
 
 
 
 
 
 
 

A força lírica de Paulo Abel 
 
Vou contar de Paulo Abel do Nascimento (1957-1992), como quem conta da vivência que teve 
com um fenômeno da música, sua figura ímpar, seu jeito inconfundível e sua voz preciosa. 
Pretendo com esse singelo memorial semear protonarrativas que possam juntar-se a outros 
registros sobre a sua vida e obra, contribuindo de algum modo para o entendimento desse ícone 
do talento e da sensibilidade artística do Ceará; alguém que abraçou a música como matéria viva 
e vibrante da condição humana. 
 
Era a segunda metade do ano de 1976 e eu tinha acabado de me mudar para Fortaleza para 
estudar e trabalhar. Havia passado na seleção da então Escola Técnica Federal do Ceará — 
hoje Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e todos os dias fazia 
a pé o trajeto de um quilômetro entre a pensão do Jacaré, onde eu passara a morar, e a escola, 
numa espécie de cerzidura pessoal dos bairros Benfica e Prado (hoje Gentilândia). Vez por outra, 
acontecia de fazer esse percurso pelas calçadas da avenida Treze de Maio quase lado a lado 
com o Abel, mas não nos conhecíamos. 
 
Um dia eu estava observando a movimentação do pátio da escola, sentado com as costas na 
grade que circundava a piscina, quando notei uma movimentação de pessoas e o Abel fazia 
parte desse grupo. Perguntei a ele o que estava acontecendo e ele me disse que era hora do 
ensaio do coral. Naquele dia, o auditório do andar de cima estava ocupado e eles ensaiariam 
num tipo de sala de audiovisual, com filas bem inclinadas de cadeiras, telão e canhão de luz, 
existente ao lado da sala do CIEE — Centro de Integração Escola e Empresa, onde, por algumas 
horas do dia eu trabalhava como estagiário. 
 
Nesse período, ele estava reativando o coral da Escola Técnica. Fiquei interessado. A música 
sempre estivera presente em minha vida, mas de maneira totalmente intuitiva e como parte 
espontânea do meu viver em Independência, na região dos Inhamuns. Estava em mim pela 
minha admiração pelos cantares de feiras, pelas canções que ouvia no rádio, pelo som dos raros 
elepês que conseguíamos ouvir na casa de amigos que tinham vitrola e também por minha 
atuação como tocador de bumbo na charanga do Ginásio Sant'Ana e pelo ensaio de criação de 
um grupo cover da banda "Secos & Molhados". 
 
Razões para me interessar não faltavam. Então, com cauteloso afastamento, segui a mesma 
direção do grupo e parei nas proximidades da porta. Antes de pedir para entrar na sala, o Abel 
sinalizou para que eu entrasse também. Acompanhei o ensaio. Era todo ouvidos. Naquele 
momento senti de perto a atmosfera de um mundo criado pelo canto coral. No final, ele me 
entregou uma partitura de música sacra, acho que um "Kyrie" do Padre José Maurício Nunes 
Garcia (1767 - 1830) e começou a me ensinar a solfejar. Adorei aquela possibilidade de entoar 
os sons das notas musicais com os seus próprios nomes. Antes, porém, fez questão de me dizer 
que o Padre José Maurício era um dos maiores compositores brasileiros e o mais importante do 
Brasil colonial. 
 
Minha cabeça não sabia o que pensar; eu nem acreditava que iria aprender a solfejar, a entrar 
para o coral e a conhecer e a cantar obras de grandes autores, por mim desconhecidos. Paulo 
Abel causava esse tipo de encanto quando, em uma autenticidade incomum de orientação, 
oferecia oportunidade de aprendizagem e quando colocava em prática o aprendizado. Em uma 
das primeiras vezes que cantei com ele regendo a "Ave Maria" em latim, com arranjo vocal do 
maestro italiano Bonaventura Somma (1893 - 1960), senti o cantar como um ato de saltar com 
luz própria no escuro dentro de si: "Ave Maria / Gratia plena / Dominus Tecum / Dominus Tecum 
/ Benedicta tu / in mulieribus / et benedictus / fructus ventris tui Jesus / Sancta Maria / Mater Dei 
/ Ora pronobis / Ora pronobis peccatoribus / Nunc et in hora / mortis nostrae / Amem". 
 
Quando eu pensava que já tinha visto tudo, o Abel me chama para fazer o solo da música 
"Casinha Pequenina", essa obra-prima do domínio público, da passagem do século XIX para o  

 

 
 

 



 

 
 

 
século XX. Eu não queria, tinha vergonha, mas disse sim e em diversas situações cumpri 
emocionado o papel que ele me ofertou. Mais uma vez o carisma e o comando motivador de 
Paulo Abel me deram ensejo a mais uma experiência de grandeza. Eu, tenor, cantava: "Tu não 
te lembras da casinha pequenina / onde o nosso amor nasceu"; e as sopranos respondiam: "Não 
te, não te lembras / daquele beijo demorado / prolongado / que selou /o nosso amor". Não sei 
traduzir essa sensação em palavras; aquela modinha agitava todas as células do meu corpo, 
todas as minhas frequências de imaginação. 
 
Tudo era criação e recriação em Paulo Abel. Ele inventava os segundos e, se fosse necessário, 
preenchia o tempo com raridades. Certa vez, numa apresentação — que não lembro bem se foi 
na TVE (atual TV Ceará/Cultura) ou na sala do Instituto Goethe, da Casa de Cultura Alemã da 
UFC - abrimos o espetáculo com "Io son Fenice" de Orazio Vecchi (1550 - 1605) e ele 
imediatamente fechou o coro no momento de partida. Alguma voz talvez não estivesse bem 
afinada e ele aproveitou para contar à platéia que aquela era uma peça da renascença italiana, 
inspirada no mito grego da ave de fogo que, ao morrer, renascia das cinzas. E voltamos com a 
carga toda: "Io son fenice / e voi sete la fiamma / Che m’arde a dramma / Mala morte m’è dolce 
si gradita / Che per anco morir ritorno in vita". 
 
Por sua capacidade de simbolização e de dar longevidade ao instante, à mínima, à semínima, 
Abel nos estimulava a fixar referências e a ter segurança em nossas atuações em grupo e 
individual. Cada integrante do nosso coral era alguém; o Carlos Alberto (Einstein), o Paulão, a 
Ivna Bustamantes, a Sandra Fonteles, eu, nós, elas e eles. Cada voz era uma voz; os baixos, os 
tenores, as contraltos, as sopranos não pareciam somente naipes de distintas tessituras vocais, 
mas elementos de comunhão, de paixão pela música e pelo outro. Talvez por isso, quando eu 
estava no coral da ETFC eu me sentia enorme, com um enriquecimento sonoro saído de mim, 
quase como os grafismos de eco nas histórias em quadrinhos. 
 
Abel tinha entrado para o curso de Turismo em 1974, dois anos antes de mim. Ele tinha 19 e eu 
17 anos. Depois que o conheci, aconteceu de os horários de ida para a escola começarem a 
coincidir menos. Ele residia numa das casinhas da rua Caio Carlos, uma perpendicular da rua 
Dom Jerônimo, onde eu morava. Muitas vezes eu pegava um atalho pela rua Padre Francisco 
Pinto, indo até o estádio Presidente Vargas (PV) e, daí, entrava na escola pelo estacionamento. 
Mesmo assim, vez por outra ocorria de irmos juntos e ele comentava inquieto da possibilidade 
de ir embora. Em 1977 foi estudar composição e regência em Curitiba e no ano seguinte partiu 
para Florença. Era audacioso, queria e fazia. Parecia caber em tudo, mas nada lhe era suficiente. 
Queria ser um artista de escala internacional. 
 
Quando ele foi embora eu perdi a vontade de seguir no coral. E olhe que eu gostava do seu 
sucessor, o Prof. Bastos, que era uma pessoa muito correta, muito interessada, com quem eu 
me dava muito bem; mas participar do coral sem o Abel não fazia mais sentido para mim. Tempos 
depois o encontrei em uma festa na rua Tibúrcio Cavalcante, Aldeota, residência da Dona Maria 
Macêdo — que sempre o apoiava. Todo de fraque, mas do mesmo jeito, com os mesmos gestos, 
a mesma voz, o mesmo cantar. Era ele, deslocando realidades, reinventando o cotidiano e 
trabalhando a estética como um campo efetivo e afetivo em que se movimentam os sons que 
ouvimos e sentimos. 
 
Tudo o que aprendi a observar em Paulo Abel passou pela música; como se ele fosse feito de 
música e essa música tivesse ido embora com a sua força lírica. Acho que eu não soube entender 
o quanto ele estava deixando para cada um de nós, para o grupo e para o Ceará como um todo. 
Hoje, olhando para tudo isso, ouvindo o que ficou ressoando em mim, sinto que foi uma vivência 
indispensável ao que sou. Ou seja, ele não tinha levado a música com ele; ela a tinha deixado 
espalhada em cada um de nós. De alguma maneira, preservei aquela ingenuidade como um 
reforço à minha mania de desde criança contar com a música em tudo o que faço. 
 
Depois da sua morte, dediquei a ele a adaptação que fiz de uma música colhida por mim em 
Juazeiro do Padre Cícero, com o Cego Oliveira (1912 - 1997), que intitulei "Serenata" e convidei 
o também extraordinário tenor lírico cearense André Vidal para gravar no meu CD Rolimã 
(Cameratti, 1994): "São tantas coisas neste mundo / Neste mundo / Que eu amei, não deixo não  

   



 

 
 

 
/ Não deixo não (...) Minha gente eu vim de longe / Eu vim de longe / Somente a passear / A 
passear / A um chamado dos amigos / Só se for por um perigo / Eu vou faltar, eu vou faltar / Eu 
sou filho da Europa / Da Europa / Da Europa, um europeu". Ofereci esta música ao Abel, por 
considerar seu enredo e sonoridade uma síntese manifesta do espírito histórico-poético que 
distinguiu a sua vida. 
 
A facilidade de enxergar e expressar beleza nos sentimentos e nas emoções levou Paulo Abel a 
tratar a sua força lírica não somente como testemunho de vida e do viver, mas como uma 
profissão. Dei-me conta disso com mais clareza no dia em que fui ao cinema ver o filme "Ligações 
Perigosas" (EUA, 1988), de Stephen Frears, baseado no romance francês "Les liaisons 
dangereuses", de Pierre Choderlos de Laclos. Ao ver e escutar o filho do seu João e da Dona 
Raimunda brilhando na telona do cine São Luís, vi e ouvi a concretização do sentido presente e 
intenso do canto, que ele tanto nos transmitira. Abel aparece no filme cantando "Ombra mai fu", 
ária criada pelo compositor alemão Händel (1685 - 1759) para soprano castrato, que fala de um 
rei enaltecendo a beleza da sombra de uma árvore. 
 
Ele não foi um artista restrito ao seu tempo nem apenas do seu mundo; a atemporalidade e a 
transterritorialidade eram e são parte do que ele foi e continua sendo. Ele era uma pessoa livre 
do senso comum de espaço e de tempo, de corpo e de fatos, porque não queria significar; ele 
simplesmente significava. Era aquilo, aquela voz natural de castrato; era todo canto, no sentido 
de lugar e do cantar. Com força envolvente, Abel transitava com liberdade entre os autores que 
amava, sobre os quais tinha curiosidade, admiração e sabia transmitir isso a quem com ele se 
relacionasse. Quem o conheceu de perto sabe que ele fazia isso como um menino travesso, 
capaz de brincar de chama que arde em drama e de achar a morte doce, pois, como a fênix de 
Orazio, estava sempre pronto a retornar à vida, a continuar traquinando e cantando cada vez 
mais. 
 
Paulo Abel do Nascimento era mais do que um virtuoso da música, com seu potencial artístico, 
suas habilidades criativas, seu senso de liderança, seu poder motivador e seu alto desempenho 
como regente — atributos que me levaram a admirá-lo. Ele tinha uma curiosidade extrema, uma 
inteligência múltipla, aprendia rápido, processava rápido e sabia transmitir ao grupo com atenção 
às características individuais e coletivas. Agitado, eloquente, exibido, com pensamento criativo 
e aptidão por desafios, ele era precoce em sua capacidade inesgotável de viver música. Viveu e 
morreu pelo impulso da sua força lírica, dando senso de alcance ao real pelas possibilidades do 
canto de oferecer futuro ao tempo. 
 

   


