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UMA CRIAÇÃO MUITO “BIRUTA”: A IMPORTÂNCIA DA BARRACA BIRUTA NO 

CONTEXTO MUSICAL DE FORTALEZA. 

1 
Luisa Helena de Sousa Lopes 

                                                                                                                         

“Eu sei que todos têm uma música que lhe faz bem, que toque no coração e 
que faça tu ir além. Um rap, um hip-hop, um axé ou estilo pop, um pagode, 
um funk, um reggae ou tipo de rock”. 

 (Marcelo D2) 

O trabalho musical de Marcelo D2 reflete bem o processo de criação de um 

lugar, de um sonho, de um espaço musical que me acompanhou por mais de 20 

anos, a barraca Biruta. Há muito, a música faz parte do meu cotidiano. Fui embalada 

por meu pai ao som de Orlando e Roberto Silva, Nelson Gonçalves e Sílvio Caldas. 

As fantasias, festas e um modo criativo de lidar com o mundo me moveram a 

realização de um projeto, que foi a criação da barraca Biruta. Esse artigo foi 

elaborado com intuito de relevar a importância deste espaço musical, abordando a 

importância de um projeto para a juventude de Fortaleza. 

A barraca Biruta - um dos mais conhecidos e badalados espaços culturais de 

Fortaleza - situada na Praia do Futuro, completa sua maior idade neste ano de 2012. 

Em seus 21 anos de nascimento, continua sendo uma referência para a juventude 

de Fortaleza. Surgiu no panorama artístico de uma cidade que tem um povo festivo 

na sua essência, apreciador da boa música, das festas e das comemorações em 

geral. Foi pouco a pouco que a população cearense invadiu as festas e os shows, 

tornando a Biruta um dos lugares mais conhecidos da cidade de Fortaleza.  

A história da Biruta começou em 1990. Nesse ano, eu juntamente com 

Fernando Vilela e Rubens Barrocas discuti a possibilidade de criar um espaço  onde 

as festas e as músicas fossem escolhidas por nós. Fernando Vilela e Rubens 

Barrocas tinham experiência com festas, pois já trabalhavam a algum  tempo 

promovendo  aniversários, eventos e etc. Após uma longa conversa e acordos, 

decidimos abrir uma barraca e,  para a satisfação de todos, surgia ali uma trajetória 

musical de grande importância para a cultura de Fortaleza. 

  

 ____________________ 

1 
Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará (1988); Especializando pela Faculdade Darcy Ribeiro (2012). 
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Dona de um nome sue generes – a escolha foi na verdade uma coincidência - 

casualmente os dois criadores do espaço cultural ao passearem pela orla da Praia 

do Futuro se depararam com uma pequena barraca que tinha o nome biruta. Isso 

chamou atenção imediatamente dos dois, pois soou bem aos ouvidos e se encaixou 

perfeitamente na proposta.  Na verdade, a barraca era de propriedade de um 

aviador aposentado que escolheu o nome com base no aparelho capaz de mostrar a 

direção do vento.  Uma biruta é constituída por um cone de tecido com duas 

aberturas, uma das quais a maior é acoplada a uma camisinha de metal. O sentido 

original foi adaptado ao novo contexto, ou seja, fez-se uma apologia do nome da 

barraca à figura de uma pessoa desligada do mundo real. Deste modo, 

sugestionava-se um espaço que fugiria ao padrão, cumprindo as expectativas de um 

publico mais exigente nos gostos musicais. Assim nasceu a Biruta. O depoimento da 

dentista e antiga frequentadora, Fabiana Azeredo, reflete bem o sentimento dos 

“birutas²”: 

 
 

“Biruta, poeticamente chamada de manga de vento, um cone de duas 
aberturas, onde sua forma de coador de café orienta a decolagem e 
aterrissagem de naves mais afoitas.” Pois bem, foi à barraca de nome Biruta 
que através de sua oferta musical indiscutivelmente excelente, enriqueceu 
desde minha adolescência, minhas escolhas musicais e a de muitos que ali 
frequentavam. O que prevaleceu e o que prevalece até os dias de hoje é a 
sensibilidade dos que fazem a Biruta e dos que a escolhem como um lugar 
único em Fortaleza. A barraca Biruta que resistiu ao modismo musical fugaz 
faz jus ao nome, pois uma biruta feita de lona ou algodão também orienta 
manobras que só podem ser feitas em sentido contrário ao vento. Portanto, 
a Biruta, até os dias de hoje se compromete em relevar o melhor da musica, 
através de sua teimosa opção pela qualidade da cultura musical.  Acredito-
me que, esse desejo se deva aos bons ventos que a biruta filtra, embalados 
pelo canto das sereias que também pleiteiam um lugar nas noites festivas 
que ali acontecem³”. 

 

A isca foi a música, a música nacional, o rock brasileiro, e consequentemente  

vieram estilos diversos, mas cuidadosamente escolhidos com a intenção de mostrar, 

principalmente, o desconhecido, o novo, o antigo, o que fazia sucesso e não fazia 

sucesso nas rádios, a mistura das batidas, os ritmos que surgiam, escolhidos a dedo 

e com a preocupação em apresentar uma nova trilha sonora do mundo, ou seja, com 

__________ 

² Era um tratamento utilizado pelos proprietários aos frequentadores, um tipo de saudação. 

³  Entrevista realizada em 26 de novembro de 2011, arquivo pessoal. 


