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Resumo: Este artigo aborda questões apresentadas em artigo dos mesmos autores (LYRA e

CAMARA, 2015), a respeito dos primeiros fonogramas gravados com microfones elétricos no Brasil,

durante o período entre 1927 e 1933, registrados com os termos batuque, batucada ou macumba,

como gênero ou em título. A partir da pesquisa desses fonogramas, foi produzida uma lista, para

escolha do repertório para ser gravado como Trabalho de Conclusão de Curso de Bacharelado em

Música e Tecnologia no Conservatório Brasileiro de Música-CeU. Dessa lista, algumas canções foram

escolhidas de acordo com os métodos e critérios utilizados pelo pesquisador e aqui, são apresentados.

Este trabalho também relaciona as africanias atribuídas à presença africana (povos de línguas banto,

primordialmente) no Brasil, das canções do repertório. Nesta análise, utilizamos os mesmos critérios

usados pela professora Andrea Adour na sondagem sobre a obra de Francisco Mignone e suas

africanias (CAMARA, 2014). Por fim, apresenta quadros com os dados dos fonogramas pesquisados e

anexos com transcrições das 11 canções escolhidas para novo registro, cinco destas incluídas no EP

chamado Batuques, batucadas e macumbas, disponível para escuta online (LYRA, 2018).

Palavras-chave: Batuque. Africania. Tradição oral. Fonograma. Percussão.

1. Introdução

A partir da pesquisa proposta para realização do Trabalho de Conclusão

de Curso de graduação em Música e Tecnologia no CBM-CeU, que vem a ser a

produção de um EP de 15 a 25 minutos, e com a publicação do artigo “Batuques,

batucadas e macumbas: os primeiros registros fonoelétricos, de 1927 a 1933, das

tradições orais Banto no Brasil”, no 14º Colóquio de Música do PPGM-UFRJ, para a

cadeira de Africania I, do mesmo programa de pós-graduação, este artigo dá

prosseguimento aos trabalhos necessários para listagem e escolha das canções para

gravação no EP e das africanias contidas nelas.

Formada a lista para a gravação, será destacada a presença dos povos de

línguas banto e suas africanias, presentes nas canções, de acordo com a metodologia

utilizada pela Professora Andrea Adour e apresentada no artigo “Vocabulário banto

na música de câmara brasileira: Francisco Mignone” para os Anais do IV Seminário

da canção brasileira da Escola de Música da UFMG:
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"... a presença de africanias em traços linguísticos (presença de léxico

africano, ou presença de modificação morfofonêmica e morfossintática),

traços discursivos (presença de temáticas e ou personagens que marquem a

presença africana no Brasil), traços musicais (ritmos e melodia) e traços

híbridos (presença da mistura de traços linguísticos e melódicos através de

brincadeiras com palavras, ou vocalizações)". (CAMARA, 2014).

Em complemento a este artigo, serão anexadas as transcrições das letras

das onze canções em destaque. Tendo esses documentos e a escuta dos fonogramas

como base, serão apresentadas as ocorrências dos quatro critérios que servirão para o

estudo do vocabulário banto proposto aqui, seus traços linguísticos, discursivos,

musicais e híbridos. Antes, porém, serão apresentadas em quadro, todas as canções

recolhidas e escutadas, com seus dados fornecidos pelos selos dos discos, encontrados

no acervo digital do IMS, e complementado, quando necessário, com o cruzamento de

dados do livro Discografia Brasileira 1902-64, de Nirez e outros, encontrada no

CEDOC-FUNARTE.

2. Batuques

Em artigo anterior, onde foi proposta a pesquisa no acervo digital do

Instituto Moreira Sales, de fonogramas entre 1927 e 1933, que contenham os termos

batuque, batucada e macumba em seus títulos e/ou gênero estampado em selo,

chegou-se aos três quadros que serão apresentados adiante.

Contudo, é importante destacar a escolha dessas palavras que serviram

para guiar a pesquisa, de acordo com artigo citado (LYRA e CAMARA, 2015), pois

todas remetem a origem banto dos termos -batuque, batucada e macumba-

(HOUAISS, 2009; FIGUEIREDO, 1899; MARCONDES, 2000; ANDRADE, 1989), e

pela importante ocupação territorial e temporal, que os povos deste grupo linguístico

exerceram na formação e criação civilizatória brasileira. (CASTRO, 2004).

A presença desses povos no falar do brasileiro, na formação do

português brasileiro, assim como na música brasileira, na maneira de cantar e tocar,

nos faz entender que:

“esta concepção, que atualmente está bastante distante do pensamento

europeu, aponta para a importância do modo de enunciação, onde a palavra

suscita também o sentimento de religiosidade, que traz o espanto dos

homens perante a força da natureza e a memória da ancestralidade.”

(CAMARA, 2013, p. 127)

Memória da ancestralidade que é expressa também através da

resistência que essas culturas tiveram e têm, através de seus ritos e religiões.

“Vimos que dos candomblés, das macumbas, dos cânticos de trabalho e dos

autos de guerra, de caça e de amor, a música negra avassalou tudo e absorveu

o folk-song de outras origens. Qual o resultado de tudo isso, ainda não

sabemos. O sincretismo, as transformações musicais, continuam. Aqui, como

em outros domínios do folclore, estamos assistindo à criação de alguma coisa

nova, que será “brasileira”. Algo talvez ainda não definido ou fixado, mas à

procura de uma afirmação. Os nossos eruditos da musicologia já falam numa

“música brasileira”. Existirá ela? (RAMOS,  2007, pp. 126-127)
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3. Listagem realizada no acervo do Instituto Moreira Sales

Os três quadros a seguir, representam os fonogramas, incluídos no

grupo pesquisado, separados pelos vocábulos que os originaram: Quadro 1, batuque;

Quadro 2, batucada; e, Quadro 3, macumba.

A primeira coluna, da esquerda para a direita, representa a numeração

em sequência dos fonogramas desta pesquisa (Por exemplo: no primeiro quatro, a

numeração é de 1 a 43, indicando a quantidade de 43 fonogramas listados a partir de

batuque). A segunda coluna, representa os números que esses fonogramas têm como

número de entrada no acervo do IMS (2018) de acordo com o mecanismo de busca

do próprio site (Quando usamos a palavra-chave batuque, são disponibilizados mais

de uma centena de fonogramas, mas apenas aqueles do período aqui proposto, foram

selecionados). A terceira coluna refere-se aos títulos, a quarta, seu(s) compositor(es),

e assim por diante, intérprete(s), acompanhamento(s), selo ou gravadora pela qual o

disco foi lançado, a data de seu lançamento (quando foi possível identificar), o

número do disco, o gênero, quando estampado no disco, em seguida as iniciais das

coleções contidas no acervo, aqui representadas como JRT (José Ramos Tinhorão) e

HUF (Humberto Moraes Franceschi), e, por fim, o tempo do fonograma.

Podemos observar em termos quantitativos que o quadro 1, refere-se ao

termo batuque e possui 43 entradas (coluna 1). O Quadro 2, que se refere ao termo

batucada, possui 26 entradas. E, por último, o quadro do termo macumba, quadro 3,

também com 26 entradas. Ao todo, são 95 fonogramas existentes no acervo digital do

IMS, do período entre 1927 e 1933, dos discos que possuem, batuque, batucada e/ou

macumba, como título ou gênero estampado em seus selos, de acordo com a soma das

primeiras colunas dos três quadros.

Os fonogramas que representam as canções de interesse para gravação,

estão preenchidas com cor mais escura nos quadros e totalizam 53 fonogramas.

Destes, 17 fonogramas são do grupo batuque, 10 do grupo batucada e 26 do grupo

macumba.

Todos os fonogramas formaram parte da escuta e alguns estão

repetidos, seja por pertencer a mais de uma coleção dentro do acervo, seja porque

houve mais de uma versão pertencente ao colecionador, e que, por isso, também

figura no acervo.

Finalmente, alguns dados foram obtidos, de forma complementar,

através da consulta na Discografia Brasileira 1902-1964, encontrada no

CEDOC-FUNARTE. Observa-se, que através do cruzamento desses dados, pode-se

fazer uma extensa complementação de dados existentes no banco de dados do acervo

digital do IMS, que provavelmente, se utilizou apenas dos dados existentes nos selos

dos discos (Ver Anexos).

4. Escolha das canções de interesse e critérios usados

A escuta de todas as canções aqui listadas promoveu uma surpresa, não

só pela quantidade, como também pela qualidade e enorme diversidade de gêneros e

subgêneros encontrados. Pode-se observar também a quantidade de artistas que

naquela época se interessavam na divulgação de trabalhos de caráter exclusivamente
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popular e cultural, enquanto outros abasteciam o mercado do carnaval, num ainda

incipiente cenário comercial.

Quadro 1 - Fonogramas contendo o termo batuque. (IMS, 2018)

Da mesma forma, destaca-se a qualidade e diversificação encontrada na

instrumentação, que aparece em várias formações musicais, não havendo, como

definir os gêneros que ocorrem, ou o que se pode chamar de uma unidade estética

para esse período, ou para o grupo de canções aqui listadas.

Assim sendo, dentro desse panorama, a escolha de canções para a

gravação seguiu diversos critérios. O primeiro foi, justamente, o de tentar traduzir

essa diversificação, e procurar, no pequeno espaço destinado à gravação do EP, de 15

Anais do 16º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 2 – Educação Musical e Musicologia – p. 58



Vocabulário banto nos primeiros registros fonoelétricos do Brasil

a 25 minutos, o maior número de canções que pudessem traduzir essa diversidade.

Desta forma, as canções foram agrupadas em subgêneros, tais como: pontos cantados

somente com percussão, canções com acompanhamento simples de instrumento

harmônico, orquestrações mais elaboradas, canções históricas, ou que já fizeram

parte de outros estudos, compositores recorrentes e canções com características que

nos chamasse atenção por alguma particularidade. Não obedecendo com exatidão

uma leitura musicológica, quando se pudesse agrupar por modos, ritmos, ou qualquer

outro elemento desse tipo, mas a partir da instrumentação e arranjos que pudessem

ser traduzidos por outras tradições, na nossa proposta, por tradições

contemporâneas.

Quadro 2 - Fonogramas contendo o termo batucada. (IMS, 2018)

A partir desses agrupamentos, pôde-se verificar, aquelas que se

destacavam por singularidades, clareza, expressão, e por fim, foram utilizados

critérios subjetivos de escolha e interpretação.

Outro critério utilizado e que também foi muito importante, foi criado

através da observação de autores que aparecem em mais de uma canção, assim como

de intérpretes que apareceram em mais de um fonograma cantando outros autores, o

que nos mostra existir artistas mais representativos desse tipo de música nessa época,

que cultuaram a ancestralidade africana e que mantinham contato com as culturas,
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religiosas ou não, de matrizes africanas. Essa característica sinaliza para a

possibilidade de que a ancestralidade africana, sua herança e sua memória, são muito

mais profundas do que se imagina também na música popular brasileira.

Quadro 3 - Fonogramas contendo o termo macumba. (IMS, 2018)

A partir desse critério, e com a verificação das biografias, mesmo que de

forma superficial, como aqui foi feito, percebemos que diversos atores dessa cultura,

aqui representados pelo grupo de canções recolhidas, dialogavam entre si, enquanto

artistas, na criação de grupos importantes para a música popular brasileira (Trio de

Ouro, Dupla Preto Branco), representavam religiões afro-brasileiras (J. B de

Carvalho), formaram grupos em torno de agremiações, que mais tarde resultaram nas

Escolas de Samba (Mano Elói Antero Dias), e que, também sinaliza para a

importância que esse período tem e da necessidade de mais estudos a esse respeito.

Assim sendo, escolhemos 11 canções, para representar uma lista que

ajuda a contar uma história e traduzir, mesmo que de forma reduzida, a proposta

dessa pesquisa. Para nossa análise e transcrições, consideraremos os 11 fonogramas

aqui listados:

5. EP TCC DEMO

1 - Macumba - Canto de Exu (gênero macumba) (JRT)

Fonograma nº 8 - macumba - IMS (nº 2 no quadro 3)
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2 - Canto de Ogum (lado b da faixa anterior)

Fonograma nº 9 - macumba - IMS (nº 3 no quadro 3)

3 - Sinhá vem cá (HUF)

Fonograma nº 93 - batuque - IMS (nº 39 no quadro 1)

4 - Macumba - Ponto de Inhenssan (gênero) (JRT)

Fonograma nº 10 - macumba - IMS (nº 4 no quadro 3)

5 - Canto de Ogum (lado b da faixa anterior)

Fonograma nº 11 - macumba - IMS (nº 5 no quadro 3)

6 - Batuque (JRT)

(Diversas entradas) Fonograma nº 9 - batuque - IMS (nº 2 no quadro 1)

7 - No terreiro de Alibibi (JRT) (gênero: macumba)

Fonograma nº 26 - batuque - IMS (nº 57 no quadro 1)

8 - Que querê quê quê(JRT) (gênero: macumba)

Fonograma nº 35 - macumba - IMS (nº 22 no quadro 3)

9 - Quem tá de ronda? (HUF)

Fonograma nº 36 - macumba - IMS (nº 23 no quadro 3)

10 - Na gruta do feiticeiro (gênero: batuque) (HUF)

Fonograma nº 57 - batuque - IMS (nº 26 no quadro 1)

11 - Batuque na cozinha (JRT)

(*não pertence aos quadros apresentados)

Antônio Nássara

Rubens Soares

Gaúcho

Joel

Grupo Odeon nº 11518, 8/07/1937*

* a inclusão desta faixa, apesar da data estar fora do eixo da pesquisa, se dá, por

haver outras gravações com o mesmo título, mas com versões e autores diversos,

anteriores e posteriores ao período da pesquisa e sinalizando para "motivo popular"

que foi utilizado ao longo dos tempos com estrofes diferentes, mas se tratando do

mesmo tema, portanto cabível como expressão múltipla, adquirida pela tradição oral,

como o exemplo de "Isto é bom" (1902).

6. Africanias nas canções

Em seguida, será apresentado o Quadro 4 com referência às 11 faixas e

suas africanias, conforme metodologia criada pela Professora Andréa Adour, na

análise da obra de Francisco Mignone e seus quatro critérios de análise. (CAMARA,

2014)

Não precisamos nos estender a esse respeito, pois é de fácil verificação,

e em grande quantidade, a presença de africania nas canções em todos os traços

propostos. Todas as canções possuem palavras, jeito de falar, ritmos e melodias,

temas e assuntos, relativos a presença de povos africanos na nossa música. Todas as

11 canções foram transcritas, e através de suas leituras constata-se o que está sendo

afirmado.

Observa-se ainda, que a análise, tradução ou explicações cabíveis a

todas as canções, não são objeto deste. Contudo, entendemos que futuros trabalhos

poderão contribuir para listagens, vocabulários, e outros estudos a se criar.
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Quadro 4 - Referência às 11 faixas e suas africanias, conforme metodologia criada pela

Professora Andréa Adour

faixas traços

linguísticos

traços

discursivos

traços

musicais

traços

híbridos

1 X X X X

2 X X X X

3 X X X X

4 X X X X

5 X X X X

6 X X X X

7 X X X X

8 X X X X

9 X X X X

10 X X X X

11 X X X X

7. Conclusão

Desta forma, concluímos esse trabalho, apresentando a importante

participação da cultura africana na nossa música, em diversos aspectos, conforme

metodologia já apresentada em outros trabalhos (CAMARA, 2014). Africanias

encontradas nas primeiras gravações elétricas em discos de 78 rpm. Múltiplos

exemplos das atividades de tradição oral, em memória aos ancestrais africanos, em

diálogo direto com a produção de cultura brasileira do período.

Nossa observação também chama atenção à existência de canções ainda

não escutadas por essa pesquisa, por não figurar nas coleções encontradas no acervo

digital do IMS, mas que aparecem na Discografia Brasileira 19002-64 de Nirez, e que

possuem os mesmos termos batuque, batucada e macumba. Assim como, ainda no

campo da escuta dos fonogramas, apontamos também a necessidade de novos

estudos que ampliem o período aqui proposto, e que possam abarcar todo o período

das primeiras gravações brasileiras, gravadas de forma mecânica (1902 - 1927).

A simples verificação de algumas biografias de artistas que figuram nos

fonogramas desta pesquisa, nos impõe também novos estudos sobre esses agentes,

para aprofundar a compreensão da produção que foi feita, como dialogavam entre si,

suas origens, e esmiuçar os vetores religiosos, de resistência e de conquistas que se

produziram.
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ANEXO: Transcrições

1 - Macumba - Canto de Exu (JRT)

Fonograma nº 8 - macumba - IMS (nº 2 no quadro 3)

Elói Antero Dias

Getúlio Marinho

Conjunto Africano

Odeon nº 10690, outubro de 1930* (informação obtida no CEDOC FUNARTE)

FALA:

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo

Para sempre seja louvado

Agora, minha gente, vamos salvar Exu:

Exu ê!

CANTO:

Ganga no ganga malê lê pombadirê odi ganga

Ganga no ganga opalê po pombadirê odi ganga

Larôie!

2 - Canto de Ogum (lado b da faixa anterior)

Fonograma nº 9 - macumba - IMS (nº 3 no quadro 3)

Elói Antero Dias

Getúlio Marinho

Conjunto Africano

Odeon nº 10690, outubro de 1930* (informação obtida no CEDOC FUNARTE)

(lado b da faixa 1)

FALA:

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo

Para sempre seja louvado

Agora, minha gente, vamos salvar Ogum:

Ogum iê!

Ôi canjira jira de Umbanda

Canjira jira goma aiê

Oiê Umbanda canjira jira gola aiê

Oiê Umbanda canjira jira gola aiê

Obs: As perguntas musicais são feitas em solo com improvisos e o coro responde com

esta frase (Oiê Umbanda canjira jira gola aiê)
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3 - Sinhá vem cá (HUF)

Fonograma nº 93 - batuque - IMS (nº 39 no quadro 1)

Celeste Leal Borges

Odeon nº 10545, 1930

Sinhá, vem cá

Sinhá, livra nego de apanhar

Nego tá sambando

candeia na senzala alumiando

Mucama bonita sapateando

Branco de longe tá espiando

E aonde for, nego tá apanhando

E aonde for, nego tá apanhando

Sinhá, vem cá

Sinhá, livra nego de apanhar

Nego tá batucando

E os oio da mucama

tá chorando

Feitor chicoteia lombo de nego

Proquê Sinhô

tá mandando

Coração de nego tá sangrando

Coração de nego tá sangrando

Sinhá, vem cá

Sinhá, livra nego de apanhar

Candeia já vai morrendo

E perna de nego ainda tá mexendo

E o batuque já vai sumindo

Minham de coieita que já vem vindo

Choro da mucama ainda tá se ouvindo

Choro da mucama ainda tá se ouvindo

Sinhá, vem cá

Sinhá, livra nego de apanhar

4 - Macumba - Ponto de Inhenssan (gênero) (JRT)

Fonograma nº 10 - macumba - IMS (nº 4 no quadro 3)

Elói Antero Dias

Getúlio Marinho

Anais do 16º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 2 – Educação Musical e Musicologia – p. 65



Vocabulário banto nos primeiros registros fonoelétricos do Brasil

Conjunto Africano

Odeon nº 10679, setembro de 1930* (informação obtida no CEDOC FUNARTE)

(canção discutida na conferência "Música de Feitiçaria no Brasil" por Mário de

Andrade)

FALA:

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo

Para sempre seja louvado

Quem é de boa noite, boa noite

Quem é de a benção, à benção

À benção, minha mãe

Sua mãe que lhes abençoe, minhas filhas

Vamos salvar nossa mãe Ianhansã

Macum bembê 
Macum (on)irá

Viva rosa macum bembê

Macum bembê

Macumba (on)irá

Viva rosa momê (essa resposta possui variações do canto principal em cada vez)

Ex: Samba de roda rompeu o dia (em 1:30 min)

Ê parrê iê!

5 - Canto de Ogum (lado b da faixa anterior)

Fonograma nº 11 - macumba - IMS (nº 5 no quadro 3)

Elói Antero Dias

Getúlio Marinho

Conjunto Africano

Odeon nº 10679, setembro de 1930* (informação obtida no CEDOC FUNARTE)

(lado b da faixa 4)

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo

Para sempre seja louvado

Quem é de boa noite, boa noite

Quem é de a benção, à benção

À benção, meu pai

Meu pai Ogum que lhe abençoe,

Então, ora, minhas filhas

Vamos salvar Ogum

Oi gente, comanda adu aiê

Quem me chama Capitão adu aiê

Eu me chama comanda adu aiê

Quem me chama Capitão adu aiê
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Oi gente, que comanda adu aiê

Oi gente, comanda adu ayá

Quem me chama Capitão adu aiê

Eu me chama comanda adu aiê

Ogum iê!

6 - Batuque (JRT)

(Diversas entradas) Fonograma nº 9 - batuque - IMS (nº 2 no quadro 1)

Stefana de Macedo

Columbia nº 5093, 1929

Folga nego, branco não vem cá

Se vier, pau há de levar

Folga nego, branco não vem cá

Se vier, pau há de levar

O Sinhô já tá dromindo

Nego que i é batucar

Nego tá se divertindo

De minham vai trabaiá

De minham vai trabaiá

Folga nego, branco não vem cá

Se vier, pau há de levar

Folga nego, branco não vem cá

Se vier, pau há de levar

Nego geme todo dia

Nego panha de sangrar

Santo padi fez as noites

Foi pra nego batucar

Foi pra nego batucar

Folga nego, branco não vem cá

Se vier, pau há de levar

Folga nego, branco não vem cá

Se vier, pau há de levar

As corrente tão batendo

As criê tá chocaiando

Sangue vivo tá crrendo

E nego tá batucando

E nego tá batucando

Folga nego, branco não vem cá

Se vier, pau há de levar

Folga nego, branco não vem cá
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Se vier, pau há de levar

Nego racharam os pés

De tanto sapatear

Tão cantando tão gemendo

Nego que i é batucar

Nego quer é batucar

Folga nego, branco não vem cá

Se vier, pau há de levar

Folga nego, branco não vem cá

Se vier, pau há de levar

Quando rompe a madrugada

Geme tudo nos açoite

Nego pega nas enchada

O batuque é só de noite

E o batuque é só de noite

Folga nego, branco não vem cá

Se vier, pau há de levar

Folga nego, branco não vem cá

Se vier, pau há de levar

Branco não vem cá

Pau há de levar

7 - No terreiro de Alibibi (JRT) (gênero: macumba)

Fonograma nº 26 - batuque - IMS (nº 57 no quadro 1)

Gastão Viana

J. B. de Carvalho

Conjunto Tupi

Victor nº 33586, 10/06/1932

*transcrição de Reginaldo Prandi

Ore ô

Obá lá ó jé iró

Aunmjé, umjé-ô

Aunmjé, umjé-ô

Iri ta va mucan

Firi ta va mucan

Dje um jerê

Aunjé, unjé-ô

Dje um jerê

Aunjé, unjé-ô

(bis)
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FALA:

Viva za vontade de preto velho, ê ê ê

Vamo zi brincá mais um pouco no terreiro mam fia uh-hum

Cadê cantiga de preto velho?

Preto velho qué fumá ê ê

Hum, Preto velho mandá um canalê de ubambanda ê ê ê

É na lei de umbanda

que a mina malê que a mina manda

(bis)

Preto velho vira a mão

Trabalhando na corimba

É na lei de umbanda

que a mina malê que a mina manda

(bis)

Preto velho é respeitado

Só por causa da mandinga

É na lei de umbanda

que mina malê que a mina manda

(bis)

Ore ô

Obá lá ó jé iró

Aunmjé, umjé-ô

Aunmjé, umjé-ô

8 - Que querê quê quê(JRT) (gênero: macumba)

Fonograma nº 35 - macumba - IMS (nº 22 no quadro 3)

Pixiguinha

Donga

João da Baiana

Francisco Sena

Zaira de Oliveira

Grupo da Guarda Velha

Victor nº 33509, 24/11/1931

Quê quê rê quequê

O Ganga

Chora na macumba, o Ganga

O candjunga candjumba co manicanga

Chora na macumba, o Ganga

Quê quê rê quequê

O Ganga

Chora na macumba, o Ganga
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O io pemba io camuntu io ganga

Chora na macumba, o Ganga

Quê quê rê quequê

O Ganga

Chora na macumba, o Ganga

Oi Cambinda Cambinda mucamató

Chora na macumba, o Ganga

Quê quê rê quequê

O Ganga

Chora na macumba, o Ganga

Tem obi tem orobô, o Ganga

Chora na macumba, o Ganga

Quê quê rê quequê

O Ganga

Chora na macumba, o Ganga

O camboni que vai dizê, o Ganga

Chora na macumba, o Ganga

Quê quê rê quequê

O Ganga

Chora na macumba, o Ganga

Quem panhou aretetê, o Ganga

Chora na macumba, o Ganga

Quê quê rê quequê

O Ganga

Chora na macumba, o Ganga

Olha pro folha, o Ganga

E no mato tem a Umbanda

Quê quê rê quequê

O Ganga

Chora na macumba, o Ganga

Quê quê rê quequê

O Ganga

Chora na macumba, o Ganga
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9 - Quem tá na ronda? (HUF)

Fonograma nº 36 - macumba - IMS (nº 23 no quadro 3)

Príncipe Pretinho

Francisco Sena

Diabos do Céu

Victor nº 33953, 1933

Eaô

Me diga quem tá de ronda

Aê aê, aê ai ah

Eaô

Quem ronda sempre rondô

Aê aê, aê aô

Eaô

No alto da derrubada

Quem manda na encruzilhada

É só Exu e Xangô

Me diga se quer mantê

Caboclo que está de ronda

Rodando sem descansar

Eu sou filho de Umbanda

Eu sei bulir no Congá

Um budijão de malafo (malaco)

Oi ô

Eu trago pra nós tomá

Eaô

Me diga quem está de ronda

Aê aê, aê ai ah

Eaô

Quem ronda sempre rondô

Aê aê, aê aô

Eaô

No alto da derrubada

Quem manda na encruzilhada

É só Exu e Xangô

E onde é que vão beber?

Caboclo, quem tá de ronda?

O dia já vai raiar
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Eu venho de Aruanda

Daqui eu só vou voltar

Eu só trombaiô pro bem

Oi ô

E na fé de Oxalá

10 - Na gruta do feiticeiro (gênero: batuque) (HUF)

Fonograma nº 57 - batuque - IMS (nº 26 no quadro 1)

Almirante

E. Vidal

Homero Dornelles

(Candoca da Anunciação - in PRANDI, 2005)

Almirante

Victor nº 33572, 1932* (canção discutida na conferência "Música de Feitiçaria no

Brasil" por Mário de Andrade)

É meia-noite, minha gente 
Tá na hora, zabumba o congo 
Que o tinhoso assobiou 
A manicaca já sortô 
E foi-se embora 
E lá distante 
O galo preto já cantou 
Lá longe o fogo do cachimbo do saci

Tá parecendo com o olhar do Caporé

E o cão preto 
Tá rondando por aqui 
Pois tá na hora de fazer o Candomblé

Zumbi, lê-lê, zabumba

Zabumba, zumbi, lê-lê

Vamos assoprando as brasa

Pros incenso se acender

(bis)

E o saci que virou besta de carreta 
Já tá danado, tá um cão, tá um perigo

Não vá ninguém ficar 
Zombando do capeta 
Que cria chifre, nasce rabo por castigo

O nego mina 
Pra fazer sua mandinga 
Só quer enxofre, quer farofa 
Quer cachaça 
Quer três vintém, quer galo morto 

Anais do 16º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 2 – Educação Musical e Musicologia – p. 72



Vocabulário banto nos primeiros registros fonoelétricos do Brasil

Com catinga 
Vela de sebo que acendendo 
Traz desgraça

Zumbi, lê-lê, zabumba

Zabumba, zumbi, lê-lê

Vamos assoprando as brasa

Pros incenso se acender

(bis)

11 - Batuque na cozinha (JRT)

(*não pertence aos quadros apresentados)

Antônio Nássara

Rubens Soares

Gaúcho

Joel

Grupo Odeon nº 11518, 8/07/1937*

(*A inclusão desta faixa, apesar da data estar fora do eixo da pesquisa, se dá, por

haver outras gravações com o mesmo título, mas com versões e autores diversos,

anteriores e posteriores ao período da pesquisa e sinalizando para "motivo popular"

que foi utilizado ao longo dos tempos com estrofes diferentes, mas se tratando do

mesmo tema, portanto, cabível como expressão múltipla, adiquirida pela tradição

oral.)

Batuque na cozinha

Sinhá não quer

Por causa do batuque

Machuquei meu pé

(bis)

Eu tenho no meu sangue

O micróbio original

Pois não aguento um samba

Que eu começo a passar mal

Eu sinto uma coceira

Quando escuto um tamborim

Nasci dessa maneira

Tenho que morrer assim

Batuque na cozinha

Sinhá não quer

Por causa do batuque

Machuquei meu pé

(bis)

Um samba ritmado

Com pandeiro e violão
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Faz um chefe de família

Se esquecer da obrigação

Outro dia eu fui a um samba

Lá no Morro da Alegria

Até cachorro com gato

Sambava com harmonia

Batuque na cozinha

Sinhá não quer

Por causa do batuque

Machuquei meu pé

(Bis)
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