
 

 

 

 

 

  

SAMBA - AULA 01 

(Contextualização e Apreciação) 

1) Leia o trecho abaixo retirado do texto “Coco e Baião no Forrobodó”, do livro 

Abc da MPB:  

 

A seca e o coronelismo fizeram do Nordeste a região mais pobre do Brasil. 

Talvez para compensar a miséria, seu povo forjou uma cultura admirável. A música 

nordestina, por exemplo, é com certeza uma das mais ricas do país. Não apenas em 

talentos musicais, que vão de Luiz Gonzaga a Hermeto Pascoal e que influenciaram 

grupos como Quinteto Violado, Cascabulho e Falamansa, mas também na variedade de 

ritmos como o forró.  

A palavra forró originou-se de “forrobodó” e significa farra, festa, confusão, 

arrasta-pé. Essa música é de origem instrumental, parecida com o baião, só que um 

pouco mais ligeira. Forró é também o baile popular em que se tocam outros ritmos 

tipicamente nordestinos, como o próprio baião, coco, xaxado e xote. O nome já foi 

confundido com for all (para todos), o tipo de baile que as tropas americanas sediadas 

em Natal durante a 2ª Guerra Mundial (1939-1945) promoviam para divertir os soldados 

e conquistar a simpatia dos moradores locais. Nesses bailes, os músicos também 

tocavam baião e música americana, particularmente a das grandes orquestras que 

faziam sucesso na época. 

Baião vem da palavra baiano e é uma dança popular comumente acompanhada 

de sanfona, zabumba e triângulo. A sanfona, ou acordeão, chegou ao Nordeste pelas 

mãos de operários da estrada de ferro. Devido à sua grande sonoridade, esse 

instrumento de fole originado na Europa acabou restringindo o espaço da rabeca e da 

viola nordestina. 
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O baião surgiu do pequeno trecho instrumental que os músicos executam de 

improviso no intervalo dos desafios para dar tempo ao adversário de preparar a 

resposta. Seu andamento é semelhante ao do rock, tanto que Raul Seixas (que era fã de 

Elvis Presley e Luiz Gonzaga) faria a fusão dos dois gêneros na música “Let me sing”, que 

fez grande sucesso num festival da TV Globo. Outros compositores que apostaram nesse 

tipo de mistura foram Alceu Valença, Geraldo Azevedo e Zé Ramalho. 

O primeiro a chamar a atenção para o baião foi Lauro Maia, na década de 1930, 

que o chamava de balanceio. No entanto, quem mais divulgou o gênero foi Luiz 

Gonzaga. Não é à toa que ele foi aclamado o “rei do baião” e popularizou a sanfona no 

país inteiro. Nascido em Exu, interior de Pernambuco, filho do sanfoneiro Januário, foi 

parceiro de Humberto Teixeira, Zé Dantas e Hervê Cordovil, entre outros. 

Gonzagão gravou “Baião” em 1946, e também outros sucessos como “Assum 

Preto”, “Paraíba”, “Juazeiro” e o clássico “ Asa Branca”. Sua música influenciou artistas 

como Dominguinhos, João do Vale, Marinês, Oswaldinho do Acordeon, Sivuca, 

Manezinho do Forró e o próprio filho, Gonzaguinha. 

Texto retirado do livro: ABC da MBP. Jorge Fernando dos Santos. 2005 

 

 

2) De acordo com o texto, responda às questões: 

a. Quais características fizeram o Nordeste ser considerado uma das regiões 

mais pobres e uma das mais ricas do nosso país? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

b. Quais são os ritmos musicais genuinamente nordestinos que aparecem 

no texto? 

_______________________________________________________________________ 

c. O Baião inicialmente era considerado somente uma dança. Quais são os 

instrumentos musicais que a acompanhavam? 

_______________________________________________________________________ 

d. Quem foi o grande responsável por popularizar o baião? Como ele foi 

chamado? __________________________________________________ 


