2013, p. 43). 

 

 

O Reisado de Congos exerceu forte influência nos artistas da banda Dona 

Zefinha, que ao conhecerem esta manifestação artística perceberam uma nova realidade 

para o reisado, a de adaptação a novos tempos através de uma redescoberta que vem 

sendo feita pelas diversas apropriações que as novas gerações vêm reproduzindo.  

No caso da banda Dona Zefinha, o show ―Cantos e Causos‖ acontece 

totalmente inspirado no Reisado de Congos. Orlângelo Leal, em entrevista, conceitua o 

espetáculo de ―neo-reisado‖. A inspiração se deveu tanto pelas influências da terra natal 

como pelos estudos
115

 que o artista vinha fazendo no momento de sua concepção. 

Conforme o artista, o olhar sobre a realidade ainda permanecia muito imaturo e 

folclorista em relação à região Nordeste e as suas manifestações artísticas populares.   

 

Cantos e Causos é minha monografia. Se tivesse de entregar uma monografia 

no universo da cultura popular, eu entregaria Cantos e Causos, o disco com o 

espetáculo. É o resultado de uma pesquisa brasileira de fazer arte. A meu ver, 

naquela época, com aquela idade, eu tinha 24 anos, sei lá. Em 2004, a gente 
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 Orlângelo Leal fazia neste período sua especialização, cujas temáticas perpassavam pelos estudos da 

cultura popular e sobre o Nordeste.  
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começa a viajar internacional. Então de 2004/2005/2007, quando lança Zefinha 

Vai à Feira, foram quatro anos, começo a viajar para o mundo e conhecer 

melhor o Brasil (informação verbal).
116

  

 

 

O espetáculo é composto de muitas cores, um figurino cheio de brilhos, além 

de personagens que entram e saem de cena, os quais cantam e brincam com a plateia, 

inserindo uma carga humorística na apresentação. Em sua estrutura há doze canções, das 

quais onze são autorais e escritas em sua maioria pelo vocalista, Orlângelo Leal, e apenas 

uma interpretada é de composição do cantor Luiz Gonzaga. Em sua estrutura, revela-se a 

poética dos primeiros anos da carreira da banda Dona Zefinha, que exibia uma temática 

fundamental: a exaltação da região nordestina por meio de símbolos culturais. 

O CD foi produzido numa gravação ao vivo no principal teatro de Fortaleza, 

o Theatro José de Alencar. Orlângelo Leal explica como se desenvolveu este primeiro 

trabalho.  

 

A opção de gravar ao vivo foi uma ideia de Thais Andrade, produtora do 

grupo. Dadas as circunstâncias financeiras, seria a forma mais barata de 

conseguir o registro do show. Os tempos eram outros, não existiam editais e a 

tecnologia ainda não era uma realidade comum a todos. O dinheiro saiu mesmo 

de nossos bolsos, desde a gravação até a prensagem de mil cópias que 

esgotaram-se em menos de dois anos (informação verbal).
117

  

 

 

As canções que compõem esta fase inicial do trabalho artístico da banda 

Dona Zefinha pautam-se numa visão estereotipada da região Nordeste, a qual é conduzida 

a partir da tipificação no transcurso das temáticas das letras e da realização do espetáculo. 

Tendo em vista uma maior compreensão da proposta desse espetáculo, resolvi dividi-lo 

em quatro categorias fundamentais de análise – as músicas, o figurino, o ritmo e os 

personagens criados –, que serão debatidas a seguir. 

As músicas promulgam em suas letras uma série de temáticas que revelam o 

universo das manifestações artísticas populares encontradas no nordeste brasileiro. As 

onze músicas autorais que integravam o espetáculo Cantos e Causos foram compostas em 

épocas diferentes; algumas surgiram como trilha de espetáculos que o grupo desenvolvera 

ao longo dos anos 1990. Canções como ―Folia‖, ―Dragão da Maldade‖ e ―Festa de Reis‖ 
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pertenciam ao espetáculo de teatro de rua
118

. 

 

Tabela 8 – Canções da banda Dona Zefinha 

Folia 

(Orlângelo Leal) 

 

 

Ai, mamãe, perdi minha cafuringa 

Tô cum pena de eu, 

Tô cum dó de mim 

 

A zabumba fez o toque, 

O pandeiro cutucou, 

O triângulo ecoou minha cantiga 

 

Menina rebola 

Coco de roda 

feito só pra nóis sambá 

 

Já selei minha burrinha 

Pus o chapéu do vaqueiro 

Pinotá nesse terreiro 

Até o fim do mundo chegar. 

 

Jaraguá piou mais forte 

Vou voltar pro norte 

A saudade apertou. 

A seca deixou tão triste o dia 

Vou cair nessa folia 

Colorir meu sertão 

Animar meu povão 

Vou virar Mateus 

 

Dragão da Maldade 

(Orlângelo Leal) 

 

 

Como pode a cabra virar bode? 

Como deve ser um cabra da peste? 

Pula, coiça, fura, explode 

Sacode fogo e berra 

 

Nas profundezas da terra  

Nas impurezas do ar 

Sei que tu estais 

Aqui, ali, acolá 

Não discuti poesia 

Leva tempo labutar 

Castigante sol do meio-dia 

Queima minha cabeça 

 

Vem, de longe vem 

És teu louvor 

Dragão, dragão eu sou 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festa de Reis 

(Orlângelo Leal) 

 

 

Boi encantado 

Boi mandingueiro 

Corre ligeiro 

Papão vai te pegar 

Entra no mato 

Banha o terreiro 

Festa de reis 

Vai terminar 

 

Fonte: Esquematizado pela pesquisadora. 

 

Percebe-se nas canções supracitadas a relação existente com as festas 

populares que ocorrem no Nordeste. As letras transitam pelo universo do reisado e 

apontam personagens como o Mateus, além dos seres fantásticos expressos no decorrer 

do espetáculo, como o Jaraguá, o Dragão da maldade, e o boi encantado. Além disso, o 

ritmo também é descrito nas canções que revelam a importância de instrumentos como 

rabeca, pandeiro e o triângulo, elementos estes presentes em qualquer banda de forró no 

interior nordestino.  

 As canções ―Inodoro, Incolor, Insípida‖ e ―Romance‖ foram elaboradas 

também bem antes de existir a banda e receberam fortes influências dos trovadores do 
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Purgatório‖, em 1998.  
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Nordeste. Nestas canções há a presença na introdução de cantorias cuja autoria se refere a 

um dos mais conhecidos cantadores do Ceará, Geraldo Amâncio
119

. No primeiro verso, há 

um símbolo marcante do imaginário ligado à região nordestina: a importância e o 

significado da chuva para o sertão nordestino. Esse texto é declamado por Orlângelo 

Leal, antes de iniciar a canção.  

 

Quando chove no Nordeste há esperança e fartura 

A terra antes, seca e dura 

De lambujem se reveste 

Vão simbora fome, peste 

E a natureza é perfume 

Chove na base, chove no cume 

Vão-se mágoas, correm grotas 

Todo buraco tem água 

Todo quintal dá legume  

(Geraldo Amâncio) 

 

A segunda canção, intitulada ―Romance‖, tem sua origem nos romances de 

tradição oral: histórias de amor cantadas em versos. A música alterna recitativo e canto. 

Em sua abertura os versos de Geraldo Amâncio ingressam mais uma vez revelando a 

importância da figura feminina que, segundo o artista, apesar de todos os dilemas gerados 

na vida de um homem, torna-se essencial para sua sobrevivência: 

 

Eu sei que a mulher tem defeito 

Maltrata, briga... 

Tem a mulher que ―atraiçoa‖.  

A muié que bebe 

A muié que fuma 

Mas quer desgraçar a sua vida, meu amigo?  

Resolva viver sem uma.
120

  

(Geraldo Amâncio) 

 

A temática feminina, por meio das relações afetivas entre homem e mulher, 

representa um dos principais assuntos abordados na cantoria, que divulga uma imagem da 

mulher, reproduzindo os modelos fixos de feminilidade. A cantoria é aqui apresentada 

como uma das representações simbólicas da ―cultura nordestina‖. A canção ―Romance‖, 

escrita por Orlângelo Leal, transmite uma continuidade dessa imagem feminina por meio 

de estereótipos ainda presentes no imaginário popular. Na última estrofe, o artista revela a 

beleza da mulher do interior, o singelo, o puro, são características apontadas ligando-se 
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ao imaginário do bucólico, também presente no estereótipo da ―mulher nordestina‖. 

 

Quando pela porta da cozinha 

Eu vi bela menina e quis correr 

Solta um suspiro agoniado, mexe no meu peito calado um bem-querer 

Vem cá, pra junto deu 

Que o desejo me pegou 

Sei lá o que pode ser o futuro desse amor 

Era uma linda donzela daquelas morenas lá do interior. 

 

(Canção ―Romance‖, presente na faixa 3 do CD Cantos e Causos) 

 

A segunda forma de linguagem expressa nos shows da banda Dona Zefinha 

refere-se ao figurino. Não são muitas as bandas contemporâneas que investem tanto 

financeiramente como conceitualmente na concepção de um figurino, tendo em vista a 

temática do espetáculo e a performance do artista no palco. Na banda Dona Zefinha, este 

recurso é utilizado para realçar a performance teatral desenvolvida no decorrer do 

espetáculo. A artista Joélia Braga é a responsável por pensar no figurino, inspirando-se 

em ampla pesquisa na internet de cores e formatos, juntamente com Orlângelo Leal. A 

artista também é a responsável por costurar todas as peças apresentadas no espetáculo. 

Joélia Braga revela em sua narrativa a importância deste recurso como diferencial nos 

shows da banda Dona Zefinha.  

 

É a nossa característica principal. Como basicamente somos também um grupo 

teatral, isso tem nos ajudado bastante a conceber essa mistura de música e 

cena. O figurino é o que caracteriza cada um de nós, desde o Mateus ao mestre 

ou os brincantes. Seria muito estranho um músico parar o show para contar 

uma piada. O figurino, a caracterização e os personagens nos permitem ir 

muito mais além (informação verbal).
121

  

 

 

As cores também são pensadas pelos integrantes da banda, tendo em vista a 

temática de cada espetáculo. No caso do ―Cantos e Causos‖, o figurino apresenta cores 

em tons de laranja e vermelho, além de muitas fitas, espelhos e brilhos. A inspiração se 

originou nas próprias roupas utilizadas nos espetáculos de reisados. Os acessórios usados, 

as fitas e os espelhos costurados nos trajes dos brincantes revelam a inspiração no 

folguedo, o qual tem a finalidade de rebater o mau-olhado. Joélia Braga explica a 

proposta de alusão ao nordeste, em meio às cores exibidas no espetáculo Cantos e 
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Causos. 

 

Ele vem com essa nordestinidade, com esse sol quente. [...]. Como tinha essa 

coisa nordestina, do regional, tem essa cor alaranjada da nossa terra, do sol, 

que já combina com aquele som da viola. Vem junto. A gente faz essa pesquisa 

do figurino bem coletiva, mas é do Leal (Orlângelo) mesmo, ele já vem com a 

ideia às vezes. A gente vai fazer estudo de cor, palheta (informação verbal).
122

  

  

 

O figurino pode ser visualizado na imagem mostrada a seguir. Em destaque, 

todos os integrantes da banda Dona Zefinha, neste primeiro espetáculo Cantos e Causos. 

 

 

Ilustração 6 – Figurino do CD Cantos e causos 

 

Fonte: Arquivo pessoal da banda Dona Zefinha. 
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No âmbito do ritmo a inspiração se deve à banda cabaçal mais popular do 

Ceará, proveniente da região do Cariri cearense, conhecida pela designação de Banda 

Cabaçal dos Irmãos Aniceto. 

Mais uma vez a banda Dona Zefinha inspira-se nas encenações populares, 

presentes nos folguedos da região Nordeste, as quais são acompanhadas por conjuntos 

musicais. No caso do Reisado de Congos, o ritmo é proveniente das bandas cabaçais que 

representam conjuntos musicais formados por três pífanos, caixa de guerra, zabumba e 

uma dupla de pratos.  

A Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto é originária do Crato, cidade do Cariri 

cearense. Seus componentes não são artistas profissionais, mas sim trabalhadores de 

sítios, que tocam e dançam extraindo a musicalidade de instrumentos rústicos como pifes, 

zabumbas e pratos. A especificidade trazida por esta banda cabaçal, dentre várias da 

região do Cariri cearense, é o diálogo estabelecido entre musicalidade e performance.  

A matriz cultural que justifica esta manifestação cênica e musical é a cultura 

indígena. A região do Cariri, antes da chegada dos portugueses, era povoada por inúmeras 

tribos que formaram a Nação Cariri. O nome ―cabaçal‖ tem origem nos rituais e nas 

festas indígenas em que a cabaça representava objeto sagrado. A flauta era produzida com 

fêmur da ave totem e utilizada como meio de comunicação com entidades sagradas. 

Dessa forma, compreendendo a origem indígena do instrumental utilizado pela banda 

cabaçal, fica mais clara a relação religiosa que permaneceu entre a música, a natureza e 

os rituais.  

A designação da nomenclatura ―Irmãos‖ inspirou-se na relação familiar dos 

integrantes da banda cabaçal; uma família de agricultores que teve início com José 

Lourenço da Silva sendo o primeiro a ensinar os mais novos o manejo dos instrumentos – 

daí a origem do nome. Já o termo ―Aniceto‖ surgiu de ―Anicete‖
123

, apelido dado ao 

criador da banda, José Lourenço, passando dessa forma para os filhos e irmãos, sendo 

este atualmente mais conhecido do que o próprio sobrenome da família.  

A relação estabelecida pela Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto entre música e 

performance representou uma das principais características apropriadas pela banda Dona 

Zefinha para suas apresentações. Orlângelo Leal revela essa influência em sua narrativa 
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durante uma entrevista: 

 

Quando eu conheci Irmãos Aniceto, pronto! Lavou minha alma. Eu pensei 

‗cara, Irmãos Aniceto é Michael Jackson, é Chaplin‘. Agora, infelizmente, o 

governo do Ceará não reconhece, porque, cara, de boa, você ver a banda de 

pífanos de caruaru, de Pernambuco, eu sinto muito, mas os Irmãos Aniceto 

botam eles no bolso! A diferença é que eles têm investimento... Porque os 

Irmãos Aniceto tocam, dançam, rolam no chão, tem dramaturgia. É genial! É 

tanto que aquela música esquentamento, que é um cara se coçando, eu me 

inspirei no tirador de maribondo dos irmãos Aniceto da banda cabaçal. Que eu 

via ali: os caras têm dramaturgia na música, ou seja, é teatro e música ao 

mesmo tempo. Agora infelizmente a mentalidade provinciana não reconhece 

como uma coisa maravilhosa. Eu devo muito a eles, da influência, da estética, 

da movimentação. Você ver o Cantos e Causos, a primeira música que a gente 

tocou no Cantos e Causos, a música de abertura, era o ‗Zefinha Vai à Feira‘, 

que nem foi gravada no Cantos e Causos, que a gente dançava no palco e 

corria feito doido, não sei se você chegou a ver essa cena, a gente corria no 

palco, cara, aquilo é Irmãos Aniceto! Eu não faria isso se não tivesse visto os 

caras, então eu devo muito a eles (informação verbal).
124

 

 

Nesta narrativa Orlângelo Leal traça um comparativo entre a banda cabaçal 

dos Irmãos Aniceto e a banda cabaçal de caruaru
125

, originária de Pernambuco. Em sua 

fala, o artista discorre sobre a importância das políticas de incentivo cultural existentes 

em Recife, expondo a necessidade de o mesmo recurso financeiro destinar-se às 

manifestações artísticas e musicais na cidade de Fortaleza.   

Percebe-se que a primeira influência, originada a partir da banda cabaçal dos 

Irmãos Aniceto por parte da banda Dona Zefinha, aconteceu no âmbito do ritmo. As 

referências aos ritmos populares (como o coco, o repente, o xote, o frevo, a embolada, o 

caboclinho, o xaxado, o aboio, a toada, a loa, os benditos) são estabelecidas por meio de 

uma dimensão rítmica fundamentada em uma rica presença de instrumentos percussivos 

como pandeiro, zabumba, triângulo, ganzá, caixa de guerra, caxixi, pratos, pífanos, 

inspirados na banda cabaçal.    

O pífano, ou pife, nas bandas cabaçais tem papel de destaque geralmente. O 

pifeiro tem conhecimento de todos os instrumentos e representa o mestre da banda. Esse 

instrumento de sopro é feito de madeira de bambu, tipo de flautim com furos ao longo do 

comprimento. Na banda Dona Zefinha, Vanildo Franco, o pifeiro da banda, também 

representa um dos grandes destaques do grupo. Os sons produzidos por seu instrumento 
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 A Banda de Pífanos de Caruaru tem sua origem marcada em 1924, quando Manoel Clarindo Biano, 
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artistas como Caetano Veloso e Gilberto Gil. É chamada por muitos de os ―Beatles de Caruaru‖.  
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são bastante representativos, trazendo uma sonoridade singular para as músicas da banda 

Dona Zefinha. Vanildo Franco tem um amplo conhecimento de instrumentos de percussão 

e pífanos; dessa forma, além de tocar, ele também confecciona instrumentos, dentre eles, 

pífanos, tambores, zabumba, ganzá, xequeré. Na imagem a seguir, o artista em 

apresentação no espetáculo Cantos e Causos.  

 

 

Ilustração 7 – Representação do pífano 

 

Fonte: Foto do acervo particular da banda Dona Zefinha. 

 

A segunda influência da banda cabaçal dos Irmãos Aniceto sobre a banda 

Dona Zefinha se reflete no campo da performance dos artistas. Essa influência será mais 

bem explicitada na próxima discussão, quando irei me deter na composição dos 
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personagens da banda.  

O quarto recurso utilizado pela banda encontra-se no campo da composição 

dos personagens presentes no espetáculo. Fazem parte do figural do espetáculo ―Cantos e 

Causos‖: o Mestre (Orlângelo Leal), o Mateus (Ângelo Márcio), o bicho Jaraguá (Paulo 

Orlando) e o Coçador (Paulo Orlando). 

No roteiro do espetáculo ―Cantos e Causos‖, o show é conduzido pelo 

vocalista Orlângelo Leal (o Mestre), juntamente com seu irmão Ângelo Márcio (o 

Mateus), os quais fazem brincadeiras, contam histórias e interagem com o público nos 

intervalos entre as canções. O personagem Mateus, sem dúvida, é o grande destaque do 

show, pois traz em sua performance a imagem do homem astuto e esperto, que subverte 

as ordens e regras impostas pelo ―Mestre‖ (Orlângelo Leal).   

O personagem Mateus, interpretado pela banda Dona Zefinha, apropria-se de 

todas as linguagens, tanto corporal, por meio de suas vestimentas, como na comicidade 

inspirada no ―Mateus‖ do Reisado de Congos. O rosto pintado de preto, o chapéu em 

forma de cone (também chamado de cafuringa) e a performance inspiram-se no 

personagem do Reisado de Congos, porém agregando uma série de reformulações 

presentes no cotidiano dos moradores do Ceará. Em suas brincadeiras realizadas no 

palco, utiliza expressões como ―macho‖, além de fazer chacotas com bairros periféricos 

de Fortaleza, linhas de ônibus, piadas estas compreendidas apenas pelos moradores dessa 

localidade. Estes representam os momentos de maior interação do público com a banda. 

Na imagem a seguir, o artista em sua performance conduzindo a zabumba. 
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Ilustração 8 – Performance do Mateus inspirado no Reisado de Congos

 

  Fonte: foto do acervo pessoal da banda Dona Zefinha. 

 

O Jaraguá é outro personagem de destaque na apresentação do ―Cantos e 

Causos‖. É uma figura folclórica das festividades de várias regiões do Brasil. No 

Nordeste, pode ser encontrado em algumas festas populares, dentre elas, o Reisado. Neste 

espetáculo, apresenta-se como um homem que veste uma máscara com cabeça de bicho.  

Na brincadeira há manifestação de um espírito obscuro que no desenrolar do folguedo 

aterroriza as crianças, sendo domado através do ―riso popular‖.  

No caso do personagem interpretado nos shows da banda Dona Zefinha, a 

encenação é feita pelo ator Paulo Orlando, que escolheu este personagem folclórico por 

ser o ―bicho representativo do sertão nordestino‖. Em sua apresentação na banda, Paulo 

Orlando ingressa no palco com uma máscara de bicho, avançando sobre o público e 

provocando muitos gritos nas crianças e nos adultos presentes. O Jaraguá no show da 

banda contracena com o Mateus (Ângelo Márcio), sendo este bicho, no roteiro do 

reisado, o único ser temido por Mateus. Porém, após correr atrás do Mateus e amedrontá-

lo, o bicho começa a brincar e dançar em consequência das brincadeiras e dos risos do 
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personagem, e por fim acaba se confraternizando com Mateus (Ângelo Márcio), sendo, 

assim, bastante aplaudido no final da apresentação. 

Na foto a seguir, pode-se visualizar o personagem Jaraguá sendo montado por 

Paulo Orlando. Destaque para a máscara que é adaptada ao corpo do artista. Depois disso, 

ele é coberto por um lençol e fica apenas com as pernas para fora.  

 

Ilustração  9 – Performance do personagem Jaraguá inspirado no Reisado de Congos 

 

Fonte: Foto do acervo pessoal da banda Dona Zefinha. 

 

Como pode-se perceber, a máscara do personagem é feita de uma mandíbula 

de cavalo, completa, sendo os dois maxilares manobrados por um cordão forte preso a 

uma mola para que possam abrir e fechar acompanhando o ritmo da música com o 

entrechocar dos dentes. Essa "cabeça" é presa a um pau comprido e forte que lhe serve de 

suporte e de pescoço, tão longo quanto seja possível o portador manejar. Um pano 

colorido, geralmente estampado em cores berrantes, veste-o até o chão, cobrindo também 
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quem o carrega, havendo uma abertura à altura dos olhos. O sucesso do Jaraguá é grande, 

principalmente entre as crianças, que têm medo e fogem assustadas com a feia cabeça que 

bate os dentes. Sua figura, porém, é irresistível, e, apesar do temor, seguem-no 

encantadas entre risos, cantos e gritos nervosos e alegres. 

O último personagem recriado pela banda Dona Zefinha recebeu a designação 

de Coceira. A inspiração originou-se dos espetáculos concebidos pela banda cabaçal dos 

Irmãos Aniceto, cuja performance tem a natureza como inspiração artística. Para os 

brincantes agricultores que formam a banda cabaçal, a brincadeira parte da roça, 

traduzindo em melodias a realidade do homem rural; seus espetáculos permeiam este 

universo, podendo ser exemplificados como casamento do gavião e sua noiva acauã, 

homenagem à coruja, briga de galo, entre outros. O espetáculo que gostaria de destacar é 

a performance cômica de apresentação da banda cabaçal intitulada como ―Maribondo‖. O 

pesquisador Pablo Assumpção, estudioso desta expressão artística, descreve esta esquete 

teatral interpretada pelos artistas componentes da banda cabaçal dos Irmãos Aniceto: 

 

Um integrante encarna um personagem às voltas com o enxame, em busca do 

mel: com o olhar concentrado, tenta a primeira vez e é atacado pelos insetos; 

abana-se, retorce em dor o rosto agoniado e na segunda tentativa protege-se 

com um lenço, só então conseguindo os favos de mel invisíveis. Satisfeito ele 

sai, lambuzando-se com o mel (ASSUMPÇÃO, 2000, p. 71). 

 

Esta cena acima descrita foi inspiradora para a criação do personagem 

Coceira, presente no show Cantos e Causos da banda Dona Zefinha. Na música 

―Esquentamento‖, única faixa instrumental do CD, o ator Paulo Orlando ingressa no 

palco travestido de espantalho, usando uma máscara e um figurino que se remetem ao 

rural, à agricultura, referências advindas da banda cabaçal dos Irmãos Aniceto. Essa 

descrição é retratada por Vanildo Franco, percussionista do grupo. 

 

No espetáculo temos o Coceira, personagem que tem como referência o tirador 

de maribondos da dança dos Irmãos Aniceto, que durante a música tenta tirar 

maribondos de uma colmeia. O corpo, a dança e a música estão a favor da 

cena. Nessa releitura, o Coceira aqui é representado pelo nosso ator 

performance Paulo Orlando, que durante a música se coça, utilizando o corpo 

grotesco e suas possibilidades corporais, muito presentes em nossas 

manifestações (Vanildo Franco cita ORLANDO, 2005) 

 

Pode-se visualizar na imagem a seguir a performance executada pelo artista. 
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Ilustração 10 – Performance do personagem Coceira, inspirado no espetáculo 

Maribondo da Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto 

 

Fonte: Foto do acervo pessoal da banda Dona Zefinha. 

 

Verificou-se por meio das análises nesta primeira fase do grupo a presença 

preponderante de temáticas ligadas aos valores atribuídos aos elementos culturais locais. 

Contudo os artistas integrantes da banda Dona Zefinha começam a perceber que tanto o 

figurino como o fato de trazer a temática do reisado para suas canções se tornaram 

motivo de cobrança por parte do público, exigindo da banda a ―conservação‖ de 

elementos folclóricos. Foi uma preocupação dos integrantes da banda, apesar da forte 

presença de elementos da cultura popular do Cariri cearense no espetáculo, a de não 

transformá-la em uma vitrine de exposição folclórica. Os artistas compreendiam que a 

intenção não seria resgatar elementos da cultura local, mas sim mesclar as singularidades 

da região de onde eles são oriundos com elementos considerados universais, influências 

constantes e recriações a partir de bases atuais.  

O receio de que o grupo perdesse, a partir do contato cada vez maior com 

elementos globais, as características que o ligavam às manifestações populares soou 

como uma prisão para a banda, que não tinha o interesse de ser vista como representante 

de um determinado gênero musical, mas almejava a liberdade na criação musical. O 

artista Paulo Orlando revela o descontentamento do irmão quando o grupo é solicitado 
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por alguns contratantes para se apresentar ainda vestido com o figurino da primeira fase. 

Segundo ele, essa fase foi importante graças à visibilidade e ao conhecimento gerado para 

a banda. Porém também houve a dificuldade de compreensão tanto do público como da 

mídia de entender as transformações ocorridas com a banda a partir de seu segundo 

trabalho.  

 

Orlângelo tem ódio quando alguém diz: eu queria aquelas bandinhas de pífano 

pra você fazer. Ele tem vontade de tacar no chão. Mas eu entendo e digo pra 

ele que isso é um processo, se não fosse ele, não poderíamos estar aqui hoje. 

[...]. E quando botam uma foto da Dona Zefinha, a gente fantasiado com 

aqueles figurinos, eu digo que nem a mídia ainda está tendo noção de que 

houve uma mudança. O Paulo de 20 anos não é o mesmo de hoje. A fisionomia 

é diferente... (informação verbal).
126

  

 

 

Percebe-se que o artista entende as transformações ocorridas com a banda 

como algo natural, de seu amadurecimento enquanto artista. Dessa forma, eles buscam 

outros formatos para encenar as canções deste espetáculo, que possam dialogar com os 

novos elementos que ingressaram durante sua trajetória de dezesseis anos. Neste sentido, 

o espetáculo Cantos e Causos já não é mais apresentado pela banda Dona Zefinha neste 

formato. Para os artistas, este momento foi bastante representativo para consolidação de 

sua carreira, porém eles procuram inserir-se em um novo espaço no mercado musical a 

partir da constituição de um novo trabalho que será descrito na próxima discussão.  

 

4.2 A SEGUNDA FASE: MOVIMENTO DE EXPANSÃO E 

INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

Em 2007, a banda Dona Zefinha lançou no mercado musical seu segundo 

álbum, com o título Zefinha vai à Feira. Esse momento se constitui como um 

realinhamento do trabalho que estava sendo desenvolvido. As viagens realizadas, as 

influências e os diálogos com culturas de outros estados e países, e os recursos 

tecnológicos cada vez mais acessíveis, fizeram com que a banda modificasse o olhar 

sobre o seu trabalho artístico. A internet passou a ser um recurso utilizado pelos artistas 

para conhecer novas bandas, estéticas e novos ritmos tanto nacionais como 

internacionais. Esse recurso revelou para o grupo uma gama de possibilidades estéticas 

para elaboração de seus novos trabalhos. Dessa forma, a banda percebe que os antigos 
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conceitos apresentados em seu primeiro trabalho não mais condizem com o que seus 

componentes buscavam expor nas apresentações.  

Além das influências interpostas pelas viagens e pela democratização de 

informações pela internet, a banda Dona Zefinha busca ampliar sua inserção no mercado. 

Os artistas compreenderam que, caso continuassem com a mesma linha de trabalho 

exibida como na primeira fase, restringiriam seu acesso a novos mercados, sendo assim 

aprisionados numa estética que limitava seu processo de criação e a distribuição de seu 

trabalho. Dessa forma, os próprios integrantes da banda revelam perceber e conceituar os 

produtos da banda não mais como ―regionais‖; para eles, o termo que melhor descreve a 

banda neste momento é world music.  

A ideia do ―hibridismo cultural‖ se torna fundamental para a compreensão 

desse novo cenário. Cada vez mais a banda se afasta de antigos conceitos que não mais 

contemplam sua proposta. Essa abertura artística expressa pela banda neste período fez 

com que esta ingressasse em outros circuitos e, assim, pudesse ―comercializar‖ sua arte 

de forma mais ampla. 

No conteúdo desta fase, o simbolismo da tecnologia da informação, os temas 

de caráter existencialista, a utilização de palavras em inglês, além dos figurinos e ritmos, 

são elementos que podem ser caracterizados como nova forma de apropriação dessas 

manifestações culturais e que terão representatividade nos trabalhos posteriores 

realizados pela banda, abrindo um vasto campo de inserção no mercado artístico. Para 

ingressar nesta temática, o símbolo do novo trabalho desenvolvido pelo grupo é a Feira. 

Este emblema cultural foi escolhido devido à necessidade de realizar uma alusão ao 

mercado ―global‖, com o qual a banda se propunha a dialogar. Neste sentido, os artistas 

da banda Dona Zefinha, em entrevista para um jornal de Fortaleza, explicam o objetivo 

do trabalho: ―A feira que batiza o CD é exatamente uma metáfora para o mundo. Para 

aparecer em meio à turba provocada pela globalização, marcada pelo consumismo 

desenfreado, é preciso também entrar no jogo do mercado. Globalização é se ofertar para 

o mundo.
127

‖. 

O show de lançamento do álbum foi realizado em um local bastante 

emblemático de Fortaleza, o Beco da Poeira
128

. Espaço de grande comércio informal no 
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 Entrevista concedida pela banda ao jornal O Povo de 14 de julho de 2007, tendo como título da matéria 

―O balaio high tech da Zefinha‖, de Amanda Queirós. 
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  O Centro de Pequenos Negócios de vendas ambulantes foi criado em 1991 e é chamado popularmente 

pelos habitantes de Fortaleza de Beco da Poeira. Esse termo foi cunhado pelos próprios moradores antes 

mesmo de o comércio se estabelecer nesse local. Por ser um terreno baldio onde existia muita poeira 



132 
 

centro urbano de Fortaleza, onde se encontram produtos os mais diversos, como 

alimentícios, calçados, vestuário e acessórios, é um dos maiores centros populares do 

Ceará. A banda Dona Zefinha propõe-se a tomar como ponto de partida um símbolo 

comercial de Fortaleza, visando descrever sobre a feira e seu processo de circulação de 

valores não somente econômicos como também culturais. O Beco da Poeira representou 

uma forma de os artistas da banda relatarem as diversas maneiras de reinvenção do 

consumo, muito utilizada pelos consumidores cearenses, que, apesar do parco recurso 

financeiro, adquirem o poder de compra de mercadorias bem mais baratas e com o 

mesmo poder de uso das intituladas ―legítimas‖. A banda faz alusão a este lugar como 

palco de grandes ―gambiarras‖, de ―piratarias e falsificações‖ no comércio cearense, 

exprimindo assim a relação com o local em que moram. Porém, segundo os artistas, essa 

feira não representa um espaço de imitação, mas sim de ―reinvenção‖, sendo, dessa 

forma, o objetivo temático para esse segundo álbum. O vocalista Orlângelo Leal revela 

como se originaram as principais influências para sua construção. 

 

Zefinha Vai à Feira é totalmente afetado pelas viagens internacionais, se você 

ouvir, ele tem uma timbragem de World Music. [...]. Tem isso, acabei me 

influenciando e contaminando, fui comer outras comidas, sentir outros cheiros, 

conversar em outras línguas, visitar outros lugares. Não tem como não afetar. 

Zefinha Vai à Feira foi o processo dessa minha primeira viagem pelo mundo, é 

regurgitado naquele formato. Eu não acho que muda, a proposta da banda 

continua a mesma, porque toda vez que for fazer um disco, vai ser de 

espetáculo (informação verbal).
129

  

 

 

As viagens internacionais são descritas pelo artista Orlângelo Leal como um 

dos principais incentivos para que houvesse um realinhamento do trabalho da banda; 

neste sentido, lembrei-me da discussão revelada pelo autor Tomaz Tadeu (2012), que, ao 

fazer uma reflexão sobre o caráter móvel existente na constituição das identidades, 

exemplifica sua discussão utilizando como forma de análise as viagens, por 

proporcionarem ao viajante a experiência de não se sentir em casa experimentado, assim, 

ainda que de forma limitada, a instabilidade e a precariedade da ―identidade‖.  

Nesse sentido, a feira é utilizada como emblema desse segundo trabalho, local 

representativo no Nordeste permeado de significados, que deve ser compreendido tanto 

do ponto de vista econômico como cultural, por refletir um fluxo de pessoas, mercadorias 

                                                                                                                                                                                      
quando a prefeitura de Fortaleza transferiu o comércio de ambulantes para este local, continuou com a 

mesma nomenclatura. 
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 Orlângelo Leal, 2013. 
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e culturas diversas. Vieira (2003), por meio de seu estudo sobre a feira como um dos 

símbolos representativos do Ceará, revela que seu estabelecimento está associado ao 

povoamento do sertão, ao deslocamento de pessoas para efetivação de transações 

financeiras, mas também sociais e afetivas, sendo assim, conforme a autora, um espaço 

fértil de difusão de costumes na música, na culinária, nas peças à venda. Orlângelo Leal 

escreveu um texto que serviu como base para elaboração do trabalho Zefinha vai à feira. 

Em sua narrativa, o artista expõe a representatividade desse símbolo cultural para 

embasar a proposta de trabalho da banda Dona Zefinha.  

 

Quando nem menos se espera, eis que se inicia o espetáculo: todos se 

encontram na feira. Ambiente de trabalho e diversão. Ambiente de relações 

comerciais e relações afetivas. O caos instalado é harmonioso. A estética do 

grotesco prevalece. A ordem instalada é a da subversão. As cores, os aromas e 

os sons se repetem e se renovam a cada dia, a cada hora, a cada instante, seja 

no Cairo, no Pará ou na feira do feijão de Itapipoca, no beco da poeira de 

Fortaleza ou na 25 de Março em São Paulo. Os personagens que compõem o 

cenário fazem parte de uma dramaturgia coletiva e individual. Vão e vêm. 

Chegam e saem. Os enamorados em seus encontros e desencontros amorosos. 

Os artistas de rua: mambembes, mágicos, faquir, camelôs, sanfoneiros, 

ciganos, palhaços, bufões, histriões, parlapatões. Bêbados trôpegos, pedintes, 

trombadinhas e meninos cheirando cola, fumando crack, ópio e pontas de 

cigarros. Nos jogos de azar, sortudos e perdedores se enfrentam. Os duelos 

armados em praça pública em épicas batalhas sangrentas. Os que ganham a 

vida carregando peso. Os que ganham a vida através do corpo. Os que ganham 

a vida emprestando dinheiro. Os que ganham a vida furtando dos outros. As 

madames e seus vestidos da vitrine. Os barões com os bolsos cheios de cifrões. 

Os políticos distribuindo simpatia e santinhos.  Os vendedores de ervas, 

especiarias, loções miraculosas e poções mágicas. Os profetas com suas frases 

apocalípticas. Os pastores oferecendo a salvação divina. Todos em busca da 

felicidade. Uns se contentam com os grãos juntados das sobras. Outros felizes 

com a fartura de seu poder de compra. Outros alegres, pois o estoque findou. É 

a feira, estranha e singular. Tão antiga e tão moderna. Todos falam a mesma 

língua. A luz é o sol que demarca o fim do capítulo. As bancas desarmam-se 

como num piscar de olhos. Preparam-se para o dia seguinte. Os carros 

desaparecem. Vendedores e compradores retornam ao lar. Rotina infindável. 

Os varredores apanham o lixo jogado a esmo e, como contrarregras, remontam 

a cena para mais um ato. (Fragmento extraído de um texto escrito por 

Orlângelo Leal, disponibilizado a esta pesquisadora.) 

 

Percebe-se que a feira é retratada pelo artista não apenas como espaço de 

transações comerciais, mas também como espaço de encontros, de sociabilidade, 

revelando, assim, múltiplos significados. A partir do estabelecimento dessas relações, a 

feira passa a ser também um local de circulação de valores culturais que permeia os 

repentistas e emboladores cantando seus versos, mercadores que vendem suas ervas 

embasados em um conhecimento perpassado tradicionalmente; por outro lado, percebem-

se também altas transações comerciais, a venda de produtos tecnológicos de última 

geração, convivendo e dialogando no mesmo espaço, a circulação do ―antigo‖ e do 
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―novo‖, adaptados e transformados pelo contexto contemporâneo. Dessa forma, a feira 

revela concomitantemente valores e costumes diversos dialogando e recriando estas 

práticas, solidificando um trânsito cultural. A presença da interlocução entre símbolos 

tradicionais/regionais e modernos/globais torna-se recorrente no cotidiano da feira. 

Será nesta perspectiva que a banda Dona Zefinha irá fundamentar a 

construção de seu segundo álbum. O trânsito cultural como característica fundamental 

nas feiras será utilizado pela banda Dona Zefinha para demonstrar sua nova fase e sua 

proposta. A abertura aos elementos eletrônicos, a inserção em suas composições de novos 

ritmos, temáticas que abordam conflitos urbanos sociais, tecnologia, globalização e 

consumismo exagerado refletem este momento.  

O fato de a banda Dona Zefinha buscar o universal, quebrando os laços que 

representariam a ligação do grupo a um possível compromisso com o folclore interposto 

no Cariri cearense, é confirmado no show de lançamento do álbum Zefinha Vai à 

Feira
130

, a partir de uma vinheta que abria o show: neste vídeo, imagens dos shows 

realizados em Berlim e Seul, em 2004, que demonstram a interlocução dos artistas com 

bandas de diversos países. Palavras em coreano, inglês, alemão são expostas no decorrer 

do vídeo como para expressar as novas interações e apropriações do grupo, revelando 

para o público as influências para a concepção deste novo trabalho. Neste sentido, cabe 

aqui ressaltar como se constituiu o trabalho artístico da banda Dona Zefinha nesta 

segunda fase, a partir da análise de suas letras, seus ritmos e seu figurino. São treze 

canções que refletem o novo percurso realizado pela banda, envolto de interações de 

elementos que permeiam o âmbito ―local‖ ao internacional de forma articulada. 

  Porém a banda Dona Zefinha não abandona as interações com seu local de 

origem. Inspirado em mais uma representatividade pertencente às manifestações 

populares, o grupo cria mais um personagem neste segundo álbum como principal 

interlocutor de seu show. 

A abertura do show se origina a partir de uma narrativa interposta por Paulo 

Orlando, o qual se apresenta como um ―camelô‖, vendedor de produtos diversos, que 

passeia no palco com uma maleta com produtos de origens diversas, desde o tradicional 

óleo de copaíba, remédio natural para tratamento de problemas na pele, até produtos 

tecnológicos de mais alta geração.  
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 O álbum Zefinha vai à feira foi consolidado por intermédio de um edital ganho pela Secretaria de 

Cultura de Fortaleza para sua gravação e seu lançamento. Foi o primeiro edital ganho pela banda. É a 

partir desse momento que o financiamento por meio de editais passou a se consolidar como principal 

fonte de financiamento de seu trabalho artístico.  
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Eita terreiro de Mãe Joana abra a porta santa vem ver o clarão do dia. 

Pega a rodia que o megafone anuncia oferta e promoção. 

Atacado e a varejo na bancada e no balcão. 

É a cédula caindo e o troco na mão. 

Mercadoria vencida se devolve. 

Zoada de espoleta nem sempre é no revolve. 

 

Comprove e prove que de proveta eu nasci peregrino. 

Menino velho lambudo criado e corrido no mundo. 

Saltimbanco, camelô, parlapatão.  

Só não me chame de ladrão  

que não aprendi costume errado.  

Meu palavreado esquisito e ligeiro 

é verbo que tudo rima seguro e verdadeiro. 

 

Ai meu São XP 312 mega-hertz, padroeiro dos fusíveis queimados. 

Meu pé andador e estradeiro no estrangeiro passeia 

levando as maravilhas da vida civilizada. 

 

Na maleta encantada relíquias e assombração 

especiaria moderna, ervas, plantas daninhas e mágica porção 

pulga saltitante, animais exóticos e segredos exotéricos 

pretérito mais que perfeito no meu mostruário de falácia. 

A praga benéfica, o xarope afrodisíaco, o biotônico milagreiro,  

a cura para todos os males. 

 

Para problema de junta Omo cinética e cartilagem sobreposta 

lanternagem rebaixada e arquiespinhela caída 

tosse escarrada, ronco na transmissão 

veia entupida, cabresto arrancado,  

placenta de mulher parida. 

 

Vai por baixo e vai por riba 

óleo biônico da copaíba 

Comprou, levou, tá curado. 

 

Trazer a pessoa amada  

Ressuscitar quem já se foi 

Arrancar chifre da cabeça de um boi 

alegrar pessoa deprimida.   

 

Vai por baixo e vai por riba 

óleo biônico da copaíba 

Comprou, levou, tá curado. 

 

Célula-tronco clonada, transgênicos, DNA, 

toicim da jiboia amarela, biodiesel, olho de carcará 

boto cor-de-rosa, antena de formiga 

chip orgânico da física quântica, casca de ferida (Fragmento extraído do roteiro 

do espetáculo, disponibilizado a esta pesquisadora). 

 

 Em seu enredo, há a presença mais uma vez da performance teatral para 

compor o espetáculo, cujo destaque dessa atuação se origina em mais um personagem 

inspirado em grupos populares tradicionais do nordeste brasileiro, o teatro de bonecos, 

cujo personagem escolhido será Casimiro Coco. A performance se originará por 
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intermédio do artista Ângelo Márcio, que deixa o Mateus do Reisado de Congos e 

ingressa no Casimiro Coco do teatro de bonecos.  

O teatro de bonecos é uma manifestação cultural popular presente em vários 

países, que recebe influências culturais que determinam algumas características 

singulares. É uma forma teatral que se diferencia do teatro de atores, em consequência de 

os bonecos encarnarem personagens que ganham vida através da performance e da voz 

do brincante. Sua herança tradicional provém de homens que confeccionam esses 

bonecos e brincam com eles no intervalo de seus trabalhos; geralmente são feirantes, 

roceiros, pedreiros, de origem pobre do campo ou da cidade. Suas histórias são criadas 

com base em temáticas do cotidiano, seus roteiros baseiam-se em brincadeiras com o 

público; assim, sua principal característica é o humor. Por isso são chamados por muitos 

de brincantes de ―teatro do riso‖.  

No Brasil, a tradição desse tipo de gênero teatral está presente em várias 

regiões, mas foi no Nordeste sua maior expressividade. Recebeu nomes diversos nos 

diferentes estados em que se consolidou, como por exemplo mamulengo (Pernambuco), 

babau (Paraíba), João Redondo (Rio Grande do Norte) e Casimiro Coco (Ceará).  

Na banda Dona Zefinha, a escolha do nome do personagem se deveu 

justamente por ser Casimiro Coco o nome dado ao teatro de bonecos no Ceará. Sobre sua 

origem, é considerado um ―títere nômade‖, pois migrou de um ponto do Nordeste (muitos 

entendem que partiu da Paraíba), migrou para o Ceará, depois para o Maranhão, 

chegando por fim em Roraima. No teatro de bonecos é apresentado como um personagem 

negro.  

Orlângelo Leal revela em sua narrativa sobre a interlocução com tipos 

emblemáticos presentes no imaginário da cultura brasileira como Pedro Malasartes
131

, e 

na ―cultura nordestina‖ a partir de João Grilo, como inspirações para construção de 

Casimiro Coco, interpretado pela banda em seu segundo álbum.  

 

Casimiro Coco é um tipo de mamulengo. Os mamulengos têm várias 

historinhas iguais às da Renascença. Várias daquelas histórias que a gente 

conhece do João Grilo, do Pedro Malasartes, se reproduzem no enredo do 

boneco. Aí a gente saiu dos reisados e foi para os bonecos, os mamulengos, em 

Zefinha Vai à Feira, visita outro universo da cultura popular, comum em todo 

o Nordeste esse boneco de pano. Na realidade, a proposta é fazer uma 

                                                             
131

 Personagem tradicional da cultura portuguesa e posteriormente da brasileira, típico personagem 

malandro do Brasil. Suas características revelam-se a partir da esperteza que conduzia as situações, ele 

não se preocupava por enganar ou mentir para as pessoas, visava tirar proveito das situações, ou seja, 

―[...] herói sem nenhum caráter‖, que converte suas desvantagens em vantagens, sendo assim o paradigma 

do chamado ―malandro‖ (DAMATTA, 1997, p. 33). 
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homenagem aos artistas populares, como em respeito ao que já existe 

(informação verbal).
132

  

 

 

Percebe-se que os artistas da banda Dona Zefinha, em seu processo de 

criação, inspiram-se mais uma vez em símbolos representativos para construção de seus 

personagens. O primeiro é Pedro Malasartes, figura simbolicamente representativa da 

cultura brasileira, designado por muitos autores como um tipo característico do 

―tradicional malandro‖. DaMatta (1997) refletiu sobre sua representatividade. O universo 

do malandro para DaMatta (1997) é marcado pela criatividade, que define suas próprias 

regras e leis. A inspiração para o ―malandro‖ é utilizada no espetáculo da banda Dona 

Zefinha como se este fosse um personagem socialmente aprovado e visto pelos sujeitos 

sociais como espertos.   

As simbologias utilizadas para criação de Casimiro Coco no espetáculo 

Zefinha Vai à Feira revelam também inspiração em tipos encontrados no imaginário 

referente à região nordestina. A esperteza, a agudez e a astúcia diante das difíceis 

situações que permeiam o cotidiano do nordestino pobre simbolizam um emblema 

idealizado da região nordestina enquanto representação universal. São encontradas 

diversas falas na música, na literatura, no cinema ou na televisão, exemplos de 

personagens que retratam a suposta esperteza do nordestino. Pode-se visualizar esta 

característica nas criações do autor Ariano Suassuna
133

, que traduz a representação do 

Nordeste por intermédio de seus personagens, como por exemplo João Grilo em sua obra 

Auto da Compadecida
134

. No caso de João Grilo, a comicidade do personagem é exibida 

em várias cenas através da esperteza do nordestino pobre no encontro de situações 

diversas, as quais ele consegue reverter por meio de suas histórias inventadas. Ariano 

Suassuna acondiciona no sertão a figura do tipo ―malandro‖ e cria o personagem esperto.  

No enredo do espetáculo da banda Dona Zefinha, a história se constrói por 

intermédio de Casimiro Coco e de ―sua epopeia para se tornar um artista‖. O personagem 

                                                             
132

 Orlângelo Leal, 2013. 
133

 Ariano Vilar Suassuna é paraibano, formou-se em Direito em Recife, local em que residiu até o 

momento do seu falecimento, em julho de 2014. Grande idealizador do Movimento Armorial em 1970 e 

autor da obra Auto da Compadecida, dentre muitas outras. Foi o iniciador do teatro nacional e popular no 

país (ALBUQUERQUE JR., 2001), resgatando, assim, várias formas de encenações populares, como a 

tradição dos cancioneiros e romances nordestinos de raízes ibéricas. O Nordeste nas obras do autor se 

mistura a símbolos como a seca, o cangaço e os beatos dialogando com imagens ligadas ao medievo, à 

sociedade de cavalaria, resgatando, dessa forma, uma visão heroica do homem nordestino. 
134

Escrita em 1955 pelo autor Ariano Suassuna, conta a história de João Grilo e seu amigo Chicó, 

companheiro de trapaças e espertezas para sobreviver à fome e à pobreza no sertão nordestino, gestada 

pela comédia.  
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aparece em cenas curtas e trava um diálogo com o vocalista Orlângelo Leal. O artista é 

apresentado no espetáculo como ―herói do Ceará‖, sendo descrito por meio de rimas para 

que o público compreenda a proposta do personagem, retratado no texto a seguir.  

 

Das tripas de Pedro Malasartes 

na mistura da água, do vento e do chão 

nasceu um boneco pequeno e fino 

desengonçado, trapaceiro e enrolão 

Nasceu na antiguidade 

nem deus sabe sua idade, nem sua sabedoria 

Chefe de geringonça, mestre de reisado 

topador de boi, embolador de coco e cantoria 

 

Mais feio que o capiroto  

Mais famoso que arlequim 

Mais doido que Dom Quixote 

Mais medroso que um bacurim 

Que rufem os tambores  

Que cante o passarim 

Que baile a borboleta  

Que papoque o foguetim 

Nessa história sem pé nem cabeça,  

Sem eira nem beira, sem era, sem é ou será 

Sem começo ou fim.  

Eu tenho a honra e o prazer de apresentar 

Casimiro Coco, o herói do Ceará (Trecho retirado do roteiro do espetáculo 

Zefinha Vai à Feira). 

 

Casimiro Coco é o personagem principal de articulação entre a banda Dona 

Zefinha e o público e o mediador da característica cômica presente nesse espetáculo. Seu 

figurino baseia-se em uma camisa clara envolvida por um terno laranja. O paletó é um 

elemento bastante presente nos mamulengos, assim como também o chapéu. A cor revela 

a referência à região Nordeste, inspirada no sol quente do sertão. A calça também retrata 

uma característica singular, sendo esta frouxa e larga, com chitas coloridas, tecido este 

bastante característico da região nordestina. Destaque para a máscara, recurso utilizado 

em vários personagens interpretados pela banda Dona Zefinha.   

Esses detalhes podem ser observados na foto a seguir.  
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Ilustração 11 – Personagem Casimiro Coco, inspiração do teatro de bonecos 

 

Fonte: Fanpage da banda Dona Zefinha. 

 

No diálogo com este personagem baseado em manifestações populares do 

nordeste do Brasil, outras linguagens são estabelecidas neste segundo álbum, que fazem o 

grupo conduzir o público a um novo formato artístico exposto pela banda, trazendo 

elementos que remetem às tradições, porém sempre transitando em seus ritmos e suas 

canções por elementos vinculados ao ―contemporâneo‖.  

No que concerne às suas músicas, pode-se destacar a canção do álbum 

intitulada A Ladainha; em sua composição, a temática se constrói com base em conflitos 

urbanos gerados no cotidiano dos moradores das grandes cidades, dentre estes, as 

dificuldades financeiras relacionadas ao pagamento de mensalidades relativas à água, luz, 

escola particular e ao plano de saúde. Na segunda canção, intitulada O Penso, percebe-se 

o recurso do uso de vocábulos que nos remetem ao universo informacional, como 

download, logoff, no break, aliados a expressões presentes no cotidiano dos habitantes 

cearenses. 
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Tabela 9 – Canções do CD Zefinha vai à feira 

 

 

A Ladainha  

 

Uma ladainha pro cartão de crédito 

Uma oferenda pro talão de cheque 

E mais uma prece para o crediário 

Um terço, um rosário, outra oração 

Uma ação de graça no banco da praça 

Enquanto aguarda a procissão 

Celular está mudo, aluguel atrasado 

Arroz de terceira, sem gás no fogão 

Olha a conta da luz 

Livrai-nos da cruz! 

Boletim da "Cagece" 

Livrai-nos da peste! 

E a escola do menino 

Milagre divino! 

Ela é particular 

Eu me benzo, me prosto  

Meu Senhor, me cure 

Plano de saúde não posso pagar 

Três glórias amém 

O juro aumentado 

Assalariado devoto, cristão 

Um fio do bigode como pagamento 

É um sacramento pro macho varão 

Graças a Deus que Deus existe 

Graças a mim que tenho fé em Deus 

 

 

O Penso  

 

Todo penso é torto 

Todo torto é penso 

E quanto mais penso 

Mais torto eu fico 

E corro perigo de pensar mais torto 

Enrosco o pescoço 

Entorto o pensamento 

Minha cabeça anda meio desmantelada 

Parafusada no eixo central 

Eu já gastei um rolo de fita gomada 

Liguei na tomada e não deu sinal 

Não faz donwload, logoff, no break 

Não pega no tranco, não usa relé 

É cuca fresca moleira encharcada 

Pirateada meu software 

Oi, Zé 

Eu só lamento 

Não tenho tempo pra pensar, Mané 

Eu só lamento não ter tempo pra pensar 

 

Fonte: Esquematizado pela pesquisadora. 

 

Além das letras das canções, os figurinos que compõem o espetáculo trazem 

também traços diferenciados dos exibidos no primeiro CD, Cantos e Causos, que tinha 

como inspiração o Reisado de Congos. Os integrantes da banda Dona Zefinha neste novo 

espetáculo vestem-se com roupas que fazem alusão a gambiarras, fios, eletrônicos, e CDs 

espalhados pelo corpo, como para demonstrar sua interação com o mundo informatizado. 

Segundo Joélia Braga, costureira e criadora juntamente com Orlângelo Leal do figurino 

da banda, a proposta das indumentárias se origina na perspectiva da gambiarra
135

 e do 

reaproveitamento de adereços antigos. 

 

                                                             
135

 Extensão puxada fraudulentamente para furtar energia elétrica; gato. Contudo, também por meio da 

maneira em forma de relato, pode ser entendido como um trabalho feito de improviso.  
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Em Zefinha Vai à Feira a gente estava com aquela onda de reaproveitar, de 

usar mequetrefes, tudo o que se encontra. Aí a gente foi pra essa coisa da 

tecnologia, de hoje ser bombardeado a cada instante, tendo que trocar celular a 

toda hora, computador. Fomos atrás desses adereços, dessas coisas, do fio, da 

gambiarra. A gente pegou essa coisa da gambiarra como inspiração em Zefinha 

Vai à Feira, usou as cores, o tecnológico (informação verbal).
136

  

 

 

A foto a seguir, extraída do material de divulgação do CD, traz a figura de 

Ângelo Márcio em sua composição: fios fazendo alusão ao tecnológico e a gambiarras, 

como explicitado por Joélia Braga em sua citação. 

 

Ilustração 12 – Banda Dona Zefinha e figurino tecnológico 

 

Fonte: Fanpage da banda Dona Zefinha. 

 

O processo de transformação da banda Dona Zefinha não parou neste 

momento. Nos últimos anos, em suas apresentações, a banda se revelou por meio de uma 

nova roupagem. Os figurinos tão exaltados no início de sua carreira foram deixados de 

lado, e o que ficou foi a representatividade de uma banda musical, e não mais teatral
137

; 

                                                             
136

 Orlângelo Leal, 2013. 

 
137 Contudo o componente teatral interpretado pelos três irmãos e por Joélia Braga fica restrito neste 
momento aos espetáculos estritamente teatrais, os quais ainda são conduzidos pelos artistas 
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suas roupas neste momento são utilizadas usualmente pelos artistas de forma mais casual; 

os figurinos deixaram de funcionar como representação de uma ―cultura local‖. No ritmo, 

o som da guitarra e do baixo está mais presente, contudo, sem perder a articulação com a 

rabeca conduzida por Samuel Furtado e a zabumba e os pífanos interpretados por Vanildo 

Franco.  

As músicas já interpretadas pelos cantores em sua primeira fase no CD 

Cantos e Causos foram reformuladas e então reelaboradas pelos cantores da banda Dona 

Zefinha, sem os personagens e com a presença de um som totalmente diferente do que se 

observava em sua primeira fase, sendo bem mais metálico.  

Dessa forma, o que pude perceber nos últimos shows da banda Dona Zefinha 

foi um grupo mais livre em sua performance artística, que o viés político encontra-se de 

forma mais presente nas narrativas dos cantores durante o show, que mencionam em sua 

fala o contexto atual político do Brasil
138

 e as eleições
139

 ocorridas nos Estados Unidos, 

por exemplo.  

Há no momento atual da banda Dona Zefinha mudanças significativas em 

relação à composição rítmica, do figurino, na atitude dos integrantes no palco, que não 

manifestam mais em seus relatos simbologias de ―valorização da cultura cearense‖ e/ou 

―nordestina‖, mas, sim, se utilizam de temáticas com viés político e social; e as melodias 

revelam ritmos de origem latino-americana.  

O último CD lançado, em parceria com um grupo argentino, revela em suas 

letras atributos que se remetem à conjuntura política e social em que se encontram os dois 

países, Brasil e Argentina, caracterizando-se como uma banda com um componente 

híbrido cada vez mais presente. No CD podemos ter acesso tanto à banda Dona Zefinha 

em uma apresentação individual como no espetáculo
140

 que realiza junto ao grupo 

                                                                                                                                                                                      
concomitantemente às apresentações musicais e intitulados por eles como “produtos teatrais do grupo 
artístico Dona Zefinha”, como Casamento de Tabarim, Chafurdo, Autômato. Dessa forma, para os artistas 
da banda, existe o grupo artístico, que condensa todos os espetáculos, inclusive os musicais e teatrais, e a 
banda musical.  
138 No Brasil, as referências políticas encontram-se no campo da crítica ao impeachment da presidenta 
Dilma e ao golpe articulado para inserção do político Michel Temer no cargo de presidente.  
139 Neste momento estavam acontecendo as eleições para presidência dos EUA, em que Donald Trump 
saiu como vencedor do pleito.  
140

 A comédia narra a história do personagem Da Silva, que, cansado de ser explorado pelo seu senhor, cujo 

nome é Dono da Grana, resolve sair do emprego em que trabalhava como escravo. Durante um sonho, 

escuta uma voz que soa como um convite a uma viagem em busca do Filho das Américas. Durante a 

caminhada, Da Silva encontrará diversos personagens e mitos. Entre os encontros, um com Virgulino 

Ferreira da Silva, o Lampião, cangaceiro que desafiou o Estado no início do século passado, ganhando 

dele um punhal. Além de Lampião, o personagem Da Silva encontra-se também com o revolucionário 

argentino Che Guevara, com quem aprenderá lições filosóficas. Toda esta história é encenada com muito 

humor. Este espetáculo tem duração de uma hora e dez minutos.  
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argentino Pato Mojado, cujo nome recebido foi ―El Hijo de las Americas‖. Este álbum 

concretizou-se graças a um edital latino-americano de incentivo às artes.  

No álbum há doze canções gravadas pelos dois grupos; este foi elaborado 

utilizando-se os recursos de e-mail e da ferramenta WhatsApp. Na canção descrita a 

seguir, por exemplo, intitulada ―Bloco dos Excluídos‖, a letra demonstra uma 

preocupação da banda com a abordagem de assuntos que trazem questionamentos sobre o 

―sentido da vida‖, a desigualdade social e econômica, a exclusão, bem diferentes das 

discussões realizadas em sua primeira fase.  

 

Distopia toda hora incomoda  

Agora virou moda não mais poder sonhar 

Esperança é palavra que deu mofo 

Quase morri de desgosto, nem sei onde é que está 

Alegria é um grande aplicativo que me enche de sorriso  

Mesmo assim não sou feliz 

Felicidade é uma mercadoria  

Ideologia vende-se em qualquer país 

 

Nós somos pobres, o bloco dos excluídos 

Ai, que perigo  

A gente não pode pagar (Canção retirada do CD El hijo de las americas). 

 

Além das letras, a composição da banda Dona Zefinha revela-se através de 

uma caracterização diferenciada das características exibidas em seus primeiros shows. Na 

foto a seguir, percebe-se este novo formato no qual a banda ingressa em uma de suas 

apresentações realizadas no Teatro das Marias, na cidade de Fortaleza. Em um de seus 

últimos shows, em novembro de 2016, a banda apresenta-se com roupas comuns, 

utilizadas no cotidiano dos músicos, além de haver uma mistura de ritmos de caráter bem 

mais acentuado em sua composição sonora.  
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Ilustração 13 – Nova composição do figurino da banda Dona Zefinha 

 

Fonte: Foto extraída da fanpage da banda Dona Zefinha. 

 

 

Percebe-se, desta forma, por meio da análise dessas fases pelas quais passou a 

banda Dona Zefinha, que esta faz parte de um movimento cultural com base no 

hibridismo, porém com fortes traços locais – apesar de seu discurso estético globalizante 

–, sobretudo por estar implicada em uma arena de disputas na própria cidade de 

Fortaleza, como já foi retratado no corpo desta tese.  

Sendo assim, a banda Dona Zefinha apresenta-se como um movimento 

cultural que pode ser percebido para além das oposições erudito/popular, 

tradição/modernidade, autenticidade/comercial, pois representa uma miscelânea de 

práticas culturais com uma característica específica: rearranjar temáticas locais e colocá-

las em vários patamares, seja estereotipando ou afirmando, criando, portanto, várias 

práticas, trazendo, assim, uma especificidade. Este movimento tem uma singularidade em 

virtude de haver artistas com uma capacidade de traduzir símbolos para camadas sociais 

diversas, mas também com a habilidade de enxergar o mercado do ponto de vista 

mundial, de readaptar. Desse modo, o hibridismo como característica desta banda se 

mostra como um capital cultural, dando possibilidades para que esta consiga transitar 
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pelas vicissitudes do mercado em razão da existência de um forte capital cultural.  

 

4.3  O HUMOR COMO LINGUAGEM 

 

A comicidade é uma característica representativa presente em todos os 

espetáculos da banda Dona Zefinha. Em seus shows são utilizados personagens que 

articulam a mediação humorística entre a banda e o público. Os personagens retratados 

anteriormente, o Mateus do Reisado de Congos e o Casimiro Coco do teatro de bonecos, 

são os mediadores deste elemento cômico nas apresentações da banda. Além desses 

personagens, a banda Dona Zefinha produziu, em 2012, um espetáculo voltado para o 

público infantil intitulado ―Circo sem teto da lona furada dos bufões‖, que revela a figura 

do palhaço como ator principal, trazendo assim, mais uma vez, a comicidade como 

temática central.  

A alegria e o humor representam uma das faces da simbologia vinculada aos 

habitantes da região nordestina. Vieira (2000), em sua obra ―sertão em movimento‖, na 

qual analisa as músicas de Luiz Gonzaga ao retratar as temáticas reveladas nas canções 

do artista, relata que, concomitantemente às criações que reproduzem a imagem do 

sertanejo vinculado ao sofrimento, representado por elementos como a seca, a fome, a 

miséria, as músicas de Luiz Gonzaga trazem também uma nova face do sertão nordestino 

que manifesta um ―sertão da alegria‖ e da ―festa‖. Esses elementos são representados pela 

chuva no sertão nordestino como mediadora da fartura, revelados através das festas de 

tradição religiosa, como as juninas e de santos reis, significativas expressões de 

abundância no caso de haver um bom inverno entre os meses de janeiro e junho.  

No Ceará em específico, o humor revela-se como um dos principais símbolos 

culturais do estado, afirmando uma crença socialmente difundida de que os seus 

habitantes seriam ―humoristas por natureza‖. O autor Silva Neto (2015), em sua tese de 

doutorado, discorreu sobre a consolidação deste símbolo que persiste até os dias atuais 

como um estereótipo cultural. Muitas expressões são utilizadas tanto pela mídia como 

pelos órgãos e instituições responsáveis pelo turismo no Ceará, os quais ostentam a 

imagem de uma suposta ―veia inata do cearense para o humor‖, revelando o estado como 

a ―capital do humor‖. Neste cenário podem-se destacar artistas como Renato Aragão e 

Chico Anysio, que apoiaram uma série de humoristas cearenses, produzindo-os e 

divulgando-os na mídia nacional e internacional.  

O traço humorístico revela efeitos sobre as práticas artísticas no Ceará em 
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suas diversas expressões, quais sejam, no teatro, na música, no cinema, por intermédio de 

artistas com características que os destacam, diferentemente do que ocorre com outras 

―identidades locais‖. Em consequência deste atributo específico, estes artistas são 

qualificados, muitas vezes, como ―escrachados‖, ―bufões‖ ou ―galhofeiros‖. O autor Silva 

Neto (2015) relata em sua tese alguns grupos que destacam essa característica presente no 

Ceará, além de fatos pitorescos que solidificaram a suposta ―veia cômica cearense‖ como 

uma particularidade representativa de seus habitantes, como o ―Bode Ioiô
141

‖ e as ―Vaias 

ao Sol
142

‖, que o autor denomina de ―rede de intertextualidade cômica‖.  

 

Existe hoje, assim, um número significativo de instâncias de produção desta 

‗cultura moleque‘ contemporânea, as quais podem ou não se comunicar entre 

si, mas que formam como que uma rede de intertextualidade cômica, a qual, 

por vezes, aciona a crônica histórica como o cânone da memória da 

molecagem. Elenco aqui uma série de referências trabalhadas no humor tanto 

dos ‗humoristas do Ceará‘ (na TV e nos shows) como no dos cordéis, da 

internet e dos dicionários regionais: um ‗jeito de falar cearense‘ (arrocha o nó, 

riba os braço); as piadas sobre cornos (os móide chifre); a ‗baitolagem‘ (forma 

insultuosa de se referir aos homossexuais ‗espalhafatosos‘); a ‗vaia cearense‘ 

(algo como iiiiieee); as ignorâncias do bruto matuto sertanejo Seu Lunga de 

Juazeiro do Norte; a falta de decoro das „rapariga‟ (sem plural mesmo), não 

propriamente as prostitutas, mas as mulheres desonestas; o linguajar dos 

malandros ou criminosos das periferias de Fortaleza (os nego, os chapa, os 

muito doido); enfim, cito elementos gerais que servem para fazer rir e são 

componentes dessa rede intertextual do ‗humor cearense‘ de hoje. Um humor 

que traz a marca do ‗popular local‘ e que é nos últimos anos apropriado por 

essa rede econômica do entretenimento-turismo do Ceará. (SILVA NETO, 

2015; p. 59-60) 

 

Conforme podemos observar, a característica humorística do Ceará se revela 

em diversas expressões, exibidas por meio de elementos diferenciados, porém percebe-se, 

diante dessas inúmeras formações artísticas, um traço que prevalece: ―a invocação de 

uma regionalidade‖ por meio da linguagem sendo emitida através do sotaque e da 

emissão de vocábulos.  
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 Conforme Silva Neto (2015), o Bode Ioiô habitou a cidade de Fortaleza entre 1915 e 1931. Ele 

perambulava pela cidade percorrendo cotidianamente um caminho de ida e volta entre a Praia do Peixe 

(atual Praia de Iracema) e a Praça do Ferreira, daí o nome de Ioiô. Devido à popularidade do animal, 

quando faleceu em 1931, foi notícia em jornais da época; foi embalsamado, empalhado e, anos mais 

tarde, em 1935, doado para o então recém-criado Museu do Estado. Conforme o autor, a exposição do 

Bode Ioiô no Museu do Ceará representa um ícone da ―molecagem cearense‖. 
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 Inúmeras histórias que foram contadas ajudaram a consolidar as características do Ceará como ―terra do 

Sol‖ e ―terra do humor‖; uma delas foi a chamada ―Vaia ao Sol‖. Conta-se que, no dia 30 de janeiro de 

1942, um episódio ocorreu em um final de tarde nos bancos da praça mais tradicional e conhecida em 

Fortaleza, chamada Praça do Ferreira. O Ceará tinha passado por um longo período de seca, havia um 

bom tempo que não chovia em Fortaleza, e já fazia três dias que o céu estava nublado; esperava-se que a 

chuva caísse neste terceiro dia, contudo o que aconteceu foi o contrário, o sol apareceu em sua amplitude. 

Por isso, o episódio foi marcado pela vaia ao sol daqueles que estavam na praça. Esse momento é 

representativo na construção simbólica da chamada ―cultura cearense‖ e percebido como símbolo da 

―gaiatice‖ do povo cearense, que vaia até mesmo o sol.  
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Muitas palavras são utilizadas como modo de demonstrar um ―jeito de falar 

cearense‖, um linguajar específico que se tornou tão popular que diversos dicionários 

foram criados e identificados por muitos de seus autores como ―cearensês‖ ou ―cearês‖. 

Conforme Lima (2003, p. 287), que faz uma análise dos ―dicionários regionais‖ em sua 

pesquisa, ―o Ceará teria um dialeto numa dimensão folclórica, engraçada, que se revela a 

partir da ‗mangação‘ do mundo e ‗automangação‘, características que coincidiriam com o 

‗ser cearense‘. Desta forma, a suposta ‗identidade cearense‘ seria sedimentada a partir de 

uma relação direta com a maneira de falar. Contudo não se pode deixar de ressaltar que 

estes textos podem ser compreendidos como veiculadores de uma narrativa que 

possibilita, por exemplo, um ‗preconceito linguístico‘ contra aqueles que falam fora das 

normas gramaticais formais, revelando uma visão estereotipada originada a partir do 

‗folclórico e risível‘‖.  

Na banda Dona Zefinha, o humor é um elemento presente desde as primeiras 

apresentações do grupo. Os artistas declaram que esta característica se constituiu graças à 

relação estabelecida com o circo desde a infância. Conforme Bergson (1980, p. 42), o 

circo e os folguedos são os primeiros esboços que fazem o adulto rir, ―[...] sendo assim a 

comédia um brinquedo, brinquedo que imita a vida‖. O artista Orlângelo Leal manifesta a 

importância desse elemento e a representatividade deste até os dias atuais. 

 

[...] Ia muito pra circo, outra grande referência da minha vida. Itapipoca era um 

local de paragem de circo. Por meu pai ser militar, ele ganhava os ingressos e 

eu ia toda noite. Eu sonhava, olhava e dizia: eu sei fazer isso. Sem nunca ter 

feito, mas o palhaço era o bicho que mais me encantava. Eu só gostava de 

assistir aos palhaços pornográficos, à noite. [...] Eram os nômades do passado e 

ainda hoje são, pessoas contemporâneas que viajam o Brasil inteiro, têm 

referências de línguas, um monte de coisa que uma pessoa que mora num só 

lugar não tem. É muito encantador o circo. Eu pensava que ia fugir um dia num 

circo. Então, eles tinham o casamento do palhaço, bem parecido com o da 

quadrilha, que a mulher está grávida, enfim, essas histórias loucas. Eu remontei 

o texto, reescrevi, tirei a história original e montei outra. [...]. É um espetáculo 

aberto, sempre passível de mudanças e novas piadas, um elemento que eu trago 

do circo: nunca fecha, tem espetáculo aberto, meio como a coisa da obra aberta 

(informação verbal).
143

  

 

 

No espetáculo da banda Dona Zefinha, o palhaço tem papel de destaque. 

Porém, este papel é assumido de formas diversas, tanto como inspiração nos palhaços 

expressos nos folguedos nordestinos, por intermédio do Mateus e do Casimiro Coco, 

como no palhaço em sua forma tradicional, com um figurino composto de roupas largas, 
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maquiagens fortes com cores predominantes como vermelho, branco e preto, além do 

traço particular, o nariz vermelho, apresentado no show infantil ―Circo sem Teto da Lona 

Furada dos Bufões‖.  

Conforme Bolognesi (2003), no Brasil, o palhaço tem um lugar significativo 

na prática teatral. Dessa forma, todo o repertório de comédia, no decorrer dos anos, foi 

sendo aos poucos baseado na capacidade de improvisação e interpretação do palhaço. Sua 

atuação no circo geralmente acontece por intermédio de uma dupla de palhaços, os quais 

desempenham papéis diferenciados – sendo um principal, outro secundário – intitulados 

na linguagem circense como ―clown branco
144

‖ e ―Augusto
145

‖. Em cena, o clown branco 

antecipa ao público a realização de uma tarefa extraordinária, ou mesmo se propõe a 

narrar uma história qualquer, porém seu intento é continuamente perturbado pelo 

Augusto, que nesse caso surge como desordenador dos planos do clown branco. Em suas 

apresentações são discutidas temáticas do cotidiano.  

Para Orlângelo Leal, o palhaço representa o ―coringa do baralho‖, pois sua 

aparente ingenuidade lhe dá o poder de zombar de tudo e de todos impunemente, sendo 

esta uma das características presentes nos espetáculos da banda Dona Zefinha até os dias 

atuais, através do ator Ângelo Márcio. Foi a partir da inspiração no palhaço de circo que 

se originaram os primeiros trabalhos de Orlângelo na carreira artística, animando festas 

infantis juntamente com seus dois irmãos. Orlângelo revela em sua fala a importância 

desse personagem em toda a sua trajetória artística: ―Eu no fundo sou um palhaço. A 

minha arte é palhaça, eu vejo o mundo através do palhaço.‖. 

Na banda Dona Zefinha todo o interesse da cena está em um personagem 

único que se desdobra quando o seu interlocutor desempenha o papel de simples prisma, 

por assim dizer, através do qual se dá o desdobramento. Em algumas vezes, Orlângelo, 

em outros momentos, Paulo Orlando realizam o papel de interlocutores, porém o 

personagem em destaque nos três espetáculos aqui apontados da banda Dona Zefinha é 

do ator Ângelo Márcio, representado por Mateus no Cantos e Causos, Casimiro Coco em 

Zefinha Vai à Feira e Panfeto no Circo sem Teto da Lona Furada dos Bufões.  

 A comicidade retratada no espetáculo da banda Dona Zefinha é construída a 
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 Segundo Bolognesi (2003), o clown branco tem como característica uma boa educação, mantém o rosto 
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muito brilho.  
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 O Augusto representa um tipo de palhaço que tem como marca característica o nariz avermelhado; sua 

roupa é larga e os calçados são imensos. Sua característica básica é a estupidez e ele se apresenta 

frequentemente de modo desajeitado, rude e indelicado. No Brasil, o termo ―palhaço‖ é o mais apropriado 

para designar o Augusto. (BOLOGNESI, 2003, p. 74) 
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partir de elementos da vida cotidiana, partindo de expressões sociais como a miséria e a 

fome, sentimentos como o medo e os desejos, os quais entendem como elementos mais 

importantes da vida humana, exprimindo-a de forma cômica. Basicamente as 

apresentações ocorrem por meio de um diálogo entre o personagem central, que é astuto, 

e o outro, mais ingênuo.  

 Eles se apresentam com base num roteiro preestabelecido desenvolvido por 

Orlângelo Leal, porém com adaptações feitas pelos atores que irão conduzi-lo. Essas 

mesmas adaptações são feitas de acordo com o local que a banda irá exibir o espetáculo. 

Conforme afirma Orlângelo, o diálogo é sempre aberto, pois, quando chegam a uma 

cidade, perguntam os nomes das pessoas e os locais mais populares da região, como 

bairros, e o nome dos padres, para que possam inserir no roteiro do espetáculo. A 

discussão sobre os acontecimentos atuais na política e os aspectos sociais também é feita 

em suas apresentações.  

 

Os textos têm uma estrutura lógica que é pensada e escrita, tem a ver com cada 

época, a situação política do país entra; a situação econômica, os 

acontecimentos mundiais; o roteiro é aberto para que entrem estas novas 

dinâmicas, para contextualizar e para tornar contemporâneo (informação 

verbal).
146

  

 

 

Torna-se importante refletir neste momento sobre o humor e a sua vinculação 

a um contexto cultural/social específico, pois o riso tem uma significação social 

(BERGSON, 1980). Para que um espetáculo se torne risível, é necessário compreender a 

realidade vivida, é preciso confrontar valores e símbolos culturais num contexto de 

assimilação. Orlângelo, em sua narrativa, manifesta a importância de compreensão do 

público e de sua cultura para que se possa adequar ao espetáculo.  

 

Mostra a miséria, a fome, o medo, os desejos, o palhaço; a comicidade, ela 

revela os elementos mais importantes da vida humana de forma engraçada. 

Agora fazemos isso em cada cidade, a gente adapta; tipo, no Casamento de 

Tabarim, eu pergunto em cada cidade como é o nome do padre mais famoso lá; 

na hora da cena, eu utilizo ‗qual o bairro mais famoso‘, na hora da cena eu 

utilizo. Tem sempre essa adaptação pra improvisação, é sempre aberta a deixa. 

(Orlângelo leal, 2016) 

 

 

No espetáculo Circo sem Teto da Lona Furada dos Bufões, a performance  

ocorre por intermédio do personagem principal, denominado de Palhaço Panfeto 

                                                             
146

 Orlângelo Leal, 2016. 

 



150 
 

(encenado por Ângelo Márcio), e de outro secundário, que na terminologia circense seria 

chamado de ―escada
147

‖ ou clown branco, representado em alguns momentos por 

Orlângelo Leal (o palhaço Bufão) e em outros momentos por Paulo Orlando (o palhaço 

Panfeto). Na foto a seguir podemos ver os três irmãos na capa do CD O Circo sem teto da 

lona furada dos bufões.  

 

Ilustração 14 – Performance do palhaço na banda Dona Zefinha 

 

Fonte: Material de divulgação da banda Dona Zefinha. 

 

No espetáculo da banda Dona Zefinha, Ângelo Márcio é o palhaço principal, 

nomeado como Panfeto. Ele tem a imagem mais aproximada do palhaço em seu modelo 

mais tradicional – calças frouxas e suspensórios, nariz vermelho de palhaço –, e seu 

humor é bem satírico; gosta de tirar vantagens sobre o seu companheiro, o Pafim. 

Segundo Paulo Orlando (palhaço Pafim), ―Panfeto é o palhaço dos adultos, já o Pafim é 

mais ingênuo, tendo assim mais aproximação com as crianças‖. 

Na foto a seguir, Ângelo Márcio (Panfeto) ao lado de seus irmãos Paulo 

Orlando (Pafim) e Orlângelo Leal (Bufão), segurando um fantoche de sapo em sua 
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ator que serve de contraponto para o outro ator cômico realizar suas ações.  
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apresentação da canção Sapo-cururu, uma das faixas do CD infantil. 

 

Ilustração 15 – Performance do palhaço tradicional na banda Dona Zefinha 

 

Fonte: Fanpage da banda Dona Zefinha. 

 

A performance, os figurinos e adereços da banda Dona Zefinha remetem a um 

universo cômico. Porém a comicidade também é expressa por meio de uma linguagem 

específica no trabalho artístico da banda. Letras das canções, diálogos no palco entre os 

artistas e com a plateia trazem elementos peculiares do humor exibido pela banda. 

Os diálogos nos espetáculos se revelam a partir de um jogo de perguntas e 

respostas que conduz a brincadeira, sempre envolvendo o público. A linguagem 

humorística utilizada pela banda Dona Zefinha diferencia-se do humor escrachado de 

outro grupo de artistas bastante populares em Fortaleza, os humoristas cearenses. 

Orlângelo revela como se origina a linguagem humorística utilizada pela banda Dona 

Zefinha. 

 

Um tempo de humor inspirado na nossa forma galhofeira de ser cearense, eu 

acho que muita piada reflete a sala de aula, os alunos que não estão assistindo a 

aula, estão lá atrás fazendo piadas irônicas, são ironias às vezes bem suaves, às 

vezes, mais pesadas, mas tem essa ironia do humor cearense. Não gosto de usar 

palavrão, gosto de brincar com o público, mas muito mais o palhaço se dando 

mal do que o próprio espectador, porque a gente não gosta de expor muito o 



152 
 

público, tem situações que a gente traz o espectador para a cena, mas a ideia é 

que ele saia feliz, não que ele saia triste e que as pessoas achem graça dele, e 

sim que achem graça com ele; tem sempre essa preocupação assim. De 

respeitar o espectador, mas ao mesmo tempo de brincar, de incluí-lo na 

brincadeira e fazer com que ele ache graça daquilo (informação verbal).
148

  

 

 

A partir da narrativa do artista, verificam-se os conflitos existentes no campo 

humorístico. Silva Neto (2015) discutiu sobre este fato em sua pesquisa relativa aos 

―humoristas do Ceará‖. Conforme o autor, há uma tensão entre os chamados ―humoristas 

do Ceará‖, identificados nos bares de Fortaleza, e o ―ator comediante‖, que desenvolve 

um trabalho específico no campo das artes cênicas. É revelado na pesquisa de Silva Neto 

(2015) que o grupo proveniente do teatro desclassifica o valor estético do espetáculo 

humorista em razão de este se pautar no uso de palavrões, ser apelativo e trazer um 

constrangimento ao público, aspectos comprovados por Orlângelo em sua narrativa como 

inexistentes nos shows da banda Dona Zefinha. Apesar de o artista não ingressar nesta 

discussão, torna-se necessário refletir sobre sua declaração e compreender o espaço social 

no qual a banda Dona Zefinha se insere no campo humorístico em Fortaleza.  

Percebe-se no cenário artístico cearense que, apesar de os artistas 

diferenciarem-se em termos de proposta, uma característica pode ser vista como comum 

entre todas estas manifestações artísticas no campo do humor estabelecido no Ceará. Ou 

seja, a maneira como provocam o riso tem aspectos recorrentes nas diferentes 

manifestações artísticas: a expressão de um regionalidade em sua linguagem. Essa 

―regionalidade‖ que se revela através do sotaque, dos vocábulos e das temáticas expressas 

nos shows.  

Na banda Dona Zefinha, por exemplo, o personagem infantil Panfeto conduz 

o show juntamente com Orlângelo Leal (o palhaço Bufão), que chama a todo momento 

Ângelo Márcio (o palhaço Panfeto) para contracenar e brincar com o público. O diálogo 

produzido a partir de perguntas e respostas demonstra a esperteza e a agudez do palhaço 

em burlar regras e normas durante todo tempo.  

O personagem traz em sua narrativa a emissão de símbolos caracterizadores 

principalmente na mídia e no turismo do Ceará, como representativos do ―humor 

cearense‖. Em uma de suas falas durante o espetáculo infantil ―Circo sem Teto da Lona 

Furada dos Bufões‖, ao narrar a trajetória realizada pelo ―sapo‖, na canção Sapo-cururu, 

que no roteiro do espetáculo é o convidado da banda Dona Zefinha para apresentar-se, o 
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palhaço conta uma história para justificar a ausência do sapo no show. 

 

Panfeto: Tava tudo certo, eu vou falar o que aconteceu. Aconteceu uma 

pequena tragédia. 

Bufão: Qual foi a tragédia? 

Panfeto: O póbi do sapo, rapaz, acordou dizendo ―oh, que domingo lindo!‖. E 

foi até a Praia do Futuro, pegou um bronze que ficou amarelo. O póbi do 

sapo, rapaz, tava tão animado com esse lançamento, ele sabia que o povo ia 

lotar! Claro, o espetáculo era de graça... (risos) 

Panfeto: Mas aconteceu que ele vinha descendo, ele mora no Antônio 

Bezerra, vizinho ali ao Bom Jardim... 

Bufão: Vizinho ao Bom Jardim? 

Panfeto: Sabe onde é a Barra do Ceará? Vizinho o Mucuripe? 

Bufão: Tá louco? 

Panfeto: Sabe onde é o Euzébio não, véio? 

Bufão: Sim, cara, para lá. (apontando para o lado oposto) 

Panfeto: Vizinho a Caucaia macho! 

Bufão: Sim... Mas o que é que tem? 

Panfeto: Ele pegou o Antônio Bezerra – Papicu, quando ele desceu na Praça 

José de Alencar, ele passou a Praça do Ferreira e pensou, ―vou andando pro 

Dragão, é bem aí‖. Aí ele passou em frente à Catedral, que é assim gótica, 

muito doida... 

Bufão: Sim! Sei... 

Panfeto: Aí ele ficou tão encantado com aquela catedral, rapaz, aí ele veio 

andando e quando chegou aqui no Dragão do Mar, no começo, ficou inebriado 

que veio um carro, um carro não, um fusca, e atropelou ele...  

 

Conforme Cascudo (2001), o sapo é um personagem presente nas fábulas, nos 

contos populares africanos, asiáticos e europeus, sendo assim, um elemento de 

representação cômica e, às vezes, de astúcia e esperteza. No Brasil a história do sapo-

cururu é bem presente nas cantigas de ninar para crianças. Percebe-se que os personagens 

cômicos representados nos espetáculos da banda Dona Zefinha trazem essas 

características supracitadas como marca em suas apresentações. A banda, dessa forma, 

dialoga, no espetáculo infantil, com a simbologia do sapo enquanto personagem de 

histórias e músicas destinadas ao público infantil, aliado à esperteza e à astúcia presentes 

em todos os seus personagens como representação cômica.  

Percebeu-se outra característica no diálogo anteriormente retratado. A 

repetição dos fatos é algo representativo do humor na banda Dona Zefinha. Esta 

característica é apontada por Bergson (1980) como atributo da comédia, para a qual não 

se trata de palavra ou expressão repetida, mas uma combinação de circunstâncias em que 

se repete em várias ocasiões. Neste caso, o humor aborda pontos turísticos da cidade de 

Fortaleza e nomes de linhas de transportes coletivos; nesse sentido, o componente 

humorístico se revela quando o artista reverte o sentido dos locais os quais relatam ser 

próximos, porém, na realidade, são o oposto um do outro, inserindo desta forma uma 
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ideia absurda num modelo consagrado de frase.  

Muitas características são expostas nas narrativas dos atores da banda Dona 

Zefinha a partir da profusão de aspectos culturais que se encontram integrados ao quadro 

das singularidades regionais do estado do Ceará. Estas expressões encontram-se no 

campo da culinária e da linguagem, que tem constituído característica marcante de um 

suposto ―jeito de ser cearense‖. A forma de fazer rir presente em muitos dos espetáculos 

cômicos da banda Dona Zefinha se reflete, muitas vezes, em peculiaridades locais que 

somente os nativos deste estado brasileiro compartilham. 

No espetáculo infantil ―Circo sem Teto da Lona Furada dos Bufões‖, os 

integrantes da banda, por meio de sua narrativa, fazem menção ao local e identificam a 

origem a partir da culinária, aqui percebida como característica expressiva e impregnada 

de identificação. Tanto o ―baião de dois‖ como o ―queijo do Jaguaribe‖ são apontados na 

narrativa do artista para expressar uma ―regionalidade‖ característica.  

No show, o palhaço Panfeto (interpretado por Ângelo Márcio) apresenta para 

o público um personagem de origem turca. O referido palhaço tem a função de traduzir a 

fala do turista que busca relatar sua chegada ao Ceará. Porém o palhaço não compreende 

o que está sendo dito pelo turista e inventa uma tradução ao que foi relatado: 

 

Eu inventei de comer um tal de baião de dois, o problema é o queijo do 

Jaguaribe
149

, misturado com a nata que tem por cima, aquilo é tão reimoso! 

Ele comeu isso tudo e depois a tripa gaiteira passou por cima da tripa menor e 

vocês já sabem... (grifos nossos). 

 

A representatividade da comida traz uma carga cultural e afetiva presente 

naquele determinado sabor que remete à infância, à terra natal, à família, apresentando-

se, desta forma, como um instrumento de comunicação. Os alimentos preparados por uma 

sociedade permeiam o universo de características naturais oferecidas por uma região em 

específico, refletindo-se como mais um bem cultural. O leite e seus derivados, como o 

queijo coalho na região do Jaguaribe, representam a expressão culinária cearense advinda 

do sertão (BARROSO, 2015); já o feijão e o arroz juntos, na forma de baião de dois, 

compõem uma das culinárias mais apreciadas pelo nordestino e fortalezense em 

específico. Estes produtos alimentícios podem ser designados como ―patrimônios 
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Oswald Barroso (2015), a característica deste território é o semiárido, em que predomina a caatinga, 

terreno propício para a pastagem de animais. Ao longo da história, Jaguaribe foi tradicionalmente a ―terra 

do boi‖. Desta forma, o leite e seus derivados, como o queijo, representam o lastro principal da economia 

da região.  
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culturais cearenses‖ (BARREIRA, I; VIEIRA, S. 2010). Dessa forma, o Nordeste é 

representado por sua gastronomia ―típica‖, chamando atenção do público que assiste ao 

show da banda Dona Zefinha ao evocar símbolos de uma ―regionalidade‖, conforme as 

autoras Barreira e Vieira: ―A oferta de bens culturais de consumo, incluindo 

principalmente a alimentação, traduz o sentido de uma suposta identidade regional‖ 

(2010, p. 125). Quando estes símbolos são mencionados durante as piadas, incide em 

momento de maior identificação, resultando em muitas risadas e euforia por parte do 

público.  

Além das narrativas dos artistas, o humor é expresso também nas letras das 

canções por meio de expressões que trazem a ideia de um regionalismo. Uma das 

presenças marcantes em suas letras são as expressões vocabulares encontradas na 

narrativa do habitante do nordeste brasileiro; esses traços se revelam no uso de 

expressões ―típicas‖.  

Nas canções, a ―linguagem cearense‖ também é retratada, se utilizando de 

termos específicos que a distinguem das linguagens de outras áreas da região nordestina. 

A canção intitulada ―De goga‖ traz de forma clara muitas dessas expressões: 

 

É de goga
150

 

                                              Enfeitar minha cidade 

Malinar
151

 nos meus ouvidos 

Muruanha
152

 deixa em paz. 

 

No pau da venta 

sabacu
153

 rebolou sangue 

arreda o passo 

não se avexe
154

 

pois vou lhe atazanar 

 

Eu dou cotoco
155

 

Arengo
156

 e falo rouco 

De vera eu sou cabôco 

Matuto sei aboiar
157

 

 

Ôxe, galego 

Sou curumim criado 

Traquino e espritado
158
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 Gozação, brincadeira. 
151

 Malinar: fazer traquinagens, travessuras, peraltice (GIRÃO, 2000). 
152

 Palavra indígena que define uma espécie de mosca.  
153

 Pancada nas nádegas de outra pessoa dada por quem tem uma das mãos fechadas  e, soprando, bate com 

a outra aberta.  
154

 Apressado, aperreado.  
155

 Gesto obsceno usado para ofender outra pessoa utilizando-se do dedo do meio.  
156

 Mexerico, intriga. 
157

 Aboio: canto ou toada do vaqueiro para chamar o gado ou guiá-lo mansamente.  
158

 Destemido. 
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Não gosto de confusão 

 

Mesmo difrucio
159

 

Dou de garra na tua fuça 

Fuxico vogando é papo 

Já me dá congestão 

 

Eu falei, tá falado, cantei 

No meu canto embolado, falei 

 

 

Segundo Bergson (1980), existem duas formas de comicidade associadas à 

linguagem: a primeira, expressa pela própria linguagem que pode traduzir-se de uma 

língua para outra, e a segunda, criada por ela, sendo desta forma intraduzível, deve-se à 

estrutura da frase e à escolha das palavras. Nesse caso, é a própria linguagem que se torna 

jocosa, tendo, assim, uma força cômica independente.  

A proposta da banda Dona Zefinha neste momento tem por objetivo realçar a 

linguagem popular. Estas expressões demonstram elementos simbólicos que disseminam 

características culturais de uma população, pois a linguagem guarda referenciadas 

práticas cotidianas e tradições orais, fortalecendo, dessa forma, a identificação dos 

adeptos cearenses com a música da banda Dona Zefinha, provocando sentido regionalista.  

Na canção apresentada a seguir, intitulada ―Peia nos cabôco‖, várias 

expressões buscam exprimir uma espécie de ―fala do cearense‖.  

 

‗Isturdia‘
160

 estava tocando 

‗Safona‘ de ‗fucim‘
161

 

Umas poucas de vez 

Cacei o som na ‗oiça‘
162

 

Foi quando o trupé
163

  

Bateu no chão pra vadiar 

Na mente era um toque 

Bem pinotado 

Que é pro espinhaço 

do corpo balançar 

Eu não paguei a cota 

Escutei o estalado 

Do tabefe bem zunido 

Pro ‗riba‘ da minha ‗urêia‘ 

Comi tanta poeira 

Do tapa no ‗pé-do-ouvido‘ 

Fui dar uma de atrevido 

Arremedando Zé Limeira 
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 Gripe, resfriado.  
160

 Significado de ―outro dia‖. 
161

 Sentido pejorativo do nariz de uma pessoa inconveniente.  
162

 Significado de ouvido. 
163

 Barulho, bagunça.  
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Peia nos ‗cabôco‘ (―Peia nos Caboco‖, faixa 11 do álbum Zefinha vai à feira) 

 

 

Percebe-se, a partir da letra da música que traz como título ―Peia nos caboco‖, 

uma linguagem que não faz parte da língua portuguesa culta. Estes trechos também 

revelam uma espécie de ―falar cearense‖ daqueles que não tiveram acesso à norma culta 

da língua. Os trechos expostos na canção como ―fucim‖ (diminutivo de ―fucinho‖ 

[focinho], que designa nariz), ―urêia‖ (orelha), cabôco (caboclo, rapaz) e a inversão de 

regras, inclusive linguísticas, representam fatores determinantes para o riso em muitas das 

apresentações da banda. Porém o ―cearês‖ pode resultar em um movimento contrário, 

pois poderia reforçar o preconceito linguístico em forma de humor utilizado em muitos 

meios de comunicação como uma suposta ―fala nordestina‖ e/ou ―cearense‖. Essa 

representação aproxima o nordestino da figura do matuto ou caipira
164

, bastante presente 

nos veículos de comunicação, como televisão e cinema, em que o nordestino apresenta-se 

com a imagem do avesso à figura do citadino, do bem-educado.  

A vaia do cearense é outro elemento representativo na composição como 

característica humorística da banda. A vaia no Ceará representa uma emissão sonora, 

como se fosse um brado de guerra: ―iêeeeiiiiii‖. Este símbolo do Ceará originou-se num 

acontecimento ocorrido em uma das principais praças de Fortaleza, a Praça do Ferreira, 

na década de 1930, num momento em que chovia muito em Fortaleza, durante três dias, 

incessantemente, fato bastante inusitado na capital cearense. Porém, na manhã do dia 

seguinte aos dias chuvosos, às 9 horas, o sol começou a aparecer gradativamente e as 

pessoas que estavam presentes na praça naquele momento soltaram uma ―vaia ao sol‖. 

Dessa forma, a vaia tornou-se um símbolo característico da ―molecagem cearense‖ que, 

mesmo diante dos infortúnios, consegue tirar graça do ocorrido, ―vaiando até o sol‖. Este 

signo cearense é representado em uma das canções da banda Dona Zefinha, intitulada ―A 

Vaia‖, décima faixa do CD Zefinha Vai à Feira. A canção inicia com a vaia característica, 

expressa por muitos cearenses desde o acontecimento ocorrido na década de 1930: 
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 Contudo este processo não é exposto apenas na região nordestina. O intitulado ―caipira‖ que abrangeu a 

região centro-sul do Brasil, mais precisamente o Estado de São Paulo, o sul de Minas Gerais, o sul de 

Goiás e o sudeste do Mato Grosso do Sul, é identificado atualmente como uma expressão de uma espécie 

de ―raiz‖ da chamada música sertaneja. Conforme Oliveira (2003), ele é fruto da miscigenação entre o 

branco e o índio; o caboclo ou o caipira é apresentado como o correspondente humilde do bandeirante, 

como uma versão equivalente ao sertanejo nordestino. O caipira, assim como outros símbolos, 

representou uma tentativa de construção de uma identidade nacional. No início do século XIX, por 

exemplo, assiste-se tanto em São Paulo como em Minas Gerais ao esforço sistemático e concentrado de 

uma produção cultural sertaneja através de alguns traços que podem ser enumerados como 

―identificadores‖ do caipira, como a linguagem, mas também pelos seus trejeitos – um misto de 

ingenuidade e esperteza, de ignorância e sabedoria.  



158 
 

―iêeeeiiiii‖.  

Após este momento, a letra inicia com outro símbolo característico, a ―cabeça 

chata‖, alcunha dada pelos moradores do Sul e do Sudeste do Brasil aos nordestinos e em 

específico aos cearenses. Esse apelido se deve ao seu hábito de dormir em rede. O texto 

advém desse apelido simbólico ao cearense e traz a vaia, utilizada na canção, como uma 

forma de resistência às adversidades cotidianas. 

 

Vaia cabeça chata 

Solta o berro incidental 

Estridente som das entranhas 

Vaia a sanidade mental 

O silêncio da máfia 

A beleza da plástica 

O segredo da mágica 

Merece vaia também 

O tombo do aristocrata 

Merece vaia também 

A amante mal-amada 

Merece vaia também 

A sogra desbocada 

Merece vaia também 

A boca mal lavada 

Merece vaia também 

O cetro, a plebe, (vaia!) 

A peste, a febre, (vaia!) 

O teti-a-teti (vaia também) 

A coroa desejada, a força bruta proibida 

A virgem deflorada e a bêbada fingida 

A valsa ritmada, a poesia corrompida 

A carta desviada, noite de sono perdida 

 

Por meio desta explicitação percebe-se que o humor é mais um símbolo 

representativo do trabalho artístico da banda Dona Zefinha, que traz como marca um 

pertencimento cultural ao Nordeste e, sobremaneira, ao Ceará em específico. Essa 

característica na identificação do cearense implica a compreensão de um comportamento 

irreverente como atributo quase natural daqueles que nascem neste estado do Nordeste 

brasileiro. Conforme Silva Neto (2015), desde o século XIX essa referência é recorrente 

em romances, narrativas, textos memorialísticos e jornais, sendo que a maior parte dessa 

produção restringe-se ao âmbito local. Hoje os meios de comunicação e o próprio 

governo, através de ações das Secretarias de Cultura, reforçam a ideia do ―Ceará 

moleque‖ ou da molecagem como uma marca cultural do cearense, o que passa a ser um 
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forte atrativo para o turismo local, tendo assim ressonância no imaginário do cearense.  

Sabe-se que a tendência para o humor não é própria ou exclusiva do Ceará, 

nem mais evidente nele do que em outro contexto social. O que muda é o modo como o 

riso é socialmente estabelecido, ou melhor, culturalmente gestado simbolicamente, 

fazendo parte de um imaginário coletivo, adquirindo assim um sentido de coletividade e 

de pertencimento. Com isso, no caso da banda Dona Zefinha, o humor é exposto como 

mais um atributo da banda que atrai tanto investimento público, inserção em diferentes 

espaços locais e nacionais, sendo percebido como um aspecto de diferenciação e um dos 

símbolos da banda.  

 

4.4 A DEMANDA POR ―NOVAS IDENTIDADES‖ 

 

A partir das análises realizadas sobre o trabalho artístico da banda Dona 

Zefinha, percebe-se que um dos conceitos que giram em torno de suas criações seria a 

afirmação identitária presente em suas criações e performances. Conforme Woodward 

(2000), uma das formas de expressar um vínculo identitário é a relação estabelecida com 

emblemas culturais. Para a autora, ―a identidade é marcada por meio de símbolos‖. Com 

a banda Dona Zefinha não foi diferente; no início de sua trajetória artística, alguns 

elementos representativos foram escolhidos para demonstrar o vínculo de suas produções 

artísticas à chamada ―cultura nordestina‖ como forma de reconhecimento social. Contudo 

percebe-se que, no trabalho artístico da banda Dona Zefinha, a ―identidade‖ não é 

utilizada como um termo estanque, e sim apresenta-se por meio de um movimento em 

que o contexto e as influências locais e internacionais interferem na condução de suas 

criações, sofrendo adaptações.   

Muito se tem discutido sobre a terminologia ―identidade‖ nos tempos atuais. 

Conforme o relato da autora Kathryn Woodward (2000), a identidade só se torna um 

problema quando está em crise, quando algo que se supõe fixo e estável é deslocado pela 

experiência da dúvida e da incerteza. Dessa forma, o que se observa no contexto 

contemporâneo representa o que Stuart Hall (2003) designou como ―crise da identidade‖, 

ou seja, um deslocamento das velhas identidades que por muito tempo estabilizaram o 

mundo social, fazendo assim surgir novas identidades.  

Acredito que a banda Dona Zefinha, em seu trabalho artístico, amparou-se em 

várias expressões identitárias com as quais os artistas entraram em contato no percurso de 

sua trajetória, desde os folguedos nordestinos vistos no interior do Ceará, os quais já 
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foram adaptados contemporaneamente, juntando-se as influências de viagens e 

experiências, trazendo assim um novo olhar sobre o que convencionou-se designar como 

―identidade nordestina‖. Houve desta forma, em seu trabalho artístico, um deslocamento 

da concepção de ―identidade‖ do que antes era tratado como algo invariável e ligado à 

natureza do indivíduo, trazendo assim a exibição de novas expressões identitárias em suas 

criações.  

Por muito tempo se admitiu que a discussão sobre ―identidade‖ se centrava no 

argumento de que na configuração de um sujeito apenas existia uma única identidade fixa 

e estável. Contudo, por meio de estudos teóricos, constatou-se que o indivíduo manifesta 

não apenas uma, mas várias identidades, sendo assim definidas historicamente e não 

biologicamente. O sujeito assume identidades diferentes em momentos distintos da vida, 

com os quais se identifica temporariamente, não sendo assim algo inato, mas sim 

formado ao longo do tempo. Para Hall, a própria terminologia está equivocada; no lugar 

de identidade, o autor entende que o melhor termo que se adéqua a este processo é 

identificação.  

 

Assim, em vez de falar ‗identidade‘ como uma coisa acabada, deveríamos falar 

de ‗identificação‘, vê-la como um processo em andamento. A identidade surge 

não tanto como um processo em plenitude da identidade que já está dentro de 

nós como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é ‗preenchida‘ a partir 

de nosso exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos por 

outros  (HALL, 2005, p. 39). 

 

Outro ponto bastante comentado que cerca a discussão sobre identidade se 

refere aos efeitos que a globalização traria a este conceito. Muito se dizia que as 

representações identitárias tenderiam a desaparecer ao entrar em contato com este 

processo. Stuart Hall (2003) mais uma vez elaborou um pensamento contrário a estas 

suposições. Conforme o autor, as identidades permanecem fortes apesar dos efeitos 

globais, tendo se tornado ainda mais importantes nesse momento. Pois, concomitante ao 

―impacto global‖, existe um maior interesse pelas identidades locais e regionais, havendo 

dessa forma uma nova articulação entre o ―local‖ e o ―global‖, gerando assim um novo 

produto. Desta forma, no lugar da substituição, haveria uma fascinação pela diferença 

que, juntamente com o processo de mundialização, traria um novo interesse pelo ―local‖. 

Assim, em vez de pensar no ―global‖ substituindo o ―local‖, deveríamos pensar em sua 

articulação e seu diálogo. 

Contudo, para se pensar nesta articulação entre o ―local‖ e o ―global‖, 
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necessita-se primeiro a compreensão do significado da temática ―globalização cultural‖, 

tornando-se preciso compreender este termo e sua influência na sociedade moderna. 

Muitas teorias acerca de quando iniciou o processo de globalização são controversas. 

Conforme Canclini (2007), há dois posicionamentos para a compreensão deste processo: 

o primeiro seria que a globalização teria iniciado no século XVI, no início da expansão 

capitalista – os autores que coadunam com esta posição privilegiam como principal 

característica da globalização o aspecto econômico; e a segunda tese data a globalização e 

sua origem em meados do século XX, quando as inovações tecnológicas articularam os 

mercados. Conforme esta segunda teoria, o privilégio é dado às dimensões políticas, 

culturais e comunicacionais, sendo assim a segunda hipótese compreendida pelo autor 

como a mais pertinente.  

Outra controvérsia relaciona-se com sua própria terminologia. Tomando de 

empréstimo a visão de Ortiz (2001), o referido autor considera a designação mais 

pertinente para se referir a esse tipo de movimento global como ―mundialização‖ cultural, 

que constitui, particularmente, as transformações ocorridas na cultura e os elementos 

envolvidos. Para ele, o processo de globalização considerado refere-se a uma estrutura 

única, já a esfera cultural não pode ser percebida da mesma maneira, sofrendo 

constantemente transformações, pois ele acredita que ―uma cultura mundializada não 

implica no aniquilamento das outras manifestações culturais, ela coabita e se alimenta 

delas‖ (2003, p. 27). Na esfera do mundo atual, torna-se indispensável tecer comparações 

entre o ―local‖ e o ―global‖, percebendo de que modo interagem e entram em conflito 

mútuo. Dessa forma, Ortiz conceitua o processo de mundialização cultural: ―O processo 

de mundialização é um fenômeno social total que permeia o conjunto das manifestações 

culturais. Para existir, ela deve se localizar, enraizar-se nas práticas cotidianas dos 

homens, sem os quais seria uma expressão abstrata das relações sociais‖ (2000, p. 31). 

Hall demonstra que este espaço denominado como ―local/regional‖ não deve 

naturalmente ser confundido com velhas identidades, firmemente enraizadas em 

localidades bem delimitadas. Em vez disso, ele atua no interior da lógica da 

mundialização. Por isso, torna-se improvável que esta simplesmente consiga destruir as 

identidades nacionais, como muito se revelou, trazendo a possibilidade de produzir, 

simultaneamente, novas identificações ―globais‖ e novas identificações ―locais‖. Dessa 

forma, haverá um ―alargamento do campo das identidades‖, a mundialização deslocará as 

identidades centradas de uma ―cultura nacional‖, gerando, assim, um efeito pluralizante 

sobre estas identidades, produzindo uma variedade de possibilidades e novas posições de 
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identificação e tornando as identidades mais posicionais, mais plurais e menos fixas. As 

culturas híbridas constituem um dos diversos tipos de ―identidade‖ distintivamente novos, 

produzidos na era da modernidade. 

A partir desse contexto, percebe-se que em toda parte emergem ―identidades 

culturais‖ que não são fixas, mas que estão suspensas, em transição, entre distintas 

posições, que retiram seus recursos, ao mesmo tempo, de diferentes tradições culturais, e 

que são o produto destes complicados cruzamentos e das misturas culturais que são cada 

vez mais comuns nesse mundo globalizado. A tradução é relatada por Hall como outra 

possibilidade dentro do processo de globalização; este conceito envolve pessoas que 

retêm fortes vínculos com seu local de origem e suas tradições, mas sem a ilusão de um 

retorno ao passado, pois negociam estas tradições com as novas culturas em que vivem 

sem se distanciar de suas referências identitárias. O autor Anjos (2005) revela como os 

artistas no Nordeste em específico produzem novas possibilidades de articulação e 

construção de novas identidades.  

[...) artistas nordestinos, residentes ou não em suas terras natais, também têm 

esboçado maneiras próprias de lidar com o sombreamento dos limites 

arbitrários do sistema de representação simbólica, criando discursos que 

continuamente trafegam entre os vários espaços e tempos em que são instados 

a viver contemporaneamente. Por meios de suas obras, a cultura regionalista 

amolece e se redefine como o conjunto de modos individuais de enunciar 

embates e negociações entre lugares simbólicos diversos que se comunicam e 

se tocam. [...]. sem abrir mão de rendas de bilros e de maracatus, a ideia do que 

é ser nordestino é agora tecida sobre um delicado e complexo mapa de 

influências recíprocas e de negociações com outras culturas (ANJOS, 2005, p. 

64). 

 

Desta forma, o que se anuncia por mundialização está gerando inter-relações 

regionais. O cerne desta discussão não está em defender a globalização ou a identidade, e 

sim encarar este processo tendo como pressuposto o estabelecimento de interconexões 

entre culturas e circuitos que potencializem novas produções e iniciativas sociais. Com a 

expansão global dos imaginários, incorporam-se ao nosso horizonte culturas que, até 

poucas décadas atrás, sentíamos estranha à nossa existência. Com isso, os estereótipos 

com os quais representávamos como distantes se decompõem na medida em que os 

encontramos com frequência através dos meios de comunicação, como a internet, por 

exemplo. Seguindo o pensamento de Canclini (2007, p. 33): ―Deve-se compreender as 

maneiras como o global ‗estaciona‘ em cada cultura e com os modos como o local se 

reestrutura para sobreviver, e talvez tirar algum proveito das trocas que se globalizam.‖.  

Para Woodward (2000), a globalização pode levar a um movimento contrário 
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de resistência, fortalecendo e reafirmando identidades nacionais e locais, ou levar ao 

surgimento de novas posições de ―identidade‖. Dessa forma, a dispersão de pessoas em 

torno do globo, cujas identidades são moldadas em diferentes lugares, a partir da 

diáspora, permite compreender que a essas identidades não podem ser atribuídas uma 

única fonte, por não terem uma pátria definida. As mudanças e transformações globais 

colocam em relevo as questões de identidade, proporcionando uma relativa certeza em 

um clima que é de mudança e fluidez. 

Giddens (2002) irá contribuir com essa discussão. De acordo com o autor, nas 

sociedades tradicionais, é a tradição e o parentesco que limitam a identidade social dos 

indivíduos. Na sociedade contemporânea, conceituada como moderna
165

 ou ―pós-

tradicional‖, sua característica se revela a partir do rompimento com as práticas e os 

preceitos preestabelecidos, podendo identificá-la com ênfase no cultivo das 

potencialidades individuais, possibilitando ao indivíduo uma identidade ―móvel‖ e 

mutável.  

De acordo com o autor, na modernidade, a tradição perde o lugar privilegiado 

de que dispunha nas sociedades pré-modernas/tradicionais como mecanismo de 

coordenação das práticas sociais. As ações sociais são permanentemente renovadas e 

reavaliadas mediante a apropriação dos conhecimentos que vão sendo produzidos sobre 

as próprias ações e os sistemas sociais nos quais elas têm lugar. Contudo isso não 

significa que a tradição irá desaparecer. Ela passa a subordinar-se ao crivo do que 

denomina de ―avaliação reflexiva‖, ou seja, as tradições podem ser articuladas e 

defendidas discursivamente, justificadas como tendo valor em um universo de valores 

plurais em competição. Sem dúvida, uma grande característica desse projeto reflexivo é 

estar relacionado a um mundo cada vez mais constituído de informação e procurar 

problematizar modos preestabelecidos de conduta, conduzindo o indivíduo a realizar 

escolhas sucessivas, permitindo que este componha a sua narrativa de identidade, sempre 

aberta a revisões.  

Desta forma, Giddens (2002) compreende que na sociedade moderna/pós-

tradicional os indivíduos não são inocentes de seu papel social; com isso, manipulam o 

tempo todo para que possam transitar em meio a diversos ambientes no mundo social 

contemporâneo, não se apresentando, assim, como uma entidade passiva, determinada 
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 Refere-se às instituições e aos modos de comportamento estabelecidos pela primeira vez na Europa 

depois do feudalismo, que no século XX se tornaram mundiais em seu impacto. Para o autor, representa 

essencialmente uma ordem pós-tradicional (2002, p. 21). 
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por influências externas, e sim contribuem para as influências sociais que são globais em 

suas consequências e implicações. Quanto mais a tradição perde seu domínio, e quanto 

mais a vida diária é reconstituída em termos de jogo dialético entre o ―local‖ e o ―global‖, 

mais os indivíduos são forçados a escolher um estilo de vida
166

 a partir de uma 

diversidade de opções, originando, dessa forma, uma diversidade de produtos. 

A argumentação de Giddens nos ajuda a refletir sobre o trabalho artístico 

expresso na banda Dona Zefinha. Em uma de suas canções, intitulada ―Suspeito‖, de seu 

quarto CD, o artista Orlângelo Leal, um dos autores da letra, afirma inicialmente não 

existir um lugar estabelecido para o grupo no mercado musical que se revela no sistema 

de classificação vigente. O artista tece uma crítica acerca de uma narrativa bastante 

difundida no campo musical, principalmente em torno da classificação ―música regional‖, 

em que existe uma exigência de elementos que possam evidenciar um vínculo com a 

suposta ―tradição nordestina‖, principalmente pelos agentes mais conservadores 

integrantes desse eixo musical.  

  Para o músico, esses rótulos no campo musical dificultam o processo de 

criação. Na canção apresentada a seguir, pode-se perceber como a banda Dona Zefinha 

revela-se no cenário musical em que está inserida, intitulando-se como ―sujeito‖ diante do 

processo de criação.  

 

Esse mundo que você defende 

me ofende 

Esse mundo não me cabe, você sabe 

Não cabe a África 

Não cabe a fábula 

Alucinação 

Falar de paz não satisfaz 

Minha roupa do Sudão 

 

[...] 

Quero ser sujeito 

Quero ser suspeito 

Não faço o papel de morto 

 

Não, eu não morri 

Quero ser sujeito 

Quero ser suspeito 

Não faço papel de morto 

(―Suspeito‖, faixa 7 do CD Invocado que Só) 

 

 

Ao declarar-se como ―sujeito‖, a banda Dona Zefinha demonstra o papel 
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ativo ao reinterpretar as tradições a seu tempo e no contexto em que se insere. Esta 

informação coaduna com a visão de Giddens (1997, p. 82), que afirma em sua discussão: 

―A ‗integridade‘ da tradição não deriva do simples fato da persistência sobre o tempo, 

mas do ‗trabalho‘ contínuo de interpretação que é realizado para identificar os laços que 

ligam o presente e o passado.‖.  

O trabalho de reinterpretação das tradições torna-se uma característica 

presente na banda Dona Zefinha. Desta forma, o grupo procura desvincular-se das 

amarras que a tradição pode oferecer na condução de seu trabalho. Esta característica 

pode ser percebida em outra composição, agora, na canção intitulada ―Invocado que Só‖. 

Nesta música, o grupo promove uma discussão que reflete o caráter dinâmico e plural na 

maneira como percebem a região nordestina e suas tradições. A letra retrata em sua 

primeira e segunda estrofes a diversidade de influências culturais que interferem em suas 

criações, as quais são demonstradas nos seguintes influxos: tapuia (indígena), cigana, 

árabe, europeia, americana e africana – já na terceira estrofe o artista manifesta a 

importância do passado como influência em suas canções, contudo, na perspectiva de 

evocação ou reinterpretação, pois ―nasceu no futuro‖, demonstrando assim as 

assimilações cotidianas que estarão se sedimentando juntamente com as tradições, 

conforme pode-se observar no texto abaixo: 

 

Tapuia ligeiro, bebendo aluá 

Mergulho na cuia de mocororó
167

 

Invocado que só! Invocado que só! 

 

Meu som é cigano, galego, pedrês 

Carne de rês
168

, de cabrito 

Um grito de energia solar 

Jangadeiros no mar, beiradeiros
169

 

 

Nada em mim ficou para trás 

Nasci no futuro e o passado trago comigo 

No abrigo do canto por onde eu for 

 

Me acompanhe e fique também 

Invocado que só! 

Invocado que só! Invocado que só! (―Invocado que Só‖, faixa 1 do CD 

Invocado que só) 

 

A canção ―Invocado‖, a exemplo de outras, alude à diversidade cultural no 

                                                             
167

 No Ceará, representa uma bebida fermentada feita de caju.  
168

 Designação de animais quadrúpedes, abatidos para alimentação humana.  
169

 Sujeito que mora nas proximidades de vilas sertanejas.  



166 
 

trabalho artístico da banda Dona Zefinha. No caso da música supracitada, o próprio nome 

―invocado‖ foi pensado pelo artista Orlângelo Leal, tendo em vista tratar-se no 

vocabulário popular cearense de um sujeito ―inventivo, habilidoso e decidido que 

enfrenta as adversidades‖. Trazendo esta discussão para o cenário musical, o artista 

afirma referir-se a grupos que estão ausentes no grande mercado da música, os quais 

necessitam reinventar-se para continuar sobrevivendo da arte, como é o caso da banda 

Dona Zefinha.  

Para Giddens (1991), o fato de viver numa sociedade moderna/pós-tradicional 

estimula o indivíduo, a (re)inventar tradições e se afastar dos valores radicalmente 

vinculados ao passado pré-moderno, manifestando-se como uma das características da 

globalização cultural, denominado por este como um caráter de ―descontinuidade da 

modernidade‖, ou seja, a separação entre o que se apresenta como o novo e o que persiste 

como herança do velho. Conforme ele afirma: 

 

O local e o global, em outras palavras, tornaram-se inextrincavelmente 

entrelaçados.  Sentimentos de ligação íntima ou de identificação com lugares 

ainda persistem. Mas eles mesmos são desencaixados: não expressam apenas 

práticas e envolvimentos localmente baseados, mas se encontram também 

salpicados de influências muito mais distantes (1991, p. 110). 

 

É importante compreender que a globalização cultural se constitui como um 

termo indispensável na compreensão da proposta da banda Dona Zefinha. Com base 

nesse conceito, percebo, através da leitura de alguns estudiosos sobre o tema, existir uma 

forma de conceber a ―identidade‖ e sua interação com a globalização cultural: a 

―desterritorialização‖. Ao pensar sobre a banda Dona Zefinha tendo como condução essa 

reflexão teórica, percebe-se que ao mesmo tempo em que os artistas procuravam valorizar 

suas referências identitárias, se ―desterritorializavam‖ do seu local de origem para poder 

dialogar com a cultura mais ―globalizada‖, como ritmos da cultura pop rock, ferramentas 

do mundo informacional, que são utilizados como recursos em suas canções. O termo se 

ajusta, portanto, à saída do espaço individualizado para conquistar outro, de sentido mais 

abrangente, perpassando por várias identidades no percurso de sua trajetória.  

Os autores Canclini (1997), Hall (2003) e Ortiz (2001), que pesquisaram 

sobre a fusão entre diversas esferas culturais, tratam do termo ―desterritorialização‖ não 

como um afrouxamento da cultura de seu local de origem. Com a ―desterritorialização‖, 

elimina-se, portanto, o enorme peso que as raízes e a tradição exercem sobre a sociedade, 

permitindo que haja uma mobilidade dos elementos culturais.  

Canclini (1997), fazendo um estudo comparativo, discorre sobre a existência 
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de uma tensão entre os processos de ―territorialização‖ e ―desterritorialização‖, isto é, 

entre a relativização das referências com relação aos aspectos tradicionais e a 

configuração de encadeamento cultural. Esta última é geradora de uma gama de 

possibilidades no que se refere à articulação entre a urbe e o processo de mundialização, 

o que dá margem a uma nova configuração cultural. 

Esta discussão encontra-se presente nas narrativas dos artistas da banda Dona 

Zefinha; eles descrevem a relação que estabelecem com suas tradições, demonstrando sua 

importância enquanto inspiração para suas criações, porém expressando o caráter de 

movimento que compreende o termo ―identidade‖, que se manifesta em estágio constante 

de transformação gerado por influências diversas.  

 

No primeiro momento pesquisei a cultura nordestina apenas para recriação. 

Buscava símbolos, ícones e arquétipos que pudessem contribuir na minha 

criação. Hoje tenho profunda paixão e acho que procuro essa cultura para 

revitalizar minha alma. Acredito que como brasileiro preciso compreender 

melhor o lugar em que vivo e conhecer melhor a história do meu povo. (...) A 

cultura nordestina recebeu muitas contribuições da África e da Península 

Ibérica. Ainda mantém viva a força dos ameríndios. Por estas fusões, é tão rica, 

tão bela e tão confusa. Acho que a maior produção de um povo é a cultura. Seja 

na Ásia, na Europa ou no Nordeste. Ela está presente diariamente na nossa 

língua, na culinária, na crença, no modo de agir, pensar e criar. Ela não está no 

passado. Ela é o presente e será o futuro (informação verbal).
170

  

 

 

É a digital pela qual eu encontro sentido e similitude, é por onde eu me 

diferencio do resto do mundo ao mesmo tempo que me integro a ele 

(informação verbal).
171

  

 

 

Desta forma, concebe-se que o processo de desterritorialização é imanente à 

mundialização, portanto não tem sentido realizar uma oposição entre ―local‖ versus 

―global‖. Canclini acredita que o processo de globalização, em vez de tender de modo 

exclusivo à homogeneização cultural, pode também gerar diversificação e reavivamento 

das culturas locais. A discussão principal neste momento se refere a compreender como 

as identidades se reconstroem em processos de ―hibridização cultural‖ e como a 

diversidade de repertórios artísticos e de meios de comunicação contribui para a 

reelaboração das identidades.  

Para os artistas da banda Dona Zefinha, as influências externas não 

representam um prejuízo na construção de seu trabalho; pelo contrário, diversificam, 
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trazendo novos olhares e diferenciando suas criações artísticas. A narrativa dos 

integrantes da banda Dona Zefinha coaduna com o pensamento de Sahlins (1998); para 

ele, adotar o pensamento de que a cultura se dá apenas de uma forma dicotômica, como a 

oposição modernidade/tradição, local/global, é restrito e não permite uma análise mais 

profunda. Por isso ele afirma que ―do ponto de vista do nativo, uma exploração pelo 

sistema mundial pode representar um enriquecimento do sistema local‖ (p. 54). Conforme 

o autor, ―[...] não há sentido em lamentar por ‗inautêntica‘ as formas de diálogo dos povos 

locais ao Sistema Mundial (...) é assim que se faz hoje a história cultural, em um 

intercâmbio dialético do global com o local‖ (SAHLINS, 1998; p. 133).  

Ao refletir sobre a banda Dona Zefinha, torna-se um equívoco pensar que o 

capitalismo mundial fez dessa banda apenas objetos passivos (SAHLINS, 1998) de 

resignação do mercado cultural vigente. Torna-se necessário pensar que estes músicos são 

atores históricos que agem e sofrem influências do espaço em que estão inseridos.  

Percebe-se então que, após o processo de mundialização cultural, a oposição 

entre ―local‖ e ―global‖ é redefinida, trazendo, assim, outra dimensão para o campo 

cultural de forma representativa, a econômica. Para Ortiz (2008), a indústria fonográfica 

irá evidenciar-se como uma das atividades mais expressivas neste momento; segundo ele, 

―a criatividade do letrista, do compositor, do arranjador, do músico, é permeada pelas 

injunções de caráter comercial‖ (2008; p. 13). Neste momento pode-se refletir sobre o 

cenário musical, no qual se encontram composições que fundem tradições outrora 

distantes, construindo o processo de transnacionalização
172

.  

A partir deste contexto em que se inserem os movimentos culturais, a 

desterritorialização dos produtos, o desenraizamento, torna-se um dos principais aspectos 

para que o produto sobreviva no mercado global, a ―universalidade‖ do produto garante o 

elo entre as diversidades. Canclini (2007) afirma que o imperativo neste momento então é 

―flexibilizar-se‖. A apropriação de conteúdos culturais mundializados combinada com 

uma perspectiva fortemente ancorada regionalmente, realizada pelos artistas da banda 
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Dona Zefinha, criou formas de produção cultural que dialogam criativamente com 

algumas tradições cearenses. O regional e o identitário neste sentido deixam de ser um 

local de oposição à globalização para transformar-se em espaço de estratégia. Ou seja, 

para participar da globalização, o ―local‖ tem de proceder a um compromisso com o 

global, compromisso este também vinculado ao mercado.  

No caso da banda Dona Zefinha, conclui-se com base na análise de seu 

trabalho artístico que a adaptação se constitui como recurso presente na articulação de 

inúmeros símbolos. O artista Paulo Orlando descreve este processo e como percebe o 

trabalho da banda Dona Zefinha no contexto atual:  

 

Os estilos que tocamos aqui são universais, você escuta um xote na primeira 

estrofe, depois tem MPB pra outro lado, bossa, world music, funk. Gênero é o 

que menos importa nesse momento. A gente não classifica as coisas, mas faz se 

desenvolverem. É o que eu vejo (informação verbal).
173

  

 

 

A flexibilização parece ser uma das palavras-chave para a condução do 

trabalho artístico da banda Dona Zefinha. Os artistas, em muitas de suas narrativas, 

conceituam a banda Dona Zefinha como ―música, teatro e outras invenções‖. Isso porque 

adaptam seus shows e suas criações conforme a demanda dos compradores do setor 

público ou privado. 

Com esta discussão, pode-se constatar com base em suas características que a 

banda Dona Zefinha faz parte de um movimento híbrido. O que é necessário pensar é que 

o hibridismo pode ter características diferentes de acordo com o contexto, a época e a 

necessidade de seus agentes.  

No caso da banda Dona Zefinha, a ―hibridização‖ está presente desde suas 

aproximações musicais visualizadas na trajetória dos artistas com a presença de gêneros 

como o hip-hop, o reggae e o rock como também pode ser percebida de um ponto de vista 

estético, com base no diálogo entre as fronteiras ―locais‖/―globais‖ e em sua relação com 

o mercado musical e as novas tecnologias. Neste sentido, as reformulações advindas do 

mercado musical contemporâneo estimularam a constituição de um movimento híbrido 

específico no cenário musical vivenciado por inúmeras bandas nos anos 2000; dentre 

elas, a banda Dona Zefinha.  

Este espaço social pode ser compreendido pelo contexto atual, que evidencia 
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as transformações da produção, do consumo e da distribuição musical. O autor Michel 

Nicolau Netto (2014) em sua tese de doutoramento realizou uma pesquisa com bandas 

que são classificadas como world music. Sua discussão versa sobre o processo de 

valoração que as identidades têm adquirido no mercado global, no cenário musical, por 

meio das múltiplas formas de identificações que tornam o ―hibridismo‖ uma estratégia de 

indivíduos nos usos das identidades. O autor explica como se origina este processo: 

 

É evidente que não se trata aqui de uma rational choice. Em primeiro lugar, 

porque não existe necessariamente uma ação racional motivada por um 

resultado. O elenco de identidades nas descrições de artistas não 

necessariamente se dá por estratégias deliberadas em torno de suas 

valorizações. Muitos certamente não têm essa consciência quando articulam as 

identidades e agem muito mais por valores do que por fins. Contudo, ainda 

assim o resultado da articulação é necessariamente carregado de significados 

que acabam por condicionar o modo de atuação dos artistas no cenário global. 

Assim, importa pouco se os artistas têm ou não a consciência da praticidade da 

articulação identitária, mas sim que a possibilidade dessa articulação e as ações 

dos atores levam a consequências simbólicas (NETO, 2014, p. 21). 

 

Para Netto (2014) as identidades irão assumir funções estratégicas no espaço 

global, pois a identidade na globalização traz a marca da diferença; neste sentido, os 

artistas de várias partes do mundo utilizam-se dessa articulação por meio de diferentes 

―identidades‖, em busca de ganho simbólico em suas produções artísticas, 

independentemente de sua intencionalidade. 

Canclini (2012) discorreu sobre este processo em seu livro Sociedade sem 

Relato. Para o autor, uma das características das produções artísticas atuais resulta da 

localização aberta e flutuante das práticas artísticas que tornam flexível seus vínculos 

com as instituições e os circuitos habituais da arte. Desta forma, devido às transformações 

no mercado, a arte não se restringe apenas às instituições culturais; ela interage com 

outros campos, redesenhando espaços e circuitos nos quais se acumulam recursos; assim, 

a preocupação com a sobrevivência orienta as escolhas.  

A ligação da arte com a economia, o turismo, a publicidade, o comércio 

demonstra um aspecto diferencial para sua compreensão, evidenciando a inserção dos 

artistas em outros cenários além do artístico. Existe, portanto, uma reorganização do 

cenário artístico e de seus padrões e sua legitimação graças aos avanços de novos agentes 

na valorização da estética e da economia. Para Canclini (2012), ―[...] a autonomia dos 

campos culturais não se dissolve nas leis globais do capitalismo, mas se subordina com 

laços inéditos‖. E ele complementa seu pensamento com esta discussão: 
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A flexibilidade que se percebe nos jovens de todos os setores aparece também 

modificando a atuação e valorização dos artistas. Estudos sobre transformações 

do campo artístico em países latino-americanos evidenciam grupos musicais, 

artistas plásticos e videomakers buscam apoio em todo tipo de instituição. [...]. 

Várias distinções que as gerações precedentes faziam entre público e privado, 

legal e ilegal, estão se desvanecendo. Percebemos uma notável versatilidade 

para se mover em meio a um repertório de recursos escassos, mas muito 

diversos, preocupando-se com a sobrevivência e o desenvolvimento social de 

modo muito distinto do que ocorria entre os artistas vinte anos atrás. 

(CANCLINI, 2011; p. 188-189) 

 

Desta forma, percebe-se que os artistas da banda Dona Zefinha, ao articular 

símbolos identitários como elemento representativo de seu trabalho, inserem-se em 

espaços diversos, tanto públicos como privados, articulando novas rotas a sua trajetória 

no mercado. De acordo com Kopytoff (2008), as mercadorias devem ser analisadas além 

de um ponto de vista estritamente econômico, mas também com base em uma abordagem 

cultural, pois estas têm história de vida.  

As criações artísticas apresentadas pela banda Dona Zefinha são aqui 

percebidas como produtos/mercadorias inseridos no mercado artístico. Sendo assim, elas 

possuem uma história e estão inseridas em um contexto específico. A região nordestina, a 

influência e as transformações tecnológicas advindas do século XXI, a biografia dos 

integrantes, o capital cultural constituído, as relações estabelecidas com outros grupos, 

todos estes elementos fazem parte da história do trabalho produzido pela banda 

mercantilizado no cenário musical. Esses elementos podem ser percebidos como 

estratégias e/ou alternativas da banda, para chamar atenção do público e do mercado para 

seu trabalho.  

Neste sentido, a biografia de uma mercadoria é baseada em uma concepção 

prévia do que deve ser priorizado no enfoque da banda Dona Zefinha; é o caráter 

―identitário‖, que não é estanque, que se reconfigura, se atualiza, adequando-se às 

influências e transformações sociais. A circulação desses objetos culturais é exposta a 

partir da construção de memórias e reputações, a partir de uma busca de distinção social 

por meio de estratégias de parcerias evocadas, a partir de complexos modos de valoração. 

Appadurai, ao discutir sobre o sistema do kula, citado por Malinowski, revela a 

importância deste no que se refere a um sistema não monetário, no qual colares e 

braceletes eram trocados nas Ilhas Trobriand. Esta forma demonstra que a circulação das 

mercadorias no âmbito cultural se origina não só nas negociações monetárias, mas 

também nas permutas. Estas são explicitadas pelo autor como trocas mútuas ―[...] de 

objetos sem alusão ao dinheiro e com a máxima redução factível nos custos sociais, 
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culturais, políticos ou pessoais de transição‖ (APPADURAI, 2008, p. 23), mesmo que 

depois essas trocas sejam intermediadas posteriormente por dinheiro.  

Na banda Dona Zefinha pode-se perceber uma relação estabelecida na venda 

de seus produtos que se constitui de forma não monetária, mas por meio de permutas com 

outros músicos e grupos. Paulo Orlando descreve como essas trocas se refletem no 

trabalho artístico da banda Dona Zefinha. Conforme o artista, apesar de entenderem a 

necessidade da venda de seus produtos para continuarem sobrevivendo no mercado 

artístico, muitas vezes, torna-se necessário em seu trabalho que haja troca de 

conhecimento entre grupos, com o objetivo de gerar e criar outros trabalhos; por isso, eles 

investem na vinda de grupos que têm o mesmo perfil da banda Dona Zefinha mesmo que 

precisem financiar a estadia destes – alimentação e hospedagem. 

Na Casa de Teatro Dona Zefinha, por exemplo, a banda muitas vezes recebe 

outros grupos tanto nacionais como internacionais. O grupo que se hospeda ministra 

oficinas, troca experiências, faz composições conjuntas, trazendo, assim, uma permuta de 

conhecimentos e benefícios para inserção de influências e novos elementos nas criações 

artísticas. No caso da banda Dona Zefinha, Paulo Orlando explica como este processo 

acontece:   

 

A gente não é franciscano [risos], como diz um irmão meu, mas tem que usar 

da sabedoria. [...]. Por exemplo, veio grupo lá da Argentina se apresentar na 

casa e fizeram oficinas conosco. Eu já tive um retorno, que é o contato. Às 

vezes, as conversas desse grupo, a experiência deles na casa e esse intercâmbio 

vale muito mais pra nos dar ideia. O Orlângelo viajou agora pro Chile e passou 

quatro dias com grupos de lá, chegou com um novo desenho na cabeça de 

trabalho. Já estamos experimentando coisas latinas dentro do trabalho, a 

musicalidade latina que vai fortalecer o trabalho da banda. Então, essa 

experiência da troca é muito mais importante. Lógico que a gente precisa se 

manter, mas só conseguimos pela arte e pelas ideias que surgem, são elas que 

vão dar mais retorno. A gente sempre está buscando compreender melhor, 

experimentar e buscar novidades. [...]. A gente faz uma pesquisa, pega grupos 

com trabalho semelhante ao nosso, aproveita a vinda dessa galera pra 

pesquisar. Orlângelo diz que está sempre em pesquisa. A gente trouxe agora o 

pessoal da Argentina, Latim Duo, um casal, Rodrigo, que trabalha com 

malabares e a menina que é palhaça, ele faz manipulação de chapéu. Orlângelo 

estuda manipulação de chapéu no Chafurdo, meio que traz o cara, apresenta o 

espetáculo e faz uma oficina, um intercâmbio pra facilitar o trabalho aqui. 

Tudo o que a gente faz da Dona Zefinha a gente aproveita pra incrementar pra 

o grupo, pra pesquisa, estudo, porque tudo facilita (informação verbal).
174
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Percebe-se então que o compartilhamento de saberes e práticas possibilita o 

fortalecimento de laços pessoais e profissionais entre esses grupos. Esse sistema me 

inspira a pensar o sistema capitalista e, no caso, a refletir sobre a relação estabelecida da 

banda Dona Zefinha com o mercado, a partir dos significados das permutas como 

transações entre coisas que não têm preço, como a troca de conhecimentos relatada 

anteriormente pelo artista Paulo Orlando.  

Spooner (2008) realiza uma discussão sobre os valores tanto econômicos 

como simbólicos atribuídos aos tapetes orientais reconhecidos como peças de prestígio no 

Ocidente e afirma que estes objetos representam a síntese do interesse ocidental por 

coisas estrangeiras que inicialmente se tornaram artigos de interesse raros e 

posteriormente viraram mercadoria. Deste modo, o autor ajuda a refletir sobre o caráter 

simbólico na venda de produtos no âmbito cultural. Conforme Spooner (2008, p. 251), 

―os negócios com tapetes envolvem não apenas a oferta de tapetes, como no caso de 

outras mercadorias, mas também a oferta de informações sobre eles‖; desta forma, o autor 

destaca que esses produtos representam metade mercadoria e metade símbolo.  

Na banda Dona Zefinha, o aspecto simbólico é bastante presente na narrativa 

dos artistas como componente diferencial de seus trabalhos, trazendo assim informações 

sobre ela, como revelou Spooner (2008) em sua análise. Neste sentido, a discussão do 

referido autor nos leva a refletir sobre a banda Dona Zefinha e alguns atributos presentes 

como identificadores desta, como a pesquisa, a criação autoral, a construção de roteiros e 

personagens, o figurino, o caráter identitário, a interlocução entre música e teatro; todos 

estes elementos podem ser percebidos como características representativas da banda.  

Estas informações compõem o processo de valoração do grupo em relação ao 

mercado. O artista Paulo Orlando fala em sua narrativa apresentada a seguir sobre os 

conflitos gerados muitas vezes na venda de seu trabalho em consequência da falta de 

compreensão, por parte dos compradores, do produto artístico que a banda oferece ao 

mercado. Em muitas situações a banda é comparada a outros grupos, como os de forró 

eletrônico, bastante populares no Ceará. Neste sentido, a crítica do artista se constitui na 

não compreensão do valor simbólico de seu trabalho artístico. Segundo ele, muitos dos 

compradores restringem-se apenas à perspectiva econômica, comparando a banda a 

grupos que, para o artista, não apresentam a mesma proposta de trabalho e uma trajetória 

semelhante à da banda Dona Zefinha.  
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Os artistas, algo que defendo muito, eles têm que se manter acima do mercado, 

porque não estou vendendo chinelo. Existe todo um trabalho atrás, a pré, a 

criação, a concepção, o desenvolvimento, a execução, a produção, a 

preparação, a pós-produção, tudo isso é valor. Se eu chamo a Jane pra ser 

pesquisadora contratada pelo grupo pra fazer o almanaque da Dona Zefinha, 

isso que você está fazendo aqui é gasto de tempo, isso é valor. Os contratantes, 

às vezes, não entendem dessa forma. A coisa mais difícil é que não tenha 

nenhum contrato que o valor que eu mande seja o desejável, sempre é 

questionável ou acha que pode ser feito algo a mais pra complementar. 

Entendeu? O muito pra eles é pouco pra o tempo que eles querem oferecer. 

Eles calculam, por exemplo: é só uma hora de show? Porque tem banda que 

passa 4 horas, mas é forró, se quiser, indico quatro bandas de forró aqui em 

Itapipoca. Não é que as pessoas sejam ruins, elas não têm a sensibilidade 

mesmo de compreensão de mercado. As pessoas acham que a quantidade 

interfere no valor. Se você passar 4 horas trabalhando não vai ser a mesma 

qualidade de uma. Às vezes, 40 minutos são suficientes pra você engrandecer o 

seu trabalho (informação verbal).
175

  

 

 

O artista combina em sua fala o valor de trabalho e o valor simbólico, os 

quais se distinguem pelo compartilhamento e uso de símbolos culturais. Tradições são 

fáceis de reconhecer, contudo, difíceis de interpretar; dessa forma, o uso que a banda faz 

dos emblemas revela-se um recurso para um público ávido por simbologias que remetam 

a um sentimento de pertença e identidade em tempos de mundialização cultural. 

Demonstra também um amplo capital cultural dos artistas na condução de seu trabalho, 

ao manipular símbolos tradicionais, adaptando-os a uma realidade contemporânea.   

Percebe-se a busca por determinados bens materiais ou imateriais apresentada 

na música da banda Dona Zefinha, por exemplo, por meio da apropriação de símbolos 

culturais que ocorre não como uma forma de repetição de uma tradição, e sim porque se 

mostra como algo que foi submetido a uma transformação cultural ou apropriado como 

um tributo a alguma coisa que adquiriu importância significativa no universo em que está 

alocado. Todos esses processos só são possíveis em decorrência da eficácia das pessoas e 

das coisas envolvidas e do que estas significam para um determinado grupo social cujo 

valor ―[...] consiste nas relações que objetos ou pessoas fazem surgir entre os indivíduos‖ 

(GEARY, 2008, p. 233). 

A afirmação identitária na música da banda Dona Zefinha, a partir desta 

discussão, pode ser pensada como um recurso usado não somente para negociar o produto 

musical em si, mas como forma de reconhecimento e distinção dos outros, a banda ser 

conhecida e apreciada pelo público no cenário artístico. Para Spooner (2008), ―[...] os 
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objetos [que esses agentes mobilizam] são usados para se fazer afirmações pessoais, para 

dizer algo sobre quem se é em relação aos outros‖ (p. 285).  

Desta forma, pode-se compreender o mercado não apenas como simples troca 

de mercadorias, mas como parte de interações sociais mais complexas (CANCLINI, 

2006, p. 70). O consumo de produtos culturais reflete-se numa forma de apropriação 

coletiva, não apenas individual, como muitos pensam, representando, assim, um elemento 

distintivo, determinante, de pertencimento e de identidades, que serve para enviar e 

receber mensagens. Nesta conjuntura as identidades expressas no trabalho artístico da 

banda Dona Zefinha poderiam ser compreendidas como forma de resistência cultural, 

talvez como forma de negociar com a cultura hegemônica demarcando territórios 

simbólicos, pois, em meio à heterogeneidade que se encontra expressa nas diversas 

produções artísticas, a banda revela códigos que unificam e permitem que seu público a 

reconheça e ao mesmo tempo se identifique entre tantos produtos musicais revelados no 

mercado musical contemporâneo. 

Neste contexto, a banda Dona Zefinha, por meio da articulação de símbolos 

identitários, revela um conhecimento destes emblemas culturais, com a perspicácia de 

evoca-los. Esses símbolos representam uma característica que se torna fundamental no 

campo artístico musical. Por meio da mobilização destes artefatos culturais, o grupo 

readapta suas criações e as tradições a novos contextos, criando dessa forma um estilo 

próprio. Apesar da flexibilidade e da pluralidade artística, a definição identitária no 

mercado torna-se necessária para sua mercantilização e inserção em determinados 

espaços. Neste sentido, o grupo lidou com as tradições locais de forma positiva; isso 

ocorreu porque estas tradições foram tratadas como cultura viva e presente no cotidiano, 

e não como folclore, tradição passada ou fossilizada. Assim, a relação que se estabeleceu 

entre as formas estéticas tradicionais e contemporâneas promoveu mais proximidade 

entre gerações. 

Pode-se perceber neste cenário aqui apresentado que o mercado cultural 

musical, apesar de estar inserido num mundo altamente ―globalizado‖, procura, muitas 

vezes, amparar-se em matrizes culturais
176

 que fazem parte de uma memória coletiva 

ampla. Procura-se ao mesmo tempo uma identidade popular e uma modernidade 

necessária para estar em pé de igualdade com o mercado fonográfico internacional. Neste 

                                                             
176

 Para Leme (2003, p. 59), matrizes culturais representam o conjunto de procedimentos exercidos por um 
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rede de significação foi sendo elaborada historicamente, através da prática social, e acabam tornando-se 

um sedimento, pela sua permanência e por seu uso, para a constituição de novas expressões culturais.  
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processo, os significados das rearticulações dessas matrizes vão sendo renovados através 

de mediações culturais. Dessa forma, as identidades se constroem sofrendo apropriações 

num processo dinâmico. 

A partir da compreensão do trabalho artístico da banda Dona Zefinha, tendo 

como base a descrição dos principais símbolos expostos em sua trajetória, torna-se 

necessária a realização de uma discussão mais aprofundada sobre a representatividade 

desta banda enquanto expressão de um movimento cultural insurgente e latente, como 

componente representativo da música produzida no Ceará, que manifesta em seu olhar 

uma (re)interpretação do Nordeste conduzida por meio de múltiplas linguagens e 

expressões artísticas.  
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5 UM OLHAR RENOVADO SOBRE O NORDESTE: O TRÂNSITO DE 

IDENTIDADES E O DIÁLOGO COM O MERCADO MUSICAL 

 

5.1 O NORDESTE EM MOVIMENTO: A REGIÃO CANTADA SOB O OLHAR DA 

BANDA DONA ZEFINHA 

 

O conceito de hibridismo cultural colocou em xeque a interpretação das 

manifestações artísticas tradicionais, como algo a ser preservado em sua essência 

idealizada. No Nordeste brasileiro em específico, muitos movimentos artísticos 

contemporâneos reelaboraram tradições que compunham sua história, realocando em 

patamares diversos e dialogando com elementos do universo pop em que estão inseridos, 

como ocorreu com o trabalho artístico da banda Dona Zefinha, revelando que no 

Nordeste contemporâneo o caráter hibridizante é constituinte e produtor de novos 

significados. 

Os artistas que compõem estes movimentos assumem uma posição junto à 

confluência de estilos pop locais e universais, trazendo para esta mescla ―fortes vínculos 

com seus lugares de origem e suas tradições‖ (Hall, 88; 1999). No entanto a diferença é 

que não há ilusão de retorno ao passado, e sim uma atitude reelaborada em relação a esse 

passado que vem processado por meio de diversos diálogos. ―Elas são obrigadas a 

negociar com as novas culturas em que vivem, sem simplesmente serem assimiladas por 

elas e sem perder completamente suas identidades. Elas carregam as trações das culturas, 

das tradições, das linguagens e das histórias pelas quais foram marcadas‖ (Hall, 88). 

Contudo sabe-se que não existe ineditismo, seguindo a interpretação teórica 

das identidades culturais. Conforme as leituras de Stuart Hall, as práticas culturais 

carregam ambivalências e misturas. A diferença é que o hibridismo presente nestas 

recriações contemporâneas, como as da banda Dona Zefinha, resultou de uma articulação 

cultural facilitada pelo acesso à informação e às novas tecnologias, tornando possível 

uma experiência vanguardista que representa uma forma diferenciada de produzir/criar 

novos códigos e, por meio deles, constituir um projeto que se posiciona culturalmente em 

meio a essa diversidade artística. 

A identificação com símbolos do Nordeste brasileiro como o reisado, a feira, 

as bandas cabaçais, o teatro de bonecos, além da presença de um sotaque característico e 

de uma linguagem permeada de humor, representou em toda a trajetória da banda Dona 
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Zefinha traços presentes em seu trabalho artístico que são abordados de forma 

reelaborada. Podem-se perceber através do trabalho artístico da banda Dona Zefinha três 

dimensões particulares de análise: 1) presença de símbolos referentes à região nordeste 

do Brasil revelando uma identidade em forma de estereotipia; 2) o vínculo com as novas 

tecnologias trazendo como característica um grande movimento de trocas culturais; e 3) 

uma adaptação de seu trabalho artístico ao mercado local/nacional/internacional. O 

contato com outras localidades e outros artistas contribui para que a banda incorporasse 

em seu trabalho artístico outros elementos culturais, reordenando experiências, de modo a 

transitar mais livremente em meio ao local/nacional/internacional.  

A banda Dona Zefinha posiciona-se além das oposições erudito/popular, 

tradicional/moderno, apresentando-se como uma miscelânea de práticas culturais, com a 

característica específica de rearranjar temáticas culturais e colocar em vários patamares 

revestidos de novos significados. Por meio de seus relatos e do trabalho artístico, 

percebe-se que a discussão interposta pelos integrantes da banda Dona Zefinha ocorre 

com base em um conceito sobre a região nordestina como algo em constante 

transformação. Neste movimento constante, ocorre uma espécie de aproveitamento, ou 

seja, uma espécie de arranjo, recombinando valores, imagens e símbolos, os quais 

garantem a interação e facilitam a comunicação entre seus ouvintes.  

Contudo, mesmo posicionando-se além destas polarizações, a banda Dona 

Zefinha ainda é conceituada pela mídia e pelo público como uma banda com 

características eminentemente ―nordestinas‖. Cabe aqui uma discussão sobre o 

significado do que se compreende por ―cultura nordestina‖ e sobre como esta foi sendo 

construída no decorrer dos anos; a interpretação da região nordestina e de seus habitantes.  

O autor Albuquerque Júnior (2001) discutiu em sua pesquisa intitulada ―A 

invenção do Nordeste‖ sobre a região nordestina que conhecemos hoje, constituindo-se 

como um reflexo de uma invenção que, a partir de 1910, deu lugar paulatinamente a uma 

visibilidade e dizibilidade típicas desta região.  

A narrativa propagada sobre o Nordeste constrói-se a partir da exposição, 

sobretudo, dos meios de comunicação, consolidando uma imagem da região como em 

constante crise em consequência de calamidades climáticas como a seca. Desta forma, 

redefine-se o espaço regional, com a presença de políticas e programas voltados 

diretamente para o Nordeste, que instituiu sua imagem por meio da riqueza de crenças, 

costumes e atitudes peculiares. O clima seco, a fome, a migração e a miséria do povo do 

sertão seriam responsáveis pela construção da imagem atual do Nordeste. Estes 
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elementos do cotidiano sertanejo foram utilizados de maneira a criar e unificar uma ideia 

sobre a localidade como espaço inferior em relação ao restante do Brasil. 

Intelectuais de diversas expressões fomentaram o discurso regionalista no 

decorrer da década de 1930, dentre eles, Gilberto Freyre, em sua publicação O Livro do 

Nordeste
177

 e posteriormente nas obras literárias da chamada Geração de 1930
178

, que 

tinha à frente autores como Rachel de Queiroz, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, 

entre outros, como um dos principais difusores de uma suposta identidade particular à 

região Nordeste. Os intelectuais nesta discussão podem ser vistos como agentes 

produtores de um sentido, potencializando a expansão dos bens simbólicos. O chamado 

―discurso regionalista‖ interposto na época emitia um recurso à memória a qual se 

operava uma sobrevivência do passado, sem rupturas ou transformações. Não foi à toa 

que as pretensas ―tradições nordestinas‖ se construíam nesta narrativa com base numa 

ligação com o campo, na produção artesanal, por meio do folclore.
179

 

A seca neste período passa a ser símbolo do aspecto característico da região 

na descrição desses intelectuais, sendo responsável pelos conflitos sociais, pela expansão 

de cangaceiros e beatos, proporcionando nessa temática uma naturalização das questões 

sociais, trazendo, assim, um imaginário do Nordeste, tendo como pressuposto 

fundamental o processo de degradação da seca sobre o território e as relações constituídas 

através deste fenômeno. Conforme Albuquerque Jr., é por meio destas imagens que a 

região nordestina passa a constituir-se no imaginário da sociedade.  

 

O Nordeste do fogo, da brasa, da cinza e do cinza, da galharia negra e morta, 

do céu transparente, da vegetação agressiva, espinhosa, onde só o mandacaru, o 

juazeiro e o papagaio são verdes. Nordeste das cobras, da luz que cega, da 

poeira, da terra gretada, das ossadas de boi espalhadas pelo chão, dos urubus, 

da loucura, da prostituição, dos retirantes puxando jumentos, das mulheres com 

trouxas na cabeça trazendo pela mão meninos magros e barrigudos. Nordeste 

da despedida dolorosa da terra, de seus animais de estimação, da antropofagia. 

Nordeste da miséria, da fome, da sede, da fuga para a detestada zona da cana 

ou para o sul (ALBUQUERQUE JR., 2001, p. 121). 
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 Para Freyre, a influência holandesa no século XVI representaria um dos fatores de diferenciação do 

Nordeste. Neste sentido, as regiões se constituiriam no Brasil por histórias diferentes, grupos típicos e 

tradições específicas.  
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 Estes autores instituíram em suas obras alguns temas ―regionais‖, quais sejam, a decadência da 

sociedade açucareira, o beatismo contraposto ao cangaço, o coronelismo, o jagunço, a seca 

(ALBUQUERQUE JR., 2009). Estes temas presentes na literatura popular, nas cantorias e nos desafios 

foram agenciados por essa produção literária tomando-os como manifestação que revelaria uma suposta 

―essência regional‖. Serviriam de modelo aos períodos literários posteriores, como o próprio romance 

contemporâneo de 1960/1970. 
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 O folclore tem significado neste discurso regionalista através de uma função disciplinadora, de formação 

baseada nos costumes, construindo códigos sociais.  
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Contudo, mesmo com todos estes percalços na vida do nordestino, nos 

discursos destes literatos, o sertão ainda é o melhor lugar para viver, local dos 

―verdadeiros homens de fibra‖ e das ―mulheres de honra‖, que constroem ilusoriamente 

sociabilidades familiares e valores que contrastam com a civilização capitalista moderna 

como um espaço ocupado de valorização de uma sociedade hierarquizada em que o 

passado representava o ―paraíso infantil‖, formando por meio deste discurso uma visão 

lírica da escravidão, do patriarcalismo, do caráter arbitrário do mundo burguês.  

 Não somente na literatura a imagem do Nordeste foi simbolicamente 

inventada; muito do discurso produzido sobre o Nordeste foi fabricado pela música, como 

já relatou Oliveira (2004): ―o Nordeste que reconhecemos, hoje é, em grande medida, 

uma invenção musical‖ (2004, p. 127). Dentre as expressões artísticas utilizadas para 

representar o Nordeste, a música de Luiz Gonzaga, a partir da década de 1940, surgiu 

como tentativa de trazer a imagem de um sertão que ao mesmo tempo se revela seco e 

miserável, mas também se apresenta alegre, festeiro, bonito e dinâmico. Luiz Gonzaga 

tentou demonstrar, através do cotidiano no sertão, que o local, além do sofrimento, 

também tem uma cultura rica em festas e movimentação humana.  

A música exibida na interpretação de Luiz Gonzaga revela outro Nordeste, 

que é retratado por meio de um movimento estabelecido entre o sertão e a cidade. Desta 

forma, práticas, manifestações e vivências culturais são encontradas na música de Luiz 

Gonzaga, que revela em seu próprio corpo simbologias que representam a cultura 

sertaneja, como o gibão, indumentária típica do vaqueiro no sertão nordestino, e o chapéu 

de couro, personificando em sua musicalidade o cotidiano e os costumes do povo 

sertanejo. Envolvido em um contexto que retratava o Nordeste tão somente como espaço 

da miséria e da fome, Luiz Gonzaga representava, além desses elementos, o sertão como 

um lugar de movimento, trazendo uma cultura que resiste ao tempo, que se dinamiza e se 

reconstrói. 

Este fenômeno foi exposto por meio da discussão promovida por Sulamita 

Vieira em sua obra O Sertão em Movimento: a dinâmica da produção cultural, a qual se 

debruça sobre o sertão descrito nas canções do cantor Luiz Gonzaga, que reordena 

símbolos referentes ao Nordeste por meio de novas experiências cotidianas. A autora 

demonstra que Luiz Gonzaga expõe em sua obra um ―regional diferente, que irá 

contribuir para a compreensão de outros regionais‖ (2000, p. 241).   

Será a partir desta discussão que tomarei como enfoque a problematização 

sobre a região nordestina. O Nordeste, no decorrer dos anos, tomou várias feições, 
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expressas em diversas manifestações artísticas; desta forma, torna-se necessário 

compreender que o Nordeste não tem uma forma única e homogênea, ou seja, não 

representa o mesmo Nordeste expresso no discurso regionalista da década de 1930, que 

se caracterizava como espaço avesso a transformações, bucólico, retrato da idealização do 

popular e do folclórico.   

Com o passar dos anos, vários Nordestes foram construídos influenciados por 

períodos históricos, reordenando práticas e valores culturais. A banda Dona Zefinha faz 

parte da expressão desse processo, que desvela um novo movimento para transmitir o 

espaço que vivenciam. No trabalho artístico da banda Dona Zefinha, o Nordeste está 

amparado nas tradições, contudo de forma diferenciada, pois muitas movimentações 

artísticas apropriam-se dessas tradições reelaborando conceitos, estéticas e ritmos. A esse 

respeito é valioso o testemunho de Vanildo Franco, pifeiro da banda Dona Zefinha, em 

uma entrevista para esta pesquisadora sobre sua compreensão do Nordeste no trabalho 

artístico da banda.  

 

Acho que a cultura popular do Nordeste não é uma coisa de trezentos anos 

atrás, que a gente tá resgatando, que é uma coisa parada, que não se modifica, 

que não se cria, a cultura popular está todo tempo criando, os Irmãos Aniceto 

todo dia compõem uma coisa nova, e isso não é contemporâneo? Não deixa de 

ser cultura popular, cultura do povo... É por isso que nós acreditamos na banda, 

no trabalho dela, na sonoridade, na formação, nessa coisa de misturar o 

contemporâneo com o tradicional, porque a gente pensa nisso, que o tradicional 

é também contemporâneo, e o contemporâneo se inspira no tradicional 

(informação verbal).
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Todavia o Nordeste expresso pela banda Dona Zefinha também não é o 

mesmo cantado por Luiz Gonzaga. O intitulado Rei do Baião despontou no cenário 

público nas décadas de 1940/1950, período que revela um panorama histórico permeado 

de diferenças em termos de mercado musical, inovações tecnológicas, disputas, trazendo 

um movimento diferenciado para análise. No caso de Luiz Gonzaga com o gênero baião, 

havia disputa com o samba como gênero de maior repercussão na década de 1940/1950, 

que representava um símbolo da nacionalidade brasileira. O momento
181

 era latente para 
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 A política de Estado no período entre 1937 e 1945, conhecido como Estado Novo, liderado por Getúlio 

Vargas, representou para a cultura um momento de centralização política e administrativa em que se 

procurava criar um modelo de nacionalidade centralizado no Estado. A questão nacional é tomada como 

debate nesse período. O samba era utilizado no campo musical como grande expressão da nacionalidade 

brasileira, conforme Vieira (2000), porém este mesmo governo censurava diversos sambas, que eram 

vetados pelo departamento de imprensa em consequência de suas temáticas marcadas pelo escracho e pela 

ironia. Desta forma, o baião era visto não somente por nordestinos, mas por todos os brasileiros, como 

uma expressão da identidade brasileira. 
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uma música que expressava esse caráter identitário em virtude do período de 

sensibilização de políticas que visavam a uma unidade nacional e aos interesses neste 

sentido. Segundo Trotta (2014), o baião adquiriu um sentido de distinção para muitos 

brasileiros. Somado a isso, o uso midiático por parte dos gestores do Estado no sentido de 

viabilizar políticas de unidade nacional embasadas em seus interesses. 

As disputas representam por si só características intrínsecas da divisão 

regional. Conforme Bourdieu, o regionalismo se expressa como uma espécie de luta 

simbólica por reconhecimento social que dará força ao processo de afirmação da 

diferença. Estas disputas darão origem a uma divisão regional e ao estabelecimento de 

fronteiras, construindo junto a estas uma suposta ―identidade regional‖. Para Bourdieu 

(1998), a busca por estabelecer critérios objetivos de uma ―identidade regional‖ significa 

tanto as representações mentais – como o sotaque, a língua – como objetivas, por meio de 

bandeiras, insígnias, atitudes e práticas. Para o autor, a delimitação de fronteira entre as 

regiões é produto de imposições arbitrárias, sendo, assim, o discurso regionalista 

―performativo‖, traduzindo em uma dominação simbólica (Bourdieu, 1998). 

Na banda Dona Zefinha, a eficácia de sua narrativa se revelou na intenção de 

um reconhecimento perante o público, a mídia, de uma música que trouxesse emblemas 

de uma produção musical cearense que utilizasse uma linguagem diferenciada da então 

produzida e mercantilizada de forma preponderante no Ceará, como o forró eletrônico. 

Não somente a partir de suas letras, mas a forma de cantar, as expressões locais, os 

personagens abordados em suas performances, os figurinos, todos esses elementos irão 

trazer na lembrança dos espectadores uma ―imagem do Nordeste‖, contudo numa 

linguagem contemporânea, remetendo-o a signos e problemas cotidianos atuais. Dessa 

forma, a luta por identidades específicas, a chamada ―identidade nordestina‖, é 

recuperada pela banda Dona Zefinha, podendo ser entendida na perspectiva da busca de 

representação e reconhecimento social num mercado específico.  

A identidade regional foi problematizada na perspectiva de representação e 

processo de simbolização na discussão realizada por Maura Penna (1992), com base na 

imagem da figura política representada pela nordestina Maria Erundina, em que a autora 

elege a ―identidade nordestina‖ como eixo principal de análise em uma disputa no campo 

eleitoral. Conforme a autora, as atribuições de identidade, como sistema de classificação, 

se estruturam e têm sua dinâmica alimentada por jogos de interesses que podem separar 

ou agregar indivíduos. Dessa forma, Maura Penna faz uma análise de como a identidade 

irá expressar de forma explícita a problemática do reconhecimento social, ou seja, formas 
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de reconhecimento que envolvem disputas em torno de critérios de delimitação e 

qualificação de grupos. Alguns símbolos são descritos por Maura Penna tendo em vista 

apresentar símbolos interpostos no imaginário da sociedade representativos da chamada 

―identidade regional nordestina‖. 

 

Talvez o forró e o baião, o chapéu de couro, s carne do sol com feijão, a 

macaxeira com manteiga na garrafa. Ou a renda de bilros, o cordel, o cego 

cantador de feira e por aí vai. O típico no caso é um elemento que reúne em si 

caracteres distintivos do Nordeste e dos nordestinos, servindo de modelo: um 

elemento isolado, uma parte, representando o todo, o conjunto (PENNA, 1992, 

p. 75). 

 

São buscados elementos socialmente importantes e significativos, enquanto 

referenciais de ―identidade‖, para os indivíduos ou grupos. Muitos desses símbolos foram 

visualizados no capítulo anterior desta tese, na apresentação do trabalho artístico da 

banda Dona Zefinha. Esses símbolos podem ser percebidos como uma forma de distinção 

e de reconhecimento visando qualificar o trabalho da banda perante o público e a mídia.   

Conforme Tomaz Tadeu (2012), é pela representação que se atribui o sentido 

da ―identidade‖, que a faz existir por meio de símbolos. A região Nordeste é representada 

pela banda Dona Zefinha como um espaço de festa, de alegria. Os símbolos já retratados 

nesta tese que compõem o trabalho artístico da banda Dona Zefinha, como o reisado, a 

banda cabaçal, a feira e o humor, demonstram a visão sobre o Nordeste em contínua 

(re)construção, adaptado ao contexto vivenciado e aos reflexos de uma realidade que 

compõe o cenário musical na atualidade.  

Cabe aqui mencionar que a banda Dona Zefinha expõe em seu trabalho 

artístico emblemas que se manifestam tanto ligados ao imaginário da região nordestina 

como insígnias que se refletem no que alguns autores convencionaram conceituar de 

―identidade cearense‖. O estado do Ceará revela algumas singularidades em meio aos 

estados da região nordestina expressas como ―específicas‖ de seus habitantes. O autor 

Ismael Pordeus denominou de ―cearensidade‖ uma série de símbolos que permeiam o 

imaginário relacionado ao Ceará, dos quais ele apresenta alguns: 

 

Na cearensidade foram criados vários ícones dessa identidade, como no caso 

da perspectiva de Euclides da Cunha, para quem o sertanejo era antes de tudo 

um forte. Aqui se desdobrou: o jangadeiro, o vaqueiro, a rendeira e o retirante. 

Cada um de seu modo demonstrava a bravura (PORDEUS, 2003, p. 16). 

 

 

O jornalista Oswald Barroso, por outro lado, relata que no Ceará há quatro 
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tipos principais de formas de expressão cultural específicas das divisões regionais do 

estado, que são o sertão, o litoral, a serra e a região do Cariri. No sertão, por exemplo, 

alguns símbolos podem ser compreendidos por meio da economia do gado e da 

civilização do couro, que revela os traços da ―cultura vaqueira‖, que tem forte ligação 

com a religiosidade. Já no litoral cearense, há o jangadeiro e sua mulher, a rendeira, que 

se tornou conhecida por suas rendas e seus bilros. Na serra, a característica principal é a 

população de maioria negra, que revela traços de sua cultura, influenciando o Ceará e 

suas manifestações artísticas. 

Por último, o autor revela o que denomina de ―cultura do Cariri‖, descrita por 

este como ―caldeirão cultural do Ceará‖. Este pode ser visto como influência maior nas 

criações da banda Dona Zefinha, devido à procedência dos três irmãos, criadores da 

banda de Juazeiro do Norte, cidade inserida no Cariri cearense. Como características, 

Oswald Barroso enumera: a presença de feiras e de grupos brincantes como reisados, 

bandas cabaçais, lapinhas e pastoris.  

Estes símbolos constituíram-se na história cultural cearense como 

representações estereotipadas do que se convencionou denominar de ―identidade 

cearense‖, e assim como ocorreu com a região nordestina, o Ceará também se tornou um 

espaço supostamente avesso às transformações. Elementos referenciados à região 

nordestina como o bucólico, o atraso, a ligação com elementos da natureza como praias, 

sol, mar, dunas, sertão, seca também permanecem como características vinculadas à 

cultura cearense. Estas características propagadas pelos meios de comunicação e pela 

Secretaria de Turismo como ―intrínsecas ao povo cearense‖ serão transmitidas em vários 

campos artísticos, difundindo-se sobremaneira no campo musical. 

Meu intuito aqui não é desvelar os estereótipos construídos, ou afirmar que o 

povo do Ceará tem ou não este traço de personalidade ou tal característica. A proposta é 

refletir sobre como estes símbolos foram adentrando e se inserindo como características 

culturais, utilizadas até os dias atuais como componentes estruturais da chamada cultura 

cearense. Acredito que refletir sobre as formas representativas de interpretação da 

―cultura cearense‖ ou ―o que faz ser cearense‖ está ligado a uma simbolização 

coletivamente partilhada, representando maneiras de reivindicar formas de pertencimento 

de pessoa ou grupo em uma dada sociedade. Essas formas de representação simbólica 

acerca da ―cultura cearense‖ se difundiram de forma bastante significativa nos vários 

campos artísticos, e na música de forma caracterizada, por meio de suas letras, suas 

indumentárias e sua performance. 
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A história musical do Ceará apresenta-se como um elemento representativo 

da difusão de alguns símbolos culturais retratados anteriormente. Aires (2006) promoveu 

uma discussão sobre o que intitula de ―cearensidade
182

‖ na música brasileira, a partir do 

movimento artístico intitulado ―Pessoal do Ceará
183

‖. Este movimento teve esta 

designação em virtude da migração de artistas cearenses, ocorrida em 1970, para o eixo 

Rio-São Paulo, visando a um maior aprimoramento em seu trabalho artístico, rotulado 

desta forma pelos próprios sulistas. Apesar de os cantores participantes não trazerem uma 

proposta homogênea, pois cada um tinha um trabalho específico, sua similitude seria a 

busca por uma profissionalização artística e a inserção no mercado fonográfico. 

Porém, Aires (2006), em seu estudo sobre o cearense na música popular 

brasileira, traçou elementos que apontam a definição e a caracterização das canções 

abordadas pelos artistas participantes do Pessoal do Ceará, descritas pela autora como 

reflexos de uma suposta ―identidade cearense‖; ela cita como exemplo as canções de um 

dos seus principais expoentes, Ednardo.  

 

Um traço distintivo na configuração de uma identidade diz respeito à relação 

amorosa entre o artista e seu lugar de origem. E Ednardo parece ter sido o 

compositor cearense que mais realçou em suas canções esse componente 

simbólico. Sem levantar bandeiras ou apelar para ufanismos ou bairrismos, o 

compositor cearense extravasa-se numa lúcida emoção ao mostrar a realidade 

cearense. Fortaleza, sua cidade em suas contradições e diversidades culturais. 

Mediadas pela relação dialética entre o universal e o regional, suas canções 

extrapolam os limites geográficos e culturais nordestinos ampliando os padrões 

referenciais (AIRES, 2006, p. 164). 

 

Para a autora, os símbolos culturais retratados nas canções do Pessoal do 

Ceará apresentam-se por meio de elementos vinculados ao local de origem dos artistas, 

que no caso da cidade de Fortaleza são: as dunas brancas, as praias, o sol, o mar, as velas 

das jangadas. Conforme Aires (2006), estas referências estavam presentes nas canções 

destes artistas tendo em vista o fato de migrarem para o eixo Rio-São Paulo e levarem 

uma menção saudosa em suas músicas da terra de origem de forma lírica, ligada à pureza 

e ao bucólico, como relata a letra de Ednardo na canção Terral: ―Eu venho das dunas 

brancas, onde eu queria ficar, deitando os olhos cansados, por onde a vida alcançar, meu 
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 Este termo significa para a autora um espaço simbólico de representações e visões de mundo, ou seja, 

formas subjetivas pelas quais os artistas apreendem e definem seu referente social, cultural e sua arte.  
183

 O Pessoal do Ceará representou um movimento musical ocorrido no Ceará na década de 1970 que deu 

origem a um disco em 1972 intitulado Pessoal do Ceará: meu corpo, minha embalagem, todo gasto na 

viagem. O movimento teve como expressões cantores como Fagner, Belchior, Ednardo, Rodger Rogério e 

Teti. Esses artistas optaram por sair do Ceará e morar no Rio de Janeiro e posteriormente em São Paulo, 

visando à inserção no mercado musical brasileiro.  
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céu é pleno de paz, sem chaminés ou fumaças [...]. Eu sou a nata do lixo, sou o luxo da 

aldeia, sou do Ceará‖.  

Outro movimento importante ocorrido no Ceará, no final da década de 1970, 

foi o Massa – Feira Livre
184

. Uma de suas diferenças, com o Pessoal do Ceará, 

representou a não migração dos artistas para o eixo Rio-São Paulo (AIRES, 2006), 

possibilitando, desta forma, a abertura de espaços culturais de apresentações artísticas, 

consolidando uma produção local no Ceará. Esses artistas buscaram, mesmo com seu 

apego ao local de origem, ampliar e renovar os espaços musicais. Seu desejo era sair do 

Sudeste, que é onde se concentravam as principais produções artísticas do país, e 

encontrar mercado aqui, no Ceará. A propósito disso, mais de duas centenas de artistas 

cearenses chegaram a reunir-se no Theatro José de Alencar, em 1979, em busca de 

consolidar uma ―música cearense‖ que dialogasse com o mundo contemporâneo. 

Percebe-se que símbolos foram interpretados por músicos cearenses com a 

proposta de revelar uma forma de pertencimento ao local de origem, ou seja, de 

reconhecimento social que busca trazer uma singularidade às suas expressões artísticas. 

No caso da banda Dona Zefinha, embora encarada muitas vezes como uma produção 

regional, sua música atravessa frequentemente os planos local/internacional. Isso aparece 

em certas formulações, na influência de ritmos, no uso de certos termos e expressões, na 

maneira de interpretar determinados temas e nas formas de divulgar essa produção. Nessa 

perspectiva, observa-se na música da banda Dona Zefinha o regional e o internacional 

articulados, afastando-a de qualquer visão estanque e compartimentada. O artista 

Orlângelo Leal explica como compreende a banda em sua fase atual. 

 

Sei que o que estamos fazendo faz parte de um processo de descobertas de 

nossa identidade estética. Sei que as referências musicais de dez anos atrás não 

são mais tão fortes, parecem não soar com tanto brilho, parecem repetidas e 

triviais. Isso não quer dizer que quero negar o passado, apenas quero o novo. 

Penso que a tradição e a música de raiz, que tanto defendemos, em que 

acreditamos e a qual adoramos, serão elementos dentro do caldeirão de 

possibilidades de fazer uma música contemporânea. Sinto desejo de me 

comunicar com o mundo, de buscar referências em outros espaços, de buscar 

novos timbres, novas escalas e nova poética (Orlângelo Leal, texto 

disponibilizado para a autora, 2010). 

 

A banda se expressa por meio de uma nova linguagem, produzindo um 
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 Em 1979 ocorreu o Massa – Feira Livre, que reuniu no Theatro José de Alencar, em Fortaleza, entre os 

dias 15 a 18 de março, uns duzentos artistas cearenses. O movimento culminou com a produção de um 

álbum duplo.  
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conjunto de simbologias e representações, retratando uma narrativa de costumes e 

crenças, difundindo representações que atualizam as tradições que enunciam um ―novo 

Nordeste‖. Com sua música vai juntando lembranças e produzindo imagens capazes de 

ajudar na construção de identidades, a partir da evocação de símbolos e imagens. Ao 

apresentar-se em cidades e países diversos, carrega expressões do folguedo nordestino, 

reconstruindo imagens e atualizando memórias, pois os símbolos têm a capacidade de 

reunir indivíduos pelo sentimento de pertença. 

Essas simbologias utilizadas pela banda no decorrer de sua trajetória artística 

constituem-se, como demonstrou Vieira (2000), ao discutir sobre a performance realizada 

por Luiz Gonzaga, como uma estilização, a partir da mobilização de artefatos culturais. A 

autora descreve em sua discussão o estabelecimento de um movimento cultural em que se 

encontrava o artista Luiz Gonzaga, que pode nos ajudar a refletir sobre a proposta da 

banda Dona Zefinha no cenário artístico cearense contemporâneo.  

 

Instala-se, então, um movimento. Movimento de busca de definição de 

imagens; movimento de reordenação de símbolos e sentidos, a partir de novas 

experiências e de novas associações no plano simbólico. Há que observar 

ainda, neste caso, processos interativos no campo da música. Ou seja, a 

definição da busca da imagem aí se vincula também à necessidade de 

afirmação, no sentido de impor o gênero e o artista, sobretudo levando-se em 

consideração a existência de um espaço a ser conquistado, no qual há relações 

competitivas (VIEIRA, 2000, p. 232-233). 

 

O movimento expresso pela autora, que o artista Luiz Gonzaga propunha, 

pode também ser refletido para compreender a expressão artística apresentada pela banda 

Dona Zefinha.  Esse Nordeste que se transforma, que se modifica, e finalmente que se 

encontra em constante movimento e diálogo, atualiza-se com as novas tecnologias, 

recombina valores ao interagir com o mundo comunicacional, traduz-se em um ―novo‖ 

produto, transitando mais livremente e adquirindo, assim, a interação com o público e a 

inserção em espaços diversificados. Não se trata, neste trabalho, de examinar uma 

reprodução de uma suposta ―cultura nordestina‖ e também não cabe falar em desvio ou 

deturpação desta. A meu ver, processa-se no caso uma apropriação em que novos 

elementos são incluídos, quase como uma exigência de outro contexto social e histórico. 

Será nesta reflexão que irei me debruçar a seguir.  
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5.2 O ESPAÇO SOCIAL DE FRONTEIRA E A RELAÇÃO COM AS TRADIÇÕES 

 

Local/global, tradição/modernidade, regional/nacional são dualismos 

recorrentes nos estudos referentes à cultura e à música brasileira. Contudo o trabalho 

artístico da banda Dona Zefinha transita por estes espaços indo além, atuando numa linha 

fronteiriça de embates desenvolvidos na cultura musical e na apropriação de gêneros 

musicais diversos – baião, xote, forró, xaxado, rock, soul –, acompanhando esse grande 

movimento da cultura mundial. 

A fronteira aqui descrita destaca-se além de uma discussão dos espaços 

físicos ou geográficos; revela-se tendo em vista o caráter simbólico e cultural, porque a 

cultura não é um mosaico, com limites claros e distintos; há trânsito e um fluxo de 

hábitos, coisas e ideias. É a fronteira justamente o local em que estes fluxos irão ocorrer 

de forma mais intensa, onde haverá a influência de dois lugares, espaço denominado por 

Bhabha (2005) como entre-lugar. 

 

O trabalho fronteiriço da cultura exige um encontro com o ‗novo‘ que não seja 

parte do continuum do passado e do presente. Ele cria uma ideia de novo como 

ato insurgente de tradução cultural. Essa arte não apenas retoma o passado 

como causa social ou precedente estético, ela renova o passado, 

reconfigurando-o como um entre-lugar contingente, que inova e interrompe a 

atuação do presente. O ‗passado-presente‘ torna-se parte da necessidade, e não 

da nostalgia, de viver. (BHABHA, 2005, p. 27). 

 

 

 

Segundo Bhabha, o entre-lugar irá representar o interstício em que os valores 

culturais serão negociados, onde há a criação de um novo produto cultural traduzido. 

Neste sentido, o passado é renovado a partir de uma negociação que articula dois 

momentos antagônicos ou talvez contraditórios, abrindo, assim, lugares híbridos e 

destruindo polaridades, como a existente nas relações tradição/modernidade e/ou 

local/global.  

Para Hannerz (1997), os fluxos e as recombinações tornaram-se elementos 

imprescindíveis para a reflexão aqui feita sobre os movimentos culturais 

contemporaneamente. Conforme o autor, ―frequentemente é nas regiões fronteiriças que 

as coisas acontecem, a hibridez e a colagem são algumas de nossas expressões preferidas 

por identificar qualidades nas pessoas e em suas produções‖ (p. 8). Pode-se perceber que 

a fronteira, neste sentido, irá representar uma transição entre lugares e gêneros; não 

representa lugares bem definidos. 
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Em suma, utilizo o conceito de fronteira, que entendo ser o espaço em que a 

banda Dona Zefinha se encontra na realização de seu trabalho, por ser um local 

representativo de um movimento de pressão e tensão transformadas em criatividade 

artística. Embasando-me novamente no autor Uff Hannerz (1997), esta posição, ocupada 

a partir da zona de fronteira, traz maior liberdade e criatividade, estimulando, assim, 

novas experiências no trato cultural.  

 

A liberdade da zona fronteiriça é explorada com mais criatividade por 

deslocamentos situacionais e combinações inovadoras, organizando seus 

recursos de novas maneiras, fazendo experiência. Nas zonas fronteiriças, há 

espaço para ação [agency] no manejo da cultura (HANNERZ, 1997, p. 24). 

 

A banda Dona Zefinha exibe em seu trabalho artístico uma série de elementos 

que não se ajusta a um modelo constituído enquanto gênero musical, pois estes elementos 

não se restringem apenas à chamada ―música regional‖, não se limitam a um discurso 

―folclorista‖ em suas composições, além de não se enquadrarem em uma expressão 

artística em específico, já que coaduna em seu trabalho referências não somente do 

cenário musical, mas também do teatro de rua, do circo, dos folguedos nordestinos, da 

literatura infantil. Percebe-se que o espaço ocupado pela banda se encontra no interstício, 

sofrendo influência de diversos campos. Contudo, torna-se necessária uma compreensão 

de que este espaço retratado até este momento como ―fronteira‖ em si mesma não pode 

ser percebido como algo natural, mas sim como um produto resultante de uma 

congregação de símbolos e experiências. O artista Paulo Orlando em sua narrativa revela 

a importância para a banda de não se restringir a modelos e gêneros preestabelecidos e 

relata a importância do processo de hibridização no trabalho artístico da banda Dona 

Zefinha.  

 

Porque nós nos permitimos fazer arte, a gente não se limita, temos todas as 

ferramentas, somos compositores, temos arranjadores, músicos, atores, 

figurinista, todos os tipos de artistas dentro do grupo. Nós temos esse leque de 

informações. Dona Zefinha é a pluralidade e a diversidade que um show 

artístico pode oferecer. Eu vejo isso, não me limito (informação verbal).
185

  

 

 

 

O autor Climério dos Santos (2014), ao refletir em sua tese sobre a 

bipolarização entre o forró pé de serra e o eletrônico, expõe os prejuízos causados por 
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estas polarizações no campo musical no sentido de restringir o processo criativo dos 

artistas. Para ele, os chamados ―músicos de fronteira‖ misturam sons e transgridem 

convenções, negociam critérios e impulsionam a diversidade musical. Desta forma, ele 

afirma que o que particulariza um fluxo musical não é necessariamente um elemento em 

específico, mas as maneiras de combinar estas inúmeras informações e as interações que 

delas surgem.  

A partir da compreensão deste espaço em que se insere a banda Dona 

Zefinha, pode-se perceber uma série de contribuições de suas criações artísticas em 

termos de inventividades e inovações que repousa como um movimento cultural, que 

realiza uma ―atualização da tradição‖, criando assim um novo conjunto de símbolos. 

Tendo em vista esta discussão, torna-se necessária uma reflexão sobre como as tradições 

são incorporadas na organização de novas experiências no contexto contemporâneo e, a 

partir daí, é preciso pensar como a banda Dona Zefinha constrói seu trabalho artístico 

com base na inspiração nesses elementos.  

No campo historiográfico, no que se refere aos estudos sobre as tradições, A 

Invenção das Tradições, do historiador Eric Hobsbawm, tornou-se um marco teórico ao 

apresentar as tradições como invenções, historicizando-as e, portanto, desnaturalizando 

práticas ligadas à tradição tidas como naturais em determinada sociedade ou num 

contexto histórico. Vejamos o conceito de tradição conforme Hobsbawm: 

 

Entende-se como um conjunto de práticas normalmente reguladas por regra 

tácita ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, 

visam inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, 

o que implica automaticamente uma continuidade da relação ao passado. Aliás, 

sempre que possível, tenta-se estabelecer continuidade com um passado 

histórico apropriado (HOBSBAWM, 2002, p. 09). 

 

Na compreensão de Hobsbawm, a tradição se caracteriza por estabelecer uma 

continuidade com o passado a partir de uma repetição quase obrigatória. O autor 

considera que um dos aspectos mais fortes da tradição seria seu caráter invariável, ou 

seja, seria um conjunto de práticas fixas que, por serem sempre repetidas de uma mesma 

forma, remeteriam ao passado, real ou imaginado. Há críticas a este conceito no sentido 

de contestação ao caráter fixo das tradições. Apesar da crítica, gostaria de manter este 

conceito tentando pensar na invenção, porém não em oposição a uma tradição congelada. 

O conceito pode ser visto como algo que se revela inventivo, transcende sua condição 

original.  

No caso da banda Dona Zefinha, a tradição não será utilizada como mera 
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repetição ou reprodução; o enfoque dado à tradição na produção artística da banda terá o 

sentido de evocação a um passado. Tomando como base a discussão de Vieira (2009), ao 

realizar uma análise sobre o processo de ―modernização‖ nas canções de Luiz Gonzaga, 

no que se refere a sua performance artística, a autora afirma que, ao escolher a imagem 

do vaqueiro e sertanejo como inspiração para suas indumentárias, Luiz Gonzaga realizou 

uma reordenação de símbolos já conhecidos pelos nordestinos, trazendo, assim, um novo 

significado para sua música, que vai além da simples repetição de tradições.  

 

[O depoimento de Luiz Gonzaga] pressupõe um deslocamento, ou 

deslocamentos e relações de alteridade. Ou seja, alguém que vai de um 

determinado universo cognitivo para outro e, nessa condição, precisa informar 

a outra pessoa a respeito da sua identidade: ‗quem sou eu‘. Por sua vez, a 

informação pressupõe a utilização de códigos ou sinais, minimamente comuns 

aos dois universos, sob pena de não se concretizar a comunicação [...]. A ideia 

é de construção, arranjo, ‗montagem‘, ‗invenção‘, porém, com perspicácia de 

evocar e não de reproduzir: Basta uma estilização [...]. Instale-se, então, um 

movimento. Movimento de busca de definição de imagens; movimento de 

reordenação de símbolos e sentidos, a partir de ―novas‖ experiências e de 

‗novas‘ associações no plano simbólico (VIEIRA, 2000, p. 225). 
 

O uso de costumes antigos em novos contextos não ocorre como simples 

transposição; há um procedimento de adaptação e de reinterpretação de novas finalidades. 

Neste sentido, a tradição deve ser considerada algo dinâmico, e não estático, uma 

orientação para o passado sendo reinventada a cada geração. É desta forma que 

compreendo a relevância da tradição dentro do trabalho artístico da banda Dona Zefinha. 

O contexto em que estes artistas estão inseridos, a relação com as mídias e as novas 

tecnologias representam um novo cenário, em que certos símbolos conhecidos 

recompõem-se como parte integrante deste movimento, articulando-se a partir de uma 

apropriação e reinvenção. Entendo que o conceito de apropriação seria o que melhor se 

associaria às criações da banda Dona Zefinha.  

Na história cultural, Roger Chartier (2002) discutiu o termo ―apropriação‖ 

enquanto forma de resistência e tática perante a imposição cultural dominante, 

principalmente no que se refere ao consumo cultural, reconhecendo as práticas de 

apropriação cultural como formas diferenciadas de interpretação, que postulam invenções 

criadoras, historicamente produzidas.  Diante de tais perspectivas, percebo o quão 

pertinente se constituirá numa análise a partir desta terminologia e como implica em 

ideias e ações mais complexas para compreensão de manifestações culturais 

contemporâneas. Parto então deste conceito, visando compreender o trabalho artístico da 

banda Dona Zefinha em torno dos usos, das recriações e ressignificações de conceitos 
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presentes em suas canções, em seus figurinos, sua performance e na própria linguagem 

utilizada pelos artistas para expressar suas criações.   

O conceito de apropriação é discutido também por Michel de Certeau (1994), 

que o aplica em seus estudos para referir-se às experiências cotidianas de grupos sociais 

que desenvolvem engenhosidades que potencialmente constituem estratégias de 

resistência, conceituadas pelo autor como ―artes de fazer‖. Por meio de suas reflexões, 

feitas inclusive no Brasil, o autor afirma que os indivíduos não são agentes passivos das 

práticas culturais impostas pela cultura oficial, mas sim produtores de fazeres secundários 

que utilizam os conteúdos presentes, reciclando-os e transformando-os. É com base no 

que Certeau denomina de ―astúcia‖ que os grupos se reapropriam desses lugares 

estabelecidos pela sociedade de forma hegemônica e os adaptam, utilizando-os em 

proveito próprio. Conforme o autor, ―[...] este não lugar lhe permite sem dúvida 

mobilidade, mas nunca docilidade aos azares do tempo, para captar no voo as 

possibilidades oferecidas por um instante. Em suma a tática é a arte do fraco‖ 

(CERTEAU, 1994, p. 100-101). 

Tendo por base o contexto sociocultural brasileiro, percebe-se que há um 

desprestígio de muitas manifestações artístico-populares, as quais são reveladas apenas 

em momentos específicos ou em datas comemorativas, tratadas pelas diversas instituições 

culturais como folclore. Essas manifestações que serviram como fundamento para as 

criações da banda Dona Zefinha, por exemplo, podem ser percebidas por meio desta 

análise como expressão cultural que se vincula à estrutura cultural de forma subalterna. 

Contudo, refletimos sobre as apropriações feitas pelos artistas da banda Dona Zefinha, 

que, ao ―consumirem‖ as manifestações artísticas presentes em sua infância no interior do 

Ceará, se esgueiraram da ―cultura musical legitimada‖ pelo mercado musical e deram um 

sentido próprio a essas manifestações artísticas. Desta forma, o consumo, conforme 

Certeau, será percebido como uma maneira de apropriação que conscientemente ou não 

fará uso daquilo que estava estabelecido anteriormente de forma localizada, 

transformando este lugar em um espaço em que se pratica uma releitura na qual se 

revelam novas práticas sociais. De acordo com Certeau, ―Em suma, o espaço é um lugar 

praticado. Assim a rua geometricamente definida por um urbanismo é transformada em 

espaço pelos pedestres. Do mesmo modo, a leitura é o espaço produzido pela prática do 

lugar constituído por um sistema de signos – um escrito‖ (1994, p. 202). 

Pode-se perceber que a apropriação de símbolos culturais feita pela banda 

Dona Zefinha revela-se como uma criatividade que permite assimilar o emblema 
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tradicional, renovando-o e tornando-o mais atrativo para o consumo no mercado musical, 

o qual se atualiza graças ao contato com novos conhecimentos.  

Ao compreender este conceito, percebe-se o trabalho artístico da banda Dona 

Zefinha como uma prática de apropriação, que essas formas musicais e poéticas foram 

trabalhadas conforme os parâmetros culturais de um grupo de artistas que fez de suas 

experiências um novo produto artístico. Se as diversas origens sociais não foram 

obstáculo para os contatos, as novas tecnologias em comunicação e produção musical, e 

as alternativas midiáticas (internet) que o contexto histórico proporcionou, deram novas 

condições instrumentais para o ímpeto criativo das combinações.  

 

5.3 ―DONA ZEFINHA‖: ARTICULAÇÃO DE ―IDENTIDADES‖ NO MERCADO 

MUSICAL CEARENSE 

 

Neste trabalho, procurei desenvolver a ideia segundo a qual a construção 

cultural da banda Dona Zefinha se processa em diálogo com emblemas do Nordeste, 

envolvendo-se em constante processo de transformação e apropriação de símbolos. As 

referências na música da banda Dona Zefinha confirmam a importância de representações 

para articular a ―identidade‖ nos movimentos musicais contemporâneos que conjugam 

tradições e inovações díspares num processo de recriação musical e performance com 

base em fontes diversas.  

As práticas musicais de grupos como a banda Dona Zefinha, longe de serem 

apreendidas simplesmente pela análise do contexto em que estão inseridas, devem ser 

compreendidas como um produto específico por meio do qual são construídas e 

negociadas tanto as produções artísticas quanto as suas próprias identidades. No campo 

da performance, a banda mistura tendências relacionadas à cultura vivenciada 

sobremaneira no interior cearense, com o pop mundializado, buscando uma forma de 

manifestação estética própria. No plano rítmico, o convívio entre as tradições 

cearenses/nordestinas e a música pop revela no cenário musical um reconhecimento por 

parte do público, um sentimento de pertença. Dessa forma, ao combinar essas duas 

vertentes em criações híbridas, a banda Dona Zefinha contribuiu para uma aceitação das 

sonoridades locais/regionais, muitas vezes, esquecidas ou menosprezadas pelos meios de 

comunicação e pelo público, ao associá-las com sonoridades presentes na chamada 

cultura mundializada.   

O fato de as músicas da banda Dona Zefinha tratarem em sua trajetória sobre 
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a região Nordeste, seus habitantes, suas práticas, seus ritmos, ao apresentarem-na como 

uma cultura rica e diversa, levou a contribuições significativas. Além de tornar as 

sonoridades tradicionais audíveis para um conjunto ampliado de segmentos sociais, 

sobremaneira para os jovens cearenses, parcelas do público e até mesmo músicos que 

buscavam novidades no cenário musical influenciaram-se por esse grupo. Em uma de 

suas entrevistas para o jornal Diário do Nordeste, em novembro de 2016, o artista 

Orlângelo Leal falou sobre a influência da banda Dona Zefinha na criação artística de 

outros grupos do cenário cearense: ―Influenciamos o trabalho de muitos grupos, inclusive 

o Fulô da Aurora‖. Além de ser um fomento à produção cultural local, a banda Dona 

Zefinha manifesta um compromisso social por meio da criação da Casa de Teatro Dona 

Zefinha, na cidade de Itapipoca, e sua característica de promoção cultural para formação 

de artistas e divulgação de grupos artísticos diversos. 

Percebe-se que os artistas da banda Dona Zefinha, devido ao seu amplo 

capital cultural que se revela em diferentes linguagens artísticas – música, teatro, circo e 

humor –, conseguem transitar por espaços diversos e, com isso, mediar os símbolos 

culturais interpostos em seu trabalho no mercado artístico. Esta se constitui uma 

importante estratégia de sobrevivência da banda no mercado. 

A forma de condução dos artistas da banda Dona Zefinha, os quais readaptam 

símbolos culturais, se evidencia como uma abertura para a banda de um mercado 

específico. Esses emblemas culturais são utilizados em expressões artísticas variadas do 

grupo, que perpassam uma multiplicidade de linguagens e campos artísticos. Contudo 

entende-se que a presença deste trânsito por inúmeras estéticas em suas criações não 

representa uma especificidade apenas da banda Dona Zefinha; esta característica 

configura-se como uma marca do desenvolvimento musical contemporâneo consequente 

das transformações no mercado musical tradicional. Com as modificações nas formas de 

distribuição e consumo da música, os artistas criam inúmeras alternativas, embora estas já 

existissem no passado. Percebe-se um esforço maior de articulação entre uma pluralidade 

de produtos e linguagens que podem atrair o público para shows que se tornaram os 

principais elementos de venda das bandas.  

Neste cenário, pude observar duas características da banda Dona Zefinha que 

estão presentes na condução de seu trabalho artístico: a ―identidade” enquanto marca e 

como estratégia de diferenciação. Essas características podem ser descritas por meio de 

alguns exemplos extraídos no momento de negociação dos produtos artísticos da banda.  

Como pôde ser observado no percurso desta tese, a banda Dona Zefinha 
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transita em seu trabalho artístico entre expressões artísticas da música e do teatro. Devido 

a essa característica, muitas propostas de trabalho surgem, tendo como possíveis 

compradores empresas particulares que buscam na banda a simbologia da expressividade 

do Ceará ou do Nordeste de uma forma mais ampla. Paulo Orlando expõe em sua 

narrativa uma característica que ele vê como preponderante do campo artístico na 

contemporaneidade, a flexibilidade. Para ele, o fato de a banda apresentar em sua 

composição músicos e atores facilita a adaptação de seus trabalhos às inúmeras propostas 

de propaganda de empresas que surgem em seu cotidiano de trabalho, tendo em vista a 

complementação de renda, além dos shows realizados. Contudo o autor relata que, apesar 

da heterogeneidade de proposta de trabalho para a banda, eles se particularizam num 

formato singular para exposição de seu trabalho. Conforme ele mesmo narra, 

 

Quando ligam, a gente não tem o perfil naquele momento, mas pode pensar 

num que dê certo. É aquela história, a gente está no jogo sempre, então não tem 

nada garantido. A gente tem que usar a arte a nosso favor. Pelo menos temos a 

sorte de ter trabalhado, temos músicos, atores e um dramaturgo. Juntando esses 

três, a gente consegue descobrir coisas a serem feitas. Lógico que algumas 

coisas não dão certo, dentro do repertório, não são funcionais, mas o que temos 

possibilidade de fazer, nós sempre tentamos reinventar. A gente não está 

parado [sic]. Ainda falta muito para o mercado entender que teatro não é só 

teatro, música não é só música, palhaço não é só palhaço. Então, fica assim: 

nós somos arte, nós fazemos tudo, cantamos qualquer música, só que com 

a nossa forma de fazer (informação verbal).
186

  

 

 

Pelo que foi exposto nessa última declaração, percebe-se que, apesar da 

tentativa de adaptar seus produtos artísticos às demandas específicas de algumas 

empresas em formato de propaganda, Paulo Orlando expressa a necessidade da realização 

do trabalho por meio do que denomina ―de nossa forma de fazer‖, que irá singularizar a 

banda Dona Zefinha entre as demais bandas existentes no Ceará ou até mesmo no 

Nordeste.  

Esta narrativa foi exemplificada pelo artista a partir de uma proposta de 

trabalho da empresa nacional Pão de Açúcar. Conforme Paulo Orlando, em 2013, um 

representante da empresa de São Paulo entrou em contato com a banda Dona Zefinha 

afirmando que esta fora escolhida entre inúmeras bandas da região Nordeste para 

representar a empresa nesta região, conforme o relato a seguir: 

 

                                                             
186

 Paulo Orlando, 2013, grifos nossos. 
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Há três anos, entraram em contato, ligaram para o Orlângelo. Eles falaram que 

estavam com uma promoção chamada ‗Cartão Mais Pão de Açúcar‘, que é para 

classe A ou B, e relataram que tinham conhecido e gostado muito do nosso 

trabalho. Isso, em São Paulo, eles se reuniram, pegaram material e saíram 

procurando uma banda do Nordeste. Ligaram para a gente dizendo que queriam 

fazer uma campanha promocional, para criarmos um jingle e fazermos cinco 

apresentações de fortalecimento desse cartão para conseguir mais clientes. 

Fizemos as gravações e cinco apresentações. O pessoal do Pão de Açúcar 

adorou. É isso, tornar possibilidade de a arte criar um produto, um serviço. A 

gente criou, tínhamos uma música que serviu para fortalecer o produto e o 

serviço. Houve essa possibilidade da arte sem perder a originalidade do 

trabalho. Essa é uma preocupação, você tem que tentar agregar aquilo que 

você está falando à sua marca. Então a gente fica preocupado [sic], tem que 

ter cuidado para não ficar a cara deles. Ficou superlegal, porque ficou a cara da 

Dona Zefinha, a música ficou no nosso formato, o figurino e a estrutura eram 

Dona Zefinha, só que fazendo a campanha promocional 

 

O artista, em sua narrativa, expõe a preocupação da banda em adequar seu 

trabalho à demanda da empresa, contudo, ―sem perder a originalidade, agregando a sua 

marca‖. Percebe-se neste sentido que o caráter ―identitário‖ é reconhecido tanto pelos 

compradores que dentre inúmeras bandas escolheram a ―Dona Zefinha‖ para conduzir sua 

propaganda no Nordeste como para os próprios integrantes da banda como uma ―marca‖ 

específica que é expressa a partir de sua linguagem através de um humor característico, 

dos figurinos repletos de cores intensas, dos ritmos que coadunam influências tanto de 

bandas cabaçais como do rock, das letras das canções que expõem vocábulos presentes no 

cotidiano cearense e do nordestino, além de personagens que refletem a presença de 

símbolos (re)criados e inspirados em diversas manifestações artísticas do Nordeste.  

Percebe-se que, apesar de os artistas da banda Dona Zefinha demonstrarem 

tanto na condução dos relatos como no trabalho artístico a região Nordestina como 

espaço de constante adaptação e movimento, a ―identidade‖ enquanto expressividade 

ritualística desenvolvida por meio de símbolos torna-se aspecto fundamental para se 

distinguir no mercado artístico e público.  

A ―marca‖ pode ser compreendida como uma espécie de linha utilizada pela 

banda Dona Zefinha para demarcar um caráter diferencial em suas apresentações 

artísticas. Tomo como empréstimo neste momento a ferramenta analítica de Goffman 

(2011), para análise dessa característica presente no trabalho artístico da banda Dona 

Zefinha. Na visão do autor supracitado, a vida social apresenta-se como uma dramaturgia, 

compreendendo a sociedade como um jogo social, em que as regras são partilhadas a 

partir da relação de interação. Conforme o autor, num mundo de encontros sociais que 

envolvem contato com outros indivíduos, cada pessoa tende a desempenhar o que é 

designado por ele como linha, ou seja, padrão de atos verbais e não verbais que 
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expressam opiniões.  

É a partir do conceito de fachada que Goffman (2011) retrata como os 

indivíduos interpretam a linha que assumem no jogo social; a fachada representa os 

atributos sociais expressos por meio de códigos sociais. Entre as partes da fachada, 

Goffman aponta a fachada pessoal, na qual se incluem vestuário, aparência, atitude, 

padrões de linguagens e gestos, desenvolvendo-se como veículo de transmissão de sinais.  

Contudo o autor relata que a fachada não representa algo artificial, e sim a forma como o 

indivíduo de forma interiorizada realiza determinadas práticas e gosta de se ver naquele 

momento, tendo assim também um caráter transitório. Pode-se pensar na fachada como 

um ―cartão de aceitação‖ em que se expõe uma ―identidade‖. Conforme Goffman (2011, 

p. 17), ―quando ela assume uma imagem do eu expressa através da fachada, os outros têm 

a expectativa de que ele atuará de acordo com aquela fachada‖. Entendo aqui a fachada, 

expressa na banda Dona Zefinha, como a relação identitária estabelecida por meio dos 

símbolos da região Nordeste. 

Ao analisar a trajetória musical pôde-se perceber que a banda Dona Zefinha 

aposta nos shows como produto de venda e visibilidade de seus espetáculos. A imagem da 

banda Dona Zefinha é exibida a partir de uma linha que se dá por meio de atributos 

sociais, ou seja, o que o autor Erving Goffman (2011) designaria como fachada. Desta 

forma, inúmeros códigos sociais são emitidos, os quais estarão de acordo com a 

expectativa dos membros aos quais a banda Dona Zefinha se vincula tanto no cenário 

artístico como público ou nas instituições culturais.  

Seus espetáculos são encenados inspirados em arquétipos e expressões que 

visam remeter a símbolos presentes no imaginário ligado à região Nordeste. Em meio a 

esta performance teatral, há elementos utilizados por estes músicos desenvolvidos 

durante suas apresentações, com características padronizadas – o cenário, aspectos 

cênicos, vestuário, atitudes, padrões de linguagem, performance são aplicadas para se 

ajustar às expectativas do público para o qual está sendo apresentado o espetáculo, de 

forma consciente ou inconsciente, como já havia sido relatado por Goffman (2011). Já 

que é uma banda originária do Nordeste, nada mais esperado do que apresentações que 

remetam a marcas do local de origem.  

Contudo pôde-se perceber que a banda Dona Zefinha no percurso de sua 

história se modifica no segundo momento de sua carreira. Os símbolos e personagens 

amplamente exibidos na primeira fase são redefinidos, porém, apesar de não mais 

apresentar aspectos de forma tão expressiva, a linha inicialmente apresentada permanece 
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em razão dos outros códigos emitidos em suas apresentações e nas práticas sociais no 

campo musical, os quais revelam uma aproximação com o grupo. O forte sotaque, a 

composição rítmica, as temáticas nas canções e a relação estabelecida com outros grupos 

musicais podem ser percebidos como aspectos relevantes na composição da linha em que 

se identifica o coletivo musical. Estas informações reveladas na trajetória da banda Dona 

Zefinha fazem com que diversos comportamentos sejam esperados em relação a este 

conjunto musical, revelando a seus espectadores, gestores culturais, produtores, clientes e 

meios de comunicação capazes de conhecer antecipadamente o que deles podem esperar, 

em termos de músicas e ritmos.   

A ideia segundo a qual o trabalho artístico da banda Dona Zefinha envolve 

também a valorização de símbolos representativos da região Nordeste provavelmente os 

ajudou a receber financiamentos provenientes de fundos públicos, sendo assim a 

representação identitária utilizada como caminho de acesso a mercados específicos. De 

fato, não só o poder público, mas também circuitos do mercado da música profissional se 

interessaram crescentemente, no período em exame, por músicas vistas como portadoras 

de marcas de ―ancestralidade cultural‖ ou ―tradição‖. 

Ingresso então em outra característica que se destaca na banda Dona Zefinha: 

a utilização da identidade como estratégia de diferenciação dentro do mercado musical. 

A valoração do ―local‖ enquanto índice de diferenciação se encontra no mercado musical 

contemporâneo devido à ampliação e facilidade das trocas culturais existentes 

principalmente em virtude dos meios de comunicação e sobremaneira dos recursos 

disponíveis pela internet inseridos no processo de globalização cultural, originando uma 

transformação no mercado musical, como pôde ser percebido no decorrer do capítulo 3 

desta tese.  

Contudo torna-se importante compreender que estas diferenças não são 

produzidas meramente no espaço ―local‖, mas em sua interação com o ―global‖. Neste 

sentido, para que as ―identidades‖ possam se inserir no mercado mais amplo, tornam-se 

necessárias inúmeras adaptações, porém sem dispensar a particularidade que o ―local‖ lhe 

oferece. No caso da banda Dona Zefinha, por meio de sua trajetória, foi percebida uma 

série de reformulações em sua produção artística, em termos de negociação de símbolos 

culturais ―locais‖, explicitados a partir de fases distintas em sua carreira, como discutidas 

no capítulo 4 desta tese. Cada vez mais os artistas compreendiam novas formas de 

articulação destes símbolos para melhor adaptação e inserção no mercado, contudo sem 

perder a característica que a diferenciava em meio a outras bandas, o vínculo 
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―identitário‖.  

Ou seja, ao mesmo tempo em que viajam, experimentam diversos fluxos 

culturais que hoje estão disponíveis a eles. No momento de operacionalizar seu produto 

nesse cenário, a relação com seu ―local de origem‖ é marcada e fixada. Entretanto 

entende-se que essa articulação não é dada apenas pelos artistas da banda Dona Zefinha, 

mas em negociação em termos de estratégias e valores no mercado global de símbolos, 

negociação esta que varia de acordo com interesses e possibilidades dos atores e dos 

capitais em jogo, pois, como vimos, a valorização de algumas localidades como índice de 

diferenciação é uma característica da globalização. 

Neste sentido, a banda Dona Zefinha compõe um mercado específico de 

bandas que se caracteriza em um cenário cuja ―identificação regional‖ está presente ainda 

que de forma (re)elaborada como componente de seu trabalho artístico e como recurso 

para sua inserção no mercado. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse caminho percorrido, cabe expor aqui o que pude concluir por meio do 

estudo realizado com a banda Dona Zefinha. Ao longo dos capítulos desta tese, procurei 

explorar a hipótese de que a banda Dona Zefinha se revela como um movimento cultural 

contemporâneo, expondo uma forma particular de articulação de símbolos culturais 

representativos locais, de origem ora nordestina, ora cearense, possibilitando seu ingresso 

no mercado musical contemporâneo. De fato, o caráter particular da banda Dona Zefinha 

evidencia-se na combinação de suas características com aquelas do contexto 

contemporâneo, podendo-se afirmar que a banda Dona Zefinha realizou uma 

(re)apropriação de diferentes lugares sociais de símbolos culturais presentes em seu 

ritmo, sua performance e suas canções. 

Contudo, como já relatou Albuquerque Junior (2001, p. 305), as análises 

contendo o Nordeste como objeto de estudo não podem ser praticadas fora de uma 

historicidade, ―sob pena de cometer anacronismos e reduzi-los a um simples recorte 

geográfico‖.  No contexto em que a banda Dona Zefinha se estabelecia no cenário 

público, mudanças advindas no mercado musical contemporâneo devido à crise da 

indústria fonográfica e à propagação de recursos tecnológicos, aqui retratadas no corpo 

desta pesquisa, estimularam inúmeras formas de criação de bandas nas mais variadas 

regiões do país, as quais puderam exibir seu trabalho mesmo estando ausente da 

mediação de grandes gravadoras e empresários, sobremaneira a partir dos anos 2000. 

Além disso, políticas culturais cujos financiamentos começaram a ser repassados 

diretamente para as bandas possibilitaram que uma gama de artistas de modalidades 

diversas do cenário cultural pudesse sobreviver em meio às turbulências do mercado 

musical.  

Além das interferências externas, tornou-se necessária a compreensão das 

disposições internas, visando interpretar como esses artistas se conheceram e foram 

definindo seus gostos musicais para que partilhassem objetivos comuns. Compreendi, a 

partir da ―biografia coletiva‖ realizada com os músicos, que suas preferências estéticas 

são escolhas feitas em meio a uma série de variáveis individuais, não sendo, assim, 

construídas de forma natural, como um suposto ―talento‖. Por intermédio desses artistas, 

pude perceber que o coletivo musical se estruturou com base no núcleo familiar de três 

irmãos provenientes da cidade de Juazeiro do Norte que se inspiraram em manifestações 

populares da região para construir seu trabalho artístico.  
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Em termos artísticos, demonstraram que suas primeiras influências musicais 

se originaram de duas inspirações fundamentais – a família e a escola –, as quais 

motivaram suas produções artísticas por meio das interações com cantorias, repentes e 

cordel, dialogando com as influências musicais na juventude, na década de 1980. 

Percebeu-se que o processo de ―hibridização‖ da banda Dona Zefinha ocorreu desde o 

processo de formação dos artistas, que tiveram sua sociabilidade baseada em gêneros 

musicais como o funk, o hip-hop, o rock e o reggae.  

O perfil que foi traçado com base nos dados coletados é de indivíduos de 

meia-idade, entre 32 e 40 anos, casados, com filhos e comprometidos com fortes laços 

familiares e de amizade; isso colaborou para que a banda continuasse com os mesmos 

integrantes por dezesseis anos, característica esta diferenciada no cenário musical 

contemporâneo, que retrata na maioria dos coletivos musicais inúmeras trocas entre 

integrantes no percurso de sua história. 

Percebi que esses artistas não têm um estudo formal no campo musical, 

contudo manifestam grande contribuição no incentivo à formação musical, e sua maioria 

é formada por especialistas na área de pedagogia que utilizam este conhecimento como 

mais uma ferramenta para promoção e incentivo à produção musical, através da 

realização de oficinas, workshops e aulas no âmbito da confecção e do ensino de 

fabricação de instrumentos musicais. Os artistas se dividem entre inúmeras atividades, 

dentre elas a publicidade e a venda de shows, a gestão da banda, o financeiro, o 

marketing e a produção; contudo, não sobrevivem apenas das atividades da banda, todos 

eles executam atividades particulares para garantir sua manutenção financeira.   

Os artistas moram atualmente entre as cidades de Itapipoca e Fortaleza e 

revelaram não ter pretensões de sair do Ceará e morar em outras capitais, como muitos 

músicos já fizeram. Relataram que pretendem fazer apenas turnês, porém com endereço 

fixo na cidade onde residem atualmente. Como as atividades profissionais que os artistas 

fazem são flexíveis, há disponibilidade para viajar com a banda Dona Zefinha quando 

necessário e comparecer às reuniões e aos ensaios de shows em Itapipoca. 

Após sua afirmação no cenário público cearense em 2001, a banda passa a ser 

interpretada pelos meios de comunicação e pelo próprio público como expressão da 

―música regional nordestina‖, em virtude das canções, dos símbolos e das performances 

apresentadas. Esta perspectiva vinculada à banda Dona Zefinha coaduna com o que o 

mercado estava promovendo naquele momento, estimulado pelas crises da indústria 

fonográfica que incentivaram o chamado ―mercado musical independente‖, o acesso de 
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bandas com uma diversidade de origens e sonoridades no Brasil, como pôde ser visto no 

corpo desta tese. 

Identifiquei que, ao contrário do que muito se pensava, as ―identidades‖ 

permaneceram fortes apesar dos efeitos globais, tendo se tornado motivo de maior 

fascinação pela diferença. Contudo estas ―identidades‖ aqui refletidas como expressão de 

um ―local‖ não podem ser confundidas com aquelas firmemente enraizadas em 

localidades bem delimitadas. O processo de globalização desloca as identidades, sendo 

estas mais transitórias, plurais e menos fixas. Diante deste contexto, as características 

―locais‖ são expressas em muitas manifestações artísticas, dentre elas a música, a partir 

da década de 1990, sendo articuladas e negociadas no mercado global de símbolos 

através dos processos híbridos. Percebeu-se que o processo de ―hibridização‖ que se 

constitui neste momento exibe características diferenciadas, pois é articulado ao mercado 

por meio de gêneros específicos, como a chamada world music.  

Além deste contexto, duas variantes podem ser elencadas como motivadoras 

deste cenário: o financiamento público por intermédio de editais, consolidado no governo 

Lula, e finalmente a possibilidade de intercomunicação global – principalmente pela 

internet. 

No caso da banda Dona Zefinha, o financiamento público por meio de editais 

foi identificado como uma das suas principais ferramentas de sobrevivência no mercado, 

conseguindo, a partir deste mecanismo, produzir CDs, distribuir seus produtos e 

finalmente gerir uma Casa de Teatro que se propõe a articular produções 

locais/nacionais/internacionais, fomentando a produção artística no interior do Ceará. 

Contudo, algumas limitações puderam ser percebidas neste processo, apontadas pelos 

artistas: o processo burocrático em termos de exigência de documentação e prestação de 

contas; o atraso no repasse de verbas; e finalmente o limite imposto para bandas que têm 

características ―híbridas‖ em sua estética para acessá-los por causa da especificidade dos 

editais. 

Além da política de editais, uma das ferramentas que se consolidaram como 

mecanismo de divulgação e distribuição de inúmeras bandas foi a internet. Além de 

importante veículo de criação, a internet também passou a ser um dos recursos utilizados 

pela banda Dona Zefinha para divulgação de seu trabalho. O acesso à tecnologia permite 

ao artista uma rede de produção e distribuição fora do grande eixo das gravadoras, além 

das mídias ajudando nas estratégias de divulgação e distribuição dos trabalhos. No caso 

da banda Dona Zefinha, são utilizados todos estes recursos para fazer a distribuição de 
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seus espetáculos por meio de seu site, que exibe tanto as músicas como os espetáculos de 

rua realizados, além de dar acesso aos quatro CDs lançados no mercado que estão 

disponibilizados para download. Outras ferramentas utilizadas são a fanpage, que expõe 

informações sobre os shows, fotos e notícias referentes à banda, além do canal no 

YouTube.  

Neste sentido, os usos e as articulações das ―identidades‖ podem ser 

percebidos no trabalho artístico da banda Dona Zefinha como uma estratégia no espaço 

global que, independentemente de sua intencionalidade, lhe confere um ganho simbólico 

em suas produções artísticas.  

No percurso desta tese, a pesquisa centrou-se em compreender como a região 

Nordeste era retratada pela banda Dona Zefinha, tendo como fio condutor de análise os 

símbolos culturais exibidos no percurso de sua trajetória no cenário musical cearense. 

Contudo, pude perceber que o trabalho artístico expunha vários tipos de expressões sobre 

o Nordeste, e assim fui descobrindo diversos ―Nordestes‖ em suas criações. Como já 

relatou Durval Muniz, o Nordeste não pode ser percebido a partir de uma visão linear, e 

sim revelar-se como algo que se ―inventa no presente‖ (2001, p. 67).  

Percebi a partir desta análise que a região Nordestina foi se reconfigurando 

em todo o trabalho da banda Dona Zefinha. Os diversos olhares sobre a região revelaram-

se em fases retratadas nesta pesquisa como reflexo destes momentos distintos do grupo 

no percurso de sua trajetória. A primeira fase se constituiu nos primeiros anos de sua 

carreira, caracterizando-se pela exposição de músicas, performances e figurinos a partir 

de uma visão estereotipada da região nordestina representada por simbologias como o 

Reisado de Congos, cuja expressão rítmica fundamentava-se nas bandas cabaçais. As fitas 

coloridas e as cores vibrantes presentes em seu figurino, a influência da poesia oral 

popular dos repentistas e cantadores encontram-se expressas em suas primeiras criações.  

O Nordeste, neste momento, é exposto pela banda com base nas influências 

de um discurso de dimensão regionalista que pautava a região como uma realidade dada, 

natural e exótica, marcada pela estereotipia. Porém o Nordeste exposto nesta primeira 

fase da banda contrapõe-se à imagem da região apresentada na década de 1930 por 

artistas e escritores, que era marcada pela seca, pela miséria e pela fome. A música do 

grupo representa um Nordeste alegre, das festas religiosas, das brincadeiras populares, da 

presença do humor como principal forma de expressão. Dessa maneira, os símbolos são 

(re)interpretados pela banda em suas criações, trazendo uma ambiguidade em suas 

produções, pois enquanto suas letras e sua performance gestavam um Nordeste 
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tradicional e mítico, seu ritmo e sua harmonia refletiam a relação com o urbano e com a 

cultura pop moderna. 

No segundo momento de sua carreira, a relação estabelecida com a região 

modifica-se mais uma vez, encontrando, assim, um ―novo Nordeste‖, que é retratado pela 

banda tendo a feira como elemento simbólico desta transição. O Nordeste expresso neste 

momento relaciona-se de forma tranquila e natural com as novas tecnologias e com as 

diversas linguagens interpretadas utilizadas pelos artistas em suas interlocuções com 

culturas de países diversos, trazendo, portanto, várias influências para dialogar com suas 

criações.  

Essa discussão pode ser pensada por intermédio de Bauman, que reflete sobre 

a construção das identidades no contexto contemporâneo: ―Em nosso mundo fluido, 

comprometer-se com uma única identidade para toda a vida, ou até menos do que a vida 

toda, mas por um longo tempo à frente, é um negócio arriscado. As identidades são para 

usar e exibir, não para armazenar e manter‖ (BAUMAN, 2005, p. 96). Desta forma, as 

―identidades‖ são conduzidas pela banda por meio da transmissão de símbolos de forma 

performática e representativa presente em emblemas utilizados como recursos para estas 

manifestações artísticas, como pode-se observar na banda Dona Zefinha por meio de 

alguns elementos como o teatro de bonecos, a feira e o humor caracterizado pelos 

personagens e pela linguagem utilizada a partir de expressões e piadas locais.  

Neste sentido, percebi que a banda Dona Zefinha evidencia, em sua 

composição estética, uma característica que vai além da ―hibridização cultural‖, pois este 

termo muitas vezes pode nos remeter à ideia da existência de ―raízes puras anteriores‖ ao 

processo de mistura cultural, o que não representa o sentido desta discussão. O que 

procuro retratar é a forma como a banda apropria-se de símbolos culturais representativos 

associados à região Nordeste e os reelabora em conformidade com as transformações 

contemporâneas, tornando-os mais acessíveis ao público, aos meios de comunicação e ao 

mercado. 

Percebe-se que para a compreensão do Nordeste retratado pela banda Dona 

Zefinha deve existir uma reflexão acerca do cruzamento de uma série de variantes 

históricas, sociais e políticas, além dos determinantes estabelecidos com o mercado e seus 

condicionantes. A articulação entre o ―local‖ e o ―global‖ na dinâmica da música da 

banda Dona Zefinha se expressa como um conjunto de símbolos com representações 

variadas, a partir de temáticas, figurinos e composição rítmica, que se encontra num 

movimento de trocas entre sistemas culturais, como pode-se perceber no corpo deste 
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trabalho. A experimentação torna-se um dos recursos principais utilizados pela banda 

Dona Zefinha para retratar identidades que são reelaboradas, reinterpretadas e 

apropriadas, assumidas de forma diferenciada no seu percurso musical, de elementos 

comumente associados ao ―tradicional‖ e ao ―moderno‖, experienciados em toda a 

trajetória da banda.  

Na música da banda Dona Zefinha, a ideia de movimento se revela em sua 

forma de interpretação sobre o Nordeste. Assim, os artistas lidam com as tradições locais, 

tratando-a não como folclore, mas como movimento, ressignificando-a. A ideia de 

movimento também é exposta por meio de termos, imagens e símbolos que dão corpo 

para sua criação – conceituando e justificando a mistura sonora feita e, dessa maneira, 

criando uma estética própria.  

A segunda análise desenvolvida neste trabalho é a clareza da relação do grupo 

com o mercado musical. Percebeu-se que a banda Dona Zefinha não se coloca em 

contraposição ao mercado musical, mas faz uma utilização específica de seus canais 

dentro de possibilidades específicas que são oferecidas pelo mercado, ou até mesmo 

adaptando suas criações artísticas, visando à inserção e à sobrevivência neste mercado, 

conferindo novos significados aos elementos culturais, revelando em seu trabalho 

artístico uma perspectiva conceitual que se vale de partículas do universo tradicional 

traduzido numa linguagem mais acessível ao consumo. Desta forma, a banda Dona 

Zefinha adentrou nos espaços tradicionais assumindo o lugar de uma ―tradição renovada‖ 

na música cearense. Isso porque, como se viu na discussão realizada, as identidades se 

valorizam na globalização como marcação de diferença.  

Estes recursos simbólicos utilizados pela banda Dona Zefinha em suas 

criações artísticas demonstram um grande conhecimento desta e um forte capital cultural 

que se revela na tradução de emblemas tradicionais, em produtos, adaptando-os e 

transformando-os em mercadorias de bens culturais consumidas por um público 

heterogêneo, como se revela na plateia que comparece aos shows da banda Dona Zefinha. 

Conforme Bauman (2005), a tarefa de construir uma identidade própria, torná-la coerente 

e submetê-la à aprovação pública exige atenção vitalícia, uma vigilância constante, um 

enorme e crescente volume de recursos, principalmente no manejo das tradições, fazendo 

que sejam assimiladas por diferentes públicos, de idades, localidades e culturas diversas. 

Desta forma, os recursos principalmente culturais apresentam-se na banda Dona Zefinha 

como uma característica primordial para sua sobrevivência no mercado musical por 

dezesseis anos. 
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Entre várias outras discussões, os resultados desta pesquisa demonstram a 

possibilidade de partir da música como uma forma de comunicação e de linguagem, a 

qual influencia diretamente a circulação de ideias, valores, sentimentos e pensamentos na 

sociedade, pois, como afirmou Trotta em sua análise sobre o forró eletrônico,  

 

[...] quando discute-se música, não são as notas, os padrões de sonoridade ou os 

padrões melódicos e harmônicos que estão em jogo, mas um profundo debate 

sobre os modos de ser e estar coletivamente, padrões de conduta, 

comportamentos sociais, disputas hierárquicas e construções de representações 

e identidades culturais (2010, p. 55). 

 

Entrar em contato com códigos culturais como estes exibidos no trabalho 

artístico da banda Dona Zefinha é de grande importância para a compreensão das 

―identidades‖ e sua condição provisória, por meio da utilização de ferramentas e recursos 

disponíveis. Dessa forma, o que pude observar no trabalho artístico da banda Dona 

Zefinha foi a relação estabelecida com as tradições que adquiriram novas características, 

não se tratando mais de buscar nestas a fonte das singularidades. Os artistas da banda 

Dona Zefinha, além de produzir novas formas de apropriação, demonstram como a 

tradição pode ser viva e atual, inserindo-a em espaço de destaque no conjunto de sua 

criação artística, tanto pela sua perpetuação como para sua (re)elaboração.  

A pesquisa confirmou algumas tendências da música contemporânea que 

colocam certas formas musicais regionais em sintonia com as transformações do campo 

musical em geral. Apontei, por meio desta banda, como as manifestações populares 

tradicionais vêm adquirindo um novo olhar no contexto contemporâneo quando 

compreendidas no conjunto das produções musicais e das ressignificações nas últimas 

décadas, como se viu no contexto do Nordeste brasileiro em geral, e mais 

especificamente no estado do Ceará. No caso da banda Dona Zefinha, possibilidades 

bastante variadas de apropriação foram mobilizadas para a criação de expressões 

musicais diversas, em que a conjunção entre o pop e o popular resultou num 

enriquecimento de ambos os campos. Isso ocorreu porque, por um lado, inovações foram 

de fato produzidas com a criação dessas construções musicais. 

Este olhar mais aprofundado sobre uma realidade musical cearense nos revela 

um panorama das transformações existentes na relação estabelecida com as tradições que 

adquiriram novas características que também estão relacionadas com o contexto histórico 

mais amplo. As inúmeras formas de apropriação cultural como característica presente em 

inúmeras bandas contemporâneas se traduzem em novas possibilidades de expressão, 
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tornando-se um dos mecanismos mobilizados por artistas de diversas partes do país e do 

mundo. No caso da banda Dona Zefinha, a (re)elaboração fundamenta-se tanto na 

ressignificação do conceito de tradição como de modernidade, buscando utilizar todos os 

elementos culturais colocados à sua disposição para criar novas formas estéticas.  
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