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Nesse cenário de efervescência cultural surge a Escola de 
Educação Artística Heitor Villa-Lobos, fundada em 16 de julho 
de 1967, no distrito do Belmonte, Crato-CE, por um sacerdote da 
igreja católica, o Monsenhor Ágio Augusto Moreira. O padre Ágio, 
inspirado numa experiência com camponeses cantores da zona 
rural do Cariri, criou uma estrutura de educação e transformação 
humana, tendo a música como instrumento de inclusão social. Ele 
deu total condições aos moradores da comunidade do Belmonte 
de terem acesso aos conhecimentos musicais e se tornarem 
músicos e musicistas. Essa experiência é até os dias atuais, uma 
das principais referências na área de Educação Musical no Cariri.
O padre mestre, em sua peculiar pedagogia ousou ofertar a 
música de uma maneira inovadora e livre no sentido amplo. 
Acredita sempre que o conhecimento musical é um direito de 
todos e nesta concepção, para ele, todos poderiam estudar um 
instrumento musical ou o canto sem exigir que seus alunos, 
no primeiro momento, fossem alfabetizados. No momento 
de implantação da Solibel (Sociedade Lírica do Belmonte – 
Escola de Musica erudita), parte dos moradores do Belmonte 
eram semialfabetizados. Alguns desses participavam de grupos 
musicais, como a orquestra e o coral.
Em 2014, o atual governador do Ceara Sr. Camilo Santana, cria 
a Vila da Musica, uma escola de musica com equipamento de 
ponta e uma estrutura voltada a formação de estudantes na 
musica clássica. E quando de sua implantação em 2016, 90% 
dos professores dessa escola são da comunidade do Belmonte e 
herdeiros dos ensinamentos do Padre Ágio/Solibel.
Nessa perspectiva de levar a música a todos, independentemente 
de idade ou experiências anteriores, a Solibel e a Vila da Musica,  
mantem-se até os dias de hoje. Essa ideologia se reflete no 
trabalho de formação musical atual da Orquestra Solibel Jovem 

(OSJ) e da continuação da OPD (Orquestra Padre Davi). Assim 
como o padre se inspirou na capacidade criativa e na força 
transformadora do homem simples da zona rural, cada musico 
desse projeto (Leone Frazao, Fabio  Eugenio, Marcelo Buggi, 
Nielson Medeiros da Silva e Wesley Santana Araújo) também, 
como habitantes da comunidade do Belmonte e integrantes da 
E.E.A. Heitor Villa-Lobos, sendo alguns  dos muitos beneficiados 
pela obra do padre, têm a missão de contribuírem  como 
educadores musicais. E Atuam especificamente na atividade 
artística e pedagógica dos grupos artísticos “Quinteto Vila” 
e “Distinto Duo”, ambos os grupos nascidos na Escola Vila 
da Musica. E ainda temos o Maestro Marcelo Buggi que rege 
a Orquestra Padre Davi, e os jovens Leone Frazao e Wesley 
Santana que regem a Orquestra Solibel Jovem, ambas residentes 
na Vila da Musica.
A convite da ABCVATA (Associação de Brincantes da Cia. Vata) 
e através do edital da Petrobras, esses 5 músicos se juntaram e 
pensaram num projeto inédito de circulação de musica erudita e 
tradicional, envolvendo eles, e mais dois, dos principais grupos 
tradicionais do Crato, os Irmãos Aniceto, uma banda cabaçal 
centenária, e o Reisado do Mestre Aldenir, um dos brinquedos 
populares mais respeitados do Crato, pra juntos pensarem o show 
musical cênico – “De Olho D’água a Horizonte”. Onde a tradição e 
o erudito mostrara as sonoridades do Ceara de forma inédita.
E convidaram André Magalhaes pra dirigir musicalmente, Beto 
Lemos pra pensar dramaturgia e junção desse erudito com 
tradição e Valeria Primeiro pra pensar o corpo cênico dessa obra.

E assim nasce o projeto “SHOW CÊNICO MUSICAL “DE OLHO 
D’ÁGUA A HORIZONTE” - MUSICA ERUDITA E TRADICIONAL 
DA CHAPADA DO ARARIPE”.

Histórico

O Cariri cearense, localizado na região sul do estado do 
Ceará, é um berço de diversas culturas. Encontram-se nele 
resquícios das mais variadas manifestações culturais. Essa 
característica é bem marcante e nos confirma os vários níveis 
de relações e influências culturais oriundas dos diversos 
povos que aqui habitaram, deixando de herança valores e 
tradições de riqueza imensurável. Como afirma o cineasta e 
pesquisador Rosemberg Cariry:
O Cariri é um dos berços do processo civilizatório sertanejo; 
é o grande caldeirão das culturas e etnias do Nordeste. 
Esse processo civilizatório, que se moveu sobre destroços 
e ossadas gerou uma cultura original que deixa raízes nas 
principais vertentes das culturas ocidentais, notadamente 
das culturas tapuia, europeias (ibéricas e mediterrâneas), 
norte africanas e afro-brasileiras. A grande riqueza e a grande 
contribuição do Cariri ao Brasil e ao mundo, não acontece 
através da cultura letrada e erudita, nem mesmo através do 
vigor da sua economia ou da sua importância política regional. 
O ouro dessa região é a cultura popular (CARIRY, 2008, p. 28)



Quinteto Vila

Cinco músicos profissionais (Fabio Eugenio, Leone Frazão, Marcelo 
Buggi, Nielson Medeiros da Silva e Wesley Santana), todos 
provindos da Chapada do Araripe e filhos ou netos da invenção 
musical proposta pelo Padre Ágio no Belmonte no Crato, Chapada 
do Cariri cearense, se juntam e resolvem mergulhar numa pesquisa 
cênico musical sobre as sonoridades,  ritmos e musicas do universo 
tradicional nordestino,  buscando adaptações pra instrumentos 
eruditos como c ontrabaixo acústico, violino, Viola, Violoncelo  
etc. E isso tudo esta compondo o show musical “De Olho D’água a 
Horizonte” , que numa futura parceria com a Petrobras vai circular, 
de forma inédita, alguns dos principais palcos do Brasil.

Ficha Técnica Clipe
Música e Letra - Mais tarde, Mais forte - Abidoral Jamacaru
Arranjo - Leone Frazão e Wesley Santana
Direção e edição de Imagens - Marcelo Paes de Carvalho
Produção - Valéria Pinheiro / ABCVATA
Apoio Institucional - Vila da Musica através da Secretaria de 
Cultura do Estado do  Ceará

QUINTETO
VILA



DISTINTO
DUO

Distinto Duo

Dois jovens talentoso músicos do Cariri se juntam, e mergulham numa 
pesquisa sobre a música regional nordestina, mas em instrumentos 
eruditos (Violoncelo e Violino) e dai nasceu o Distinto Duo, que 
circulara nesse espetáculo cênico musical com o Quinteto Vila e mais 
dois grupos tradicionais do Crato-Ce.
Wesley Santana (Violino) e Leone Frazão (Violoncelo) iniciaram seus 
estudos musicais na Escola de Educação Artística Heitor Villa- Lobos/
SOLIBEL, localizada no Crato-CE, fundada pelo ilustre Monsenhor 
Ágio Augusto Moreira. Atualmente coordenam a Orquestra Solibel 
Jovem e são membros  da Orquestra da Universidade Federal do 
Cariri onde são graduandos no curso de Música – Licenciatura da 
UFCA. A partir das vivências com a cultura musical erudita e popular 
formaram o “Distinto Duo” onde, usando instrumentos ditos como da 
música erudita, fazem um diálogo musical entre as várias abordagens 
musicais desde compositores eruditos à cultura popular e regional.

Ficha Técnica Clipe
Violino e Voz   - Wesley Santana | Violoncelo - Leone Frazão 
Música e Letra - Sanfona Sentida - Dominguinhos/Anastácia
Arranjo - Wesley Santana  e Leone Frazão
Direção e edição de Imagens - Marcelo Paes de Carvalho
Produção - Valeria Pinheiro / ABCVATA
Apoio Institucional - Vila da Musica através da Secretaria de Cultura 
do Estado do Ceará



Banda Cabaçal dos irmãos Aniceto

Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto é um grupo folclórico e musical 
da cidade do Crato, interior do Ceará.
A denominação cabaçal decorre do fato que antigamente os tambores 
eram confeccionados de pele de bode estirada sobre cabaças.
O grupo foi fundado no século XIX por José Lourenço da Silva, mais 
conhecido como Aniceto. Os descendentes de Aniceto mantêm a 
banda na ativa até hoje.
A Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto surgiu ainda no século XIX, 
tendo como fundador José Lourenço da Silva, o Aniceto. Desde 
então, vem sendo tocada por seus amigos, filhos e netos, todos 
agricultores de Crato. Depois de algumas mudanças em sua 
formação, a banda hoje é mantida por Antônio José Lourenço da 
Silva e Raimundo José da Silva (pifes), Adriano Pereira da Silva, 
filho de Antônio (zabumba), Cícero dos Santos Silva, (caixa), José 
Joval dos Santos Silva (pratos) e José Vicente da Silva, o “Azul” ou 
“Hugue”, que atua como uma espécie de coringa, ou substituto, no 
dizer do Mestre Raimundo, transitando por todos os instrumentos, 
no impedimento de algum dos titulares.
Outra “reserva” envolve os bisnetos do “Véi” Aniceto, que vêm 
participando dos ensaios e algumas apresentações. Adriano 
Aniceto (neto do fundador) conta um pouco dessa saga: “Nossos 

filhos já são suficientes para montar mais de uma bandinha, 
estamos preparando eles”. A estreia da banda Cabaçal dos Irmãos 
Aniceto Mirim aconteceu na Semana do Folclore de 2005, em 
Crato mesmo. A bandinha é formada Gutierrez, Hálisson, Ivanilson, 
João Victor, Marcos e Douglas, a maioria deles filhos do Adriano.
A família descende de índios Cariri. Segundo o jornalista Pablo 
Assumpção, em seu livro “Aniceto - quando os índios dançam” a 
banda cabaçal reúne “atores que desempenham uma performance 
única e que mescla o passo matreiro e intuitivo de cada um com 
modos ancestrais de dançar e imitar animais, aprendidos com as 
gerações indígenas da família. É essa performance que evolui em 
danças e trejeitos bem particulares que os diferencia de qualquer 
outra banda. Uma espécie de ritual secular que apresenta a força 
das coisas inéditas”.
Originária dos terreiros, pés de serra e da periferia do Crato, 
a Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto já alcançou considerável 
projeção regional, nacional e europeia, inclusive brilhando ao lado 
de Hermeto Pascoal e do Quinteto Violado. Em 1998, participou 
de uma temporada de um mês e quatro dias no espetáculo 
“Ciranda dos Homens, Carnaval dos Animais”, do coreógrafo Ivaldo 
Bertazzo, no Teatro do SESC Pompéia (SP).

BANDA CABAÇAL 
DOS IRMÃOS 

ANICETO



Reisado do Mestre Aldenir

Aos pinotes. É assim que José Aldenir Aguiar, o mestre Aldenir, leva 
a vida. Leonino do dia 20 de agosto, completou 86 anos neste 2018 
e  63 desde que aprendeu a fazer reisado. O grupo infantil Reis do 
Congo - como são intitulados todos os grupos fundados por ele -, 
foi criado em 2013 para ensinar a tradição aos pequenos de até 
10 ou 11 anos. Os adultos também aprendem com mestre Aldenir, 
em dois grupos formados por ele no ano passado, um masculino e 
outro feminino. 
“Peço a Deus, todo dia, para me dar saúde para manter esses grupos. 
Aquilo que a gente gosta, a gente faz com tanto amor e o amor 
não é a gente que dá, nem é ninguém. Ele vem saindo de dentro 
da gente. É natural, porque as coisas só prestam se forem assim”, 
ensina mestre Aldenir, debruçado sobre a sacada do primeiro andar 
do Centro de Expansão do Crato. Foi com os braços amparados 
pelo parapeito que dá de frente para a Chapada do Araripe que ele 
preferiu falar sobre ele e seu reisado. 

Um dos mais importantes mestres do reisado no Cariri cearense, 
ele participou da 13ª. edição do Encontro Mestres do Mundo. 
Entre as centenas de mestres que o Ceará guarda, atualmente 65 
recebem o título vitalício de Tesouro Vivo da Cultura, dado pela 
Secretaria da Cultura do Ceará (Secult) por meio de seleção via 
edital. Aldenir é um desses personagens, selecionado na primeira 
edição, em 2004.
Mestre Aldenir nasceu e se criou na roça da Vila Padre Cícero e 
conheceu o reisado por influência de seu tio Chico Mouco. A 
brincadeira de pinotar com os pés, se vestir com indumentária 
cheia de espelhos e segurar uma espada não era aprovada pelos 
pais. “Na minha família não tinha essa tradição. Fui eu mesmo 
que tirei da minha cabeça. Meu pai não queria, nem minha mãe. 
Diziam que aquela brincadeira ia atrapalhar na roça”, narra. Nessa 
brincadeira, já são quase 60 anos dançando e cantando a cultura 
popular do Ceará.

REISADO 
DO MESTRE 

ALDENIR



Sobre o Impacto da modernização

Encenado de 24 de dezembro até seis de janeiro, a tradição 
do reisado compõe o repertório de Festas Jesuínas  faz parte, 
principalmente, da cultura popular nordestina. Pastores e pastoras 
se reúnem para sair cantando e dançando pela cidade ou pela 
comunidade, batendo de porta em porta, até que alguém receba 
a brincadeira . “Mudou muito. Eu tô ajeitando os meninos para ver 
se eles ficam imitando um reisado. Porque o reisado de hoje não é 
mais reisado”, comenta mestre Aldenir. 
Ele percebe os impactos das naturais modificações que a cultura 
popular tradicional sofre com o passar dos anos. “Tem muito 
reisado desmantelado por aí. O reisado é uma coisa linda, linda. 
Mas no que muitas pessoas fazem hoje, um sapateia de um jeito, 
outro sapateia de acolá, o outro pra trás”, conta, enquanto vai 
imitando os passos meio desengonçados que descreve. “Tem 
muita gente que entende o reisado de um modo, mas o reisado 
é uma coisa que eu mesmo não sei dizer o significado. Ele, bem 
feito, é muito bonito”.
Mestre Aldenir diz não saber o que é o reisado, mas faz uma 
definição da tradição popular que só quem dança há mais de cinco 
décadas consegue traduzir com tamanha doçura. “É uma coisa bem 
cantada, bem dançada, com muita responsabilidade. É uma coisa 
que traz aquela alegria para o povo e fica com a aquela alegria do 
povo pra ele”.



DE OLHO D’ÁGUA
A HORIZONTE

O encontro da musica erudita nascida na Chapada do Cariri 
através dos ensinamentos do Padre Ágio e os grupos tradicionais 
do Cariri Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto e Reisado do Mestre 
Aldenir, inaugura um lugar novo na musica cearense. Nasce uma 
nova dramaturgia, habitada de sonoridades, corpo brincante e 
conteúdo que aos ouvidos trarão contato com a ancestralidade 
e pontes com o futuro.
Esse encontro que conta com a direção musical de André 
Magalhaes, arranjos e dramaturgia de Beto Lemos e Coreografia 
de Valeria Pinheiro, coloca no mercado uma nova forma de 
fruir musica erudita e musica tradicional. “De Olho D’água a 
Horizonte” vem vestido de ancestralidade, sonoridades colhidas 
na Chapada do Araripe, e um corpo brincante, tão comum 
entre aqueles que fazem os brinquedos populares do Crato tão 
reconhecidos no mundo. 



artistas como Dominguinhos, Mariana Baraj, Lenine, Rumpillezz, 
Houria Aichi, Grupos tradicionais da Coréia, Alceu Valenç,a 
Egberto Gismont, Paulinho da Viola, América Contemporânea, 
Gilberto Gil, Naná Vasconcelos, Orquestra Popular de Camera 
entre outros. Com o grupo “Barbatuques”, foi produtor musical 
do CD infantil “Tum Pá”, “O Seguinte é Esse” – (PrÊmio Musica 
Brasileira) , CD AYÚ onde atua como engenheiro de áudio 
do grupo Barbatuques, participou de tournés no Brasil e em 
diferentes países como França, China, Colombia, Portugal, 
Espanha, Líbano, China, Eslovênia, Alemanhã, Austria, Africa do 
Sul, Suíça entre outros. Em moradia no Ceará, realizou projetos 
envolvendo formação de gravação, rádio, música e cinema 
com jovens de uma ONG - Fundação Casa Grande Memorial 
do Homem Kariri voltada à produção de conteúdo histórico, 
onde produziu e dirigiu 2 filmes “A Rua do Védeo”, “Habitar 
no Tempo” e o acervo de programas de rádio “ Ser Tão Cariri”. 
Produziu em terras cearenses, os grupos Dona Zefinha, o livro 
CD “Invocado–um jeito brasileiro de ser musical” de Flávio 
Paiva, Fulô da Aurora e Zabumbeiros Cariris, participou em 
pesquisa junto com a Universidade Federal do Cariri no projeto 
“Ser tão Sertão”, onde visita as culturas tradicionais sertanejas 
do Ceará. Atualmente, morando em Brasília está produzindo a 
pianista Heloísa Fernandes, uma coprodução com a fundação 
“Piano Forte” de Chicago (EUA), “Jogos da Noite” que visita 
o esquecido simbolismo brasileiro, o cantor e pesquisador 
Sapopemba (Alagoas), Marcelo Pretto, Katya Teixeira, Railídia 
Carvalho e para o selo Maracá, “Tenda São José”, registros dos 
toques dos caboclos de Pirapemas (Maranhão). Recentemente 
produziu “Sebatião Biano e esquenta Muié”, um projeto especial 
com musicas e causos da vida de Sebastião (PE) indicado a 
melhor album no “Prêmio da Música Brasileira 2016”. 

Dramaturgia e arrajos –  Beto lemos 

Compositor, arranjador e multi-instrumentista, teve sua 
iniciação como rabequeiro, com grupos de tradição   popular 
da região do Cariri cearense, como reisado e guerreiro, além 
de ter feito parte da Cia. Carroça de Mamulengos grupo 
no qual foi instrumentista e também diretor musical dos 
trabalhos Felinda e Pano de Roda, e com o qual participou de 
vários projetos como o FIT (Festival Internacional de Teatro), 
FILO (Festival Internacional de Londrina), Palco Giratório (SESC, 
2007) e o Ano do Brasil na França (2005). Desde 2008 reside no 
Rio de Janeiro, onde, dentre vários trabalhos, integrou a Itiberê 
Orquestra Família e fez parte da banda da cantora Clarice 
Falcão. É premiado pela APTR na categoria Especial de Teatro 
pela direção musical do espetáculo Kabul do Grupo AMOK, 
para o qual dirigiu musicalmente, ainda, Agreste. Atualmente, 
além de seu trabalho como solista, integra o grupo Terreirada 
Cearense e as bandas do musical Gonzagão, a Lenda, de João 
Falcão, e A Ópera do Malandro, de Chico Buarque, da qual é 
também diretor musical e arranjador.

Direção Musical  – André Magalhães

André Magalhães é músico, baterista, percussionista, 
produtor musical e cultural, pesquisador de cultura tradicional 
e engenheiro de áudio. Foi proprietário do Estúdio Zabumba 
(SP) por 15 anos, gravou centenas de Cds e produziu artistas 
como A Barca, Projeto “Turista Aprendiz”, “Orquestra 
Mediterrânea”, Barbatuques e “PontoBR” (Prêmio da Música 
Brasileira 2012), entre outros. Na música instrumental, 
participou do grupo “Aquilo del Nisso”, 5 discos dividindo 
gravações com Naná Vasconcelos, Dominguinhos, Nathan 
Marques e Chico César com duas indicações como melhor 
grupo instrumental no Prêmio da Música Brasileira. Registrou 
os povos indígenas “Guarani”, “Kariri Xocó” e “Timbira”. Atuou 
no projeto “Cantos e Imagens da Terra” como produtor de 
gravação visitando 8 estados brasileiros registrando cantos 
de trabalho nas atividades de plantio das comunidades 
sertanejas. Como coordenador e diretor de palco participou 
de eventos nacionais e internacionais como “Mercado 
Cultural Bahia”, “Brasil Rural Contemporâneo”, “Semana da 
Canção Brasileira”, “Mostra SESC Cariri” trabalhando com 



PRODUTORES DE CAMPO
Crato/CE – Valéria Pinheiro
Rio de Janeiro – Ronaldo Tasso
São Paulo – Fernanda Péis
Salvador – Sergio Sobreira
Fortaleza – Valéria Pinheiro

ASSESSORIAS DE IMPRENSA     
Crato/CE – Kamila Rabelo
Rio de Janeiro – Lucia Seixas ou Breno Procópio
São Paulo – Renan Ferreira
Salvador – Wlad ou Helder Gonçalves
Fortaleza – Kamila Rabelo

EQUIPE DE COMUNICAÇÃO 
Gestão Documental e Redes Sociais  – Fábio Viana
Tecnologia  – Daniel Bryan
Redator  – Vinicius Gomes 

EQUIPE AUDIOVISUAL – REGISTROS – TEASERS – DVD
Câmera Captação  – Marcelo Paes de Carvalho, Reginaldo 
Almeida, Luiz Carlos Silva Gadelha, George Andreoni
Som Captação  – Marcelo Paes de Carvalho
Edição  – Incartaz
Roteirista  – Marcelo Paes de Carvalho

EQUIPE TÉCNICA
Técnico de Som – Evanio
Técnico de Luz – Marcos Alexandre
Figurinista – Marina Carleal

FICHA TÉCNICA GERAL

Produção Executiva – Valéria Pinheiro
Audiovisual e Fotografia – Marcelo Paes de Carvalho  (Incartaz)
Gerência Financeira – Mano Granjeiro
Gerência de Comunicação e Identidade Visual – Fábio Viana
Direção Musical – André Magalhães
Dramaturgia – Beto Lemos (a confirmar)
Coreografia – Valéria Pinheiro

GRUPOS ARTÍSTICOS      
• DISTINTO DUO
Violoncelo: Leone Frazão | Violino: Wesley Santana
• QUINTETO VILA
Violino: Fábio Eugênio | Violino: Nielson Medeiros | Viola: 
Marcelo Buggi
Violoncelo: Leone Frazão | Contrabaixo: Wesley Santana
• BANDA CABAÇAL DOS IRMÃOS ANICETO
(06 brincantes)
• REISADO DO MESTRE ALDENIR
(10 brincantes) 


