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RESUMO

MENEGATTI, Bruno. Soprando a gaita – Banda de Pífanos no sertão baiano. 2012. 160f. 

Dissertação (Mestrado) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2012

Investigação dos conjuntos denominados Bandas de Pífanos ou Zabumbas, atuantes na 

região  do  sertão  baiano,  nas  proximidades  da  cidade  de  Canudos.  Buscamos  as  fontes 

bibliográficas sobre o assunto, destacamos as abordagens acadêmicas e realizamos extensa 

pesquisa de campo na região. Apresentamos um estudo das características ogrnanológicas dos 

conjuntos com dados da nossa pesquisa de campo. Todos os conjuntos pesquisados utilizam o 

aerofone  longitudinal,  a  gaita,  apesar  da  denominação  pífano  também  ser  utilizada. 

Procuramos  a  desambiguação  dos  termos  e  tratamos  das  diferenças  entre  os  aerofones 

transversais,  pifanos,  e  os  longitudinais,  gaitas.  Apresentamos  40  transcrições  musicais 

realizadas  e  um  estudo  das  característica  musicais  dos  grupos  pesquisados.  Analisamos 

aspectos melódicos, harmônicos, formais e os gêneros musicais praticados pelas  Zabumbas 

do sertão baiano.  

Palavras-chave: Banda de Pífanos, Música Tradicional, Etnomusicologia

ABSTRACT

Investigation of the bands called  Bandas de Pífanos or  Zabumbas, operating in the region of Bahia's 

countryside, near the town of Canudos. We draft the academic approaches of the subject, up to now, and present  

a  study  of  the  organological  characteristics  of  the  musical  instruments  based  on  our  field  research  in  the 

countryside of Bahia. All goups researched utilizes the longitudinal aerofone, the gaita, although the designation 

fife also be used. We seek the disambiguation of the terms and studied the differences between the transverse 

aerophones,  fifes,  and the longitudinal,  gaitas. We also presented 40 musical transcriptions and a study of the 

reserched groups` musical caracteristics. Then, we anilysed the melodical, harmonical and forms aspects as well  

the musical genres practiced by the Zabumbas of the countryside of Bahia.

We highlight our experience in field research and present a study of the characteristics of the musical  

band of Bendegó,  from the Canudos Velho village.  We analyze aspects of melodic,  harmonic and cadential 

formula of beginning and termination of transcripts from artists in field research.

Keywords:   Fife band, Traditional music, Ethnomusicology
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INTRODUÇÃO

O impacto e os desdobramentos resultantes de uma experiência nunca podem ser 

totalmente previstos ou planejados. Esta imprevisibilidade a que estamos sujeitos ao realizar 

uma experiência, que para se efetivar necessita de uma postura de abertura ao desconhecido, é 

algo que nos fascina e impulsiona em direção a ela. Tanto mais quando esta mesma 

experiência nos transforma de maneira singular e marcante.

A realização deste trabalho é fruto de uma experiência com uma cultura radicalmente 

diversa da minha. Uma cultura fincada na oralidade, nos valores e nos saberes transmitidos de 

geração em geração, e, sobretudo, na responsabilidade de mantê-los e cultivá-los. Cultura esta 

que, do ponto de vista de um urbano moderno, vem de um lugar quase parado no tempo e no 

espaço, um mito no sertão baiano que encanta e faz calar.

Minha trajetória musical, como de tantos outros colegas, teve início com aulas de 

violão com um professor autodidata, que me ensinava a partir da sua experiência prática. Este 

saber de experiência, que pode ser entendido como a maneira de que vamos respondendo 

àquilo que transcorre na nossa vida e que vai dando sentido aos acontecimentos –  saber na 

prova e pela prova –, é um saber diferente do conhecimento (LARROSA, 2002: 27), 

entendendo o conhecimento como “acumulação progressiva de verdades objetivas que, no 
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entanto, permanecerão externas ao homem” (idem, p. 28).

Um dos objetivos deste trabalho foi realizar o encontro entre os saberes da experiência 

produzidos nas pesquisas em campo, em entrevistas, sessões de construção de instrumentos, 

participação em ensaios e festividades, e o conhecimento gerado pelo trabalho de gabinete do 

pesquisador, transcrevendo o material colhido, refletindo sobre ele e relacionando seu 

conteúdo com as descobertas de outros pesquisadores.

Bandas de Pífanos, Zabumba, Cabaçal, Esquenta-mulher, Banda de couro, Bandinha, 

entre outras denominações, é uma categoria de grupo musical popular, animador tanto das 

festividades religiosas como das profanas e que está ativo sobretudo nos estados do Nordeste 

brasileiro. São agremiações de músicos formados por meio de conhecimentos transmitidos 

oralmente, de geração em geração, séculos a fio.

O recorte temático deste trabalho são as Zabumbas da região interior do estado baiano, 

nas proximidades do munícipio de Canudos, o epicentro e disparador desta pesquisa musical, 

que também passou pelos municípios de Euclides da Cunha, Macururé, Uauá e Banzaê. Os 

conjuntos pesquisados possuem duas características singulares entre os grupos do mesmo 

gênero, (a) a formação com quatro músicos –  dois aerofones longitudinais, gaitas, e dois 

membranofones, zabumba e caixa – e (b) a utilização das mesmas gaitas no lugar dos pífanos, 

tão comuns que chegam a denominar os principais grupos do gênero. Todos os instrumentos 

são artesanais e construídos pelos próprios tocadores, assim como parte do repertório que 

executam.

Paralelamente, em nossas idas a campo e a partir do estudo da etnografia da música 

(SEEGER, 1992: 91), esboçamos a busca de respostas para questões como: quem fez ou faz 

essa música? Que gêneros musicais eles praticam? Em que ocasiões específicas tocam? Quais 

os sistemas sonoros em que se baseiam? Como é transmitida essa tradição?

Outra das nossas metas foi a formação de um corpus com o material musical transcrito 

que sustentasse as análises e fundamentasse a nossa compreensão sobre os conjuntos 

estudados, além de possibilitar uma contextualização mais ampla com outros grupos do 

mesmo gênero. Segundo o etnomusicólogo Mantle Hood, “Um ponto é claro: o tópico do 

estudo no campo da etnomusicologia é a música. Embora possam haver outras abordagens 

[...] o assunto primário do estudo da etnomusicologia é a música” (1971: 3). Compartilhamos 

desta visão e focaremos inicialmente, mas não de maneira excludente, nossa atenção na 

música das Bandas de Pífanos.
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O trabalho está organizado em quatro capítulos, além desta introdução e uma 

conclusão. As transcrições musicais realizadas a partir das gravações em campo integram o 

corpo do trabalho.

No primeiro capítulo – As Bandas de Pífanos – apresentamos um panorama geral com 

dados historiográficos e detalhamento dos estudos já realizados nesta área. Pretendemos 

ajudar a esclarecer as possíveis e prováveis origens das Zabumbas no Nordeste e 

especificamente na Bahia a partir dos registros históricos e da bibliografia recente, as 

influências das matrizes culturais européias (sobretudo ibéricas), indígenas e africanas, e um 

esclarecimento geral sobre os aerofones transversais e longitudinais – gaitas e pífanos.

No segundo capítulo –  Pesquisa de Campo –  apresentamos o relato de nossas 

experiências com o percurso e a descrição do trabalho de campo no sertão baiano. Este 

capítulo contém dados dos conjuntos pesquisados, com o aproveitamento das entrevistas 

transcritas e sumarizadas. Pesquisamos em Canudos e região os seguintes conjuntos: Banda 

de Pífanos de Bendegó, Zabumba Canudense (Canudos), Banda de Pífanos do Raso da 

Catarina (Macururé), Banda de Pífanos do Poço dos Vieira, Banda de Pífanos de São 

Paulinho (Uauá), Zabumba Kaimbé, Zabumba Família Barbosa, Zabumba General (Euclides 

da Cunha) e Zabumba Nossa Senhora das Candeias (Banzaê).

O detalhamento do estudo dos instrumentos que compõem os conjuntos pesquisados 

está no terceiro capítulo –  Organologia. Não foi possível realizar um estudo comparativo 

profundo entre o aerofone longitudinal, a gaita, e o aerofone transversal, o pífano, portanto 

detivemos nossos estudos sobre os primeiros e seus aspectos de afinação e tamanho das 

flautas. Este capítulo também contém um estudo dos instrumentos de couro –  caixa e 

zabumba – com transcrições das linhas rítmicas.

Finalmente, no quarto capítulo – Transcrições e análises musicais – apresentamos as 

transcrições musicais realizadas e a análise musical. Foram realizadas cerca de 40 transcrições 

dentre um repertório de 200 músicas gravadas de 9 conjuntos pesquisados. As transcrições 

pretenderam trazer à tona elementos pertinentes, tais como estruturações métrica e formal, 

configuração tonal/modal, articulações e ornamentações. Paralelamente, a análise musical 

desse repertório buscou as características formais, constantes melódicas e rítmicas, estrutura 

harmônica e contrapontística, gêneros musicais, parâmetros acústicos e tímbricos e a prática 

improvisatória.
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CAPÍTULO I

1.1 - As Bandas de Pífanos

“Cabe lembrar mais uma vez aqui do que é feita a música brasileira. Embora 
chegada no povo a uma expressão original e étnica, ela provém de fontes estranhas: 
a ameríndia em porcentagem pequena, a africana em porcentagem bem maior; a 
portuguesa em porcentagem vasta. Além disso, a influência espanhola, sobretudo a 
hispanoamericana do Atlântico (Cuba e Montevidéu, habanera e tango) foi muito 
importante. A influência européia também, não só e principalmente pelas danças 
(valsa, polca, mazurca, schottish) como na formação da modinha.”  (ANDRADE, 
[1928] 2006; 20)

As manifestações de tradição oral no Brasil são excelentes exemplos de como o 

cruzamento entre diversas etnias e culturas – sobretudo de indígenas, portugueses e africanos 

–  resultou no desenvolvimento de formas artísticas peculiares, híbridas e únicas do povo 

brasileiro.

Como frutos dessa cultura miscigenada, podemos citar a manifestação musical do 

Carimbó paraense (BLANCO, 2003: 14, 26) e dos Caboclinhos pernambucanos (SANTOS, 

2007: 2). Também na própria retórica musical é possível reconhecer estes legados, seja na 

maneira de tocar danças de origem européia nas orquestras de Frevo ou nos regionais de 

Choro. Esses, entre outros, são alguns exemplos resultantes dos encontros entre as diversas 

culturas em nossa história.
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Os conjuntos instrumentais conhecidos genericamente pelo nome de Bandas de 

Pífanos são encontrados, sobretudo, nos interiores dos estados nordestinos, norte de Minas 

Gerais, norte de Goiás e até em São Paulo (dado que a Banda de Pífanos de Caruaru, 

considerada uma das principais expoentes deste gênero musical, reside na capital desde a 

década de 80). Atualmente há grupos em atividade por quase todos os estados do Nordeste – 

principalmente nos interiores de Alagoas, Sergipe, Bahia, Pernambuco, Paraíba e Ceará. 

Levantamentos realizados na década de 70 notificavam 45 grupos atuantes no estado de 

Alagoas, em 96 municípios, e 81 grupos em 74 municípios do estado do Sergipe. Estudos 

mais recentes, como o Mapa Alagoano do Folclore de 2001, identificaram um aumento no 

número de Bandas de Pífano, somando 62 grupos (ROCHA, 2002: 33). Na Paraíba, o Projeto 

Cabaçal, realizado recentemente, mapeou e organizou material sobre as bandas em atuação 

em diversos municípios do sertão do estado.

As bandas são formadas por músicos populares que, em sua grande maioria, 

sobrevivem da agricultura, são autodidatas e artesões dos próprios instrumentos e canções. 

Essas são interpretadas por duas flautas (pífanos ou gaitas) e percussão (caixa, zabumba, 

surdo e pratos). Os conjuntos são conhecidos como “Banda de Pífano”, “Banda Cabaçal”, 

“Zabumba”, “Esquenta-mulher”, entre outras denominações, variáveis de acordo com a região 

geográfica.2 São dos mais representativos da música popular, levando-se em conta que trata-se 

de um conjunto de músicos populares dedicados à realização de música puramente 

instrumental (BRAUNWIESER, 1946: 602).

“A Banda de Pífanos (ou de Pife na pronúncia popular) é sem dúvida o conjunto 
musical mais antigo e característico da tradição popular nordestina. Fato a se 
destacar é o de ela ser um grupo de música puramente instrumental, raramente 
acompanhado de cantoria, e compõe, junto com os grupos de choros da cidade, o 
panorama da música instrumental brasileira de tradição oral”.
 (IKEDA, A. T, DIAS, P. e CARVALHO, S, [2009]
 http://www.cachuera.org.br/escritos.

Esta formação musical, considerando as ligeiras adaptações regionais na configuração 

instrumental, tem como principal função social a atividade de animadores das festividades, 

religiosas ou não, executando um repertório de peças autorais e de diversos estilos populares e 

até dos mais recentes sucessos da música comercial e midiática.

2 Para detalhamento das nomenclaturas e as suas ocorrências geográficas ver GUERRA-PEIXE, [1970] 2007: 91 
e ROCHA, 2002: 28.

http://www.cachuera.org.br/escritos
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1.2 – As influências portuguesas – Bombos e Zés-pereiras

É sabido que a reunião de instrumentos de sopro e percussão é bastante antiga e 

recorrente na história da música. Desde o século XIV os pífanos estão associados a caixas 

claras, no contexto da música militar (SADIE, 1994: 725). Na música portuguesa, segundo 

Lopes Dias, há os conjuntos denominados “Bombos”, formados por instrumentos de 

percussão e por um pífaro3, e que alguns estudiosos consideram como possíveis origens para 

as bandas de pífanos (CASCUDO, 1999: 177).

Nos trabalhos etnográficos empreendidos por Michel Giacometti em diversas regiões 

de Portugal, nas décadas de 60 a 80, foram registrados conjuntos de Bombos. Na sua série de 

vídeos etnográficos O povo que canta há um trecho intitulado Moda do Bombo – Lavacolhos 

que apresenta um conjunto de Bombo da região de Lavacolhos, freguesia de Fundão e 

município de Castelo-Branco. O conjunto constitui-se de 3 bombos, tambores graves 

semelhantes à nossa zabumba, 2 caixas e uma flauta transversal do tipo pífano. O grupo 

realiza uma procissão pelo povoado na qual o flautista, único instrumentista melódico, segue à 

frente da seção rítmica. É notável o predomínio da seção percussiva, não somente em número, 

mas sobretudo pela característica coreográfica que integra a performance dos tocadores de 

bombo, tambor grave que também dá nome ao grupo.

A tradição em Lavacolhos vem sendo mantida e no site da freguesia há uma citação a 

respeito dos Bombos:

“Oriundos da localidade de Lavacolhos, no concelho do Fundão, este grupo 
constituído por três bombos, duas caixas e um pífaro faz parte da nossa mais 
importante cultura popular musical que devemos preservar a todo o custo. Os 
bombos são construídos de forma artesanal com pele de cabra, madeira de castanho, 
zinco e corda e estão associados à região mediterrânea e particularmente às tradições 
pastoris. Os bombos veiculam uma tradição musical ancestral da qual não há 
memória da sua origem. Trata-se de um genuíno saber popular transmitido de 
geração em geração.”4

3 DIAS, Jaime Lopes. A Beira Baixa ao Microfone da Emissora Nacional In: Cascudo, Luís da Câmara, 
Dicionário do Folclore Brasileiro. São Paulo: Ediouro, 1999, p. 177.

A palavra pífaro é sinônimo de pífano. No Dicionário Grove a definição do instrumento aparece na 
palavra pífaro, enquanto pífano é dado como sinônimo. Parece-nos ser incomum o uso da palavra com “r” no 
Brasil, dado que em todos os relatos e materiais encontramos pífano. Ressalvas podem ser feitas para o uso de 
“pifeiro”  indicando o construtor desse instrumento. Entendemos que a ocorrência de pífaro é freqüente em 
Portugal (PINTO, 1997: 564).
4 Disponível em http://www.jf-lavacolhos.pt/portal/v1.0/noticia_iden.asp?id=168). Consultado em 30 de junho 
de 2012. Texto anônimo extraído do programa “Festa da Benção do Gado 2008”. 

http://www.jf-lavacolhos.pt/portal/v1.0/noticia_iden.asp?id=168
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Realmente, há muitas semelhanças entre as nossas Bandas de Pífanos e os Bombos 

portugueses, especialmente na atuação social dos conjuntos, na sua ligação com o mundo 

rural e nos resquícios que representam de um mundo arcaico que sobrevive em algumas 

pequenas localidades do interior dos países.

Porém, a principal diferença está no âmbito musical e organológico. Nas nossas 

Bandas de cá, a constituição dos pares de instrumentos, melódicos e rítmicos, é o que 

caracteriza a sua sonoridade peculiar. Tanto que os pifeiros relutam em se apresentar sem um 

parceiro adequado. A relação de parelha entre as flautas é característica fundamental na 

prática das Bandas de Pífano. Os casos em que uma flauta toca sozinha são considerados 

exceções. No caso da Banda de Pífanos de Caruaru, após o falecimento do pifeiro Benedito 

Biano em 1999, seu irmão Sebastião continuou tocando sem parceiro até o ano de 2011. Foi 

quando o jovem Júnior Caboclo assumiu o lugar de segundo pifeiro para grande satisfação de 

todo o grupo.

1.3 – Pífanos e Gaitas

Sob este título genérico de “Banda de Pífanos”5, encontramos grupos com 

características organológicas distintas. De acordo com a região de determinado conjunto, 

algumas características regionais predominam no resultado musical e influenciam-no.

No caso dos conjuntos que analisaremos nesta pesquisa, há dois aspectos 

organológicos que nos parecem relevantes: a utilização das flautas longitudinais, denominadas 

gaitas, ao invés dos tradicionais pífanos, flautas transversais, e o naipe de percussão formado 

somente por caixa e zabumba, não incluindo par de pratos e surdo, bastante recorrentes nos 

grupos do gênero. Parece-nos que essa configuração instrumental mais enxuta, com 

5 Considerando esta nomenclatura predominante sobre as diversas variantes regionais, tais como Banda Cabaçal, 
Zabumba, Esquenta-mulher, entre outras. Isto se deve, sobretudo, pela projeção alcançada pelo conjunto 
pernambucano Banda de Pífanos de Caruaru a partir da década de 1960 e que está em atividade até hoje. Após 
gravações de discos, envolvimento com os artistas Gilberto Gil e Caetano Veloso e mudança para o Sudeste, o 
grupo se projetou como uma referência muito conhecida neste gênero. Para mais detalhes ver PEDRASSE, C. 
Banda de Pífanos de Caruaru: uma análise musical (Dissertação de mestrado, IA/UNICAMP: 2002) e VELHA, 
C. Significações sociais, culturais e simbólicas na trajetória da Banda de Pífanos de Caruaru e a problemática 
histórica do estudo da cultura de tradição oral no Brasil (1924-2006) (Dissertação de mestrado, FFLCH/USP: 
2008).
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somente quatro músicos, remonta a uma formação anterior e, possivelmente, original desse 

tipo de grupo.

O viajante e naturalista inglês George Gardner (1812-1849) escreveu um livro sobre 

seus cinco anos de viagens pelo interior do Brasil, publicado originalmente em 1846. O autor 

esteve no município cearense do Crato e relatou a sua percepção do último dia de um festejo 

da novena de Nossa Senhora da Conceição. Nesse relato ele menciona de maneira 

depreciativa, e um tanto etnocêntrica, a presença de um conjunto de Zabumba:

“Como me diziam que a última noite era a mais bela de todas, encaminhei-me pelas 
sete horas para a igreja diante da qual grande número de bandeirolas flutuavam em 
mastros e duas grandes fogueiras crepitavam. No terraço em frente do templo, 
ondulava grande massa humana e meia dúzia de soldados disparavam, a espaços, 
seus mosquetes. A pouca distância tocava uma banda de música, dois pífanos e dois 
tambores, música da pior categoria, a correr parelhas com os fogos de artifício então 
exibidos.” (GARDNER, [1846] 1942: 160)

O maestro Martin Braunwieser, que teve contato com conjuntos de Zabumba de 

Pernambuco e da Paraíba durante a Missão de Pesquisas Folclóricas, também nos apresenta a 

configuração instrumental das bandas com apenas 4 músicos:

“Compõe-se o conjunto de quatro instrumentos: dois pifes e dois zabumbas.[...] 
Lugares há em que não existem dois zabumbas; então entra em substituição um tarô 
ou qualquer outro instrumento de percussão, mas nunca vi um instrumento de 
percussão do tipo cabaça. Uma coisa, porém, é certa: todos os tocadores com quem 
falei afirmam que o conjunto deve conter dois pifes e dois zabumbas.” 
(BRAUNWIESER, 1946: 603)

Quanto à definição do aerofone, o autor diz: “Há duas variedades de pife: o que se toca 

de lado, como a flauta e o que se toca para a frente, como a clarineta. A extensão e o timbre 

de ambos, todavia, são os mesmos. Em certos lugares chamam o pife de 'gaita' ”. O autor 

aponta uma certa confusão sobre a definição desse tipo de aerofone, que trataremos de 

maneira mais detalhada no capítulo 3, dedicado às questões de organologia.

Outro pesquisador que se dedicou ao assunto, o maestro e compositor César Guerra-

Peixe, nos apresenta a constituição do conjunto como um quarteto, mas aponta a presença do 

par de pratos em todos os conjuntos de Caruaru. Ele relata esta característica a partir de um 

dado iconográfico interessante, os bonecos de conjunto de Zabumba feitos pelo mestre 

Vitalino (Vitalino Pereira dos Santos, 1909-1963), que não incluíam os pratos:
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“Em princípio, o grupo consta de um quarteto constituído de duas flautas de bambu, 
denominadas pifes (corruptela de pífanos ou pífaros); zabumba; e tarol ou tarô. Em 
Caruaru, à época desta coleta, havia cinco Zabumbas em plena atividade, e em todas 
participava um par de pratos, não obstante Vitalino haver modelado Zabumbas sem 
eles.” (GUERRA-PEIXE, 2007: 91)

Esse acréscimo dos pratos na seção percussiva é uma das influências que as bandas 

marciais, ou filarmônicas, exerceram na prática das Zabumbas. Grande parte dos grupos 

nordestinos que antigamente se apresentavam com apenas 2 aerofones, caixa e zabumba 

passaram a incorporar mais instrumentos na percussão.

Figueiredo Filho, que publica em 1960 um livro intitulado O Folclore no Cariri, conta 

da presença de conjuntos Cabaçais na sua região do interior cearense, em Crato e Juazeiro do 

Norte, além do conhecimento de conjuntos no município de Exu, em Pernambuco. Relata a 

visita de um grupo de Alagoas na sua cidade e descreve-o como “bonito e bem apetrechado 

conjunto que, além dos instrumentos usuais, usava pratos idênticos aos das bandas de música 

comuns”  (FIGUEIREDO FILHO, 1960: 79) [grifo nosso]. E data a introdução da novidade 

dos pratos nos conjuntos de sua região por volta de 1930 como empreendimento do Dr. 

Tomaz Pompeu Filho, que desse modo “obteve melhor efeito na tocata de zabumba-de-couro, 

isso há cerca de 30 anos. A moda, entretanto, não parece ter medrado” (idem). Apesar disso, 

um dos principais conjuntos da região, a Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto, utiliza os pratos 

desde o início de sua formação.6

O etnomusicólogo Tiago de Oliveira Pinto, em um de seus trabalhos acerca desse tipo 

de conjunto, define as bandas-de-pífanos brasileiras como “conjuntos formados por duas 

flautas travessas (ou transversais) e três a quatro instrumentos de percussão” (PINTO, 1997: 

563).

“No Nordeste do Brasil a tradicional banda-de-pífanos compõe-se de um zabumba, 
ou bombo, tambor grande semelhante ao zé-pereira português, uma caixa, ou tarol, 
um par de pratos e necessariamente de dois pífanos. Há bandas que ainda incluem 

6Sobre este conjunto ver MENDES, M. Fé no pife: as flautas de pífano no contexto cultural da banda cabaçal dos 
Irmãos Aniceto (Dissertação de Mestrado, CEART/UDESC: 2012). Este autor nos diz:

“e os pratos são responsáveis, segundo Antônio Aniceto, pelo enfeite, ou seja, pela 
ornamentação na totalidade sonora da banda cabaçal. Em todo o período de campo não presenciei 
formação diferente desta descrita acima [par de pífanos, zabumba, caixa e pratos]. [...] Quando 
presenciei uma novena em homenagem a São José em Exu-PE, notei a ausência dos pratos no grupo, 
mas os integrantes da cabaçal me explicaram que faltava um integrante no grupo e, na falta deste, os 
pratos são suprimidos pela prioridade dos outros instrumentos”.
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mais um tambor cilíndrico, o surdo. Sabe-se que há poucas décadas os pratos não 
faziam parte das bandas; a sua atuação faz lembrar as bandas militares, ou as 
'filarmônicas', de onde certamente provêm.” (PINTO, 1997: 567) [grifo nosso]

Outros autores também reforçam esta influência das filarmônicas sobre os conjuntos 

de Zabumba. No sertão da Paraíba eles permanecem na formação de dois aerofones, caixa e 

zabumba, “mas na maior parte da área onde ocorre a Banda de Pífanos incorpora hoje em dia 

um par de pratos, por influência das bandas de música, e por vezes triângulo, pandeiro e 

outros instrumentos de percussão” (IKEDA, A. T, DIAS, P. e CARVALHO, S. [2009] ). Os 

mesmo autores citam a presença deste “tipo de agrupamento em outros Estados brasileiros – 

Minas Gerais, Goiás e São Paulo – ligado a tradições ou festejos específicos” (idem).

Ainda sobre a formação instrumental, as definições de Mário de Andrade e Câmara 

Cascudo também seguem o mesmo caminho de caracterizar o conjunto em questão como um 

quarteto de dois aerofones e duas percussões. Também acentuam a característica de 

animadores de festividades populares. Suas definições divergem em parte na contextualização 

geográfica. Andrade situa regionalmente o Nordeste como área das bandas, enquanto Cascudo 

indica apenas três estados, Ceará, Paraíba e Pernambuco.

“CABAÇAL (s.f.) – Formação instrumental encontrada no Nordeste, o mesmo que 
música cabaçal, com dois pífanos, um zabumba e uma caixa de guerra. Também 
chamada de 'Música de Coro', é característica das festas populares daquela região, 
lembrando o ruído típico dos batuques e maracatus com sua evolução até o samba, 
coco e baião.” (ANDRADE, 1989: 77)

“CABAÇAL –  Conjunto instrumental de percussão e sopro, tocando marchas, 
galopes, modinhas, rodas e valsas pelos sertões de Pernambuco, Paraíba e Ceará. 
Constituem um cabaçal dois zabumbas, espécies de bombos ou tambores, e dois 
pifes soprados verticalmente (gaita), ou horizontalmente.” (CASCUDO, 2012: 144)

Quando define Esquenta-mulher, que é o nome popular do conjunto em Alagoas, o 

mesmo autor nos diz que o grupo é formado por “dois ou três pifes (flautas) de taquara, uma 

caixa, dois zabumbas (bombos médios), e um par de pratos de metal”  (CASCUDO, 2012: 

284) [grifo nosso]. Essa formação já é mais expandida, pois além dos pratos conta com um 

segundo zabumba que provavelmente é um tambor de aro menor chamado de surdo.7 Em 

relação à atuação do conjunto, diz que ele: “abre obrigatoriamente o desfile da cavalhada, 

tocando também durante a exibição dos quilombos e nalgumas festas do interior” 

7Não é o mesmo surdo de timbre grave, utilizado no samba para marcar o acento no segundo tempo do compasso 
binário. Trata-se de um instrumento intermediário entre a caixa e o zabumba que o executante percute com a 
mão vazia e uma baqueta. 
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(CASCUDO, 2012: 284) [grifo nosso].

Em 1970, quando César Guerra-Peixe publica seu artigo, a área conhecida da presença 

da Zabumba é mais ampla. “Por toda uma área que compreende os estados do Piauí, Ceará, 

Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Pernambuco e pelo menos o norte da Bahia atua uma 

'banda' típica, ou melhor uma orquestra, cuja denominação mais usual é 'Zabumba' ” 

(GUERRA-PEIXE, [1970] 2007: 91). O mesmo autor também cita que assistiu a performance 

de uma banda de Alagoas em 1954, na ocasião da comemoração do quarto centenário da 

cidade de São Paulo, e que este conjunto possuía três pífanos, além da caixa, zabumba e 

surdo. Trata-se de um caso de exceção assim como este descrito por Braunwieser na Missão 

de Pesquisas Folclóricas:

“Há exceções: às vezes falta o segundo pifista – também pifeiro – ou deixa de tocar; 
outras vezes há mais de dois tocadores e todos querem participar: chega a haver seis 
pifistas, três tocando a primeira parte e os outros três, a segunda. Ocasionalmente 
fazem harmonia a três vozes ou dividem o programa entre si: uma peça é executada 
por dois pifistas e a outra pelos restantes.” (BRAUNWIESER, 1946: 602)

Cem melodias folclóricas é a parte artística de uma pesquisa sociológica realizada na 

foz do Rio São Francisco, na cidade de Piaçabuçu, Alagoas, nos anos de 1952 e 53, 

coordenada por Alceu Maynard Araújo:

“O Terno de Música alegra sempre as festas, festanças e festarias do baixo São 
Francisco. Está presente para acompanhar o bailado dos Quilombos, a dança das 
baianas, para tocar 'salvas' nas rezas e acompanhar as procissões do meio rural e 
para os bailes onde não faltam, pois um baiano (baião) ou uma polca tocada por ele, 
todos os presentes dançarão, daí seu apelido de 'esquenta-mulé' ”. (ARAÚJO, A. e 
Jr. ARICÓ, 1957: 103)

No início de nossas pesquisas, chegamos a considerar aspectos que diferenciavam a 

atuação das bandas com pífanos e com gaitas. Tais como uma diferenciação no repertório dos 

conjuntos, pois estes não apresentavam tanta ocorrência de peças características ou 

descritivas. A grande presença desse tipo de peças com imitação de sons de animais e até a 

descrição de pequenos enredos musicais nos conjuntos de pífanos é considerada uma das 

vertentes do repertório das bandas (PINTO, 1997: 567).

Caboré8 é uma das peças autorais do conjunto Banda de Pífanos de Bendegó e leva o 

nome dado pelo sertanejo a uma pequena coruja. É uma das peças características presente no 

8  Esta música está entre as transcrições do quarto capítulo deste trabalho.
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repertório de muitas Bandas de Pífanos na qual um dos pífanos executa variações sobre o 

pedal executado pelo outro pífano, que representa o canto do caboré. Porém, esta música não 

apresenta tão claramente esta referência como as peças de outros conjuntos. Podemos 

observar que as notas repetidas no início da peça podem sugerir o canto do pássaro, mas este 

dado não foi confirmado pelos músicos. 

Contudo, durante a nossa pesquisa de campo encontramos outros conjuntos de gaita 

que tocam peças características, tais como os grupos Zabumba Nossa Senhora das Candeias 

(povoado de Boqueirão em Banzaê/BA) e Zabumba da Família Barbosa (povoado do Muriti 

em Euclides da Cunha/BA). Portanto, a ocorrência de peças características nos conjunto de 

gaita parece ser diminuta, mas existente, e a utilização do aerofone em questão, seja gaita ou 

pífano, não chega a caracterizar uma diferenciação proeminente na atuação das bandas. 

Contudo, salientamos o fato de que os músicos que tocam um dos tipos de aerofone, via de 

regra, não tocam o outro. Há uma especificidade na execução de cada tipo de flauta.

Notificamos a inexistência de estudos específicos sobre conjuntos de gaita, com 

exceção do trabalho da educadora e etnomusicóloga Lydia Hortélio sobre conjuntos na região 

do município baiano de Serrinha. Este trabalho, porém, ainda não foi publicado.

1.4 – Abordagem acadêmica do assunto

Concordamos com MAGALHÃES (2009: 25), que salienta a escassa abordagem deste 

assunto na bibliografia em geral, embora nos últimos quinze anos já seja notável o aumento 

do número de trabalhos acadêmicos dedicados a esta temática: (CAJAZEIRA, 1998); 

(PEDRASSE, 2002); (PIRES, 2005); (VELHA, 2008); (MAGALHÃES, 2009).

O primeiro registro de pesquisa acerca dos conjuntos de zabumba é do maestro 

Martin Braunwieser e foi publicado no Boletim Latino-Americano de Música em abril de 

1944. Resultou da sua observação durante a atuação como técnico musical junto à equipe da 

Missão de Pesquisas Folclóricas, que esteve no Nordeste e Norte do Brasil em 1938. Trata-se 

de um artigo que descreve brevemente as características dos conjuntos, seus instrumentos e a 

atuação das bandas nos contextos em que estão inseridas.
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O primeiro pesquisador a esmiuçar as questões propriamente musicais foi o 

compositor César Guerra-Peixe. Em seu trabalho Zabumba, orquestra nordestina, publicado 

na Revista Brasileira de Folclore em 1970, ele fornece variadas definições a respeito do 

grupo, sua função e repertório, estuda os instrumentos e apresenta um documentário rítmico-

melódico com 19 transcrições musicais do repertório de conjuntos pernambucanos dos 

municípios de Caruaru e Pesqueira.

Registramos também os artigos escritos por Tenório da Rocha e Tiago de Oliveira 

Pinto, Bandas de Pífanos, die Instrumental Ensembles des Nordoestens, no livro Welt Musik: 

Brasilien. Einführung in Musiktraditionen Brasiliens, da editora Schott, de 1986, e, somente 

do segundo autor, As bandas de Pífanos no Brasil: aspectos de organologia, repertório e 

função, publicação portuguesa do Congresso Portugal e o Mundo: o encontro de culturas na 

música, da editora Dom Quixote, de 1997.

Entre os trabalhos acadêmicos sobre o assunto, registramos uma tese de doutorado 

(José Maria Tenório Rocha) e 9 dissertações de mestrado (Regina Cajazeira, Eurides Santos, 

Marco Antonio da Silva Caneca, Hugo Pires, Carlos E. Pedrasse, Cristina E. Velha, Daniel L. 

Magalhães, Celso E. S. Ramos e Elinaldo Braga). Recentemente foi concluído o trabalho de 

Murilo Mendes da UDESC sobre a Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto do Ceará.

Também encontramos registro de dois trabalhos de autores estrangeiros, Larry 

Crook, Focus: Music of Northeast Brazil, de 2005, com um capítulo dedicado às Bandas de 

Pífanos e cantorias de viola, e Regine Algayer-Kauffman, Der Kampf des Hundes mit dem 

Jaguar: bandas de pífanos in Nordostbrasilien, de 1996. Crook também realizou um 

doutorado em 1991 intitulado Zabumba Music from Caruaru, Pernambuco: Musical Style, 

Gender, and the Interpretation of Rural and Urban Worlds, pela University of Texas, Austin.
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CAPÍTULO II

Aquele que prova um grão de semente de 
mostarda, conhece melhor o seu sabor
do que aquele que vê um elefante 
carregado dela. (Provérbio hindu)

2.1 – Pesquisa de campo

Devido à própria natureza desta pesquisa –  na qual um dos principais recursos 

metodológicos é a utilização de fontes orais – a realização de uma pesquisa de campo impõe-

se como um fato imprescindível. Contribui também o entendimento de que esta experiência 

compõe um dos paradigmas da pesquisa etnomusicológica, “conditio sine qua non para o 

labor etnomusicológico a partir da segunda metade do século XX” (PINTO, 2001: 250).

A moderna prática do fieldwork, inaugurada em fins do século XIX por antropólogos 

como Franz Boas e Bronislaw Malinowski, colocou a pesquisa etnográfica em um outro 

patamar. Até este momento era de praxe o pesquisador obter dados importantes para o seu 

trabalho através de terceiros, tais como viajantes, colonizadores e missionários, e havia 

aqueles que se especializavam na coleta de informações. Quando a experiência do 

pesquisador de gabinete se uniu à prática de uma etnografia abrangente e cuidadosa, a 

antropologia modificou-se radicalmente.
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A viagem de trabalho em campo ocorreu entre os dias 02 e 23 de fevereiro de 2011. 

Nosso objetivo foi realizar o levantamento de materiais para futuras análises, tais como o 

registro de gravações de áudio e vídeo dos conjuntos e entrevistas com os integrantes das 

bandas, além de experienciar o modo de vida e o cotidiano dos músicos e da comunidade na 

qual eles estão inseridos.

2.2 – Canudos: contexto social e geográfico

O município de Canudos, no sertão da Bahia, apesar de lendário por ter sediado o 

conflito armado entre os sertanejos defensores de Antônio Conselheiro e o exército 

republicano, também é berço de uma cultura genuinamente popular.

Canudos situa-se na região conhecida como Polígono das Secas, nordeste do estado da 

Bahia, e limita-se a leste com o município de Jeremoabo, a oeste com Uauá, ao norte com 

Macururé e ao sul com Euclides da Cunha. Possui uma área de 3.210,297 km², está a 402 

metros de altitude e distante 410 km da capital Salvador9. Segundo dados de 2010, a 

população estimada era de 15.732 habitantes, sendo 8.698 na área urbana e 7.034 na área 

rural. A região é banhada pelo Rio Vaza-Barris, que, segundo as palavras de Euclides da 

Cunha, constituía “uma fantasia de cartógrafos [...] o rabisco de um rio problemático”10, 

referindo-se ao trecho desde Jeremoabo até as cabeceiras.

“As terras  do atual  Município pertenciam à  antiga  fazenda de criação  de  gado, 
Fazenda Canudos,  pertencente à  família  de Garcia dÁvila.  Em 1890,  a  Fazenda 
Canudos foi abandonada até que, Antonio Conselheiro passa a frequenta-la nas suas 
andanças e peregrinações. Nela fundou o Arraial Belo Monte, mais conhecido como 
Canudos, palco de uma guerra sangrenta - Guerra dos Canudos - que uniu ódio, 
religiosidade e misticismo, abalando o sertão baiano, com reflexos na República. Em 
1985, foi elevado à categoria de município, desmembrado de Euclides da Cunha.”
(NETO, João Caldas. Em http://www.ibge.gov.br/cidadesat/link.php?uf=ba)

A 26 km da atual cidade de Canudos encontra-se a Vila de Canudos Velho, na margem 

do açude chamado Cocorobó, uma obra empreendida pelo Departamento Nacional de Obras 

Contra a Seca, concluída em 1969 e que represou 243 milhões de m3 de água do Vaza-Barris, 

submergindo os restos do antigo arraial de Canudos. A Vila conta com aproximadamente 400 

habitantes e, entre eles, descendentes dos sertanejos que participaram da Guerra de Canudos. 

9 Dados coletados no site da Superintendência de Estudos Sociais e Econômicos da Bahia 
http://www.sei.ba.gov.br/ e no site do IBGE http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=ba#
10 Cunha, Euclides da. Os Sertões, p. 17

http://www.sei.ba.gov.br/
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A principal atividade econômica é a pesca e a criação de animais. Este pequeno vilarejo é 

fonte de uma prática musical tradicionalmente enraizada na cultura popular brasileira: a 

tradição das Zabumbas.

Imagem 1: Localização geográfica do município de Canudos no Estado da Bahia. (Fonte: Wikipédia)

Localidades próximas de Canudos Velho também cultivam esta prática cultural, tais 

como o município de Uauá, distante 48 km a oeste, município de Macururé, distante 57 km ao 

norte, Euclides da Cunha, distante 70 km ao sul, e Banzaê, distante aproximadamente 120 km 

a sudeste.

2.3 – Antecedentes da pesquisa de campo

O nosso conhecimento das Bandas de Pífanos em Canudos data de 2007. Foi quando 

passamos pelo povoado de Canudos Velho pela primeira vez e conhecemos os músicos locais, 

principalmente a Banda de Pífanos de Bendegó, que faz parte deste trabalho. Após este 
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primeiro contato, retornamos em outras ocasiões ao povoado e, como fruto destes encontros, 

iniciamos a pesquisa de iniciação científica intitulada Banda de Pífanos de Bendegó: uma 

abordagem etnomusicológica, que obteve auxílio da FAPESP e foi concluída em maio de 

2009.

Neste mesmo ano participamos do evento IX Encontro de Bandas de Pífanos do 

Sertão de Canudos, realizado entre 22 e 24 de maio no povoado de Canudos Velho. Nesta 

ocasião tomamos conhecimento da vitalidade desta manifestação da cultura popular, presente 

em diversas cidades no entorno de Canudos, e realizamos um primeiro contato com todos os 

conjuntos presentes.

Além disso, uma parte das gravações e entrevistas deste trabalho já havia sido feita em 

fevereiro de 2010, ainda antes do início do curso do mestrado, aproveitando uma estada na 

região. Naquela ocasião trabalhamos com os conjuntos Banda de Pífanos de Bendegó, do 

povoado de Canudos Velho, e Zabumba Canudense, da cidade de Canudos.

Portanto, o propósito inicial desta última ida a campo era completar os estudos 

necessários para a pesquisa sobre Bandas de Pífanos da região de Canudos, realizando a 

gravação e entrevista com quatro conjuntos residentes em três municípios próximos de 

Canudos Velho. No total, a pesquisa incluiu seis grupos musicais da mesma região geográfica:

• Banda de Pífanos de Poço dos Vieira (povoado de Poço dos Vieira, município de 

Uauá)

• Banda de Pífanos de São Paulinho (povoado de São Paulinho, município de Uauá)

• Banda de Pífanos do Raso da Catarina (povoado de São Francisco, município de 

Macururé)

• Banda de Pífanos dos Índios Kiriri de Mirandela (povoado de Mirandela, município 

de Banzaê)

• Banda de Pífanos Zabumba Canudense (Município de Canudos)

• Banda de Pífanos de Bendegó (povoado de Canudos Velho, município de Canudos)

Além da proximidade geográfica, os conjuntos citados apresentam outros aspectos em 

comum: a unidade musical no que se refere aos aspectos organológicos, a mesma função 

social atuando em festividades nas suas comunidades, e semelhanças no repertório executado. 

Contudo, certamente diferem em muitos outros aspectos que serão contemplados pela 

pesquisa de campo e pelo trabalho analítico e comparativo.
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2.4 – Pesquisa de campo em Canudos e região

Durante os dias 02 e 06 de fevereiro, estivemos no povoado de Canudos Velho. O 

acesso é possível pela rodovia federal BR-116 e optamos por realizar o percurso com um 

carro alugado em Salvador. A logística da viagem –  levando em conta a quantidade de 

deslocamentos necessários e os equipamentos para gravação que foram levados – tornaria a 

viagem de ônibus praticamente inviável ou muito mais prolongada e morosa. Não há 

abundância de transportes coletivos disponíveis até todos os povoados do sertão. Muitos 

trajetos são feitos em estradas não pavimentadas e por veículos não regulares, organizados por 

particulares e que operam como alternativa à falta de um sistema de transporte coletivo 

eficiente.

Imagem 2: mapa do sertão de Canudos com as cidades e povoados visitados.
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Canudos Velho não possui nenhuma estrutura hoteleira e a hospedagem foi feita na 

casa dos próprios moradores. O contato telefônico é possível apenas por um aparelho de 

telefone público, que freqüentemente está quebrado, e há um sinal fraco de somente uma 

operadora de celular. Frente a tantas dificuldades, é importantíssimo ressaltar que as 

experiências anteriores no povoado foram essenciais para a realização da pesquisa de campo. 

Além disso, as visitas anteriores ao local serviram como preparação para que esta nova visita 

pudesse ser programada e organizada com maior eficiência.

A escolha do povoado de Canudos Velho como ponto inicial da viagem ocorreu pelos 

seguintes motivos: o povoado é um ponto mais central entre os outros locais que iríamos 

visitar e os nossos amigos e conhecidos canudenses nos acompanharam como guias de 

viagem. 

Nos primeiros quatro dias de viagem, buscamos realizar os contatos com todos os 

envolvidos na pesquisa, agendando as datas das gravações e entrevistas. Muitos números de 

telefone necessários foram obtidos com os próprios músicos de Canudos. Enfrentamos 

diversos empecilhos para conseguir realizar os contatos com os músicos, desde problemas 

com números errados, orelhões quebrados e indisponibilidade de datas, que acabaram 

atrasando um pouco o início das gravações.

Porém, o atraso e as dificuldades iniciais nos fizeram descobrir a existência de outros 

conjuntos na região, que alteraram positivamente o percurso da pesquisa de campo. 

Realizamos a gravação com cinco dos seis conjuntos inicialmente programados – apenas não 

foi possível encontrar a Banda de Pífanos dos Índios Kiriri de Mirandela do município de 

Banzaê por falta de tempo. Contudo, mais quatro conjuntos foram incluídos na pesquisa:

• Zabumba da Família Barbora (povoado de Muriti, município de Euclides da Cunha)

• Zabumba Kaimbé (povoado de Massacará, município de Euclides da Cunha)

• Zabumba Nossa Senhora das Candeias (povoado de Boqueirão, município de Banzaê)

• Zabumba General (povoado do General, município de Euclides da Cunha)

Realizamos contato com mais dois conjuntos, Banda de Pífanos de Lagoa do Pires 

(povoado de Lagoa do Pires, município de Uauá) e Banda de Pífanos de Lagoa do Costa 

(povoado de Lagoa do Costa, município de Euclides da Cunha), que aceitaram participar da 

pesquisa, mas também por falta de tempo não foi possível encontrá-los nesta ocasião.

Nossos guias e acompanhantes nas viagens foram os tocadores Olímpio da Silva 

Santos, Antônio da Silva Anselmo “Gobira”, Aluizio da Costa de Jesus, “Branco” e seu irmão 
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Leandro, todos eles de Canudos Velho. Durante as pesquisas em Uauá nosso guia foi o artista 

plástico e animador cultural Gildemar Sena que administra o espaço Toque de Zabumba e 

trabalha há mais de 20 anos com a cultura popular da região de Canudos. Seu trabalho é 

inspirado nas temáticas da Guerra de Canudos, do cangaço e da cultura popular nordestina, 

transformando-as em gravuras, pinturas, poesias, cordéis e documentários. A eles o nosso 

sincero agradecimento.

2.5 – Inventário das Bandas

“Através dos séculos, o relato oral constituíra sempre a maior fonte humana de 
conservação e difusão do saber, o que equivale a dizer a maior fonte de dados para 
as ciências em geral11”

Extraímos da oralidade as fontes fundamentais desta pesquisa. Entendemos que este 

critério é adequado por se tratar de uma manifestação da tradição oral e pela presença exígua 

de estudos específicos na temática proposta.

Realizamos as gravações em campo com o equipamento da ZOOM modelo H4n. 

Trata-se de um gravador de mão de última geração, equipado com 2 microfones 

condensadores em configuração XY e que grava estéreo em formato wave ou mp3 no cartão 

SD. Também possui duas entradas XLR para microfones externos. Dessa forma é possível 

gravar em 2 canais estéreos. Utilizamos esta última opção anexando dois microfones também 

condensadores modelo C1 da Behringer.

Os espaços utilizados para gravação em campo foram os mais variados, desde a 

própria casa dos tocadores (Uauá, Macururé e Euclides da Cunha), centros culturais 

(Canudos) e uma igreja (Banzaê). Foi preciso adaptar-se às condições acústicas dos ambientes 

para conseguir uma qualidade razoável de gravação. Utilizamos os microfones externos para 

captação das gaitas e os microfones do gravador para captação dos instrumentos de percussão, 

criando dois canais estéreos. Foi impossível evitar vazamento de sinais em ambos os canais 

devido às condições de gravação em campo, porém isto não chegou a atrapalhar o resultado 

final dos trabalhos.

Fixamos um valor de R$ 400 para remuneração dos conjuntos pela gravação. Em sua 

11 QUEIROZ, Maria Isaura P. de - apud MEIHY, José Carlos Sebe Bom, 2005 – Manual de História Oral, p. 25.
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grande maioria, os músicos trabalham com agricultura e pequenas criações de animais, de 

modo que não podem abandonar um ou dois dias de trabalho sem prejuízo. Pagamos R$ 100 

para cada músico, que é um valor consideravelmente acima da baixa diária que recebem 

quando passam o dia inteiro tocando nas novenas e festas locais. O valor da diária nessas 

ocasiões varia de R$ 30 a R$ 50 por dia para cada músico.

A escolha do repertório executado ficou preponderantemente a cargo dos músicos e 

somente em alguns casos foi lembrada ou solicitada alguma música específica. Nosso 

objetivo foi captar da maneira mais natural possível a atuação dos conjuntos, apesar de 

levarmos em conta que a própria situação da gravação já rompe, de certo modo, com este 

aspecto de naturalidade desta manifestação. Os músicos estão mais habituados a tocar em 

festas, procissões, ao ar livre e em movimento, e menos em salas fechadas, parados e com 

delimitação dos toques. Algumas músicas podem durar cerca de 10 a 15 min em ocasiões 

festivas, ou até mais. Por conta da gravação as durações ficam na média de 2 a 3 min 

aproximadamente.

A proposta das entrevistas foi registrar os depoimentos dos protagonistas desta 

tradição para conhecer suas histórias de vida, a influência da música nas suas trajetórias, o seu 

aprendizado/ensino nesta tradição e a história do conjunto. Foram estruturadas com perguntas 

abertas e espaço livre para deixar os entrevistados contarem suas histórias e experiências à 

vontade, sem muitas interferências. No geral, as entrevistas foram realizadas no início das 

gravações, antes da execução do repertório. Somadas as entrevistas com os nove conjuntos 

pesquisados totalizamos dez horas e quarenta minutos de gravação. Fizemos um sumário das 

entrevistas e citamos alguns trechos ao longo do texto.12

2.5.1 – Banda de Pífanos de Bendegó

A gravação e a entrevista com a Banda de Pífanos de Bendegó foi realizada em 12 de 

fevereiro de 2010 no espaço Mamede Anselmo do projeto Sons de Canudos. Já realizamos 

pesquisas anteriores sobre este conjunto e, de todos os presentes na pesquisa, é aquele com 

12 Até o momento somente completamos a sumarização da entrevista do conjunto Banda de Pífanos de Bendegó. 
As entrevistas restantes estão sendo transcritas e serão sumarizadas e integradas a este capítulo conforme este 
modelo. 
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que tivemos maior contato etnográfico e musical, como foi descrito anteriormente. No total 

realizamos duas sessões de gravação com aproximadamente 60 minutos cada, uma gravação 

de um show (durante o I Festival Vozes de Mestres em Belo Horizonte) e mais de cinco horas 

de entrevistas em sete experiências em campo.

  

Imagem 3: Banda de Pífanos de Bendegó. Da esq, para dir.: Gilson da Silva Anselmo (zabumba), Olímpio 
da Silva Santos (caixa), Antônio da Silva Anselmo “Gobira” (gaita) e Elias Anselmo de Santana “Bibito” 

(gaita).

Dentro do repertório executado pelo conjunto, encontramos, além das músicas da 

tradição oral e de peças de domínio público, as obras populares de outros compositores, 

especialmente aquelas que obtiveram divulgação massiva pelos meios de comunicação. Entre 

essas podemos citar o baião Paraíba ou a Asa Branca de Luiz Gonzaga, a marchinha 

carnavalesca Jardineira ou o frevo de rua Vassourinhas, a toada caipira Tristeza do Jeca e o 

samba Quem samba fica,  de José Bispo e Tião Motorista que ficou famoso na interpretação 

de Jamelão.

O detalhamento dos aspectos analíticos musicais e as transcrições realizadas estão no 

quarto capítulo deste trabalho. Seguimos com a compilação das entrevistas e dados recolhidos 

em campo.

Antônio da Silva Anselmo, 55, mais conhecido como Mestre Gobira, é músico e 

pescador. Natural de Canudos Velho, é o líder da Banda de Pífanos de Bendegó, na qual, além 
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de tocar a 1ª gaita, é o compositor e o construtor de instrumentos.

A Família Anselmo segue uma tradição musical de pelo menos três gerações. O avô 

do Mestre Gobira, conhecido como “Velho Miguel”, viveu até 113 anos e era tocador de gaita 

e de sanfona de oito baixos. Segundo o relato do entrevistado, o avô estava com nove anos na 

época da Guerra de Canudos e, quando ocorreram os primeiros tiroteios, “Velho Miguel” 

fugiu para um povoado próximo chamado Formosa e só retornou no fim da Guerra, quando 

muitas pessoas foram requisitadas para ajudar a enterrar os corpos do massacre. Seus tios João 

de Miguel, Mamede e Bê eram todos tocadores de gaita, já seu pai Justino era sanfoneiro. A 

sanfona foi o primeiro instrumento de Gobira e o aprendizado da gaita começou aos 18 anos. 

Sobre este processo ele relatou:

“Eu aprendi sozinho. É porque eu sou assim, eu não sei ler, eu não escrevo nada, 
agora faço por memória. Agora eu vou fazendo um pé hoje, outro amanhã, outro 
depois, aí junto tudo, aí eu começo a ensaiar ela, quando ensaio duas, três vezes, 
pronto. É só na memória mesmo.”13

Existiam diversos conjuntos formados pelos tocadores mais antigos, com muitos 

integrantes da família Anselmo. Uma grande parte do repertório do conjunto atual é formada 

por composições dos tocadores mais antigos e peças de domínio público tocadas por eles. 

Confirmando esta tradição oral, Gobira disse: “uns morrendo e os outro ficando, e os outro 

aprendendo, é tudo assim...”.

A Banda de Pífanos de Bendegó foi formada há mais de vinte anos. Recebeu este 

nome por conta da participação em um concurso de bandas que foi realizado no município de 

Uauá. Bendegó também é um povoado da região, que faz parte do município de Canudos e 

fica muito próximo do povoado de Canudos Velho.

“Tem um rapaz que é de Uauá, sabe? A gente foi tocar em Uauá e aí nessa ocasião 
ele deu uma farda pra gente e pôs o nome de “Banda de Pífanos de Bendegó” e aí 
ficou Banda de Pífanos de Bendegó, aí num pode mais tirar. O pessoal aqui não 
gosta não, mas não tem mais jeito, já tá registrado. Antes não tinha nome não. Mas 
aí o cara veio e pois o nome na camisa, Banda de Pífano de Bendegó, e aí registrou, 
botou no CD, pronto, aí não tem como tirar mais não (risos). Mas tá beleza, é tudo 
uma região só, né?”14

Mestre Gobira é casado com Maria Eunice e eles têm oito filhos, cinco homens e três 

mulheres. Com exceção de dois deles, todos moram juntos e os homens seguem o ofício do 

13 Depoimento recolhido durante a pesquisa de campo.
14 Idem.
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pai de pescador e músico.

Considerando as suas duas atuações, Mestre Gobira relatou:

“pra mim é uma coisa só, porque quando não tem onde tocar aí tem minha pescaria, 
né. Faço as minhas duas partes, pesca e se assim tem toque, tem. Encosto a pescaria 
e vou divertir... Mas não dá pra sustentar não. Num dá não porque é meio difícil, não 
é direto. Às vezes nós passa até um mês, dois sem tocá. Aí tem que se virar com a 
pescaria. E às vezes tem mês que a gente trabalha o mês todo, o mês todo fora 
(risos) e a pescaria fica parada. Aí é importante por isso, porque a gente trabalha dos 
dois lados, na pescaria e no toque.”15

A transmissão destas tradições é feita totalmente de maneira oral. É dentro das 

famílias que os mais novos vão aprendendo o ofício dos mais velhos. Esse processo também 

vem ocorrendo na família do Mestre Gobira e seus filhos já montaram uma banda que dá 

continuidade à atividade musical na família, a Banda de Pífanos de Canudos Velho.

Contudo, apesar da continuação da tradição musical já estar garantida, o Mestre 

também lamenta a falta de interesse da comunidade e principalmente dos mais jovens que 

estão fora do círculo familiar. 

“É porque tem meus filhos que já tocam, já caminham bem, já tocam bem, graças a 
Deus. Eles foram aprendendo tudo dentro de casa mesmo, tudo tocando junto. Eles 
todos tiveram interesse, aí eu digo: então a gente vai ter calma aí que eu vou ensinar 
vocês. Gosto de ensinar, mas é porque os meninos aqui não qué não... Todo sábado a 
gente tá fazendo ensaio lá na casa da banda, mas não vai ninguém, só a gente mesmo 
lá. Eu não vô buscá ninguém nos braços, né? A casa tá aí, eu abro, chamo, num vem, 
convido eles pra vim, ninguém qué vim... Não posso fazer nada, né? Se quiser vai lá 
pra ajudar, porque eu ajudo mesmo.”16

O senhor Elias Anselmo de Santana, 64, mais conhecido como Bibito, é músico, 

pescador e agricultor, natural de Canudos Velho. Reside há 19 anos em Barra do Tarrachil, 

norte do estado da Bahia. É o segundo gaiteiro da Banda de Pífanos de Bendegó e um dos 

tocadores mais velhos e experientes.

Bibito contou-nos que iniciou o aprendizado da gaita aos oito anos com seu pai, que 

também era tocador de gaita, João de Miguel, e que “andava mais eles (o pai e os tios) nas 

novenas daqui pra acolá, lá e vai, Cocorobó, Rosário, Bendegó, Uauá, aí nessas regiões curta 

mesmo que eu não tinha idade pra saí pra longe, mas aí fiquei, sempre tocando mais eles”. A 

transmissão da tradição vai acontecendo de maneira natural e orgânica, pela inserção dos mais 

jovens na prática dos mais velhos.

15 Idem.
16 Idem.
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Da mesma forma que Gobira, ele afirmou a tradição musical na família iniciada pelo 

avô “Velho Miguel”, divergindo apenas na idade que o avô tinha na época da guerra, mas 

confirmando ter ele vivido até 113 anos.

“o Véio Miguel morreu com 113 anos, meu avô num sabe?[...] Ele era tocador de 
harmônica, oito baixo, daquela que Landinho toca lá. E o Veio Miguel tinha uma... 
agora ainda era de cadarço... chamava harmônica de cadarço. Ele ficou até com isso 
aqui cortado... não tinha carne, só de tanto ele fazê forró na região... Aí uns 
aprenderam, uns não aprenderam nada, mas o Véio Miguel tocava gaita. Nessa aqui 
em Formosa, Vargem da Ema, aqui em Macururé, nessa região, Rosário, Uauá, 
Canché, Água Branca, Jeremoabo, nessa região tudo eles tocavam. Nessa época que 
pai veio tocava ele mais um irmão, Zé Coelho, um daí de Formosa, mas depois o 
irmão morreu e ele ficou tocando mais Calasança, um veio de Rosário. Depois o 
Calazança morreu e ficou o Joaquim Cassiano, de Joaquim Cassiano ficou um filho 
que chama Zé da Gaita, mas Zé da Gaita foi-se embora pra São Paulo.” 17

Bibito saiu ainda jovem do povoado de Canudos Velho, aos 16 anos “ganhou o 

mundo”  para trabalhar e foi funcionário de várias firmas de construção civil. Retornou ao 

povoado no ano de 64 para 65, mas não permaneceu muito tempo, pois em 69 já estava 

trabalhando em outra firma no povoado de Formosa, localizado a 14 km ao norte de Canudos 

Velho. Com a finalização das obras da barragem do açude de Cocorobó, houve a inundação de 

estradas e foi necessária uma balsa em Canudos para realizar a travessia dos carros. Bibito 

trabalhou na balsa durante pouco mais de um ano, até que se casou, abandonou as firmas e foi 

trabalhar de pescador, ofício que exerce até hoje. Ele também relatou diversos episódios da 

antiga Canudos, ou “Segunda Canudos”, formada após a Guerra, e da construção da obra do 

açude de Cocorobó.

O senhor Olímpio da Silva Santos, 54, é músico e natural de Canudos Velho. O toque 

da zabumba já é uma tradição familiar passada há gerações. Olímpio também toca caixa na 

Banda de Pífanos de Bendegó e é um grande animador das festas em Canudos Velho, tocando 

pandeiro e cantando.

No dia 23 de julho, realizamos uma entrevista de 30 minutos com o percussionista 

Olímpio e registramos os principais toques na zabumba e na caixa. A zabumba tem uma 

trajetória antiga na família de seu Olímpio e, segundo suas palavras,

“A zabumba é o seguinte, a zabumba já vem dos meus bisavôs para avô e passou pra 
pai. E hoje eu peguei a profissão de meu pai, tocador de zabumba. Como toco caixa, 
também pandeiro e depende dos festejos de Santo Antônio de Canudos... É uma 
coisa que é uma tradição, que a gente não pode deixar acabar, que é uma festa 

17 Idem.
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animada que a gente tem aqui no sertão... e hoje eu me acho muito feliz de tá com o 
toque que meu pai tocava...”18

O conjunto possui um produtor, Marcelo Rabelo, que trabalha junto com eles há mais 

de quinze anos. Ele desenvolve há dezoito anos um trabalho de registro e divulgação das 

manifestações da cultura popular através da atividade de produtor musical e documentarista. 

Especificamente em Canudos, ele mantém o projeto “Sons de Canudos”, em atividade há 

treze anos e iniciado quando, em passagem pela região, conheceu a Banda de Pífanos de 

Bendegó. A partir daí se estabeleceu um vínculo ininterrupto de trabalho e amizade que 

resultou na gravação dos três discos do grupo, em diversas viagens para apresentações, na 

conquista de prêmios e reconhecimento, e principalmente na consolidação e amadurecimento 

do trabalho musical.

Infelizmente, a formação atual da banda não é mais a mesma. Um ano depois da 

gravação de campo de 2010, por conta de problemas internos, o tocador Olímpio da Silva 

Santos não toca mais a caixa. No seu lugar assumiu Gildemar da Silva Anselmo, também 

filho de Gobira. O conjunto perde um de seus melhores tocadores e um grande conhecedor da 

tradição de Zabumbas em Canudos.

2.5.2 – Zabumba Canudense

A Zabumba Canudense é o conjunto que anima as festividades dos tradicionais 

festejos de Santo Antônio no município de Canudos. Fazem parte da sua formação atual os 

gaiteiros Antônio Filho do Nascimento, 58, mais conhecido como “Nitinho”, e Zacarias José 

dos Santos, 65, “Caria”, o caixeiro Olímpio da Silva Santos, 54 (irmão de Zacarias, é morador 

do povoado de Canudos Velho e também participa do conjunto Banda de Pífanos de 

Bendegó), e o zabumbeiro Edvaldo Santos dos Santos, 45, “Nininho”  (sobrinho do gaiteiro 

Zacarias).

Todo ano o conjunto atua durante os treze dias do festejo de Santo Antônio de 

Canudos, que acontece do dia 1 a 13 de junho. Durante a entrevista, o tocador Nitinho 

descreveu com detalhes a participação da Zabumba nos festejos.

18 Idem.
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Imagem 4 : Zabumba Canudense. Da esq, para dir.: Antonio Filho do Nascimento “Nitinho” (gaita), Zacarias José do 
Santos “Caria” (gaita), Olímpio da Silva Santos (caixa),  Edvaldo Santos dos Santos “Nininho” (zabumba).

A gravação com o grupo foi realizada no auditório do Memorial Antônio Conselheiro, 

na cidade de Canudos, em 31 de janeiro de 2010. O grupo executou 20 faixas de seu 

repertório, que conta com músicas tradicionais da cultura local, os benditos, marchas, sambas, 

reisado e o típico lundu. Com exceção de três músicas, Asa Branca (Luiz Gonzaga e 

Humberto Teixeira), Jacobina (Valdete) e Pisadinha (Zacarias José dos Santos), todo o 

repertório é de domínio público.

Durante a pesquisa de campo em fevereiro de 2011, retornamos à cidade de Canudos e 

entregamos as cópias das gravações realizadas no ano anterior para os músicos. Foi um 

momento de grande entusiasmo para a Zabumba Canudense, que teve pela primeira vez um 

registro de suas músicas com uma boa qualidade de gravação.

Outra boa notícia que tivemos em Canudos foi o contato com um jovem gaiteiro que 

nos foi apresentado pelo tocador Nitinho. João Alexandre da Silva, de 14 anos, é muito 

talentoso e já está dominando um grande repertório de músicas na gaita. Acompanhou os 

tocadores da Zabumba Canudense substituindo o gaiteiro Caria durante uma novena e está 

tendo orientações de Nitinho para se tornar um sucessor dos tocadores mais velhos na cidade.
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2.5.3 – Zabumba Família Barbosa

Imagem 5: Zabumba Família Barbosa. Da esq, para dir.: Floriano Alves dos Santos “Monico” (gaita), 
Roberto Dantas da Gama (gaita), José Cardoso dos Santos “Zé Zumbi” (caixa), Zacarias Francisco 

Barbosa (zabumba).

“Eu trabalho nesta profissao aqui mas não é entrosado, tenho vontade, mas nunca 
aprendi direito. Essa tradição aqui, quando eu me entendi eu já achei ela, porque me 
pai, meus tios eles já apanharam das mãos de outras pessoas e já tem muitos anos.
[...]  Começei  com  uns  18  anos,  agora  eles  tocavam  esses  instrumentos  e  eu 
assistindo nunca aprendi, mas sempre assobiava a gaita. E chama flauta, mas agora  
botaram esse nome de pife e a zabumba. A gente pois o nome de Barbosa da família, 
a banda de zabumba sempre teve no meio da família, O senhor Monico também é da 
família, é o professor que ensinou pra gente também. O meu pai chamava Firmino 
Francisco Barbosa e era tocador de gaita. Eles e os irmãos, Anjo Barbosa, Joaquim 
Barbosa, Manoel Barbosa, eles sempre corteavam as festas do Massacará quando 
chegava o dia, de ano em ano.” (Depoimento de Zacarias Barbosa, em 12/02/2011)

As festas anuais que comemoram as datas dos santos padroeiros das pequenas 

localidades são aguardadas ansiosamente pelos sertanejos. Assim acontece com o famoso mês 

junino, no qual se comemoram Santo Antônio, São João e São Pedro, e as festas com fogueira 

são celebradas por todo o mês em todo o Nordeste. Num âmbito menor, mais regional, em 

Canudos e região são muito comentadas as festas dos padroeiros.

Assim que chegamos em Canudos Velho começamos a ouvir falar na “Festa do 

Muriti”. Muitos moradores comentavam nas conversas e soubemos que sua data estava 

próxima. Muriti é um pequeno povoado que fica a cerca de 35 km da cidade de Euclides da 
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Cunha, a sudeste de Canudos. O nosso guia de viagem Olímpio conhecia muito bem o local e 

tinha parentes na região. Ao todo, a viagem de Canudos Velho para o Muriti leva cerca de 

duas horas. São aproximadamente 100 km, porém dois terços apenas em estrada asfaltada, a 

BR-116. O terço final de Euclides da Cunha ao povoado do Muriti é feito por estrada de terra 

com muitos buracos e quase nenhuma sinalização.

Chegamos ao Muriti no dia 10 de fevereiro às 13 horas. Era o décimo dia da festa 

conhecida como “Festa dos Velhos em Muriti”. Apesar de serem doze dias de festa, somente 

em dois havia os chamados noiteiros, que organizam as rezas e a procissão do santo até a 

igreja, além de custearam a diária dos tocadores de Zabumba. Chegamos a tempo de 

participar da noite da Família Barbosa, do dia 11. Ainda no dia 10 à noite, a Zabumba da 

Família Barbosa tocou na quadra do povoado e participou da brincadeira do Boi de Araçá.

No dia 12 de fevereiro realizamos a gravação com o conjunto local. Por falta de 

energia elétrica, a gravação não pôde acontecer na Fazenda do seu Domingos, onde estávamos 

hospedados, e o nível de ruído era mínimo. Tivemos que mudar o local da gravação para a 

casa de um dos tocadores, o seu Monico. O conjunto executou 19 toques, entre benditos, 

marchas, valsas, sambas, baião e batuque.

Um aspecto musical que chamou a atenção nesta banda é que foi o primeiro conjunto 

de gaitas com que tivemos contato que executa músicas no modo menor. Os dados musicais 

serão detalhados no capítulo IV, acerca das transcrições musicais e análises, porém, como a 

execução em modo maior é predominante na maioria dos grupos, consideramos importante 

salientá-la aqui. Foram três exemplos no modo menor, duas valsas e uma marcha.

Na entrevista realizada com os integrantes eles revelaram a grande paixão que tem 

pelo conjunto de Zabumba. ”Eu toco isso por amor,  eu gosto eu acho bonito.  Pra mim a 

música mais bonita é isso aqui. Se tiver um grupo trabalhando aqui perto e eu puder eu saio e 

vou junto ver eles tocar”, disse o gaiteiro Roberto Dantas. O caixeiro José disse “To lutando, 

mas to levando acompanhando, nunca tivemos divergência de nada, só alegria, isso pra mim é 

uma felicidade. Eu acho muito saudável e quero bem. E sonho.”

Outro aspecto importante que aconteceu enquanto estivemos no povoado do Muriti foi 

o conhecimento de outros tocadores da região. É muito comum os tocadores dos povoados 

vizinhos participarem dos últimos dias da festa para apoiar a banda principal. Conhecemos os 

conjuntos Zabumba Kaimbé e Zabumba Nossa Senhora das Candeias e aproveitamos para 

agendar com eles a participação na pesquisa.
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2.5.4 – Banda de Pífanos do Raso da Catarina

Imagem 6: Banda de Pífanos do Raso da Catarina. Da esq, para dir.: Olímpio da Silva Santos (zabumba), 
Sidnei Gonçalves dos Santos “Dinho” (caixa), Dernival Alves dos Santos (gaita), Irineu Alves dos Santos 

(gaita).

No dia 13 de fevereiro estivemos no povoado de São Francisco, na cidade de 

Macururé, ao norte de Canudos Velho, para gravar e entrevistar o conjunto Banda de Pífanos 

Raso da Catarina. O nome pelo qual é conhecido o conjunto remete à região próxima do seu 

povoado, a estação ecológica Raso da Catarina. É uma região de baixíssima pluviosidade e 

difícil acesso, que ocupa uma área de 105.282 hectares. Por estas características ficou famosa 

como esconderijo de cangaceiros, inclusive de Lampião e seu bando.

Muitas das músicas executadas pelo conjunto estão marcadas por esta temática do 

cangaço e pelo ritmo do baião, tais como É Lamp e Raso da Catarina, e também pela marcha 

como em Acorda Maria Bonita e Mulher rendeira. Porém, segundo os irmãos gaiteiros Irineu 

e Dernival, o grupo também vem de uma tradição familiar e toca músicas da autoria do seu 

avô Luís. Retirada de Vovô Luis é um destes temas tradicionais.

O conjunto é formado por Irineu Alves dos Santos, 53, na gaita, Dernival Alves dos 

Santos, 43, gaita, e os filhos de Irineu, Sidnei Gonçalves dos Santos (Dinho), 21, na caixa, e 

Sandro Ronne dos Santos, 21, na zabumba. Este último não pôde comparecer no dia da 
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gravação porque estava na cidade de Paulo Afonso e não conseguiria chegar a tempo. Quem 

executou a zabumba na ocasião foi Olímpio da Silva Santos, tocador de Canudos Velho que 

nos acompanhava na viagem.

2.5.5 – Banda de Pífanos do Poço dos Vieira

A cidade de Uauá está localizada 60 km a oeste de Canudos, aproximadamente 50 km 

de Canudos Velho. A cidade é conhecida com a “Capital do Bode”  pela ampla criação de 

caprinos e ovinos. Essas práticas, juntamente com a agricultura familiar de beneficiamento do 

umbu e de outras frutas típicas, formam as principais atividades econômicas da região. Uauá 

possui área de 2.950,274 km² e população de 24.302 habitantes segundo dados do IBGE de 

2010.

Imagem 7: Banda de Pífanos do Poço dos Vieira. Da esq, para dir.: José Carlos Cardoso (gaita), João 
Cardoso (gaita), Aílton Cardoso (caixa), Delmiro Cardoso (zabumba).

No dia 7 de fevereiro estivemos na cidade em busca dos tocadores com objetivo de 

agendar uma data para gravação. Sabíamos da existência de 3 conjuntos em povoados 

vizinhos da cidade e fomos justamente numa segunda-feira, que era o dia da feira local e uma 
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possibilidade grande de encontrar pessoas da zona rural que vêm à área urbana especialmente 

neste dia. Mas não tivemos sorte, percorremos toda a feira e parte da cidade acompanhados de 

nosso guia, o Mestre Gobira de Canudos Velho, e o máximo que obtivemos foi o contato 

telefônico de um dos tocadores da Banda de Pífanos de São Paulinho e do produtor cultural e 

artista plástico Gildemar Sena.

 Após algumas tentativas, conseguimos agendar a visita aos grupos de Uauá para os 

dias 16 e 17 de fevereiro. O primeiro deles foi a Banda de Pífanos do Poço dos Vieira. Poço 

dos Vieira é um povoado localizado a aproximadamente 20 km da área urbana.

O grupo é formado pelos irmãos José Carlos e João Cardoso nas gaitas, o primo Aílton 

Cardoso na caixa e o tio Delmiro Cardoso na zabumba. Tocam juntos desde meados da 

década de 80. Eles executaram um repertório com algumas canções de autores tradicionais de 

Uauá como Auto Barbosa, Cavachão e Ubiratã de Uauá, outras de domínio público e muitas 

composições do seu Luiz de São Paulinho, do qual falaremos em seguida.  E  também 

realizaram uma bonita coreografia com o nome de venda, na qual, durante o toque os músicos 

vão se entrelaçando e combinando movimentos sem parar a música.  

2.5.6 – Banda de Pífanos de São Paulinho

Imagem 8: Banda de Pífanos de São Paulinho. Da esq, para dir.: João Almeida Vieira (gaita), Natanael 
Cardoso dos Santos “Nêgo” (gaita), Ozias Cardoso Trindade (caixa), Ozeas Antônio Cardoso (zabumba).
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No dia 17 de fevereiro fomos ao povoado de São Paulinho, localizado a 40 km da área 

urbana de Uauá, e realizamos a gravação e a entrevista com o conjunto que leva o mesmo 

nome.

 O conjunto é formado por João Almeida Vieira, 38, e Natanael Cardoso dos Santos 

(Nêgo), 41, nas gaitas e pelos irmãos Ozias Cardoso Trindade, 40, e Ozeas Antônio Cardoso, 

51, na caixa e zabumba respectivamente.

Aproximadamente metade do repertório executado pelo conjunto foi de músicas de 

seu Luiz do São Paulinho. Conhecido como Luiz de Zé Lúcio, ele viveu aproximadamente até 

o fim da década de 90 e faleceu com 65 anos de idade. Os músicos relataram que ele era um 

excelente gaiteiro, muito animado e festivo. Ele é autor de muitos toques e em grande parte há 

contrastes dinâmicos, fato que chama muita atenção nos toques dos conjuntos de Uauá.

São Paulinho foi a única localidade em que pudemos observar uma banda mirim em 

atividade. Os jovens têm idade entre 10 e 17 anos. São parentes próximos dos tocadores da 

banda local e estão seguindo os passos dos tocadores mais antigos e naturalmente um dia 

passarão a assumir a função desempenhada por eles. Também gravamos esta banda e 

anexamos uma faixa deles no CD que acompanha este trabalho.19

O método tão comum e corriqueiro para músicos populares de tirar músicas de ouvido 

é a formação e a ferramenta que os integrantes dos conjuntos têm para adquirir o repertório da 

tradição. Contribui para esta aquisição o fato de que eles passam a infância ouvindo este 

repertório, têm um contato cotidiano com as estruturas da manifestação, normalmente 

começam desde pequenos o aprendizado de um instrumento ou de vários e acompanham os 

pais e familiares nas procissões, novenas e apresentações em geral do conjunto.

A ligação natural e visceral com a cultura também se apresenta nos processos de 

descoberta empírica e imitação. Ouvimos muitos relatos de que, quando crianças, os filhos 

dos mestres das bandas acompanhavam os pais tocando em instrumentos como a gaita feita de 

cano de mamona, os tambores feitos com latas, peles de plásticos e amarrados com ligas de 

borracha, e instintivamente já começavam a apropriar-se da cultura. O fato de assumirem o 

lugar dos antigos tocadores nas bandas, ou até de constituírem novas bandas, é só uma 

consequência de um fato espontâneo que assegura a continuidade destas manifestações 

culturais.

19Anexamos um CD contendo faixas selecionadas entre as que foram gravadas durante a pesquisa de campo. 
Uma pequena amostragem, mas que pretende dar um panorama do repertório de cada grupo pesquisado.
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2.5.7 – Zabumba Kaimbé

O povoado de Massacará é umas das vilas mais antigas da Bahia e foi fundado por 

jesuítas em 1639, quando eles construíram a Igreja da Santíssima Trindade de Massacará. Da 

etnia Kaimbé, que habitava toda esta região, ainda hoje são reconhecidas 849 pessoas que 

vivem nessa vila e outros pequenos povoados da região. O território indígena possui área de 

8.020 ha e está a 32 km da cidade de Euclides da Cunha.20

A questão identitária dos atuais Kaimbé pode ser considerada um dos casos de 

reemergência étnica, algo frequente nas populações indígenas do Nordeste do Brasil. Apesar 

destes povos nunca deixarem de reconhecer-se como povos diferenciados, tiveram seu modo 

de vida totalmente alterado, adotando um modo de vida camponês, além de um lapso de 

tempo muito grande até a tentativa de retomada de laços culturais distintivos.

“Como grande parte dos povos indígenas nordestinos, os Kaimbé perderam, nos 
quase quatro séculos de contato com a sociedade nacional, muitos de seus traços 
culturais particulares: a língua, a religião, etc. Vivenciam atualmente um processo de 
"reinvenção" das tradições, como parte de sua estratégia na luta pelo 
reconhecimento legítimo de sua "indianidade", ao mesmo tempo em que buscam 
uma organização política mais eficaz que lhes assegure uma correlação de forças 
favorável nas relações interétnicas.”21

A Zabumba Kaimbé é considerada uma das manifestações culturais centrais dos 

habitantes de Massacará. Realizam as festividades da novena da Santíssima Trindade, além de 

se apresentarem em eventos como a Feira da Cultura Kaimbé.

Atualmente fazem parte do conjunto Paulo Francisco de Jesus, 59, e José de Jesus 

Santos (Zé Batoca), 47, na gaita, Lúcio de Jesus Santos (Bobô), 50, na caixa e Eleutério 

Miranda dos Reis (Liobê), 31, na zabumba.

Havíamos conhecido alguns dos integrantes desse conjunto na Festa do Muriti, que 

fica apenas 7 km distante de Massacará. A Zabumba Kaimbé havia comparecido no último 

dia dos festejos para confraternizar e ajudar a banda local, e foi nessa ocasião que agendamos 

a visita para o dia 18 de fevereiro, quando gravamos a entrevista e os toques do conjunto.

Pelo fato de tratar-se de um território indígena, esperávamos ouvir alguma sonoridade 

20Dados da Fundação Nacional de Saúde, FUNASA de 2008. Retirados do encarte do CD Zabumba Kaimbé.
21Souza, Jorge B. S. - Fazendo a diferença: um estudo da etnicidade entre os kaimbé de Massacará. Dissertação 
de mestrado, UFBA, 1996.
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diferenciada do repertório convencional dos grupos de zabumba, mas os toques foram muito 

semelhantes aos das outras bandas do gênero.

Imagem 9: Zabumba Kaimbé. Da esq, para dir.: Eleutério Miranda dos Reis “Liobê” (zabumba), Lúcio de 
Jesus Santos “Bobô” (caixa), José de Jesus Santos “Zé Batoca“ (gaita), Paulo Francisco de Jesus (gaita).

2.5.8 – Zabumba Nossa Senhora das Candeias

Rufino, o gaiteiro e líder da Zabumba Nossa Senhora das Candeias, esteve presente durante a 

Festa do Muriti e desde o primeiro contato pareceu uma pessoa muito sincera e dedicada ao 

seu ofício. Durante a gravação com o conjunto do Muriti ele também compareceu pois queria 

saber como seria um processo de gravação, para que ele pudesse preparar o seu conjunto.

No dia 19 de fevereiro estávamos no povoado do Boqueirão, município de Banzaê, a 

sudeste de Canudos. O acesso foi feito por estradas de terra passando pelo povoado do Muriti 

e seguindo aproximadamente 20 km. Realizamos a gravação na igreja do povoado e o 

conjunto todo estava uniformizado, ou melhor, “fardado”, como eles dizem. É um mero 

detalhe, mas que demonstrou um interesse da própria banda em realizar o registro, algo que 

nunca tiveram oportunidade de fazer.

Musicalmente também foi um conjunto que apresentou muitos elementos interessantes 

para o trabalho. Tocaram algumas composições próprias, Pisadinha do Boqueirão, de 
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Rufiniano Alves dos Santos, e Marcha de Pedro, do gaiteiro Pedro Xavier de Andrade, 

algumas músicas em modo menor, Assum preto e Xote das meninas, de Luiz Gonzaga, 

elementos diferenciados de percussão no aro, em Lourenço, além do controle da dinâmica e 

uma bela independência da linha das gaitas em A briga do cachorro com a onça.

O conjunto é formado pelos gaiteiros Rufiniano Alves dos Santos, 49, e Pedro Xavier 

de Andrade, 55, pelo caixeiro João Batista Cardoso de Oliveira, 39, e pelo zabumbeiro Paulo 

Xavier de Macedo, 66.

Nesse dia tivemos um contratempo com um dos microfones externos do gravador. Um 

terrível chiado começou a aparecer nas gravações e a atrapalhar todo o trabalho. Tivemos a 

sorte de ter um espaço com boa acústica para realizar a primeira parte da gravação somente 

com os microfones do gravador e a felicidade de encontrar um ótimo técnico de som na 

cidade de Banzaê que resolveu o problema de excesso de cola num dos parafusos do 

microfone, o que dificultava o devido aterramento. Destacamos o notável empenho de 

Rufiniano para o desenvolvimento da pesquisa de campo com o seu conjunto.

Imagem 10: Grupo de Zabumba Nossa Senhora das Candeias. Da esq, para dir.: Paulo Xavier de Macedo (zabumba). 
João Batista Cardoso de Oliveira (caixa), Rufiniano Alves dos Santos (gaita), Pedro Xavier de Andrade (gaita).
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2.5.9 – Zabumba do General

No dia 20 de fevereiro estivemos com o último conjunto que pudemos conhecer nesta 

jornada. Foi a Zabumba do General, que reside no povoado de nome General, 10 km distante 

da cidade de Euclides da Cunha. Esse conjunto nos foi apresentado por um conhecido de 

outro povoado, que gentilmente nos levou até o local e nos apresentou o gaiteiro Otávio.

Os dois gaiteiros Belarmino Felisberto de Santana, 73, e Otávio Felisberto de Santana, 

64, são irmãos e ensinaram o ofício ao sobrinho José Orlando de Jesus Reis, 33, e ao neto 

Leonardo de Santana Reis, 20.

Imagem 11: Zabumba do General. Da esq, para dir.: José Orlando de Jesus Reis (zabumba), Leonardo de 
Santana Reis (caixa), Belarmino Felisberto de Santana “Bêlo” (gaita), Otávio Felisberto de Santana 

(gaita).

O repertório apresentado por eles foi em grande parte de toques de domínio público, 

com destaque para uma execução do Hino Nacional, da marchinha Jardineira, e um toque de 

autoria do caixeiro e também gaiteiro José Orlando, a Marcha corrida. Este conjunto 

apresentou um diferencial nas conduções rítmicas em geral, de modo não observado nos 

outros conjuntos.

Tivemos alguns interlocutores que foram fundamentais para a realização da pesquisa 

de campo. A senhora Madalena, que dedicadamente nos hospedou em sua casa em Canudos 
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Velho, Maria Antônia Travessa, Tom-Tom, Aluizio Costa de Jesus, Branco, e seu irmão 

Leandro que nos acompanharam nas gravações, Olímpio, Gobira, seu Landinho de Canudos 

Velho. Gildemar Sena em Uauá e seu Domingos, no Muriti. A eles o nosso sincero 

agradecimento.

2.6 – Bi-musicalidade e a transmissão da tradição musical

[...]Um indivíduo pode tentar desenvolver seu ouvido musical em um outro sistema 
musical, e com isso ele está desenvolvendo uma outra musicalidade, o que significa 
o exercício de uma competência em uma pedagogia estética sonora particular. O que 
HOOD (1960) chamou de “bi-musicalidade”  começou a apontar nesta direção. [..] 
Ou seja, um indivíduo pode buscar tornar-se nativo de uma comunidade musical 
através de uma autodeterminação em absorver aquela forma particular de 
musicalidade, mas este afinco necessariamente inclui elementos simbólicos que 
coordenam os nexos sócio-culturais da musicalidade: estes fazem parte do pacote 
absorvido pelo estudante. (PIEDADE, 2011: 105)

Outro ponto importante da pesquisa de campo foi a experiência de participar 

musicalmente tocando com as bandas. Em todas as visitas a Canudos Velhos, integramos o 

conjunto executando algumas músicas na viola de arco e na rabeca. Também nos dedicamos 

ao aprendizado da gaita e dos instrumentos de percussão. Esta estratégia de pesquisa de 

campo é recomendada pelo etnomusicólogo Mantle Hood, que coordenou um dos mais 

conhecidos laboratórios práticos de música mundial no final dos anos 60, para ele “as 

propriedades musicais, as suas regras, a percepção de padrões específicos ou os critérios que 

definem toques podem melhor ser estudados através da prática musical (Hood, 1963)”22.

Uma outra experiência vivida por nós em Canudos Velho, ainda no início do mestrado, 

foi o projeto Novos Toques, Novas Sonoridades, contemplado pelo edital Interações Estéticas 

– Residências Arttísticas em Pontos de Cultura 2009, que propôs a troca de experiências entre 

os músicos do grupo Mulungu e os músicos do Ponto de Cultura Sons de Canudos. A 

residência artística realizada entre 25 de novembro e 25 de fevereiro desenvolveu-se 

sobretudo a partir dos diversos ensaios, sessões de construção de instrumentos e momentos de 

improvisação musical que promoveram a troca de conhecimentos com mestres da cultura 

popular e o desenvolvimento da criação musical. Além disso, o projeto também promoveu a 

execução de oficinas de música destinadas a crianças e adolescentes da comunidade de 

Canudos Velho, contribuindo para a transmissão e preservação dos saberes tradicionais.

22 In: PINTO, Tiago de Oliveira, 2001: 256
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Imagem 12: Participação na caixa durante a Festa do Muriti em fevereiro de 2011.

Este trabalho despertou-nos o interesse em aprofundar  nosso entendimento acerca do 

ensino e aprendizado dentro das culturas populares e espaços informais de ensino. Processos 

semelhantes podem ocorrer dentro da cultura popular, seja rural ainda, como no caso de 

Canudos Velho, ou já urbanizada, como os músicos de bandas e corporações marciais, ou 

ainda uma roda de choro, que é o próprio meio de criação e aprendizado dos chorões. Outra 

maneira de perpetuação e transmissão desses saberes é a própria atuação dos pesquisadores 

pelo contato direto nas manifestações e comunidades, com os produtores e praticantes da arte 

popular e de tradição oral,   à  medida que os primeiros realizam uma devolução dos 

conhecimentos na forma de trabalhos acadêmicos e que podem possibilitar recriações e 

apropriações no universo da composição e até da educação.

Em todas as entrevistas realizadas, buscamos investigar de que maneira os músicos 

aprendem e ensinam o seu ofício, a fim de compreender como se dá a transmissão dos saberes 

nesta tradição musical. Em Canudos Velho, especialmente na família do mestre Gobira, temos 

o resultado deste processo que acontece de maneira orgânica e natural.

Tivemos uma dificuldade inicial ao tratar desta questão, pois na maioria dos casos os 

entrevistados respondiam de maneira muito curta e simples. Foi preciso refazer a pergunta e 

tentar outros caminhos para que eles contassem um pouco mais do processo. A inserção deles 

na manifestação é tão arraigada com a própria vida que não há necessidade de refletir sobre a 

questão, é como um fluxo contínuo, um fio que liga o passado sem interrupção.
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Em primeiro lugar, constatamos a importância da herança familiar, da necessidade e 

função deles na manutenção da tradição. “É uma coisa que é uma tradição, que a gente não 

pode deixar acabar”, nas palavras de Olímpio, ou “É família, vai avô, vai avó, às vezes o pai, 

e os filhos ficam. O importante é que passe, que não morra”  como disse o caixeiro 

Raimundinho. Assim como a profissão era transmitida de geração a geração, também essa 

artesania musical é parte desse legado.

Juntamente com essa herança cada membro da tradição carrega um compromisso, 

como nos descreve Gildemar Anselmo, filho do Mestre Gobira, “Enquanto Deus me der vida 

e saúde eu nunca largo de tocar isso daí não, pífano não. Posso largar a sanfona, eu só toco 

mesmo quando eu gosto de brincar um pouquinho, mas gaita eu não paro não.”

Outro aspecto relevante na transmissão é a maneira como ela se dá dentro da própria 

prática e quais as “metodologias”  empregadas, pois, embora ocorra de maneira intuitiva, há 

uma metodologia envolvida. Apontaremos dois procedimentos – o aprendizado pela oitiva – e 

o processo empírico de imitação.

“Eu ficava assim, observando, olhando, como era a primeira e como era a segunda. 
A primeira tem seis dedos né, dos três dedos pra cima pega mais primeira, e dos três 
dedos embaixo pega a segunda. Eu ficava assim olhando, olhando assim e digo 
rapaiz, quando eu via meu pai tocando a primeira, que ele toca na primeira, algumas 
músicas ele toca na segunda, ele alteava, aí o companheiro dele que é o Bibito, 
abaixava. Dá aquele som que é mais grosso, eu digo ôxe, digo a segunda vai ser 
aqui.” 

O método tão comum e corriqueiro para músicos populares de tirar músicas de ouvido 

é a formação e a ferramenta que os integrantes do conjunto têm para adquirir o repertório da 

tradição. Contribui para esta aquisição o fato de que eles passam a infância ouvindo este 

repertório, têm um contato cotidiano com as estruturas da manifestação, normalmente 

começam desde pequenos no aprendizado de um instrumento ou de vários e acompanham os 

pais e familiares nas procissões, novenas e apresentações em geral do conjunto.

A ligação visceral com a  cultura também se apresenta nos processos de descoberta 

empírica e da imitação. Quando crianças os filhos de mestre Gobira acompanhavam a banda 

tocando em instrumentos como a gaita feita de cano de mamona, os tambores feitos com latas, 

peles de plásticos e amarrados com ligas de borracha, e instintivamente já se começavam a se 

apropriar da cultura.

Outra maneira de transmissão dos saberes desta cultura é a recente ocorrência de 

oficinas em municípios e povoados vizinhos. Por conta do prêmio Culturas Populares do 
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Ministério da Cultura, Mestre Gobira pode ensinar para outros jovens o seu conhecimento. O 

produtor Marcelo comentou como ocorrem as oficinas.

“Ele leva o cano. Tem duas etapas, o fabrico e a própria amarração da zabumba. Ele 
desamarra a zabumba toda e ensina a amarrar. Ninguém sabe amarrar uma zabumba. 
Ta amarrada ali, se desamarrar o cara não sabe mais amarrar. Tem um segredo 
aqueles nós, você encourar um instrumento é um segredo. Então ele ensina como 
encourar um instrumento, como fazer uma gaita, e o segundo dia da oficina, são dois 
ou três dias dependendo do rendimento da turma, e o segundo dia é tocar. Primeira e 
segunda, noções de primeira e segunda, e repertório, ensinar algumas músicas. Asa 
Branca, um bendito de Santo Antonio, coisas básicas, um lundu, ritmos que tem que 
saber. Você mora no município, tem que saber tocar um bendito, tem que saber 
acompanhar um santo, levar um santo numa igreja, tem que saber fazer uma venda, 
tem que saber tocar uma Asa Branca, saber tocar um lundu, uma retirada, não é 
impossível. Então sempre tem esses elementos básicos na oficina. Ele passou de ser 
um iniciante a ser um professor.”

Imagem 13: Praticando toques de gaita com os tocadores Gobira e Bibito em Canudos Velho. Fevereiro de 
2010 durante o projeto da Funarte Novos Toques, Novas Sonoridades.
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CAPÍTULO III

3.1 – Organologia

Neste item, abordaremos as questões referentes à organologia nas Bandas de Pífanos 

pesquisadas. Este estudo é parte fundamental em uma pesquisa de caráter etnomusicológico e 

essencial para a compreensão da manifestação artística em questão e de suas especificidades.

Todos os instrumentos utilizados nos conjuntos são artesanais e construídos por 

integrantes ou herdados de outros familiares. Todo conjunto possui algum integrante que mais 

se destaca na artesania e fabricação dos instrumentos como Antonio da Silva Anselmo 

“Mestre Gobira”, na Banda de Pífanos de Bendegó, ou Roberto Dantas Gama na Zabumba da 

Família Barbosa. São eles que fazem os ajustes e reparos necessários nos instrumentos de 

percussão, tais como afinação e amarração, além de construir novos instrumentos, 

principalmente gaitas. Quando não há quem cumpra esta função de artesão dentro do próprio 

conjunto é preciso providenciar alguém de outra localidade. Foi este o caso da Zabumba 

Kaimbé de Massacará que, na ocasião da pesquisa de campo, acabara de receber os 

instrumentos feitos por um artesão da cidade de Ribeira de Pombal, por não ter nenhum 

componente habilitado para construir e reformar os instrumentos. 
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3.1.1 – GAITA 

“Há duas variedades de pife: o que se toca de lado, como a flauta e o que se 
toca para a frente, como a clarineta. A extensão e o timbre de ambos, todavia, são os 
mesmos. Em certos lugares chamam o pife de “gaita”. Sobre o assunto, observei 
certa confusão. O mesmo tocador dá ao instrumento ora um nome, ora outro. Numa 
vila dizem que o pife é tocado de lado e a “gaita” de frente; noutro povoado afirmam 
o contrário.” (BRAUNWIESER, 1946: 604)

O maestro Martin Braunwieser foi o primeiro a se dedicar ao estudo deste tipo de 

música quando conheceu os conjuntos Cabaçais durante a Missão de Pesquisas Folclóricas 

empreendidas pelo Departamento de Cultura de São Paulo em 1938 e idealizadas pelo seu 

então secretário, o escritor e intelectual Mário de Andrade. Porém a confusão entre os 

aerofones e suas nomenclaturas,  às quais alude, ainda é bastante atual.

A gaita é um aerofone longitudinal e recebe o número 421.12 na Sistemática de 

Hornbostel & Sachs23. Possui seis furos na parte anterior para digitação e um furo na parte 

posterior, chamado resposta. Os músicos utilizam os dedos indicador, médio e anular na parte 

posterior e o polegar da mão esquerda ou direita na parte posterior. 

Os instrumentos são construídos de PVC24 atualmente devido à ausência do bambu do 

tipo taboca na região. Sobre a produção da gaita no PVC, Bibito relatou:

“Já é antiga, de muito tempo. Que a gaita de taboca, ela veio acabá a produção de 60 
pra cá. Até 67, mais ou menos, ainda tinha gaita de taboca. Porque mandavam buscá 
em Sergipe, porque por aí pela região não tinha.... Eu alcancei ainda, toquei muito. 
Tinha Zé Bolacha lá de Rosário que ele mandava buscá em Sergipe.. Que a própria 
gaita da taboca, ela só é boa se for regra inteira. Essa daqui é três-quarto, ela não é 
regra inteira que a regra inteira vem pra cinqüenta centímetros, essa é quarenta e 
cinco.”25

São três os tamanhos das gaitas: regra inteira, três quartos e a meia regra. A mais 

utilizada por eles na região é a três quartos. Também encontramos gaitas regra inteira na 

cidade de Canudos na visita ao conjunto Zabumba Canudense. Realizamos a medição de 

alguns exemplares de gaitas da Banda de Pífanos de Bendegó e verificamos que o 

23 Identificação da flauta longitudional na Sistemática de Hornbostel & Sachs segundo PINTO, 2001: 274. 
Sobre a Sistemática - “Enquanto uma classificação procura ordenar os elementos existentes de um 

conjunto de grandezas relacionadas, a sistemática estabelece os critérios em que se encaixam estes elementos, 
formando a priori – e não a posteriori, como a classificação – um quadro total e de validade geral, para todas as 
variantes possíveis, mesmo para aquelas ainda não verificáveis na prática. Foi com este intuito que os 
pesquisadores Hornbostel e Sachs formularam o esboço de uma sistemática dos instrumentos musicais.” 
(PINTO, 2001: 271)
24 Abreviatura de Policloreto de Vinila, polímero plástico.
25 Depoimento coletado durante a pesquisa de campo.
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comprimento do tubo é de 42,5 cm, um pouco abaixo do registrado no depoimento de Bibito.

A embocadura do instrumento é do tipo da flauta de bisel. É obtida através de um 

corte diagonal no qual se encaixa um pequeno pedaço de madeira do tipo umburana (da 

família das burseráceas – Bursera Leptophleos), chamado birro, minuciosamente talhada no 

canivete para se acomodar de maneira justa no cano e permitir a passagem do ar somente por 

um orifício de aproximadamente 2 mm. Após a entrada da coluna de ar no instrumento, ela é 

dividida através da passagem pela janela, abertura em formato hexagonal localizada na parte 

superior da gaita.

Acompanhamos algumas sessões de confecção de gaitas e elas sempre se iniciavam 

pela separação e corte dos canos, seguidas pela marcação dos furos, tendo como base a gaita 

oficial do conjunto. Os canos eram perfurados por um ferro aquecido na brasa e lixados para 

retirar imperfeições. Seguiam-se a confecção da janela e o entalhe e encaixe do birro, um dos 

responsáveis pela afinação do instrumento.  

 
Imagem 14 – Bibito e Gobira, gaiteiros da Banda de Pífanos de Bendegó.
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 Imagem 15 – A gaita vista de cima. A pedaço de umburana encaixado no cano forma o birro.

 

      

Imagem 16 – A janela

Imagem 17: A gaita na visão anterior e posterior
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Imagem 18 – A escala da gaita com aproximaçao da escala temperada

As gaitas da Banda de Pífanos de Bendegó têm afinação de Láb na freqüência de 432 

Hz e extensão de 2 oitavas a partir do láb4. Obviamente os instrumentos não produzem uma 

escala afinada de acordo com o temperamento ocidental. Na medição que realizamos em uma 

das gaitas da Banda de Bendegó com um simples afinador, obtivemos a escala apresentada na 

imagem acima, onde as setas indicam as diferenças de afinação em relação as notas grafadas. 

Na primeira oitava as alterações em cents são diferentes da segunda oitava. As gaitas da 

Zabumba Canudense apresentavam uma fundamental em Sol e as gaitas da Zabumba Família 

Barbosa e da Zabumba General mais grave ainda em Fa#. Destas duas últimas bandas 

obtivemos exemplares das gaitas e realizaremos medições da escala futuramente. 

Imagem 19 – Duas parelhas de gaitas regra inteira, uma de três quartos, e uma meia-regra de taboca 
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O músico que executa a primeira gaita é o responsável pela melodia principal da 

música. A função do 2º gaiteiro é realizar melodias em contraponto à melodia principal, que 

se dão preponderantemente por movimentos paralelos com intervalo de 3ª ou 6ª, sempre 

dentro da escala diatônica. Há ocorrências de contrapontos com movimentos mais livres, bem 

como floreios na melodia também.26 Eventualmente há cruzamentos das vozes e até inversões 

nas linhas das gaitas entre os gaiteiros. Segundo Bibito, “Agora o bom é de dois, que os dois 

entoa melhor, primeira e segunda sai um som mais cheio né?”.  

É relevante a gama de variações que os músicos obtêm considerando que se 

restringem ao campo harmônico de Láb Maior, do qual alternam as funções básicas de tônica, 

subdominante e dominante, e mais raramente utilizando a subdominante relativa.

Notamos uma hipótese relevante que pretendemos aprofundar em uma pesquisa 

posterior e que se refere à afinação e a interpretação da banda de Bendegó. Suas flautas não 

apresentam a “terça neutra”27 constante nos pífanos e estilo da música nordestina, conforme 

estudo do etnomusicólogo Tiago de Oliveira Pinto. O pesquisador aponta:

“Ao estudar a música de pífanos e de pequena gaita dos grupos de caboclinhos de 
Pernambuco e da Paraíba em 1984 e 1985, verifiquei a constância de um elemento 
de afinação destes instrumentos que têm na terça neutra um recurso básico, que 
transcende o puramente estilístico. (..).as bandas de pífano do nordeste, os aboios, as 
trovas dos repentistas, as toadas dos caboclinhos, os forrós de pé-de-serra, todo este 
vasto repertório é caracterizado pela terça neutra.” (PINTO 2001: 242)

Nossa aferição sobre a terça neutra foi feita de maneira oitiva por comparação com 

repertórios que apresentam esta característica. Pretendemos realizar medições acústicas mais 

precisas para poder comprovar o fenômeno da não ocorrência desta característica no conjunto 

pesquisado. Porém, com certeza o nosso objeto de pesquisa apresenta uma particularidade 

organológica que o diferencia dos pesquisados pelo etnomusicólogo. As gaitas da banda de 

Bendegó são instrumentos diferentes das gaitas dos caboclinhos, que possuem apenas quatro 

furos. Também há diferença no material utilizado e na forma de construção da gaita, fatores 

fundamentais para definirem a afinação do instrumento. 

26 As improvisações e ornamentações serão detalhadas no capítulo 7.1
27 Intervalo intermediário entre a terça maior e a terça menor. Em seu artigo Tiago de Oliveira Pinto apresenta a 
medição realizada na escala de alguns pífanos pernambucanos, paraibanos e alagoanos e compara-a com a escala 
temperada. “A remoção das terças maior ou menor das melodias, e a inserção, ao invés delas, da terça neutra, 
toma do repertório nordestino das flautas o jugo dos modos maior ou menor, sem os quais, lembre-se, não 
existiria a música do ocidente, baseada na tonalidade e harmonia funcional.” (PINTO, 2001: 242)
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3.1.2 – CAIXA

Membranofone com formato cilíndrico e recoberto por membranas em ambas as 

extremidades. Diâmetro de 12’ a 14’ polegadas. A pele é de origem animal e a tensão é obtida 

pela amarração de cordas. Para tocá-la, os músicos utilizam duas baquetas de madeira 

chamadas cambitos  na pele superior. Também conhecido como tarol, ou taró.

Quanto à presença da caixa nos conjuntos de pífanos, o maestro Braunwieser nos diz:

“Compõe-se  o conjunto de quatro instrumentos: dois pifes e dois zabumbas. [..] 
Lugares há em que não existem dois zabumbas; então entra em substituição um taró 
ou qualquer outro instrumento de percussão, mas nunca vi um instrumento de 
percussão do tipo cabaça. Uma coisa, porém, é certa: todos os tocadores com quem 
falei afirmam que o conjunto deve conter dois pifes e dois zabumbas.” 
(BRAUNWIESER, 1946: 603)

A caixa integra todos os grupos da região de Canudos e também os conjuntos de 

outras regiões do Nordeste. A ocorrência de  duas zabumbas nos parece pouco provável e, 

mais a frente, quando descreve a atuação de cada um dos instrumentos de couro, o mesmo 

autor citado diz, “No cabaçal usa-se um instrumento grande para marcar principalmente os 

tempos fortes e um menor que toca em geral o ritmo mais movimentado.” (BRAUNWIESER, 

1946: 604), o que nos parece esclarecer a recorrência da caixa e da zabumba. 

Imagem 20  – A caixa e os cambitos da Banda de Pífanos de Bendegó 
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Imagem 21 – A pele superior da caixa da Banda de Pífanos de Bendegó 

Por serem instrumentos artesanais a variação no tamanho e forma é bastante saliente. 

Portanto, é realmente complexo, senão desnecessário, estabelecer dimensões exatas para os 

instrumentos de percussão, nos quais “há grande contraversão sobre o material a ser usado na 

fabricação, sobre o tamanho e sobre a maneira de tocar” (BRAUNWIESER, 1946: 604). 

Na nossa pequisa de campo encontramos caixas pequenas como a utilizada pela 

Zabumba Família Barbosa e caixas grandes e de timbre grave nos dois conjuntos de Uauá, 

Banda de Pífanos de São Paulinho e Banda de Pífanos do Poço dos Vieira.

A grande maioria dos grupos utiliza instrumentos de madeira. Em apenas três, dos 

nove pesquisados, encontramos instrumentos de metal. Na Zabumba General e na Zabumba 

Canudense a caixa e a zabumba são feitas de metal e possuem aros metálicos, e no grupos de 

Canudos um dos músicos, Antônio Filho do Nascimento “Nitinho”, é ferreiro e construiu os 

instrumentos do conjunto. Os intrumentos da Zabumba de Nossa Senhora das Candeias 

possuem apenas aros metálicos, mas a amarração é feita por cordas e o corpo dos 

instrumentos é de madeira. A facilidade dos instrumentos com corpo e aro metálico é que 

simplificam a manutenção e principlamente a afinação das peles de couro.

A predominância do artesanal e rústico sobre industrializado e padronizado é uma 

marca desse tipo de grupo popular. Indo além da questão econômica, a importância do fabrico 

e utilização de matéria-prima local diferencia a singularidade de cada conjunto comparando  a 

uma fanfarra ou banda militar que utilizam instrumentos. “É tudo feito por a gente mesmo. É 

porque a banda foi construída daquele jeito, já é da tradição dela. Tem que ser naqueles 
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movimentos mesmo, daquele material mesmo”, nos disse Mestre Gobira.

 

 

Imagens  22  e  23:  A esquerda  o  caixeiro  José  Cardoso  dos  Santos  “Zé  Zumbi”  da  Zabumba 
Família Barbosa e a direita o caixeiro Ozias Cardoso Trindade da Banda de Pífanos de São Paulinho.

Uma característica importante para o timbre do instrumento é o fio duplo de nylon 

afixado junto a  uma presilha de plástico na pele inferior, de resposta da caixa. Os músicos de 

Canudos Velho caracterizam como “zuadinha” o timbre resultante deste aspecto organológico. 

Esta pequeno detalhe faz a função da esteira, algo típico de uma caixa convencional.

O caixeiro ou tarôsero é o músico mais dedicado na manutenção de uma linha rítmica 

precisa, quase sempre em semicolcheias com acentuações variáveis de acordo com o ritmo em 

questão. O músico utiliza duas baquetas de madeira para os toques da caixa, fazendo-o de 

maneira alternada, porém não o tempo todo. Há diversos momentos em que a divisão entre os 

toques da mão direita e esquerda não são simétricos. 

No início de nossas transcrições, por meio dos vídeos dos tocadores gravados na 

pesquisa de campo, chegamos a diferenciar o toque da mão esquerda e da mão direita 

grafando notas com hastes pra cima e pra baixo. Porém, decidimos abandonar esse 

preciosismo de escrita por entender que o importante é marcar a acentuação da linha rítmica e 
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que as diferentes possibilidades de combinação entre mão direita e mão esquerda são 

peculiaridades de preferência e habilidade dos tocadores, que não interferem decisivamente 

no resultado musical.

Imagem 24: Detalhe da pele inferior da caixa da Banda de Pífanos de Bendegó.

3.1.3 – ZABUMBA

Imagens 25  – A zabumba da Banda de Pífanos de Bendegó com as baquetas, o manzapo e a vareta
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Membranofone com fuste cilíndrico curto e recoberto por membranas em ambas as 

extremidades. Diâmetro acima de 16’ polegadas. Também possui pele de origem animal e 

tensão obtida pela amarração de cordas. Funciona como uma espécie de bumbo e é percutida 

na pele superior com uma baqueta acolchoada (macepa ou manzapo) e na pele inferior por 

uma fina vareta de madeira (vareta ou bacalhau) gerando um contraponto baseado na junção 

de células rítmicas diferenciadas.

“Por via de regra o zabumba é feito a mão e com considerável delicadeza. A 
procura, escolha e preparação do material duram muito tempo e as vezes oferecem 
inúmeras dificuldades. O homem, entretanto, é capaz de fazer e gastar tudo para 
conseguir um bom resultado –  o instrumento é uma paixão.”  (BRAUNWIESER, 
1946: 604)

Por se tratar de um instrumento artesanal, a  zabumba é construída de acordo com a 

possibilidade de se conseguir o material adequado. Isto tem se tornado um grande desafio 

hoje em dia, pois a madeira adequada é cada vez mais escassa.

Em Canudos, as madeiras utilizadas para a confecção da zabumba são a imburana 

(Commiphora leptophloeos) e o mulungu (Erythrina verna). Segundo depoimento do 

percussionista Olimpio, 

“Ah, a zabumba é muito velha. Ela tem 120 anos por aí assim. Que meu pai contava 
que quando ele começou a tocar o pai dele falava pra ele que era instrumento velho. 
Mas só que esses instrumentos, hoje não existe mais, já se acabaram, mas a gente 
conseguiu fazer outros. Que por sinal é muito difícil encontrar um tronco de 
imburana com um tronco de mulungu pra fazer um instrumento desse.”28 

Quanto ao uso da zabumba, os conjuntos da região de Canudos apresentam uma 

diferença no toque da pele inferior. Em geral os zabumbeiros das Bandas de Pífanos de outros 

estados utilizam apenas a baqueta na pele superior no instrumento, extraindo o timbre da pele 

inferior somente com os dedos. “O zabumba dessas bandas [Bandas de Pífanos] não é tocado 

com o bacalhau, mas substituído pelo toque da mão, para abafar o som da menbrana inferior” 

(ROCHA, [s.d]: 44). Já na região de Canudos todos os conjuntos pesquisados fazem uso da 

vareta ou bacalhau. Acreditamos que esse uso constante seja influência da utlização da 

zabumba no forró pé-de-serra, que sempre faz uso do bacalhau, porém salientamos o fato de 

que o instrumento zabumba dos conjuntos pesquisados é sensivelmente diferente do 

instrumento utilizado no forró pé-de-serra. Este último possui um corpo reduzido e diâmetro 
28 Depoimento coletado durante a pesquisa de campo.
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menor, além de possuir aros metálicos para afinação da pele.   

Imagem 26 – A zabumba da Banda de Pífanos de Bendegó

O “zabumbeiro” é o responsável pelo instrumento mais grave e que possui 3 timbres, o 

grave da baqueta na pele superior com a pele solta, o médio-grave da baqueta na pele superior 

tocada no meio e o agudo da vareta de madeira na pele inferior. Com essa possibilidade o 

músico cria um contraponto baseado na junção de células rítmicas com timbres diferenciados. 

Dentro do seu papel na banda, a zabumba comporta uma maior liberdade de variações, como 

as transições rítmicas de um trecho ao outro da música.

Para a grafia da zabumba adotamos duas linhas para registrar os diferentes timbres. Na 

linha superior registramos o som agudo da pele percutida com a vareta. Na linha inferior o 

som grave da pele percutida com o manzapo. 

 Os zabumbeiros extraem dois timbres graves da pele superior do instrumento, (a) com 

a pele solta (grafado com a cabeça da nota preenchida q) (b) com a pele abafada pela baqueta 

(grafado com a cabeça da nota em x Ú). Entendemos que a diferença de utilização deste timbre 

do instrumento interfere na característica de acento do ritmo, pela projeção sonora da pele 

solta. Portanto, a utilização deste timbre normalmente coincide com o acento métrico. 
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CAPÍTULO IV

4.1 – Introdução: perspectivas para a transcrição e análise musical do repertório

A experiência de transformar a linguagem sonora em grafia musical pode ser 

compreendida por meio de vários olhares que se complementam. Alguns pesquisadores 

questionam a relevância da notação para a compreensão do fenômeno sonoro como um todo e 

entendem que ela não pode ser utilizada como um documento objetivo para análise, pois 

passou pela interpretação daquele que a transcreveu (PINTO, 2001: 258). Outros afirmam 

que, na comparação com a gravação, podemos compreender os elementos que foram 

representados e aqueles que resistiram à notação. (HOOD, 1971: 20).  

Compartilhando a visão exposta por HOOD  na introdução do trabalho, de que “o 

assunto primário da etnomusicologia é a música” (1971: 3), focamos nossa investida inicial, 

mas não de maneira excludente, sobre a análise dos aspectos musicais das Zabumbas.

Realizamos 40 transcrições musicais que fundamentaram as análises dos aspectos 

musicais como características melódicas, harmônicas e formais que serão esmiuçadas em 

seguida. As peças escolhidas foram selecionadas tendo em vista privilegiar o repertório 

colhido nas pesquisas de campo e abordar suas diferentes especificidades funcionais –  a 

religiosa e a profana – e as composições autorais e de domínio público.

Nas transcrições, apresentamos as partituras com as linhas das gaitas. O gênero está 
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descrito na própria partitura abaixo do título e, de acordo com a classificação, pode-se 

encontrar os toques de percussão que serão apresentados separadamente. Optamos por esta 

organização em decorrência da repetição da linha percussiva. Este modelo também é adotado 

por Guerra-Peixe na apresentação de suas transcrições no artigo Zabumba: Orquestra 

nordestina.29 A única diferença de organização pela qual optamos aqui foi separar a linha 

melódica das flautas em duas pautas para tornar mais definido o contorno de cada linha. 

Quanto ao âmbito formal, peças transcritas apresentam forma binária e os segmentos 

A e B são reiterados repetidamente, porém, em alguns casos, a repetição da forma não é 

regular. A cada nova repetição há introdução de pequenas variações e ornamentações 

melódicas que serão esmiuçadas mais adiante. Optamos por transcrever a primeira 

apresentação formal completa e em seguida indicamos o esquema formal do restante da peça 

e a coda. 

Somando o repertório gravado em campo contabilizamos dez horas de gravação 

divididas em cerca de duzentas músicas. Deste repertório, descontando as músicas que se 

repetem nas execuções dos grupos pesquisados, resultaram cento e vinte e cinco músicas 

diferentes. Antes de iniciar o trabalho de transcrição musical e análise dos repertórios, 

cogitamos algumas hipóteses para a seleção do repertório para transcrição e análise. 

A primeira seria a divisão do repertório dos grupos em quatro categorias – religioso 

(benditos e marchas para o acompanhamento das novenas e rezas), autoral (incluindo as 

músicas da tradição familiar dos integrantes), domínio público e interpretação (de obras 

populares de outros compositores e músicas de apelo comercial e midiático). Estas categorias 

não são estanques, pois uma música dedicada ao contexto religioso é provavelmente uma 

música de domínio público também, porém a separação destas categorias tem mais o objetivo 

de selecionar a função religiosa, que é comum a todos os conjuntos, do que realizar uma 

classificação unívoca. Após esta classificação, seriam selecionadas parcelas equivalentes de 

cada classificação e contempladas todas as categorias de maneira uniforme.

Dentro da mesma classificação, outra possibilidade seria explorar apenas uma das 

categorias, por exemplo a das composições de autoria dos integrantes das bandas. Outra ainda 

seria um trabalho comparativo em uma mesma composição. Alguns toques são muito 

tradicionais e foram recorrentes na interpretação de vários conjuntos, tais como o Reisado de 

São José, Coqueiro da Bahia, Bendito de Nossa Senhora das Candeias  ou Asa branca.

29 GUERRA-PEIXE, César - Zabumba: orquestra nordestina. In: Estudos de folclore e música popular urbana. 
Org. de Samuel Araújo. Belo Horizonte: UFMG, 2007.
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A segunda divisão seria um recorte por gêneros musicais. Estabeleceríamos os 

padrões rítmicos que suportam os toques e a partir deles classificaríamos o repertório para em 

seguida definir o que seria integralmente transcrito e analisado.

Finalmente, decidimos adotar a segunda alternativa e realizamos a escrita das linhas 

rítmicas de todo o repertório gravado. A partir delas, classificamos os gêneros musicais e 

extraímos a seleção do repertório a ser transcrito levando em conta a proporção de músicas de 

cada gênero representado. Além disso, decidimos transcrever também outras músicas quando 

estas apresentavam elementos musicais destacáveis para a análise.    

4.2 – Gêneros musicais

Como vimos nos capítulos anteriores, a nossa experiência em campo e os registros da 

bibliografia sobre o tema demonstram a versatilidade dos conjuntos de zabumba. Trata-se de 

uma manifestação musical inserida em diversos contextos sociais, dos festejos religiosos aos 

cívicos, dos casamentos aos funerais. Esse aspecto também se justifica na variedade de 

gêneros musicais que os grupos analisados abarcam no seu repertório.

Marcha, valsa, lundu, mazurca, baião, samba, entre outros, são exemplos de gêneros 

praticados pelos conjuntos de zabumba da região de Canudos.

Para efetuar a classificação dos gêneros musicais, partimos inicialmente dos conceitos 

musicais nativos. A respeito das teorias nativas, diz o etnomusicólogo Tiago de Oliveira 

Pinto, 

Em todas as áreas de cultura, a pesquisa de teorias nativas beneficiou-se da chamada 
cognitive anthropology e também do enfoque "êmico", ou seja, da adoção de uma 
perspectiva de dentro da sociedade (Headland, Pike & Harris, 1990). No caso da 
música, os aspectos cognitivos da percepção de estruturas sonoras e o isolamento de 
unidades menores que constituem, através de relações específicas, o todo da peça 
musical são de interesse prioritário neste tipo de enfoque. Não apenas questões 
voltadas à natureza do som e das respectivas realizações sonoras pertencem às 
noções nativas, mas lhe dizem respeito também indagações sobre causas, efeitos, 
funções e processos mentais da criação musical. (PINTO, 2001: 244)

A partir da gravação dos toques de zabumba e caixa realizados pelo percussionista 

Olímpio da Silva Santos e por meio da comparação com todas as gravações realizadas em 
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campo, extraímos matrizes rítmicas que são as bases estruturais dos gêneros.

Em seguida apresentamos as linhas rítmicas de caixa e zabumba executadas pelo 

percussionista. Em alguns toques, como marcha, lundu, baião, apresentamos duas 

possibilidades de execucão da zabumba que estão identificadas pelas letras a e b.

Marcha (“Marchinha”)

Duas variações da zabumba:

a

b

Marcha em compasso quaternário
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Baião

a

b

Lundu
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a

Linha de variação com sincopação, utilizada para transição entre a e b.

b

Samba (“Sambinha ligeiro”)
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Valseado

Mazurca
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QUADRO COMPARATIVO DO REPERTÓRIO GRAVADO NA PESQUISA DE 
CAMPO DE ACORDO COM A MÉTRICA MUSICAL

Categoria Número absoluto Porcentagem

Métrica binária e quaternária  

(Não sincopados)

103 55,67%

Métrica binária (sincopados) 60 32,43%

Métrica ternária 22 11,89%

Repertório total gravado em 
pesquisa de campo

185 100,00%

Essas matrizes apontam para três grandes grupos musicais:

1. Métrica binária (@) e quaternária ($) não sincopados: marchas. 

2. Métrica binária, sincopados: lundu, baião, samba.

3. Métrica ternária (#): valseado, mazurca.

QUADRO COMPARATIVO DO REPERTÓRIO GRAVADO NA PESQUISA DE 
CAMPO COM A REPRESENTAÇÃO DOS GÊNEROS MUSICAIS

Categoria Número absoluto Porcentagem

Marchas (binário simples) 86 46,48%

Samba 31 16,75%

Valseado 19 10,27%

Baião 19 10,27%

Marchas (quaternário) 17 9,18%

Lundu 10 5,40%

Mazurca 3 1,62%

Repertório total gravado em 
pesquisa de campo

185 100,00%
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4.2.1 – Gênero na métrica binária e quaternária – Marcha 

“Marchas: são as marchinhas adaptadas das bandas militares; em geral alternam-se 
duas partes, uma rítmica e animada, a outra mais solene e marcial. A presença dos 
pratos de choque na banda acentua o caráter marcial. A banda dos irmãos Aniceto, 
do Crato, por exemplo apresenta marchas de chegada e de saída. Há também as 
marchas lentas, de procissão.” (CAMPOS, 2006: 74)

Acompanhar as novenas e procissões, percorrer os povoados conduzindo os santos, 

além de desfilar nos dias festivos, são hábitos comuns e carcaterísticos a todos os conjuntos 

de Zabumba. Nada mais apropriado a esses hábitos andejos que a execução das marchas.

Este é o gênero musical predominante no repertório dos conjuntos analisados. Do total 

de 185 músicas gravadas na pesquisa de campo, 98 delas pertencem ao gênero musical da 

marcha, representando 52,9% do repertório geral. 

A expressiva ocorrência da marcha no repertório das bandas nos indica a provável 

influência que as coporações musicais, bandas marciais, ou “filarmônicas”,  e sobretudo a 

música militar em  geral, exerceram e ainda exercem sobre a formação e a prática das bandas 

de pífanos. Essa relação é feita pelos autores PINTO (1997: 571) e IKEDA, A. T, DIAS, P. e 

CARVALHO, S, [2009] e PEDRASSE (2002: 161).  

Outra influência das filârmônicas nos conjuntos de pífanos é o aumento do número de 

instrumentos de percussão, algo verificado em diversos conjuntos atuantes e que passaram a 

adotar os pratos e outros instrumentos de percussão como surdo, triângulo e pandeiro. Porém, 

em algum momento da formação dos grupos, esses instrumentos não faziam parte do 

instrumental das bandas.

A própria origem da associação de pífanos e tambores também remonta aos grupos 

militares, como salienta o estudo de Daniel Magalhães,

O pífano ganha popularidade na Europa, em fins do século XV e início do XVI, 
graças ao seu emprego pelas milícias suíças e, posteriormente, também, alemãs, 
estas últimas conhecidas pelo termo alemão Landsknecht. As novas táticas adotadas 
por estes soldados mercenários, entre as quais incluía-se o uso de pífanos e caixas 
para emitir sinais na frente de batalha, foram tão bem sucedidas que, 
progressivamente, ao longo do século XVI, estes instrumentos tornaram-se peças 
obrigatórias na infantaria dos principais exércitos da época. (MAGALHAES, 2009: 
29)

Musicalmente a marcha é um ritmo de padrão regular e repetitivo, essencialmente 

sustentado por um tambor (SADIE, 1994: 574). Normalmente possue compasso binário e 
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acentuação no primeiro tempo do compasso. 

Excerto da linha da percussão na Marcha de Bê pela Banda de Pífanos de Bendegó:

O músico Eder  'O' Rocha,  falando sobre a marcha,  diz  que “o termo marcha […] 

provém das bandas militares. Este ritmo vivo e cadenciado tem por característica o compasso 

binário, com acentuação no segundo tempo.” (ROCHA, s.d.: 26). 

“MARCHA (s.f.) - Gênero de composição caracterizado pela escrita em compasso 
binário,  ou  mais  raramente  quaternário,  com  o  primeiro  tempo  fortemente 
acentuado,  principalmente  instrumental.  No  Brasil  a  marcha  popularizou-se  nos 
blocos carnavalescos como marcha-rancho de marcha de salão e segue a fórmula 
introdução  instrumental  e  estrofe-refrão.  Renato Almeida salienta que não  só no 
Brasil a marcha passou de acompanhamento de passos militares a dança, citando o 
musicólogo  Hugo  Riemann  que  aproxima  o  gênero  à  polonaise  e  à  intrada.” 
(ANDRADE, 1989: 307)

Levantamos  a  hipóstese  –  que  necessita  da  adequada  investigação  –  de  que  esse 

processo de passagem dos passos militares para a dança, dos gêneros é que transformou o 

toque marcial e tético deste gênero deslocando o acento métrico para o segundo tempo ao 

invés  do primeiro.  A influência dos ritmos sincopados afro-brasileiros  – lundu, batuque e 

samba – além da gênese do frevo e do maxixe pela fusão com outras danças como a polca e a 

habanera podem ter contriuído nesse processo de “abrasileiramento” da marcha. 

“A marcha carnavalesca,  que se tornou música de dança, espevitada, maliciosa e 
brejeira, é excepcionalmente a nossa música alegre. Também semierudita, também 
carioca, iniciou-se com os cordões e os ranchos carnavalescos... Depois a marcha se 
transformou, talvez por certas particularidades de ritmo, na que é, com o samba, a 
nossa música predileta de salão, vindos ambos do carnaval, embora haja marchas 
carnavalescas que também se inspiram nas de pastorinhas (Renato Almeida, 193, 
História da Música Brasileira)” (CASCUDO, 2012: 432)
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Em nossos exemplos de marcha, verificamos que uma parcela das bandas acentuam o 

compasso binário no segundo tempo e outras acentuam no primeiro tempo. Ainda há a 

possibilidade de um mesmo tocador realizar os dois tipos de acentuação dentro da marcha, 

como no caso da marcha Ciganinha, música de domínio público executada pela Banda de 

Pífanos do Raso da Catarina. 

Notamos três variedades de marcha de acordo com o andamento, a matriz rítmica e o 

contexto em que são praticadas. São elas  a marcha junina, ou “arrasta-pé”, a marcha lenta 

associada ao contexto processional e religioso, e a marcha em compasso quaternário. 

Também chamadas de arrasta-pé, marcha de quadrilha ou marchinhas sertanejas, são 
provenientes das bandas militares. Essa música faz parte do contexto das quadrilhas 
– manifestações derivadas dos grandes bailes franceses – que representam um bem 
humorado baile de casamento. (ROCHA, s.d.: 30)

Esta variedade da marcha possui métrica binária e o andamento mais vivo de todos os 

tipos. A matriz rítmica, que é predominante na execução das bandas, pode ser transcrita da 

seguinte forma:

Caixa                   @  m n  
   >        >

Zabumba  (Vareta)    @  I ë ê\ Iëê ] I ë ê\ Iëê ] 
                                        >                 >                        >                 >

    (Pele)  @  n  Ú  \ q  Ú   ]   Ú  q   | Ú  n  ]  
                                                           >                    >                                >                   >

Ainda podemos dividi-las em dois subgrupos, (a) as que possuem timbre grave no 

primeiro tempo,  @ n Ú ]  e  @  q Ú], e (b) as que possuem o timbre grave da zabumba no 

segundo tempo do compasso binário, sobretudo os padrões  @  Ú q ]  e   @  Ú  n ],. 

Frequentemente esses padrões se articulam em conjuntos de dois compassos, 

formando as seguintes possibilidades de matrizes rítmicas para a marcha:

@  n  q \ n q ] (Banda de Pífanos de São Paulinho e Zabumba General)

@  n  Ú \ n Ú ] (Zabumba Nossa Senhora das Candeias) 

@  q  Ú  \ n Ú] (Banda de Pífanos do Raso da Catarina e Poço dos Vieira)

@  Ú  q  \ Ú n ] (Zabumba Canudense e Zabumba Família Barbosa)
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@  Ú  n \  Ú q ] (Banda de Pífanos de Bendegó e Zabumba Kaimbé)

QUADRO COMPARATIVO DOS ANDAMENTOS NAS MARCHAS

GRUPO PESQUISADO ANDAMENTOS

Banda de Pífanos de Bendegó q = 130-160

Banda de Pífanos de São Paulinho q = 128-132

Banda de Pífanos do Poço dos Vieira q = 128-136

Banda de Pífanos do Raso da Catarina q = 138-142

Zabumba Canudense q = 116-138

Zabumba Família Barbosa q = 128-140

Zabumba General q = 118-138

Zabumba Kaimbé q = 128-138

Zabumba Nossa Senhora das Candeias q = 108-140

Um toque bastante popular entre as Zabumbas é a marcha junina Coqueiro da Bahia, 

que foi registrada em seis dos nove grupos pesquisados. Também é uma peça de domínio 

público e apresenta uma característica peculiar na percussão. No compasso 44, ocorre um 

breque na seção percussiva, junto com a pausa das gaitas. Ambos retornam no final do 

compasso. 

Uma marcha que faz parte do repertório religioso é Quando Jesus passar de autoria do 

Padre Zezinho, (José Fernandes de Oliveira, 1941) e foi executada pela Banda de Pífanos de 

Bendegó, Zabumba Canudense e Zabumba Família Barbosa em versões com ligeira diferença 
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na linha das gaitas. Apresentamos a transcrição da Banda de Pífanos de Bendegó.

Como exemplo de marcha lenta e bem adequada ao caminhar típico das Zabumbas 

temos  a  Marchinha  estradeira   apresentada  pela  Zabumba  Família  Barbosa.  Segundo  o 

pesquisador Daniel Magalhẽs “cabe ainda notar que as marchas lentas possuem um tom mais 

solene, de cunho  religioso e invocatório mais acentuado.” (2009: 135). 

Há ocasiões em que não coincidem o gênero musical da marcha com a métrica 

musical. Nesses casos de exceção, a palavra marcha designa a atitude de marchar, tal como no 

caso das marchas lentas de procissão, Marcha da madrugada, Marcha de matina e Marcha de 

viagem, as duas primeiras apresentadas pela Zabumba Kaimbé e a última pela Zabumba 

Nossa Senhora das Candeias.  Todos os exemplos citados estão em compasso ternário, são 

portanto valseados. A Marcha de Pedro, também incluída nas transcrições, é um outro caso 

curioso em que a marcha não designa o gênero, já que esta é acompanhada com um toque de 

samba. 

A belíssima marcha Lavandeira, música de domínio público executada pela Zabumba 

Nossa Senhora das Candeias é um exemplo de marcha em compasso quaternário. Outro toque 

muito  comum entre  as  Zabumba  e  que  faz  parte  do  ritual  das  novenas  religiosas  são  as 

Retiradas. 

Como nos conta o gaitiero Zacarias Alves dos Santos sobre o início de sua descoberta 

da música e a presença da Zabumba nos festejos, ainda de madrugada,

“Tava durmindo,  e  eles  se  alevantavam 4  horas  da  manhã  pra  ir  tocar  e  saiam 
tocando aquela Retirada... Aquilo era muito bonito, eu achava bonito demais. Me 
alevantava também e seguia a Zabumba. Era a vontade de aprender a tocar né?”   

Este tipo de toque não chega a configurar um gênero, mas mais um estilo. É uma peça 

tocada no início dos festejos de novena, na Alvorada, quando a banda inicia o dia de 

atividades juntamente com a explosão dos fogos de artifício. Temos exemplos em compasso 

quaternário como a Retirada que alude o músico da Zabumba Canudense, mas a maior parte 

dos exemplos estão em compasso ternário, tais como a Retirada de Vovô Luís da Banda de 

Pïfanos do Raso da Catarina e a Retirada da Zabumba Nossa Senhora das Candeias. 
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4.2.2 – Gêneros na métrica ternária – Valseado e Mazurca (Rancheira)

A métrica ternária aparece em 22 das 185 músicas gravadas e representa cerca de 12% 

do repertório geral. Ela é muito comum nos toque de caráter religioso, nos benditos e outras 

músicas apropriadas a procissão e contextos religiosos, tais como Viva Maria da Banda de 

Pífanos do Raso da Catarina e Valsa do Nicolauzinho da Banda de Pífanos de Bendegó.

O ternário está presente sobretudo nas valsas, ou valseado, na mazurca, na retirada e 

nas marchas lentas de procissão descritas no item da marcha.

Valseado

Originária de um contexto estranho ao pesquisado, a valsa é dança de salão européia, 

surgida na Áustria e Alemanha pela influência do minueto e do laendler, dança campestre 

alemã. “No séc. XIX recebemos em quantidade danças de salão originárias de diversos países 

europeus – a Valsa, a Polca, a Mazurca, a Schottisch, a Quadrilha – , que viriam a fornecer a 

coreografia de várias de nossas danças populares.” (ALVARENGA, 1982: 23). Com a valsa, 

ocorre por aqui uma reinterpretação de um gênero conhecido e aparentemente estranho à 

cultura, no mesmo processo que se deu com outros gêneros musicais de dança europeus que 

foram adaptados e se popularizaram no Brasil. 

A rítmica básica da Valsa ou valseado – como os músicos de Canudos se referem – é a 

seguinte:
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Mazurca (Rancheira)

A mazurca, segundo o Dicionário Musical Brasileiro é “Dança popular polonesa, 

cantada e dançada em compasso ternário:  o q q \ o q q” ”  (ANDRADE, 1989: 326). Ela 

também seguiu o caminho da valsa e de outras danças de salão européias que foram adaptadas 

em solo brasileiro a partir do século XIX. A mazurca também é conhecida como rancheira, 

nome que recebe esta dança entre os gaúchos, entre os quais goza de grande popularidade 

(Idem: 326). Os músicos de Canudos também se referiram a esta dança –  e a execução no 

compasso ternário em geral, não diferenciando valsa e mazurca –  como rancheira ou 

rancheirinha.   

Ela aparece em somente três músicas do repertório e todas levam o nome do próprio 

gênero como título. Na Mazurca apresentada pela Banda de Pífanos de Bendegó e pela 

Zabumba Canudense, o ritmo executado pelos instrumentos de percussão é o mesmo do 

valseado. Já na Mazurca apresentada pela Banda de Pífanos de São Paulinho temos uma 

diferença de acentuação marcante com apoio da zabumba no segundo e terceiro tempos do 

compasso. 

Nas linhas transcritas da execucão do percussionista Olímpio da Silva Santos o toque 

da caixa da marzurca e do valseado também permanece o mesmo. Na linha da zabumba 

podemos perceber uma gama maior de variações e deslocamentos métricos no segundo e 

terceiro tempos do compasso. 

 

4.2.3 – Gênros em métrica binária sincopados – Lundu, Baião e Samba

Lundu

Um dos gêneros musicais que mais se destaca no repertório da Banda de Pífanos de 

Bendegó é o lundu. A resistência deste gênero musical, que é raramente encontrado em outras 

regiões do país, nos chamou atenção. 

Mário de Andrade quando escreve o Ensaio sobre a música brasileira em 1928 já 

aponta para o desaparecimento da dança em certas regiões do país, 
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“A palavra lundu está desaparecendo. Aqui no centro do país indica especialmente 
uma cantiga praceana, de andamento mais vivo que o da modinha e com texto de 
caráter cômico, irônico, indiscreto. No Norte lundu ainda permanece mais pŕoximo 
da dança.” (ANDRADE, [1928] 2006: 116) 

Essa dança foi introduzida no Brasil provavelmente no século XVIII pelos escravos 

angolanos e é considerada coreograficamente similiar ao samba e ao batuque, com os quais 

compartilha a carcaterística umbigada. (ANDRADE, 1989: 291) É escrita em compasso 

binário com síncopa no primeiro tempo e segundo o pesquisador Paulo Castagna,

“Em meados do século XVIII estabeleceu-se no Brasil uma modalidade de dança 
que seria conhecida, já no início do século seguinte, como dança nacional. 
Denominada lundu, londu, landu, landum, londum ou lundum, esse tipo de música 
parece ter sido a mais antiga dança brasileira da qual conhecemos exemplos 
musicais, embora ainda seja necessário esclarecer em que medida o lundu foi 
exatamente brasileiro e qual foi a contribuição ibérica e africana nesse tipo de 
música.”30

A tradição do lundu em Canudos é constante em todas as festas desde o tempo de 

Antonio Conselheiro e constam relatos de que o missionário até restringia a prática de 

algumas manifestações profanas (SANTOS, 1998: 65). Nas novenas do padroeiro Santo 

Antônio, que acontecem no mês de junho, a dança do lundu é feita à noite, após o 

encerramento das atividades religiosas. Os espectadores ficam em círculo e acompanham com 

palmas o Lundu que é dançado por solistas, normalmente homens. (SANTOS, 1998: 65).   

Não tivemos oportunidade de acompanhar uma execução do lundu dançado em 

Canudos Velho, porém, na apresentação de 13 de setembro, antes de o conjunto iniciar a 

execução do lundu canudense, Bibito fez uma breve explicação para o público sobre a dança:

“Agora nós vamos convidar vocês, todos que sambar e dançar, pra abrir uma grande 
roda aqui pra dançar o lundu. O lundu é dançado e sapateado (...) quem quiser 
participar pode chegar pra perto (...) Ó minha gente eu vou explicar pra vocês o tipo 
do lundu. É um samba sapateado, entra de dois e dois sapateando uns com os outros, 
depois sai e convida os outros. É um tipo de batuque, aí sapateia todo mundo e 
naquele jeito, um rojão!”

Esta é a única das peças do repertório do conjunto que tem início com os instrumentos 

de percussão. Porém, este fato aponta para um desenvolvimento de um arranjo musical, já que 

o mesmo Lundu Canudense foi registrado no primeiro disco da banda sem a introdução de 

30 CASTAGNA, Paulo. Artigo Herança ibérica e africana no lundu brasileiro do século XVIII e XIX. P.2
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percussão. Respondendo a pergunta sobre a regravação do lundu, o produtor Marcelo disse:

“É o lundu canudense, só que ele é mais acelerado. Porque é o Quiquio na caixa... é 
o melhor tocador de caixa, todo mundo fala na região... E ele e o Olímpio, formam 
uma boa dupla, Olímpio na zabumba. O Olímpio não é aquele tocador muito ágil, 
mas é um cara muito seguro, ele não perde o ritmo... na verdade tem ela (o lundu) 
nos três discos. Só que, no segundo, foi tocada de uma forma diferente nas flautas. 
Bibito tocou é o lundu da quixabeira. Não é o mesmo é outro, mas o ritmo é o 
mesmo, é um lundu. E o no terceiro a gente fez assim uma versão mais acelerada. 
Mais rápida, mas porque eles desenvolveram a técnica.”

Por sua forte característica rítmica e acentos deslocados na percussão, encontramos 

algumas dificuldades para finalizar esta transcrição. Chegamos a grafar a entrada da melodia 

da 1ª gaita no início do segundo tempo do compasso e somente na revisão do trabalho e nas 

reuniões finais de orientação do projeto corrigimos este equívoco, ajustando a entrada para a 

última semicolcheia do 1° tempo. É a única peça do conjunto que apresenta a utilização da 

técnica do frulato, que consiste em um “tipo de ataque de língua em que o executante enrola a 

letra “r” na ponta da língua enquanto toca”31. Aparece na 1ª gaita, nos compassos 49 a 53. 

Trata-se, pois, a transcrição a seguir, de uma peça da tradição oral das mais remotas na 

prática do conjunto e do repertório local32, que serve de acompanhamento do lundu, apesar de 

também ser executada em ocasiões em que precede a dança.

Baião (Baiano)

O gênero que a partir da década de 1940 ficou eternizado pela voz e pela sanfona de 

Luiz Gonzaga, “O rei do baião”, com a ajuda de seu parceiro Humberto Teixeira, tem uma 

história anterior ao sucesso radiofônico nacional. 

“BAIANO (s.m.) - Dança brasileira. Mais ou menos o mesmo que samba e 
provavelmente originado deste. Na minha viagem em 1928 pude notar que o povo 
em geral, no Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, quando falava em 'baiano' 
se referia a uma dança não cantada. É o que está bem exemplificado pelos baianos 
que intercalam os números de canto, do bumba-meu-boi do norte-riograndense que 
dei na Pancada do Ganzá. Mas nem mesmo essa especificação é bem firme no 
povo. Guilherme de Melo dá o baiano como um dos passos do samba [A música no 
Brasil, 1908, p. 33]” (ANDRADE, 1989: 35)

31 SADIE, Stlanley (Ed.) – Dicionário Groove de Música – Edição Concisa, p.347
32 Presenciamos a execução do mesmo lundu pela Zabumba Canudense, conjunto da cidade de Canudos.
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A palavra deriva da própria designação dada ao habitante da Bahia – bahiano, baiano – 

e o verbo bailar que gerou baiar (dançar), sem possibilidade de se determinar quem 

influenciou primeiro ou foi influenciado. (ANDRADE, 1989: 35). Quanto à sua coreografia, 

o baiano “consiste em dança individual, ginástica, caracterizado pelos movimentos a passos 

rápidissímos das pernas e dos pés”  (Idem). Como toque instrumental indica o prelúdio ou 

introdução que os cantadores realizavam empunhando suas violas durante os desafios, 

sinônimo de rojão. 

O  baião provoca uma sensação de deslocamento métrico pela  marcação da quarta 

semicolcheia no compasso binário, que  é uma característica comum com o lundu. Na matriz 

rítmica que apresentamos do  lundu há uma variação indicada com a letra  b  que é  muito 

similar ao baião. Já no samba a marcação da quarta semicolheia serve como preparação para 

o segundo tempo acentuado do compasso binário.

Já  na  matriz  rítmica  apresentada  pelo  percussionista  Olímpio  essa  característica 

descrita acima fica mais diluída. Sua versão para o baião é mais apoiada em tempos fortes do 

compasso.

Dois exemplos de variação da matriz rítmica do baião que foram executados pelo percussionista Olímpio 

da Silva Santos de Canudos

Samba

“Os brasileiros gostam tanto dessa dança, que são capazes de continuá-la durante 
toda a noite,  embora com isso tanto se excitem e se fatiguem, que muitas vezes 
caiamm exaustos  e  tinham de ficar  doentas  no dia seguinte.  Desde os primeiros 
tempos, os missionários combateram  violentamente esta dança, por ser indecente. 
[…] Não conseguiram porém, abolí-la, por ser, como já dissemos, apaixonadamente 
apreciada por todos habitantes” (Viagem no Interior do Brasil 2, 160-161, Rio de 
Janeiro, 1951) (CASCUDO, 2012: 630) 
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Nada mais atual do que esse depoimento do viajante Johann Emanuel Pohl, ainda no 

início do século XIX. Segundo Câmara Cascudo a dança que ele se refere é o samba, ou o 

batuque, do qual o primeiro se originou. 

O  samba,  ou  “sambinha”  como  é  mais  comumente  referido  pelos  músicos  das 

Zabumbas, também é um gênero dos mais populares entre os grupos de pífanos e gaitas. Ele 

fica somente atrás da marcha em recorrência na nossa pesquisa de campo. Forma 31 toques e 

o conjunto Banda de Pífanos de Bendegó é o que apresenta maior quantidade deles. 

“samba:  o  samba  tocado  no  zabumba  é  o  “sambinha”,  em diminutivo  como as 
“bandinhas” de pífano frente às bandas de coreto. A marcação no segundo tempo é  
característica, a melodia tende a ser sincopada, com características de choro. Muitas 
vezes  a  forma  é  aberta,  recheada  de  improvisos  e  cadências  dos  pífanos  em 
ostinatos.” (CAMPOS, 2006: 74) 

As  cadências  em  ostinatos  que  a  autora  se  refere  são  muito  características  dos 

conjuntos de Zabumba. O toque Acauã da Banda de Pífanos de São Paulinho é um excelente 

exemplo  desta  prática,  muito  recorrente  nos  lundus  e  batuques  também.  Essa  suspensão 

provocada  por  esses  pedais  nos  trazem a  sugestão  de  uma ligação intensa  com a  dança. 

Padrões de congelamento harmônico e forte intensidade rítmica indicam a presença de uma 

matriz ritualística, dinamogênica e uma provável influência afro-brasileira nas Zabumbas. 

Linha rítmica de Quem samba fica da Banda de Pífanos de Bendegó

Linha rítmica de Caboré da Banda de Pífanos de Bendegó
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EXEMPLOS DE OSTINATOS

Batuque da Zabumba Nossa Senhora das Candeias

Duas passagens da Pisadinha no Boqueirão da Zabumba Nossa Senhora das Candeias

Trecho de O Cachorro e a Onça da Zabumba Família Barbosa

Trecho do Batuque da Zabumba Família Barbosa
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4.2.4 – Dois casos de estilos característicos –  Bendito e Reisado

Bendito

“Salva é a música de reza tocada pelo terno de zabumba. Tocam para acompanhar 
rezas e novenas. Dizem que reza sem acompanhamento de música de zabumba é 
´reza de sentinela´, de velório, Acompanham as procissões tocando as salvas. A esse 
conjunto se deve a grande animação das rezas de novena do meio rural nordestino.” 
(ARAUJO, A. e Jr. ARICÓ, 1957: 103)

Bendito de Nossa Senhora do Socorro é chamado pelos músicos de Canudos de 

"música  de reza”  por tratar-se de um bendito. Estes são cantos de orações ou rezas do 

catolicismo popular que acompanham as ocasiões religiosas e um gênero muito comum nos 

conjuntos de pífanos. “Denomina o gênero o uso da palavra bendito, iniciando o canto em 

uníssono.”  (CASCUDO,  2012: 107). O bendito é praticado  no acompanhamento das 

procissões e festividades religiosas. São “entoados no processo responsorial de solo e coro” e 

possuem abrangência em todo território nacional. (ANDRADE, 1989: 58)

“Além das ladainhas e do ofício, o canudense traz na sua tradição musical a forte 
presença dos benditos. Estes formam o grande corpo da música religiosa de 
Canudos, porque existem em abundância e estão intimamente relacionados com a 
religiosidade do sertanejo, principalmente, no que diz respeito a uma expressão 
musical pŕopria, idiomática. […] A intimidade do sertanejo com os benditos, faz 
lembrar os “cânticos espirituais”  da era primitiva cristã, surgidos a a partir das 
experiências dos novos convertidos ao Cristianismo. […] Por ser um gênero que não 
esteve diretamente subordinado às regras musicais eclesiásticas, sua composição 
sempre foi livre, e seu texto, em vernáculo, condizente com a realidade religiosa na 
qual está inserido.” (SANTOS, 1998: 91)

O envolvimento das bandas de pífano com as festas do “catolicismo popular” –  o 

acompanhamento de novenas, de rezas e inclusive de ocasiões fúnebres –  remonta as mais 

antigas referências da existência do conjunto, como na citação de GARDNER do primeiro 

capítulo que apresenta a associação da Zabumba com a festividade religiosa no pé da igreja. 

Todas as Zabumbas pesquisadas participam de festejos dos padroeiros religiosos da 

região. A Banda de Pífanos de Bendegó sempre está presente nas festas dos padroeiros 

religiosos e as mais tradicionais na região são a trezena de Bendegó de 1 a 13 de maio, onde a 

padroeira é Nossa Senhora das Graças, a trezena de Canudos de 1 a 13 de junho, onde 
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padroeiro é Santo Antônio e a novena de Canudos Velho de 20 a 29 de junho, onde o 

padroeiro é São Pedro.

 Do repertório geral constam 16 benditos que estão na métrica binária ou ternária e os 

ritmos comuns foram a marcha e o valseado, com 8 exemplos cada. O mais  representativo 

deles é o Bendito de Nossa Senhora das Candeias que foi apresentado por sete dos nove 

conjuntos. É uma reza tradicional que possui várias versões de letra e também é conhecido 

como Bendito de Padre Cícero.

Em seguida, apresentamos a transcrição do Bendito de Nossa Senhora do Socorro e 

Bendito de Nossa Senhora das Candeias, na versão da Zabumba Canudense.

Reisado

Além das festas para os padroeiros locais de cada povoado, há outra das festas 

religiosas que resiste na cultura canudense, que é a celebração da epifania ou Reis de Santo 

Antônio, como é chamada na cidade (SANTOS, 1998: 53).

Reisado de São José é uma das canções executadas nesta festa quando a procissão 

chega na frente da igreja.

“...já buscando acalmar os ânimos, cantam “Ô de casa, ô de fora” pedindo entrada 
aos donos da casa, simbolizada ali pelo templo.

Ô de casa, ô de fora
Maria vai ver quem é
Somos cantador de reis
Quem mandou foi São José”33

Nesta peça, podemos notar um detalhe expressivo bastante interessante na linha de 

percussão. Nos trechos em que as gaitas sustentam notas longas na melodia, nos compassos 

14 e 15, 18 e 19, 22 e 23, 26 e 27, ocorre uma intensificação da dinâmica da percussão.

A linha rítmica do Reisado de São José é a mesma do samba mas com um andamento 

um pouco mais lento:

33 SANTOS, Eurides S. – obra citada, p. 55
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Linha rítmica do Reisado de São José pela Banda de Pífanos de Bendegó

4.3 – Análises musicais

4.3.1 – Aspectos melódicos – Ornamentação e improvisação na linha das gaitas

A prática da improvisação pode ser descrita como o “ato de produzir no momento, 

sem o preparo prévio”34, ou mais especificamente, como a criação musical de uma obra, a 

medida que ela é executada. (SADIE, 1994: 450). 

Analisando o repertório da Banda de Pífanos de Bendegó, identificamos a 

ornamentação e a variação rítmica das melodias como os exemplos mais recorrentes da 

prática da improvisação35. A ornamentação aparece nas duas gaitas, muitas vezes em 

momentos distintos e principalmente através do mordente36, realizado tanto com a nota 

superior, quanto com a inferior. 

Mordente superior na melodia da primeira gaita do lundu canudense, comp. 8-13

34 MICHAELIS – Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. – Disponível em 
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php
35 Comentando a respeito da prática da improvisação no conjunto o produtor disse “A gente gravou cada faixa 
duas vezes, mas a primeira sempre foi a melhor, porque é a mais improvisada. A segunda ele (Bibito) procurava 
consertar... Tem dois batuques que ele puxa o improviso e sai um erro. Ele não erra depois na segunda. Mas é 
um improviso ali”
36 “Ornamento que consiste, em sua forma habitual, na rápida alternância da nota principal com a nota um grau 
abaixo... uma variante é o mordente superior (às vezes referido como mordente invertido), em que a nota 
principal se alterna com a nota acima.” (SADIE, 1994: 620)

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php
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Seguindo a tradição do estilo musical, é no movimento melódico paralelo que temos a 

base da estrutura contrapontística do conjunto. As terças e sextas paralelas, sempre dentro do 

ambiente tonal, predominam. Porém, podemos encontrar diversos exemplos em que ocorre a 

quebra da previsibilidade por meio da variação rítmica gerada de antecipações ou 

prolongamentos da melodia.

Uma característica da sonoridade do conjunto Banda  de  Pífanos  de  Bendegó  é a 

intensa complementação das linhas das gaitas. Esta característica pode ser observada 

principalmente na segunda gaita que preenche os espaços da melodia deixados pela primeira 

gaita. Notemos que há predominância da complementação melódica por graus conjuntos 

descendentes, embora mais raramente apareçam arpejos como no exemplo da Marcha de Bê.

 

Linhas das gaitas, Marcha de Bê, compassos 19-21:

Linhas das gaitas, Sambinha de Gobira, compassos 27-30
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Linhas das gaitas, Patamuté, compassos 12-15

Linhas das gaitas, Quem samba fica, compassos 1-4

Outra característica marcante desse grupo, que é  pouco observável  em outros,  é  a 

variação de altura da segunda gaita sobre a primeira e as trocas que ocorrem entre elas. Isso 

pode ser observado na marcha  Santo Antônio da minha terra,  na segunda parte do samba 

Caboré, no início do Sambinha de Gobira e durante a Marcha de Bê, entre outros. 

4.3.2 – Aspecto harmônico e formal 

A estrutura diatônica é mantida em grande parte das peças do repertório. A escala 

maior  diatônica produzida pelas gaitas – que foram analisadas pelas medições acústicas no 

terceiro capítulo –  caracteriza-se como estrutura básica das melodias. Não há prática de 

modulações e pouquíssimo uso  de cromatismos. Apesar de ocorrerem em menor número, há 

casos de modalismo – sobretudo nos modos mixolídio e lídio – e aparições da tônica menor, 

sempre por meio da relativa. As funções harmônicas estão centradas nos principais graus da 
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tonalidade: tônica, subdominante e dominante.

Linhas das gaitas, Coqueiro da Bahia, comp. 1-4

Linha das gaitas, Caboré, comp. 1-3

Linhas das gaitas, Quando Jesus passar, comp. 1-8 

Eventualmente há passagem pela subdominante relativa como nos exemplos abaixo.

Linhas das gaitas, Marcha de Bê, compassos 1-9



87

Linhas das gaitas, Sambinha de Gobira, compassos 1-8

Em 39 exemplos musicais há utilização de modalismo. Predomina o modo com a 

sétima abaixada, o mixolídio, com 28 aparições, seguido pelo lídio com 10 exemplos e o 

dórico em apenas uma música. No exemplo do Galo de Naninha, música de domínio público 

executada pela Banda de Pífanos do Raso da Catarina, há utilização do modo lídio. 

Excerto do Galo de Naninha da Banda de Pífanos do Raso da Catarina com cadência no modo lídio 

(4a. aumentada FA#)
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Excerto de Lavandeira da Zabumba Nossa Senhora das Candeias, também no modo lídio

Excerto de Pisadinha no Boqueirão de Rufiniano Alves dos Santos da Zabumba Nossa 
Senhora das Candeias. Passagem com cadência no modo dórico

Excerto da Marcha da Zabumba General com utilização do modo mixolídio (7a. Menor  FA NATURAL)
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Início da peça característica O cachorro e a onça de domínio público e que foi executada pela Zabumba 
Família Barbosa. Passagem no modo mixolídio.

Passagem pelo mixolídio nos primeiros compassos do Bendito de Nossa Senhora das Candeias, tal como foi 
executado pela Zabumba Canudense. 

Passagem pelo mixolídio no trecho central do Lundu de Zabé da Loca tocado pela Banda de Pïfanos do 
Raso da Catarinae. 

O uso da tonalidade menor configura-se como uma exceção no repertório das 

Zabumbas da região de Canudos e aparece em somente cinco músicas do repertório gravado. 

Todos exemplos deste tipo estão na relativa menor da tônica maior da fundamental da gaita. 

São três exemplos completos com uso da tônica menor – Valsa, Valsinha e Assum preto – e 

dois com alternância com a região da relativa maior – Marcha de saída e Xote das Meninas. 

São exemplos da Zabumba Família Barbosa e da Zabumba Nossa Senhora das Candeias.
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Início da Valsinha executado pela Zabumba Família Barbosa no modo da relativa menor

Final do trecho A e início do B da Marcha de saída da Zabumba Família Barbosa. O primeiro trecho ainda 
está no modo da relativa (Em), já o trecho B está na relativa maior (G)

Quanto ao âmbito formal, uma grande parte das peças transcritas apresentam forma 

binária e os segmentos A e B são reiterados repetidamente. Porém, a repetição da forma não é 

regular, sendo frequente a ocorrência de pequenas variações e ornamentações melódicas a 

cada nova repetição dos segmentos. Isso gera um acréscimo ou um decréscimo de compasos 

prolongando ou encurtando a forma em alguns casos. 

Um dado importante é que a definição da forma se dá na própria performance musical, 

nunca uma peça é tocada da mesma maneira. Essa vivacidade e criatividade é uma 

característica dinâmica da cultura popular onde cada apresentação da música é quase como 
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uma nova versão da mesma. 

O músico responsável pela definição da forma é o primeiro gaiteiro. É ele quem 

realiza a entrada, ou a puxada, dos toques e delimita quando tempo vai durar cada seção. Com 

um pequeno olhar ou gesto ele indica para os companheiros a transição entre as partes e o fim 

da música.

4.3.3 – Convenções para início e fim – a fórmula cadencial

Alguns estudiosos de conjuntos de pífanos, como Braunwieser e Guerra-Peixe, 

descrevem algumas práticas convencionais de abertura e finalização das músicas dos 

conjuntos que analisaram. Em seu artigo O Cabaçal, o primeiro texto dedicado a análise de 

conjuntos de pífanos e resultante de sua atuação como técnico musical da Missão de 

Pesquisas Folclóricas do Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo em 1938, o 

maestro Martin Braunwieser afirma:

“É observado estritamente, por todos os cabaçais, o mesmo modo de começar 
qualquer música: sempre o grande zabumba inicia executando alguns compassos – 
algumas batidas – depois ajunta-se o segundo zabumba e afinal, em terceiro lugar 
entram os dois pifes juntos, com a melodia. A terminação é sempre em conjunto; 
todos os instrumentos terminam ao mesmo tempo.”37

Em seu artigo, Guerra-Peixe também aponta um tipo de início e resolução típica das 

músicas do conjunto de Vicente Zabumbeiro, em Caruaru. Ele a descreve desta forma:

“O início de qualquer execução é dado pelo primeiro pifêro e é imediatamente 
seguido pelos demais. Cabe a ele tocar a melodia e exercer a função de regente do 
conjunto. Mas a entrada pode ser partida de outro instrumento, mais comumente o 
zabumbêro. E a terminação é invariavelmente da seguinte maneira, tudo 
perfeitamente coordenado: o zabumbêro percute um baque mais intenso; o tarosêro 
sustenta um rufo que –  por falta de técnica profissional –  vai abaixando de 
intensidade; os pratos são percutidos mais de cheio e permanecem vibrando até s 
vibrações se extinguirem; e os pifeiros sustentam a última nota pelo tempo que 
permitirem os seus pulmões. Aliás, exatamente como nos finais dos frevos.”38

Na escuta do repertório da Banda de Pífanos de Bendegó, também nos chamou 

atenção a recorrência de padrões tanto para o início quanto para a terminação de praticamente 

37  BRAUNWIESER, Martin – Obra citada, p. 605
38  GUERRA-PEIXA, César – Obra citada
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todas as músicas. Durante a análise do repertório, pudemos notar que esses aspectos são 

resultado da liderança do primeiro gaiteiro no conjunto e do uso de uma convenção musical 

constituída por uma fórmula cadencial melódica. 

Quem dá início às músicas é o primeiro gaiteiro. Após a sua entrada ou “puxada”, que 

normalmente é curta, de um ou dois compassos, entra o segundo gaiteiro e as percussões, 

sendo mais comum a entrada da caixa ocorrer antes da zabumba. Há algumas exceções como 

a entrada mais longa de oito compassos na Valsa do Nicolauzinho e a introdução da caixa e 

zabumba no Lundu Canudense.   

A terminação é realizada simultaneamente, mas parte da célula ritmo-melódica 

proposta pelo primeiro gaiteiro, como se fosse uma codeta, que  serve de indicação para o 

final da música. De acordo com o gênero em questão, esta célula pode ser variada, mas 

mantém sua característica cadencial e o movimento melódico descendente nas gaitas. A 

primeira realiza um arpejo do acorde da tônica com passagem pelo sexto grau enquanto a 

segunda um movimento em grau conjuntos.  Nas transcrições, foram indicadas como CODA.

Coda da música Coqueiro da Bahia da Banda de Pífanos de Bendegó

Coda da música Valsa do Nicolauzinho da Banda de Pífanos de Bendegó
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Coda da música Reisado de São José da Banda de Pífanos de Bendegó

Coda da música Batuque da Zabumba Família Barbosa

4.4 – TRANSCRIÇÕES MUSICAIS 

Acauã (Marcha) – Banda de Pífanos de São Paulinho

Baixa Funda (Marcha) – Banda de Pífanos de São Paulinho

Batuque (Samba) –  Zabumba Família Barbosa

Batuque (Samba) –  Zabumba Nossa Senhora das Candeias

Bendito de Nossa Senhora das Candeias (Valseado) – Zabumba Canudense

Bendito de Nossa Senhora do Socorro (Marcha) –  Zabumba Canudense 

Bendito de Santo Antônio (Marcha) –  Zabumba Canudense

Caboré (Samba) –  Banda de Pífanos de Bendegó  

Chorinho de Mamede (Samba)  –  Banda de Pífanos de Bendegó

Coqueiro da Bahia (Marcha) –  Banda de Pífanos de Bendegó

Corisco (Samba) –  Banda de Pífanos do Raso da Catarina

Galo de Naninha (Baião) –  Banda de Pífanos do Raso da Catarina
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Jarro de Barro (Samba) – Banda de Pífanos de Bendegó

Lavandeira (Marcha) –  Zabumba Nossa Senhora das Candeias

Lundu Canudense (Lundu) – Banda de Pífanos de Bendegó

Lundu do pé quente (Lundu) –  Banda de Pífanos do Raso da Catarina

Lundu de Zabé da Loca (Lundu)–  Banda de Pífanos do Raso da Catarina

Marcha (Marcha) – Zabumba General

Marcha de Jacó (Marcha) –  Banda de Pífanos do Raso da Catarina

Marcha de Pedro (Samba) –  Zabumba Nossa Senhora das Candeias

Marcha de saída (Marcha) – Zabumba Família Barbosa

Marcha do marinheiro (Marcha) –  Banda de Pífanos de Bendegó

Marcha pulada (Marcha) – Zabumba General

Marchinha estradeira (Marcha)–  Zabumba Família Barbosa

Mazurca (Mazurca) – Banda de Pífanos de São Paulinho

O cachorro e a onça (Baião) –  Zabumba Família Barbosa

Quem samba fica (Samba)–  Banda de Pífanos de Bendegó 

Quando Jesus passar (Marcha) –  Banda de Pífanos de Bendegó

Pisadinha no Boqueirão (Baião) –  Zabumba Nossa Senhora das Candeias 

Raso da Catarina (Baião) –  Banda de Pífanos do Raso da Catarina

Reisado de São José (Samba)  –  Banda de Pífanos de Bendegó 

Retirada de Vovô Luís (Valseado) – Banda de Pífanos do Raso da Catarina

Retirada (Valseado) –  Zabumba Nossa Senhora das Candeias

Sambinha de Gobira (Samba) –  Banda de Pífanos de Bendegó

Santo Antônio da minha terra (Marcha)  –  Banda de Pífanos de Bendegó 

Valsa de Nicolauzinho (Valseado) –  Banda de Pífanos de Bendegó 

Valsa (Valseado) –  Zabumba Família Barbosa

Valsinha (Valseado) –  Zabumba Família Barbosa

Viva Maria (Valseado) – Banda de Pífanos do Raso da Catarina
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5 – UMA NOTA FINAL

“Informaram-me que antigamente em todos os lugares do interior havia um cabaçal. 
Hoje, com o aumento da população, aparecimento de coisas novas – boas estradas 
de rodagem, automóveis, rádios –  o cabaçal está desaparecendo ou cedendo seu 
lugar à 'Banda'. Lembro-me de uma resposta que recebi ao perguntar sobre a vida 
musical e o tamanho de um localidade para onde me dirigia: 'É uma cidade 
adiantada, já tem uma banda e luz elétrica!...” (BRAUNWIESER, 1946: 602) 

A presença e a permanência das Zabumbas no sertão baiano aponta para um 

movimento de resistência de elementos musicais arcaicos, algo próprio de uma região que se 

organiza temporalmente em outro ritmo, na qual as dinâmicas de transformações velozes e 

incessantes da urbanidade não têm impacto tão violento. Não queremos dizer que esta música 

e este povo estão parados no tempo, mas sim que estão em uma relação temporal e espacial 

diversa do citadino e que esse aspecto se reflete inclusive na sua música.  

Nossa opção de concentrarmo-nos na manifestação musical, partindo do entendimento 

de HOOD em que “o assunto primário de estudo da etnomusicologia é a música” (1971: 3) 

possibilitou o levantamento de um corpus de material transcrito e analisado num primeiro 

momento, que  pode ser ampliado em uma pesquisa futura.

O aprofundamento do estudo organológico dos aerofones longitudinais –  as gaitas – 

é de caráter importante para o esclarecimento das diferenças e semelhanças entre as gaitas e 

os pífanos. Esta prática é pouco comum em estudos acadêmicos – dado que todos encontrados 
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e citados no item 1.4 - Levantamento da abordagem acadêmica do asssunto, tratam dos 

conjuntos com pífanos. Carecemos de uma medição acústica mais apurada dos aerofones e 

realizada com os próprios músicos dos conjuntos, além de um detalhamento dos instrumentos 

de couro, com matrizes rítmicas de um maior número de grupos, identificando assim variantes 

e outras possibilidades de execução.    

Retomando as indagações iniciais deste trabalho – propostas a partir da Etnografia da 

Música de SEEGER, A. –  entendemos que obtivemos uma abordagem introdutória para as 

questões, porém estas desdobram-se em outras novas, tais como: por que motivo se deu a 

predominância da região da gaita abaixo do São Francisco – sobretudo no interior da Bahia e 

em  algumas regiões do Sergipe –  e a predominância do pífano a norte do São Francisco, 

sobretudo em Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Ceará? Por que nesta segunda região ocorre o 

acréscimo de pratos e surdo (além da caixa e da zabumba) na seção percussiva? E por que os 

conjuntos de gaita permaneceram numa estruturação de quarteto, mais enxuta e, 

provavelmnte, mais antiga? Quais as reais influências e possíveis origens das Zabumbas, em 

relação aos Bombos portugueses?  

No que se refere ao repertório das Zabumbas pesquisadas, identificamos três pilares 

fundamentais,  a marcha – expressão da função andeja e processional dos grupos, fincada nos 

apoios métricos,  em cada thesis do compasso binário ou quaternário – o samba – englobando 

aqui todos os gêneros que trazem a característica da síncopa, da dança e da festa profana 

como o lundu, o batuque, o baião, e, finalmente,  os valseados – representando as métricas 

ternárias que canalizam a expressão religiosa nos benditos e a maior parte das retiradas.

Aproximando os pilares da marcha e dos valseados – que somados contabilizam cerca 

de 70% do material gravado – obtivemos uma representativa porção musical do repertório em 

que predominam as influências luso-européias, em comparação com o grupo restante, 

predominantemente afro-brasileiro e dominado pela síncopa. Esta é tida como uma das 

constâncias da música brasileira. (ANDRADE, [1928] 2006: 24). Em grupos como a Banda 

de Pífanos de Bendegó, é notável a predominância do elemento afro-brasileiro no repertório, 

com grande presença do lundu e do samba. Já na Zabumba General, a marcha predomina 

sobre todos os outros gêneros. Temos a hipótese de que essa formação instrumental, 

caracterizada por uma grande coesão estrutural, contribuiu sensivelmente para a garantir a 

permanência desse repertório pelos séculos. O próprio fato da musicalidade dos Bombos e 

Zés-pereiras ibéricos poderia ser melhor mensurada com um olhar dedicado ao fato musical 
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propriamente. Não queremos aqui sobrecarregar a herança lusa em detrimento de todas as 

outras, contudo, nos parece que no caso do nosso objeto de pesquisa ocorreu a manutenção de 

grande parte das heranças dos nossos povos formadores e que estas devem ser devidamente 

investigadas.  E,  com  certeza,  essa  discussão  daria  um  outro  traballho,  pela  dimensão, 

profundidade e seriedade com que deve ser abordada.

Este trabalho buscou cumprir o papel de registro e memória dessa manifestação 

mantida há décadas pela oralidade no sertão baiano. A oportunidade de conviver com os 

portadores destes conhecimentos e conhecer mais de perto a sua arte, também foi uma 

experiência transformadora. As pequisas de campo nos permitiram aproximar o ponto de vista 

daquele que vem de fora e que traz suas teorias e conceitos, com a vivência de quem está 

dentro, o artista popular. Esse encontro acarretou em descontruir idéias e posturas, muitas 

vezes pré-concebidas, e reorganizá-las a partir da tradição viva. Aprendemos com a tentativa 

–  de certo modo impossível –  de ver com os olhos do outro, vivendo dentro do próprio 

cotidiano desses músicos, com suas interrupções, suas necessidades e, sobretudo, sua beleza. 
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APÊNDICE I  - Imagens da pesquisa de campo

Imagem 25:  Conjunto de Zabumba Nossa Senhora das Candeias – João (caixa), Paulo (zabumba), Pedro (gaita) e 

Rufino (gaita)  durante a gravação da pesquisa de campo em fevereiro de 2011 (Foto: Bruno Menegatti)

Imagem 26 : Zabumba do General – Belarmino, Otávio, José Luiz e Leonardo, durante a entrevista da gravação da 

pesquisa de campo em fevereiro de 2011 (Foto: Aluizio Costa de Jesus)
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APÊNDICE II – Gravações da pesquisa de campo
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Reprodução das gravuras de sobre músicos das Zabumbas, de autoria de Zenon e Floriano que integram o 

livro “O Folclorer no Cariri” de J. De Figueiredo Filho, Ed. Imprensa Universitária do Ceará: 1960
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Gravura de Gildemar Sena – “O Gaiteiro no sertão”

“Uma marcha, uma valsa ou batuque

Retirada, Calumbi, Lundu

Uma caixa, zabumba e gaitas

Puxam toques que vem lá do céu”

 (G. Sena e B. Menegatti – Zabumba Pedrão)
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