
Banda Cabaçal * 
 
Histórico 
 
A Banda Cabaçal ou Banda de Couro é o conjunto musical mais típico do interior 
cearense, notadamente da região caririense. Originou-se no meio dos escravos africanos, 
segundo alguns estudiosos, mas se desenvolveu e adquiriu suas peculiaridades 
principais entre o próprio povo do Cariri. Outros justificam a influência indígena, 
possivelmente devido ao uso de instrumentos, de características indígenas. A Banda 
Cabaçal se compunha de quatro elementos tocando zabumba, pífaros e uma caixa. 
Atualmente é comum ver-se cinco elementos vez que, o uso dos pratos, foi introduzido, 
talvez por influência da Banda de Música. Quanto ao termo “cabaçal”, tem como 
explicação a semelhança do barulho do conjunto com aquele produzido pelo choque de 
cabaças secas. O Instituto Cultural do Cariri, mantém sob sua responsabilidade cerca de 
sete conjuntos, sendo um dos mais famosos, a Banda Cabaçal Irmãos Aniceto, 
localizada no município de Crato. 
 

Forma de apresentação da Banda Cabaçal 
 
Os componentes da Banda se apresentam vestidos de roupa de mescla, estilo sertanejo, 
com chapéu de couro e alpargatas ou “currulepe”. Entram dispostos em coluna, e à 
proporção que os pífaros são tocados, os batedores de zabumba e caixa acompanham 
marcando o ritmo. É comum assistir-se à apresentação dessas bandas, com exibições 
individuais ou em duplas, dos seus componentes, que fazem verdadeiros malabarismos. 
 
Personagens 
 
Cada componente da Banda Cabaçal é um personagem e responsável pelo maior 
enriquecimento musical e coreográfico do conjunto. Assim é que na Banda Cabaçal 
podem ser encontrados quatro ou cinco elementos, neste último caso, se houver a 
inclusão de pratos e percussão. 
 
Música, coreografia e instrumentação 
 
A Banda Cabaçal toca quase toda espécie de música popular: antiga, regional, religiosa 
e até mesmo carnavalesca. O ritmo predominante é o baião, característico dos pés-de-
serra do Cariri. Os temas mais preferidos pelo povo são “cachorro na peia”, 
“maribondo”, “esquenta muié”, etc. 
A coreografia é bastante interessante e variada. À medida que a banda executa suas 
músicas, seus integrantes, improvisam passos, ora aos pares, ora individualmente 
sapateando e dançando numa perna só, cada um demonstrando sua habilidade rítmica e 
criativa. 
 
 
* CEARÁ. Secretaria de Indústria e Comércio. Manifestações do Folclore Cearense. 
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empresa cearense de Turismo. 
 
 
 



 A Banda Cabaçal é formada originalmente de quatro instrumentos: uma caixa ou tarol 
feito de pele de carneiro, um bombo ou zabumba de couro e dois pífaros ou “pifes” 
feitos de taboca. Os pratos, hoje em dia usados na banda, são feitos de metal, o que já 
denota uma certa descaracterização da autêntica Banda de Couro ou Cabaçal. 
 
Local de apresentação 
 
A Banda Cabaçal se apresenta em geral na festividade de cunho cultural, artístico e 
religioso. Fazem parte das renovações, novenas, exposições, procissões, festas de 
padroeiros dos municípios, feiras, nos engenhos e outras localidades. 
 
 


