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AS POLÍTICAS CULTURAIS DO CEARÁ E SUA RELAÇÃO COM O 
MOVIMENTO CABAÇAL 

JANE MEYRE SILVA COSTA1 

 

RESUMO: Este artigo ter por fim descrever um movimento que ocorre no Ceará, que 
tem como objetivo a valorização da cultura nordestina em suas letras, músicas e 
performances, aliada à fusão ritmos da cultura pop rock, intitulado Movimento Cabaçal 
esse, tem em sua composição quatro bandas principais: DZefinha, Dr. Raiz, Soulzé e 

Jumentaparida  Nesse sentido, viso relacionar esse movimento artístico-cultural com as 
políticas públicas que estão acontecendo no Ceará, e sua influência nos tempos atuais.  
Palavras-chave: cultura, música e identificação.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Neste artigo pretendo realizar uma discussão de um Movimento artístico-cultural 

que está acorrendo no estado do Ceará, o Movimento Cabaçal e sua relação com as 

políticas culturais envolvidas no Estado, sua relação com Ministério da Cultura. 

Utilizando este movimento como foco, dentro desta discussão se faz necessário 

falar sobre a identidade e especificamente nordestina, tão revelada e afirmada por 

alguns jovens, como meio de falar de suas “raízes” aliando-as a elementos da 

modernidade, representando assim a principal proposta deste movimento. 

Foi realizada entrevistas além de outras informações colhidas no decorrer dessa 

pesquisa, com as principais lideranças das quatro bandas constituintes do Movimento 

Cabaçal, DZefinha, Dr. Raiz, Soulzé e Jumentaparida no ano de 2004 e 2007, tendo 

como objetivo utilizar o próprio discurso dos jovens envolvidos neste movimento para 

defini-lo.  

A Política Cultural representa também uma dos principais eixos desde artigo 

para que haja uma maior visualização de como estas manifestações se refletem no 

sentido de políticas públicas definidoras de ações culturais no decorrer dos anos. 
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1.1. A “Invenção da Tradição” para construção da Identificação 

O Movimento Cabaçal iniciou em 2001, encabeçado por jovens cearenses da 

zona urbana do Ceará, tendo como proposta fundamental a valorização da cultura 

regional nordestina. Uma de suas características principais seria a utilização de 

instrumentos e ritmos provenientes de bandas cabaçais2, como o pífano, a zabumba, as 

sanfonas e as alfaias, aliados a sons e instrumentos do universo pop rock situados na 

cultura contemporânea, como guitarras, baixos e baterias, procuram realizar essa 

mistura na tentativa de aliar o “tradicional” ao “moderno”. Deste Movimento participam 

quatro bandas principais: Dzefinha de Itapipoca, Dr. Raiz de Juazeiro do Norte e, 

Jumentaparida e Soulzé de Fortaleza, estas quatro bandas destacam-se devido a seu 

engajamento maior em termos de articulação de shows.  

Esta junção, do tradicional com a modernidade, originará formações híbridas de 

idéias, valores e manifestações culturais. O hibridismo presente na proposta das bandas 

que escolhi para pesquisar representa uma nova lógica cultural de tradução, onde a 

tradução e a tradição são combinadas de diversas formas. 

A referência à tradição representa um outro elemento criticado pelo Movimento 

Cabaçal, segundo Hobsbawn (2002), este termo tem um sentido amplo, o qual inclui 

tanto as tradições realmente inventadas construídas e institucionalizadas, como aquelas 

que surgem de uma maneira mais difícil de se localizar no tempo, num período 

limitado, mas que se estabelece com enorme rapidez. Representando assim uma 

continuidade artificial, pois são repetições quase que obrigatórias a um passado.   

Os integrantes das bandas a que me proponho a estudar, trazem à tona uma 

“nova” forma de ver a cultura nordestina, como algo em constante mutação, utilizando 

uma visão bastante parecida com alguns autores da modernidade que não empregam 

mais o termo “identidade”, e sim “identificação” para se remeter a este processo, pois 

não representa algo estático, mas em constante mutação. 

(...) a cultura popular do nordeste não é uma coisa de 300 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  nós acreditamos que a banda, o 
trabalho dela, na sonoridade, na formação essa coisa de misturar o contemporâneo com o 

                                            

2 Também chamada Banda de Couro, é o conjunto musical mais típico do interior cearense, especialmente 
na região do Cariri. Tem origem perdida no tempo, mas se desenvolveu e adquiriu peculiaridades próprias 
entre o povo do Cariri. Há também uma influência indígena, devido ao uso de instrumentos de 
características indígenas (pífanos ou pífaros). A banda compõe-se de 4 elementos tocando zabumba, 
pífaros e uma caixa. A mais conhecida é a Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto, localizada no Crato. Toca 
quase toda espécie de música popular: antiga, regional, religiosa e carnavalesca. O ritmo é o baião, 
característico dos pés-de-serra do Cariri. Apresenta-se, em geral, em festividades de cunho cultural, 
artístico e religioso. Disponível no site http://www.turismo.ce.gov.br/atrativos_folclore.htm. 



tradicional. Porque a gente pensa nisso, que o tradicional é também contemporâneo, e o 
contemporâneo se inspira no tradicional. (Vanildo, percussionista da Banda Dzefinha) 
 

 

1.2. A Música Cearense Popular em diálogo com a Mundialização da Cultura 

Até agora venho falando em globalização cultural, porém Ortiz (2001) descreve 

que a denominação mais pertinente para se referir a esse tipo de movimento global é, 

mundialização cultural.  

Segundo o autor, globalização é utilizada para designar apenas processo 

econômicos e tecnológicos, sendo assim mais adequado à utilização da terminologia 

mundialização, para referirem-se as transformações ocorridas com a cultura e seus 

elementos. 

A mundialização cultural representa uma temática indispensável, na análise da 

proposta do Movimento Cabaçal. Como conseqüência de toda essa movimentação, uma 

nova fase para a música popular brasileira se constrói, no final do século XX e início do 

século XXI. Este momento representa o período de surgimento de muitos dessas 

movimentações artístico-culturais no campo musical que busca aliar o local ao global, 

no qual houve o surgimento do próprio Movimento Cabaçal, em 2001. 

Ariza (2006) irá se remeter sobre essa nova época não somente na música 

brasileira, mas também mundial, um momento de hibridizações culturais e segundo o 

autor, representando o quarto período mais importante na música brasileira de amplitude 

internacional.  Depois do samba, da bossa nova e da tropicália, surge a denominada 

World Music
3
 ou World beat. 

O autor explica que em todo o mundo esse “novo” processo musical foi 

surgindo, durante a década de 1990, devido ao esgotamento do pop internacional, e da 

necessidade do mercado fonográfico encontrar nessas produções, um contato maior com 

um público que estava surgindo mais exigente. 

Esta cultura que vem emergindo naturalmente, não está ligada a nenhum lugar 

ou período, ela surge aliada à intensa miscelânea de componentes trazidos pelos meios 

de comunicação global. Influenciado assim, as composições artísticas em geral. 

 
                                            

3 A world music foi pensada como algo além da identificação de um produto comercial, pode ser 
apreciada sob várias perspectivas. Uma delas seria o interesse “pós-fusão” pelas formas tradicionais em si 
mesmas, uma certa curiosidade em conhecer experimentações “puras” de origens tão inéditas, quanto 
diversas (...) Seria uma espécie de turismo através dos sons. (...) Já sob outro ângulo, trata-se da 
continuidade dos processos de misturas musicais, já não operados dentro âmbito do jazz e sim do pop. 
(2006:293) 

 



3.3. Os rumos dados à cultura do Ceará na atualidade 

No Ceará, a última Secretaria, é presidida por Cláudia Leitão seu mandato que 

foi de 2003-2006 através de um Plano Estadual de Governo que aborda como tema: 

“Valorizando a Diversidade e Promovendo a Cidadania Cultural”, em seu discurso de 

apresentação do plano de cultura, a secretária fala da importância da cultura nesta época 

de globalização.  

Segundo ela, a manifestação cultural deve ser “consumida” pelo local, para 

depois expandir-se nacionalmente com isso faz-se necessário que conheçamos nossas 

manifestações culturais, 

 A Política Cultural proposta para o período 2003-2006, parte do pressuposto de que a cultura é 
o elemento fundamental para dar consistência a qualquer programa público de desenvolvimento 
social e econômico. Portanto pensar a cultura com perspectiva de afirmação da cearensidade, 
construção da cidadania e inclusão social, significa permitir o acesso de todos os equipamentos 
da cultura do Estado concretizando, desta forma, o principal objetivo da ação cultural: geração 
de conhecimento, criação, circulação, e preservação dos bens e serviços culturais. (Plano 
Estadual de Cultura) 
 
A Secretária discutiu em seu plano que, então se torna necessário trabalhar a 

cultura de uma forma estratégica analisando todos os seus aspectos econômicos, 

políticos, tecnológicos que com ela se relacionam. Segundo ela, o grande desafio das 

políticas culturais dessa gestão será o de analisar cada fato desde a criação até a difusão 

cultural, todos os seus aspectos para que garantam condições satisfatórias para 

propagação desta cultura.  

Através das propostas apresentadas pelo Plano Estadual de Cultura percebo a 

importância dessas manifestações para a atual gestão no âmbito cultural, e a relevância 

de seu estudo, para compreensão desta movimentação que acontece atualmente. Que 

não se apresenta apenas no Ceará, mas envolve vários estados nordestinos.  

Percebo que alguns avanços foram dados na atual gestão, uma das bandas 

integrantes do Movimento Cabaçal, a Dr. Raiz, foi beneficiada com a política de editais 

da referida gestão, o cd Cariri. Ce. Dr. Raiz conseguiu ser produzido apenas este ano 

devido ao financiamento gerado pela Secult. Além da banda Dr. Raiz, outros integrantes 

da banda Dzefinha também se disseram satisfeitos com os rumos que a atual política 

vem trazendo para sua banda. Porém segundo eles, ainda deve haver uma maior 

valorização do artista que ainda não existe.  

Porém Orlângelo, vocalista da banda Dzefinha, comenta sobre a 

descentralização também para as periferias, segundo o artista, as ações culturais estão 

voltadas apenas para o Centro Cultural Dragão do Mar, Theatro José de Alencar e 



Aldeota, ocasionando certa limitação destes artistas, que não podem levar seus 

espetáculos para as outras partes da cidade. 

Precisamos de mais centros culturais, pois as atividades culturais não podem se resumir a Praia 
de Iracema, podemos imaginar que no José Walter poderia ter um centro cultural, no Pirambu 
tem que ter um centro cultural, porque nós artistas vamos acabar morrendo... Ou você se 
apresenta no Theatro José de Alencar ou no Dragão do Mar, ou na Aldeota um teatro que foi 
praticamente fechado. (Orlângelo Leal, vocalista da banda Dzefinha). 
A conseqüência de toda essa valorização por determinados locais, faz com que 

várias dessas manifestações artísticas culturais não chegue até o povo, limitando assim o 

seu acesso, o povo que mora na periferia não tem poder de escolha, pois não conhecem, 

por isso que a maioria do publico tomando como exemplo o próprio Movimento 

Cabaçal é de classe média e universitária, que representa a camada da sociedade aonde 

a informação chega mais rápido dos grupos não midiáticos e mais independentes. 

A circulação cultural tem uma barreira muito forte entre as regiões como o 

Nordeste e Sudeste, entre a capital e o interior, e entre mesmo os bairros, a concentração 

cultural representa ainda um dos entraves para que as manifestações artísticas possam 

chegar a todas as classes, o livre acesso também representa uma das problemáticas.  

Porém ao mesmo tempo em que existiu um avanço dentro desta gestão, houve 

também um retrocesso, pois o que podemos perceber é que a cultura deste governo da 

mesma forma que o de Paulo Linhares, toma a direção em aliar a cultura à economia, 

através de uma perspectiva mercadológica.  

Essa tentativa de ter a cultura com um fim específico, entendo ser bastante 

prejudicial para a evolução tanto cultural como de suas políticas públicas, apesar do 

ganho em ter ás atenções voltadas agora á política cultural, como estamos percebendo, 

por entender que eles também podem representar um campo vasto para o turismo e 

consequentemente para a economia, acho muito perigoso a construção de uma política 

se pautar nesse sentido, pois ficará comprometido tanto sua criação como difusão. 

Os jovens envolvidos no Movimento Cabaçal apesar de citarem, alguns avanços 

ocorridos com relação à cultura, na secretaria de Cláudia Leitão, ainda demonstram 

certa insatisfação quando falam em termos de valorização do artista e investimento, 

principalmente de bandas e músicas que não estão na mídia, que é o caso do Movimento 

Cabaçal. Segundo eles existe uma necessidade de uma formação de base, cursos e 

colégios ligados à formação do artista em gera.  

Sem esses elementos de base e uma maior democratização cultural, onde a 

mesma consiga chegar a todas as camadas da população, não tem como as políticas 

culturais abrangerem toda essa dinâmica que a cultura traz consigo. 

 



3.4. Transversalidade Cultural 

Percebo que o Ceará hoje representa um grande pólo turístico, onde têm em seus 

principais atrativos, figuras já “carimbadas” como os shows de humor, grupos de forró, 

as praias, o sol. Elementos estes que foi se constituindo no decorrer dos anos, como 

única expressão artístico-cultural do povo cearense pelos inúmeros turistas que chegam 

tanto do Brasil como de outros países. 

Aí vem a pergunta principal em Fortaleza só tem isso?  E os outros gêneros 

musicais, e as outras manifestações artísticas, e os museus, teatros, Igrejas enfim, os 

patrimônios históricos em que lugar está nesse roteiro turístico? Onde estão os 

principais pólos culturais do Ceará? 

O Theatro José de Alencar, o Centro Cultural Dragão do Mar, o Museu do 

Ceará, e das Secas, a Catedral, o centro representam espaços que são conhecidos apenas 

de “relance” nos pacotes turísticos para o conhecimento da cidade de Fortaleza. Enfim a 

própria cidade não é valorizada pela “city tours” de muitos turistas. 

Essa representou uma das temáticas do jornal O Povo4, que teve como título 

“Fortaleza no roteiro” a crítica realizada é justamente a não-valorização de espaços 

culturais pelos guias turísticos, porém o turismólogo Gérson Linhares comenta que 

outras cidades já estão à frente de Fortaleza neste tipo de roteiro cultural, 

Enquanto a capital cearense segue vendendo apenas suas praias, outras capitais nordestinas, 
como Recife e Salvador, já atentaram para oferecer não apenas o lazer do sol, mas a riqueza 
cultural de seu patrimônio, de sua história e de suas manifestações artísticas. Sinal que há espaço 
também para Fortaleza seguir este rumo como um diferencial na conquista de novos mercados. 
Caso contrário, a capital cearense corre o risco de se tornar uma cidade-dormitório, local onde os 
turistas se aconchegam após os já costumeiros passeios na praia.  (Gérson Linhares, turismólogo 
em entrevista para O Povo).  
 
Como me referia anteriormente, através da análise da política cultural de Cláudia 

Leitão, que tem como objetivo aliar a cultura ao mercado, o prejuízo que irá causar aos 

elementos culturais cearenses é irreparável. Tomando o mesmo discurso de Cláudia, o 

secretário de turismo, Allan Aguiar numa declaração no meu entendimento equivocada, 

perguntado sobre o porquê dos roteiros turísticos não abrangerem os principais centros 

históricos de Fortaleza ele relata, 

A cultura está permanentemente inserida no processo de divulgação e promoção do ceará. A 
nossa música, a nossa dança, o nosso artesanato, a nossa alegria compõem o conjunto de traços 
típicos da população do estado. É aí que você mostra o forró, uma especialidade nossa no âmbito 
da música. 
(...) Nós procuramos fazer a indução para que o turista visite essas áreas, mas ninguém tem o 
poder de obrigá-los a ir até elas. 
(Allan Aguiar, Secretário de Turismo do Governo do período 2003-2006).  
 

                                            

4 Jornal O Povo em 03 dez.2006, matéria escrita por Amanda Queirós. 



Essa declaração utilizada pelo último secretário de turismo, reflete a visão 

limitada que é vivida ainda por parte de alguns gestores culturais cearenses. Sem uma 

infra-estrutura organizada, isso sendo de obrigação da própria secretaria de cultura e 

turismo, além de outra como educação de forma parceira, não tem como os turistas se 

deslocarem para conhecer esses espaços culturais, abandonados pela atual gestão. 

As manifestações artístico-culturais são várias no Ceará, cabem as secretarias 

em geral se unirem com o objetivo de ampliar e investir, para que não somente os 

estudantes universitários e historiadores visitem esses espaços, mas também os próprios 

habitantes da cidade e os turistas tenham interesses e curiosidade em fazê-lo.  

O exemplo do turismo foi utilizado, para exemplificar como o Ceará ainda tem 

uma visão provinciana na valorização do aspecto cultural e construção de suas políticas 

culturais. Como Gerson Linhares relatou, cidades como Recife e Salvador, devido à 

política realizada tanto em questão de turismo como em cultura, fazem com que se 

diferenciem em termos de expressão e valorização cultural. Seu patrimônio histórico 

hoje é estimado e conhecido em todo o Brasil, atraindo turistas do mundo inteiro. 

Diferenciando-se de Fortaleza, que utiliza como pólo principal do turismo 

apenas suas praias e como referência musical o forró, deixando de lado todas as outras 

manifestações artísticas presentes na cidade, além de patrimônios históricos que devem 

também ser conhecidos e apreciados pelos turistas e habitantes. 

Essa é a distinção principal, uma política bem estruturada, aliando o de uma 

forma ampla as secretarias, e consequentemente ao mercado, o retorno será 

naturalmente realizado. Certamente, a economia não pode ser colocada de lado, mas 

esta, não pode ser o fim de nenhuma política cultural, pois a torna superficial e sem 

consistência. 

Os jovens envolvidos no Movimento Cabaçal apesar de citarem no tópico 

anterior, os inúmeros avanços ocorridos com relação à cultura, na secretaria de Cláudia 

Leitão, ainda demonstram certa insatisfação quando falam em termos de valorização do 

artista e investimento, principalmente de bandas e músicas que não estão na mídia. 

Uma das conseqüências principais dos inúmeros problemas vividos não só por 

estes jovens, mas por grande parte nas manifestações artísticas do Ceará, é essa visão 

focada apenas nestas atrações, como o forró e shows de humor como principais 

referências cearenses, não abrindo o mercado para as novas manifestações artísticas que 

estão surgindo, tendo assim como conseqüência a falta de investimento. 



Em linhas atrás, o turismólogo Gerson Linhares citou o exemplo de 

Pernambuco, para exemplificar como a sua política tanto cultural como de turismo estão 

aliados para a valorização de suas manifestações artísticas como um todo. Porém 

sabemos que não só ao turismo a cultura deve estar relacionada, mas, perpassando por 

todas as secretarias.  

Uma proposta de ação para a SECULT é revelada pelo pesquisador Oswald 

Barroso5 o qual revela, 

Sendo assim, nada mais apropriado que a secult, além de desempenhar suas atribuições 
específicas, atue como uma espécie de supra-secretaria, discutindo e trabalhando junto às 
demais, na implantação de políticas públicas, bem como que tenhamos no Conselho de Cultura 
representantes dos movimentos sociais (que são também e principalmente culturais), sejam 
ecológicos, étnicos, feministas, pacifistas etc. (Oswald Barroso). 
 

 

CONCLUSÃO 

 

A política cultural representa algo bem mais amplo, que não apenas a própria 

secretaria. Sua articulação com as outras existentes, concebe algo necessário para a 

realização de um trabalho de base e de estruturação, onde segundo Oswald, “uma 

política cultural não apenas norteando a pasta de cultura, mas o conjunto de ações do 

Governo, no sentido de promover um desenvolvimento econômico, social e cultural, 

que fosse ao mesmo tempo auto-sustentável e não excludente”6.     

A cultura perpassa por nossa vida, com isso deve estar atrelada a todos os 

componentes da sociedade e transitar por todos os setores, além de gestores tanto da 

cultura, como educação, saúde, turismo, enfim para que haja uma real cultura 

fundamentada, estabelecida dentro da sociedade cearense. Como se refere Oswald 

Barroso, “a cultura, antes de ser sua expressão material, é a forma do humano dar 

significado ao mundo (...). Neste sentido, a cultura é transversal e deve lançar luzes 

sobre todas as outras atividades do poder público.”. 

O intenso diálogo torna-se um elemento fundamental para que existam políticas 

públicas consistentes e permanentes junto à sociedade em seu processo de criação, 

aliando o tradicional e o moderno no mesmo patamar e reconfigurando sua realidade 

atual. Em que seus aspectos “tradicionais” sejam evidenciados, junto ao movimento 

dinâmico em que a cultura está envolvida, num processo contínuo de transformação. 
                                            

5 Teatrólogo e jornalista, em entrevista para o jornal O Povo no dia 10 jan. 2007, com o nome 
“Transversalidade da Cultura”. 
6 Teatrólogo e jornalista, em entrevista para o jornal O Povo no dia 10 jan. 2007, com o nome 
“Transversalidade da Cultura”. 
 



Somente dessa forma, as políticas públicas conseguirão dar conta deste tipo de 

manifestação artístico-cultural. 
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