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O SERTÃO INSTRUMENTAL
DE CACÁ MALAQUIAS
Marcel Fracassi

E

ducador, palestrante, pesquisador, produtor cultural, compositor,
arranjador e multi-instrumentista, Cacá Malaquias vem de família de
músicos. A música começa em casa, com seu pai, Petronilo Malaquias,
que na época era professor e maestro de uma série de bandas filarmônicas no
Sertão do Pajeú. Nascido em Carnaíba, cidade nessa região, Cacá sempre trouxe
a influência do sertão na sua música. E do sertão foi para o mundo, tocando
com diversos nomes da música nacional e internacional, de João Bosco a Ray
Conniff, da Banda Mantiqueira a Lenine, entre outros. Dedicou-se também a
lecionar no conservatório de sua cidade.
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VOCÊ NASCEU EM CARNAÍBA, CIDADE NO

SE VOCÊ FOSSE PENSAR EM UM RITMO QUE

INTERIOR DE PERNAMBUCO, NO SERTÃO

REPRESENTA O SERTÃO, QUAL ESCOLHERIA?

DO PAJEÚ. QUAL SEU PRIMEIRO CONTATO

HÁ ALGUMA CANÇÃO QUE, EM SEU IMAGINÁ-

COM A MÚSICA?

RIO, REPRESENTE O SERTÃO? POR QUÊ?

Meu contato com a música começou
cedo, no berço. Minha família é de músicos
tradicionais na região. Meu pai, Petronilo
Malaquias, foi professor e maestro de várias bandas filarmônicas no Sertão do Pajeú. Como nossa casa funcionava como uma
espécie de escola de música, isso fez com que
ele ensinasse música para os membros da família, incluindo as mulheres.

A música nordestina é muito rica no
que diz respeito a três importantes elementos: melodia, harmonia e ritmo. Especialmente no sertão, existem vários estilos que
influenciaram compositores da MPB e da
música instrumental. O aboio, o bendito, a
toada, o coco, o baião e o xote são estilos que
continuam na vida do sertanejo. O coco é o
ritmo de que mais gosto, tendo Jackson do
Pandeiro como representante. “Asa Branca”1
funciona como uma espécie de hino para o
sertanejo; por fazer parte do nosso imaginário, uso a melodia para começar o curso de
musicalização das crianças.
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QUAL A INFLUÊNCIA DO SERTÃO NO SEU

COMO FOI SEU PRIMEIRO CONTATO COM A

TRABALHO?

MÚSICA INSTRUMENTAL?

O Sertão do Pajeú tem uma riqueza
cultural imensa e uma natureza belíssima.
A culinária, a música, a poesia, a dança, a religião, a geografia e o sotaque são importantes para nosso povo e isso influenciou muito
meu trabalho como compositor, arranjador
e instrumentista. O pifeiro, o repentista, a
banda de música, o coco de roda, o aboiador e o pastoril são elementos fortes dentro
desse contexto.

A Banda Filarmônica de Santo Antônio, o trio de forró pé de serra e a banda de
pífanos são grupos instrumentais com que
convivi desde menino. O forró pé de serra
e a banda filarmônica são meus primeiros
contatos com a música instrumental, já que
toquei com essas formações.
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EM SUA CARREIRA, VOCÊ TEM UMA FORTE

NO FINAL DA DÉCADA PASSADA, VOCÊ

RELAÇÃO COM O CHORO. COMO SE DEU ISSO?

VOLTOU PARA TRABALHAR COMO PROFES-

Cresci dentro de um ambiente musical, meu pai tocava violão, era seresteiro no
interior nordestino, havia muitos saxofonistas, acordeonistas, violonistas e clarinetistas
que tocavam choro. Meu pai tinha um caderno com melodias escritas com caneta pena,
melodias que serviam como metodologia de
desenvolvimento, muitos choros de Severino
Araújo, K-ximbinho, Ratinho e Luiz Américo.
Como não existiam métodos de instrumentos de sopro, éramos obrigados a praticar diariamente esse estilo, que, junto com o frevo e
o forró, exige muito do instrumentista!

SOR NA ESCOLA DE MÚSICA DE CARNAÍBA.
QUAIS FORAM SUAS IMPRESSÕES DEPOIS DE
TANTO TEMPO FORA? COMO FOI O CONTATO
COM OS JOVENS MÚSICOS?

Em 2006, fui convidado pelo gestor Anchieta Patriota, que é filho do maestro Israel
Gomes, que dá nome à escola, para participar de uma oficina de música durante a festa
do poeta carnaibano Zé Dantas, parceiro de
Luiz Gonzaga. Fiquei impressionado com a
estrutura da escola, com professores de acordeom, sopros, violão, percussão, piano, com
uma banda filarmônica e uma quantidade
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surpreendente de instrumentos sendo usados por crianças, jovens e adolescentes.
Assim como com a mistura social, a musicalidade e o interesse dos pais, o acompanhamento etc.
Chamaram-me atenção, ainda, as apresentações dos artistas e dos grupos tradicionais de cultura popular, coisas difíceis de se
ver em centros culturais como São Paulo.
Em conversa com o administrador do município, que era músico e tocava comigo na
banda, falei da possibilidade de voltar para
Carnaíba para coordenar a Escola de Música, conviver com as crianças, a cultura e a
comunidade, ensinar e aprender. O contato

Marcel Fracassi

com os alunos ocorreu com facilidade, pelo
fato de a escola ter um bom número de estudantes, mas esse número triplicou. Formamos grupos instrumentais, reforçamos
a oficina com a participação de músicos
como Nailor Proveta, Maestro Spok, Paulo
Moura, Dominguinhos, UH e professores do
Conservatório Pernambucano de Música.
Conseguimos formar uma banda sinfônica
com cerca de 50 crianças e adolescentes e
gravar um DVD no Teatro de Santa Isabel,
no Recife, em 2009. Atualmente, temos orquestra sanfônica, zabumbada (grupo de
percussão), banda sinfônica jovem e grupos
de câmaras.

113

OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL

114

O MAESTRO MOACIR SANTOS TAMBÉM ERA
DO SERTÃO DO PAJEÚ. VOCÊ CHEGOU A TRABALHAR COM ELE EM ALGUM MOMENTO? FOI
INFLUENCIADO PELO TRABALHO DELE?

Cresci escutando as histórias de “Neguin” – era assim que os amigos chamavam
Moacir Santos. Meu primeiro contato com
a música dele ocorreu em 1978, quando ele
passou pela cidade do Crato/CE. No Carnaval, fui tocar em uma orquestra daquela cidade e um cara tinha chegado do Rio
de Janeiro vendendo um monte de discos
de jazz. O que me chamou atenção foi um
disco do Sergio Mendes & Bossa Rio: Você

COMO VOCÊ PERCEBE O FREVO E OUTROS
RITMOS REGIONAIS HOJE COM SEUS
ALUNOS? QUAL A RELAÇÃO QUE ELES TÊM?

O frevo é um estilo que surgiu na capital
de Pernambuco, Recife, já o forró surgiu no
interior, no sertão. O frevo de rua, assim como
o choro, exige muito do instrumentista, por ter
em suas melodias frases com grupos de semicolcheias, síncopes, intervalos e andamento
rápido. O frevo, diferentemente do forró, é tocado no período carnavalesco. O forró é muito
tocado no período junino, mas você o escuta
durante o ano todo nos programas de rádio. Os
músicos e alunos esperam um ano para ir ao
Recife tocar no Carnaval, já o forró é tocado
o ano todo, faz parte da cultura do sertanejo.

Ainda Não Ouviu Nada (Philips, 1964). Não
acreditei quando vi sua foto, seus arranjos e
a música “Nanã”.2 Troquei um relógio pelo
disco e, quando cheguei a São Paulo, no
mesmo ano de 1978, comprei o disco The
Maestro (Blue Note, 1972), no Museu do
Disco. Não trabalhei com ele, mas quando
veio ao Brasil para participar do Festival de
Inverno de Campos do Jordão, perguntou
justamente ao Nailor Proveta se me conhecia. Passaram meu contato para o Moacir e
ele me telefonou, foi inacreditável. Tenho
muita influência dele na minha música,
na minha vida.

Quando falamos em forró, encontramos estilos como o baião, o xote, o coco e
a marchinha (quadrilha). Na Escola de
Música, usamos o frevo em várias formações, grupos instrumentais criados para o
desenvolvimento dos alunos mostrando as
deficiências técnicas. Eles gostam, principalmente dos frevos tradicionais. Com o
forró é diferente, porque há um repertório
amplo, existem muitos arranjos para bandas
filarmônicas, tem as bandas de pífanos, o
trio pé de serra – e tudo isso acontecendo
durante o ano inteiro. Com relação ao frevo, é preciso descentralizar, tem que haver
incentivo para os músicos do sertão na criação de orquestras, big bands e festivais.
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Notas
1 <https://www.brasildefato.com.br/2017/05/25/setenta-anos-de-asa-branca-o-hino-

-do-rei-do-baiao>. Acesso em: 13 ago. 2018.
2 <http://rollingstone.uol.com.br/edicao/37/noticia-3999>. Acesso em: 16 ago. 2018.
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