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*Introdução

O Maracatu, manifestação da cultura popular brasileira,  surgiu no Brasil,  no

final  do  século  XVII,  como  forma  de  preservação  da  cultura  ancestral  dos

negros. Em princípio, era um auto, a congada, com aparência de brincadeira

para  coroar  a  realeza negra,  ou  seja,  uma simbólica  coroação dos reis  do

Congo. O auto dos reis do Congo deu origem ao Maracatu como também a

diversas outras manifestações populares, como, por exemplo, os caboclinhos,

os reisados,  e  os pastoris.  Hoje o  Maracatu  no Brasil  é  uma manifestação

popular que se apresenta durante o carnaval e outras datas festivas.

1-História /Como chegou aqui:

Como não poderia ser diferente a história do Maracatu de Baque Virado/Nação

se  confunde-mistura  com a  história  do  nosso  país.  É,  portanto,  impossível

contar e entender essa história sem refletir sobre os processos de invasão e

colonização na África e na América do Sul.

Grande parte do território Africano foi invadido e dominado pelos colonizadores

europeus a  partir  do  século  15,  resultando no estabelecimento  de colônias

controladas por grandes potências da época como França, Portugal, Inglaterra

e  Espanha.  As  colônias  portuguesas  se  estabeleceram  principalmente  nos

territórios  onde  atualmente  estão  Angola  e  Moçambique,  mas  também  em

Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau.

O processo de dominação e colonização europeia na África teve início já no

século XV, com a dominação em 1415 da cidade de Celta no norte africano.

Nos séculos posteriores gradualmente o litoral do continente, tanto no Oceano

Atlântico  quanto  no  Oceano  Índico,  passou  para  o  domínio  europeu  que

também se estabeleceu no século 16 na América do Sul, principalmente pelas

mãos dos portugueses e espanhóis. O tráfico de escravos ao Brasil se tornou

uma prática crescente e já por volta de 1550 havia escravos africanos na Vila

de  São  Vicente.  Nos  anos  seguintes  a  expansão  do  tráfico  negreiro  foi

impulsionada por alguns fatores como a dificuldade de escravizar os nativos da
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América do Sul ou os negros da terra, o crescimento da produção de açúcar e,

no século 18, a descoberta de ouro.

Sequestrados,  aprisionados  e  trazidos  para  o  Brasil  nos  chamados  navios

negreiros,  os  nativos  do  continente  africano  eram  submetidos  a  torturas

diversas com o objetivo de impedir revoltas e manter a mão de obra escrava.

1.1-Nações e Etnias trazidas ao Brasil

São imprecisos os registros acerca das origens étnicas dos povos aprisionados

na África e escravizados no Brasil, no entanto algumas designações surgiram

por conta das línguas faladas entre os homens e mulheres aprisionados, ou

como referência aos locais onde eram capturados ou ainda às cidades e portos

onde eram embarcados. De um modo geral eram divididos pelos portugueses

em dois grandes grupos:  os Bantus e os Oeste-africanos:

• Bantus
O termo Bantu significa, antes de tudo, um grupo linguístico formado por

muitos dialetos e línguas faladas principalmente na porção continental da

África subssariana, como o Umbundu, o Quibundu, e o Quicongo. Esse jeito

de  falar,  carregado  e  multiplicado  por  muitos  grupos  nômades,  acabou

adquirindo  um  uso  que  formou  o  que  hoje  muitos  entendem  como  um

grande tronco linguístico.

Os Bantus trazidos para o Brasil vieram das regiões que atualmente são os

países  de  Angola,  República  do  Congo,  República  Democrática  do  Congo,

Moçambique e, em menor escala, Tanzânia. Pertenciam a grupos étnicos que

os traficantes dividiam em Cassangas, Benguelas, Cabindas, Dembos, Rebolo,

Anjico, Macuas, Quiloas, etc. Constituíram a maior parte dos escravos levados

para o Rio de Janeiro, Minas Gerais e para a zona da mata do Nordeste.

• Os Oeste-africanos

Foram chamadas de Oeste-africanos  diversas  etnias  que existiam em uma

vasta  região  litorânea  que  ia  desde  o  Senegal  até  a  Nigéria,  abrangendo

também uma boa parte do interior ocidental do continente.
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A faixa de terra fronteiriça ao sul da região do Sahel, que se estende no sentido

oeste-leste atravessando toda a África, é denominada Sudão. Frequentemente,

os  escravos  de origem oeste-africana são chamados de sudaneses,  o  que

causa confusão com os habitantes do atual país Sudão, que comprovadamente

não  forneceu  escravos  para  as  Américas.  Além  disto,  apenas  parte  dos

escravos de origem oeste-africana vieram da vasta região chamada Sudão. Os

nativos do oeste-africano foram os primeiros escravos a serem levados para as

Américas sendo chamados, nesta época, de negros da Guiné.

Os Oeste-africanos eram principalmente nativos das regiões que atualmente

são os países de Costa do Marfim, Benim, Togo, Gana e Nigéria. A região do

golfo de Benim Bahia foi um dos principais pontos de embarque de escravos,

na época conhecida como Costa dos Escravos. Os oeste-africanos pertenciam

a diversos grupos étnicos, sendo alguns deles os: Nagôs – os que falavam ou

entendiam a língua dos Iorubás,  o  que incluía etnias como os Kètu,  Egba,

Egbado, Sabé, etc.  

Jejes – que incluía etnias como Fons, Ashanti, Ewés, Fanti, e outros menores

como Krumans, Agni, Nzema, Timini, Malês – eram escravos de origem oeste-

africana,  na  maior  parte  falante  da  língua  haúça,  que  seguiam  a  religião

muçulmana. Muitos deles falavam e escreviam em língua árabe, ou usavam

caracteres do Árabe para escrever em Haúça. Além dos Hauçás, isto é, dos

falantes de língua haúça,  outras etnias islamizadas trazidas como escravos

para o Brasil foram os Mandingas, Fulas, Tapa, Bornu, Gurunsi, entre outros.

1.2- Brasil

No Brasil, a escravidão negra remonta de 1531, na Capitania de São Vicente.

Em 1539, o donatário da Capitania de Pernambuco, Duarte Coelho Pereira,

solicitou  a D.  João III  autorização direta  para  trazer  da  costa da Guiné 24

negros. Essa concessão
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foi  ampliada  para  120  africanos,  através  de  pagamento  de  um  tributo

estabelecido em 1559, por Dona Catarina, que, na ocasião, ocupava a regência

da coroa portuguesa.

Apesar  de  esses  grupos  terem sido  oriundos  das  mais  diversas  nações  e

regiões  africanas,  eram  citados  e  identificados  como  provenientes  de  seus

portos de origem, como Serra de Leoa ou Cabo Verde. 

2-Origem do Folguedo

Como o aumento progressivo do número de negros ameaçava a hegemonia do

número de brancos, no Brasil,  os colonizadores portugueses, a exemplo da

França e Espanha, no séc. XVI planejaram e executaram várias estratégias, no

sentido de manter o controle e o domínio sobre essa nova gente. Dentre elas,

incentivou  e  legitimou  a  instituição  dos  costumes africanos,  na  modalidade

original da hierarquia de reis e rainhas, mescladas à cultura portuguesa. Essas

tradições legitimadas, desde a coroação das irmandades de Nossa Senhora do

Rosário e de São Benedito, deram origem ao MARACATU-NAÇÃO.

Os  arquivos  históricos  registram  que  o  Maracatu  teve  origem  nas  festas

católicas dos Reis Negros, como a Festa do Rosário.

Nos acervos da Irmandade do Rosário dos Pretos, no Bairro de Santo Antônio,

Recife, existem documentos sobre a celebração da coroação de reis negros

desde os tempos coloniais.

Ainda hoje, alguns grupos realizam reverências com cânticos em homenagem

a Nossa Senhora do Rosário, na porta de suas igrejas, como acontece, todo o

ano no Pátio do Terço, o encontro de Maracatus, conhecido como Tambores

Silenciosos, durante o Carnaval.

O  Maracatu configura um sincretismo sagrado e profano no que diz respeito à

influência  religiosa  e  outras  manifestações  afro-brasileiras  amalgamadas  à

música, à dança e outros rituais celebrados. Através de cultos, cerimônias e

representações  alegóricas,  o   povo  busca  obter  a  proteção  dos  Orixás,  e

garantir o sucesso dos desfiles e dos rituais festivos.
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Os eleitos como Rainhas e Reis do Congo eram lideranças políticas entre os

cativos,  intermediários  entre  o  poder  do  Estado  Colonial  e  as  mulheres  e

homens  de  origem  africana.  Destas  organizações  teriam  surgido  muitas

manifestações culturais populares que passaram a realizar encontros e rituais

em torno dessas representações sociais originando manifestações populares

como Maracatu de Baque Virado, que também estabeleceu ao longo dos anos

em  diversos  “agrupamentos”  uma  forte  ligação  com  a  religiosidade  do

Candomblé e Xangô Pernambucano.

 A instituição Rei  do Congo teve um caráter político, pois os reis coroados

tornavam-se  governadores  de  todos  os  escravos  de  sua  localidade,

respondendo por eles, diante das autoridades locais. 

É  importante  ressaltar  que  a  religiosidade  permeava  todos  os  eventos,

independente de seu caráter  político ou social,  através da preservação das

datas  religiosas,  que  correspondiam  às  celebrações  tanto  das  santas  dos

escravos,  quanto  daquelas  realizada  por  padres  católicos  nas  igrejas.

Apresentação   teatral,  representado  pelos  negros  com  música  e  dança

próprias, o primeiro cortejo de dignitários do reino do congo de que se tem

notícia em território brasileiro é documentado por Gaspar Barleus, ao descrever

a embaixada do conde de sonho que, em 1643, esteve no Recife a fim de

parlamentar  com  o  Conde  João  Maurício  de  Nassau,  sobre  questões

envolvendo o rei do congo e o conde de sonho, no território do reino de Angola.

(Segundo Leonardo DANTAS (1988))

2.1- Cortejo 

Os  cortejos  de  maracatu  são  uma  tentativa  de  refletir  as  antigas  cortes

africanas, que ao serem conquistados e vendidos como escravos trouxeram

suas raízes e mantiveram seus títulos de nobreza, para o Brasil.

O Cortejo é composto por uma bandeira ou estandarte abrindo as alas. Logo

atrás seguem a dama de paço, que carrega a mística Calunga, representando

todas as entidades espirituais do grupo. Atrás dela seguem as baianas e pouco
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depois a corte e o rei a rainha dos maracatus. Os títulos de rei e rainha são

passados de forma hereditária. Essa ala representa a nobreza da Nação.

De cada lado seguem as escravas ou catirinas, normalmente jovens, que usam

vestimentas de chitão. Mantendo o ritmo do desfile seguem os batuqueiros. Os

instrumentos são diversos, alfaias, que são tambores, caixas ou taróis, ganzás

esse conduzidos de por mulheres que vão a frente desse grupo e que fazem do

seu toque um show a parte.

2.2-Personagens 

As personagens que compõem o cortejo são os seguintes:

• Porta-estandarte, que leva o estandarte; este contém, basicamente, o nome

da agremiação, uma figura que o represente e o ano que foi criada.
• Dama do paço, mulher que leva em uma das mãos a CALUNGA (boneca de

madeira,  ricamente  vestida  e  que  simboliza  uma  entidade  ou  rainha  já

morta).
• Rei e rainha, as figuras mais importantes do cortejo, e é por sua coroação

que tudo é feito.
• Vassalo, um escravo que leva o PALIO (guarda-sol que protege os reis).
• Figuras da corte: príncipes, ministros, embaixadores, etc.
• Damas da corte, senhoras ricas que não possuem títulos nobiliárquicos.
• Yabás, mais conhecidas como baianas, que são escravas.
• Batuqueiros,  que  animam  o  cortejo,  tocando  vários  instrumentos,  como

caixas de guerra, alfaias (tambores), gonguê, xequerês, maracás, etc.

2.3-Constituição

Do Maracatu Nação participam entre 30 e 50 figuras. Entre elas estão o

Porta-estandarte, trajado à Luís XV, que conduz o estandarte. Atrás, vêm as

Damas do Paço, no máximo duas, e que carregam as Calungas, que são

bonecos de origem religiosa, que simbolizam uma rainha morta.
A dança executada com as Calungas tem caráter religioso e é obrigatória

na  porta  das  Igrejas,  representando  um  "agrado"  a  Nossa  Senhora  do

Rosário  e  a  São  Benedito.  Quando  o  Maracatu  visita  um  terreiro,

homenageia os Orixás.
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Depois das Damas do Paço segue a corte: Duque e Duquesa, Príncipe e

Princesa, um Embaixador (nos Maracatus mais pobres o Porta-estandarte

vale como Embaixador).
A corte abre alas para o Rei e a Rainha, que trazem coroas douradas e

vestem mantos de veludo bordados e enfeitados com arminho. Nas mãos

trazem pequenas espadas e cetros reais. O Rei é coberto por um grande

pálio encimado por uma esfera ou uma lua, transportado pelo Escravo que

o gira entre suas mãos, lembrando o movimento da Terra. O uso deste tipo

de  guarda-sol  é  costume árabe,  ainda  hoje  presente  em certas  regiões

africanas.
Alguns  Maracatus  incluem  nesse  trecho  do  cortejo  também  meninos

lanceiros  e  a  figura  do  Caboclo  de  Pena,  que  representa  o  indígena

brasileiro e tem coreografia complicadíssima.

2.4-Origens da palavra MARACATU

As  origens  da  palavra  Maracatu  têm  sido  objeto  de  muitas  pesquisas  e

conjecturas dos mais variados estudiosos.

-Guerra  Peixe  (1981),  ao  lado  de  Sílvio  Romero,  Renato  Mendonça  e

Gonçalves Fernandes, considera o vocábulo.

Maracatu como de origem africana, designando uma dança praticada pela tribo

dos Bondos, que vivia na época da ocupação portuguesa, em território da foz

do rio Dande, cerca de cinquenta quilômetros ao norte de Luanda.

-No livro “Maracatus do Recife”, há uma passagem em que pessoas do povo

explicam que  Maracatu  significa  batucar.  Se  “Maracatucá”  ou  “Muracatucá”

exprimem

“vamos debandar”, a ação seria comandada pela execução da música, pois o

cortejo só deixa a Igreja, executando o seu batuque característico. 

Essa informação também foi obtida por Gonçalves Fernandes. Ele relata que,

antigamente, os dançadores diziam “Maracatucá” ou “Muracatucá” ao deixar a

porta  da  Igreja  do  Rosário,  despedindo-se  uns  dos  outros.  As  evidências
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apontam que o termo “Maracatuca”  ou “Muracatuc”  teria  sido alterado para

Maracatu.

- Segundo Mário de Andrade, a palavra “Maracatu” procederia de “maracá”,

chocalho indígena, e “catu”, bonito.

-Guerra Peixe (1981), no livro “Maracatus do Recife”, ressalta que o maracá

deveria  participar  do   instrumental  do  Maracatu,  pelo  menos,  com  certa

relevância, se a hipótese de Mário de Andrade tivesse legitimidade. Mas o que

se  verifica,  na  realidade,  é  que  o  maracá,  quando  tem  comparecido  aos

Maracatus, surge como um acessório, sem nenhuma função musical.

  3 - Primeiras manifestações do Maracatu:

O Maracatu  de  Baque  Virado  ou  Maracatu  Nação  é  uma manifestação  da

cultura  popular  brasileira,  afrodescendente.  Surgiu  durante  o  período

escravocrata,  provavelmente  entre  os  séculos  XVII  e  XVIII,  onde  hoje  é  o

Estado  de  Pernambuco,  principalmente  nas  cidades  de  Recife,  Olinda  e

Igarassu (que, antigamente, abrangia também o que hoje são os municípios de

Itapissuma, Abreu e Lima e Itamaracá), e na Zona da Mata de Pernambuco

onde surgiu Maracatu Rural. Como a maioria das manifestações populares do

país, é uma mistura de culturas ameríndias, africanas e europeias.

3.1-Onde acontece: 

Após um intenso processo de decadência dos maracatus de Recife durante

quase todo o século XX, ocorreu nos anos 1990 o que podemos chamar de

“renascimento do Maracatu”.

A prática  ancestral  adquiriu  uma notoriedade que nunca havia  conquistado

antes, resultado, entre outras coisas, da ação do Movimento Negro Unificado

(MNU) junto a Nação Leão Coroado,  uma das nações mais tradicionais de

Recife, do movimento Mangue Beat, que tem como principais expoentes Chico

Science e o grupo Nação Zumbi, a Banda Mestre Ambrósio, entre outros, e do

grupo Nação Pernambuco, uma de suas principais marcas foi ter separado a

dimensão da música e da dança do Maracatu de sua dimensão religiosa. 
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Nesse contexto  o  Maracatu  saiu  de  seu palco  principal  que é  a  cidade de

Recife e chegou a diversos lugares do país e do mundo. 

Atualmente  existem  grupos  percussivos  que  trabalham  com  elementos  da

Cultura  do  Maracatu  Nação  em  quase  todos  os  estados  brasileiros  e  em

diversos países  do mundo exemplos;

• Grupos em Pernambuco
Batuque Estrelado

Maracatu Nação Maracambuco – Olinda – PE

Baque Mulher

Maracatu A Cabralada (Olinda)

Maracatu Badia

Maracatu Chuva de Prata (Olinda)

Maracatu Vila Nova (Surubim)

Nação Pernambuco

Ouro do Porto

Maracatu Várzea do Capibaribe

• Grupos pelo Brasil

Arrasta Ilha - Florianópolis – SC

Baque do Vale - Taubaté – SP

Maracatucá – Campinas – SP

Baque Lua Cris – Bragança Paulista – SP

Maracatu Bloco de Pedra – São Paulo – SP

Cia Caracaxá- São Paulo – SP

Maracatu Boigy – Mogi das Cruzes – SP
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Estrela do Sul- Curitiba-PR

Maracatu Ingazeiro – Maringá – PR

Gebav – Rio de Janeiro -RJ

Grupo Capivara – Blumenau – SC

Maracatu Truvão – Porto Alegre – RS

Maracatu Baque Alagoano – AL

Maracatu Chapéu de Sol – Ribeirão Preto – SP

Ilê Aláfia – São Paulo – SP

Jaé – Itajaí -SC

Maracatu Lua Nova -Belo Horizonte – MG

Maracatu Muiraquitã – Alfenas – MG

Maracatu Pedra de Raio- São José do Rio Preto – SP

Mucambo – São João del Rei – MG

Cia Porto de Luanda – Itaquera -SP

Quiloa - Santos -SP

Rio Maracatu – Rio de Janeiro – RJ

Trovão das Minas – Belo Horizonte – MG

Mucambos de Raiz Nagô – São Paulo – SP

Grupo Rochedo de Ouro – São Carlos – SP

Maracatu Joinville – Joinville – SC

Grupo Cultural Baque da Ondas – São Paulo e Recife

• Grupos pelo mundo
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Baque Forte Berlin – Berlin – Alemanha

Maracatu Colônia – Colônia – Alemanha

Nation Stern der Elbe – Hamburgo – Alemanha

Sambamania – Augsburg – Alemanha

Maracatu Malicioso – Saint Macaire - França

Tambores Nagô - Paris – França

Maracatu Encontro – Mühldorf Inn – Alemanha

Maracatu Cruzeiro do Sul – Brighton – Inglaterra

Maracatu Estrela do Norte – Londres – Inglaterra

Maracatudo Mafua – Londres – Inglaterra

Juba do Leão – Manchester – Inglaterra

Maracatu Nação Celta – Dublin – Irlanda

Maracatu Atômico – Amsterdam –  Holanda

Maracatu NY - New York – E.U.A

Maracatu Macaíba – Nantes – França

Maracatu Tamaracá – Paris – França

Maracatu Estrela do Boi – Milão – Itália

Onda Maracatu – Montpellier – França

Maracatu Bafo da Onça – Ipswich – Inglaterra

Maracatu Mandacaru – Barcelona – Espanha

Toca Brasa – Orléans – França

Pernambucogo – Paris – França
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Baque de Bamba – Ontário – Canadá

Bloco Zum – Zurique – Suiça

Maracatu Ilha Brilho – Irlanda

Maracatu Nação Ogum Obá – Paris – França

Loco Lunes – Köln – Alemanha

Maracatu Quebra Baque Áustria - Viena – Áustria

3.2- Data de acontecimento: 

  Ao assumir características carnavalescas o Maracatu passou gradualmente a

ser caracterizado como um fenômeno típico dos carnavais recifenses, assim

como ocorreu com o Frevo e outras práticas populares brasileiras. Sendo o

carnaval um evento de data de móvel ( sempre se realizam, porém em data

variável). 

Entretanto em Fortaleza e Pernambuco o dia do maracatu é comemorado em

datas fixas, por decreto da lei;

• Dia  de  Maracatu  em  Fortaleza  foi  criado  em  1984,  por  meio  da  lei

municipal  número  5.827.  A  data  também  celebra  a  libertação  dos

escravos no Ceará, em 25 de março de 1884.
• Pernambuco,o  Maracatu,  uma das  mais  antigas  tradições  da  cultura

popular do Estado, e tem oficialmente, a sua comemoração marcada no

dia 1.º de Agosto.

A data dedicada ao folguedo homenageia o nascimento do Mestre Luiz de

França, do Maracatu Leão Coroado, eleito Patrimônio Vivo de Pernambuco

pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco.

No Estado de Pernambuco, a Lei Estadual n.º 11.506, datada aos 22 dias

do mês de Dezembro do ano de 1997, não podia ser mais sucinta. Institui
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em Pernambuco o dia 1.º de Agosto como ‘Dia Estadual do Maracatu’ e

revoga todas as disposições em contrário.

  4-Outros Maracatus

Além do Maracatu  Nação existem outras manifestações da Cultura  Popular

Brasileira  que  levam  o  nome  de  Maracatu,  ou  como  é  dito  popularmente,

existem outros tipos de Maracatu, diferentes do ponto de vista da estrutura, dos

personagens e das características musicais. São eles o Maracatu de Baque

Solto  também chamado de Maracatu  Rural  ou  de  Orquestra  e  o  Maracatu

Cearense.

• MARACATU DE BAQUE SOLTO OU RURAL

Ao contrário dos Maracatus de Baque Virado ou Nação, que têm suas origens

em cortejos de reis africanos, o Maracatu de Baque Solto, também chamado de

Maracatu de Orquestra ou Rural,  tem suas origens na segunda metade do

século  passado  e  deve  ser  uma  transfiguração  dos  grupos  chamados

Cambindas  (brincadeira  masculina,  homens  travestidos  de  mulher).  Os

Maracatus de Baque Solto são uma espécie de fusão de elementos dos vários

folguedos populares, que vêm às ruas das cidades próximas aos engenhos de

açúcar  como:  Goiana,  Nazaré  da  Mata,  Carpina,  Palmares,  Timbaúba,

Vicência,  etc.,  durante  o  carnaval,  com  características  e  colorido  próprio,

garantindo sempre a presença nos carnavais do Recife. O cortejo do Maracatu

de  Baque  Solto,  diferencia-se  primeiramente  do  maracatu  tradicional,  pela

ausência do rei e da rainha.

• FORMAÇÃO

Um ritmo rápido de chocalhos, percussão unissonora e acelerada do surdo,

acompanhada da marcação do tarol, do ronco da cuíca, da batida cadenciada

do  gonguê,  do  barulho  característico  dos  ganzás,  um solo  de  trombone,  e

outros  instrumentos  de  sopro  que,  juntos,  dão  ao  conjunto  características

musicais próprias e bem diferenciadas dos maracatus tradicionais. O maracatu

desfila  num  círculo  compacto,  tendo  ao  centro  o  estandarte,  rodeado  por

baianas, damas-de-buquê com ramos de flores de goma, boneca (calunga) de
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pano ou plástico e caboclos de pena. Rodeando este primeiro círculo vem os

caboclos de lança, que se encarregam de abrir espaço na multidão, com seus

saltos e malabarismos, com as compridas lanças, como a proteger o grupo e

as lanternas de papel celofane que, geralmente vem representando o símbolo

da agremiação.

• PERSONAGEM PRINCIPAL

Com  suas  lanças  de  mais  de  dois  metros  de  comprimento,  feitas  de

madeira com uma ponta fina e uma enorme cabeleira de papel celofane

cobrindo o chapéu-de-palha, o rosto tingido de urucum ou por outras tintas,

lenço estampado cobrindo a testa, camisas e calças de chitão, meiões e

sapatos de lona, o Caboclo de lança tem o destaque de sua indumentária

na  gola  bordada  e  no  surrão.  A  gola  de  sua  fantasia,  feita  em  tecido

brilhante,  de  cores  vivas,  é  totalmente  rebordada  com  vidrilhos  e

lantejoulas. A gola representa o maior orgulho e a vaidade do caboclo de

lança, sendo quase sempre confeccionado por sua companheira, durante o

ano inteiro, sendo fruto de todas as suas economias. O Surrão é como se

fosse uma bolsa,  é  confeccionado em couro  de carneiro,  cobrindo uma

estrutura de madeira, onde são presos chocalhos, sendo colocado na altura

das  nádegas,  daí  também  chamar-se  estas  figuras  de  Bunda-alegre  e

Bunda-de-guiso,  provocando  um  barulho  forte  e  primitivo  quando  da

evolução dos caboclos de lança.

• Maracatu Cearense

Já o  Maracatu  Cearense,  que também é  uma brincadeira  que tem na  sua

estrutura  o  desfile  de  uma  corte  seguida  por  percussão,  apresenta

características  que  não  podemos encontrar-nos  outros  “tipos  de  Maracatu”,

entre elas chama a atenção o rosto pintado de preto dos brincantes e o baque

lento e cadenciado. Os conhecedores e estudiosas de Cultura Popular ainda

destacariam os personagens como o Balaieiro e o casal de Pretos Velhos.
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Assim  como no  Maracatu  de  Baque  Virado  existem  divergências  sobre  as

primeiras  ocorrências  do  Maracatu  do  Ceará.  Parece  não  existir  registros

confiáveis antes de 1950, no entanto estudiosos afirmam que ele surgiu dos

Autos do Congo,  prática que estaria  presente no Estado já em meados do

século XIX, tendo ligação com as Irmandades do Rosário. 

Vale destacar que já no século XVIII mais precisamente em 1730 foi fundada

em Fortaleza uma Igreja de Nossa Senhora do Rosário, construída de certo por

uma Irmandade.

Existe ainda em Fortaleza um museu dedicado ao Maracatu Cearense, que

funciona nos fundos do Teatro São José e conta com mais de 200 peças entre

vestuário, objetos de senzala, instrumentos e personagens.

    5- Conceitos importantes:

• Nações de Maracatu: são os grupos tradicionais, muitas vezes seculares

e  que  na  maioria  dos  casos  estão  ligados  a  religiosidade  de  matriz

africana e/ou ameríndia. Apresentam-se com um grupo de batuqueiros

responsáveis pela execução musical, regidos por um mestre (a), e com

uma corte formada por personagens caracterizados como Rainha, Rei,

Dama do Passo e etc.
• Grupos de Maracatu: usam esta terminologia para nomear os grupos

que  trabalham exclusivamente  com a  cultura  do  Maracatu  de Baque

Virado, sem promover em sua apresentação, misturas com outros ritmos

ou  folguedos  da  cultura  popular  brasileira,  e  que,  utilizam  apenas

instrumentos  percussivos  encontrados  nas  tradicionais  Nações  de

Maracatu  de  Baque  Virado,  tais  como  a  Alfáia/Afaya  ou  Bombo,  o

Gongue, entre outros, não mantendo institucionalmente vinculo religioso.
• Grupos que utilizam a linguagem do Maracatu de Baque Virado: são

grupos que se utilizam da linguagem artística do Maracatu de Baque

Virado para compor outras musicalidades, promovendo misturas com

diversos ritmos, danças e instrumentações, sem muitas vezes limitar-

se a instrumentos percussivos.

6-Um Outro Olhar:
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“Eram típicos no carnaval  de antigamente. Típicos, numerosos, importantes,

suntuosos.  No meio do vozerio  da mascarada,  dominando as marchas dos

cordões,  ouvia-se  ainda  longe  o  rumor  constante,  uniforme,  monótono  dos

atabaques:

Bum…bum…bum…bum…

Bum…bum…bum…bum…

Era  um  maracatu.  Havia  os  que  gostavam  dele  e  esperavam-no  com

curiosidade.  Havia  os  que  protestavam  contra  a  revivescência  africana  e

resmungavam.

Bum…bum…bum…bum…

No fim da rua, por cima do povo, surdia o grande chapéu de sol vermelho,

rodando, oscilando, curvando-se. E o batuque cada vez mais perto, mais perto.

Dali a pouco desfilava o cortejo real dos negros. Vinha o rico estandarte com

cores vivas e bordados a ouro. Seguiam-se as alas de mulheres ostentando

turbantes,  saias  bem  rodadas,  corpetes  enfeitados  de  vidrilhos.  Traziam

fetiches religiosos nas mãos. Depois o Rei e a Rainha, em trajes majestosos,

debaixo  da  ampla  umbela  de  seda  encarnada  com  franjas  douradas.

Empunhavam os cetros, vestiam longos mantos, e tinham cabeças coroadas.

Na  retaguarda  do  préstito,  os  atabaques,  as  marimbas,  os  congás,  os

pandeiros, as buzinas… As canções que todos entoavam eram ordinariamente

nostálgicas,  como  uma  ancestral  saudade  da  terra  de  berço,  ficada  tão

distante. Costumavam também cantar assim:

Bravos, Ioio! Maracatu Já chegou.

Bravos, Iaia! Maracatu vai passar.

Uma das mulheres empunhava uma grande boneca de pano toda engalanada

de fitas, e repetia numa toada dolente:

A boneca é de seda…

A boneca é de seda…
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Os maracatus  paravam em frente  às  casas dos protetores  e  ali  dançavam

durante  alguns  minutos.  Antigamente  licenciavam-se  dezenas  deles  e

apresentavam-se  com verdadeiro  luxo.  Nas  sedes havia  demoradas festas,

com danças e  batuques,  a  que  assistiam os soberanos sob um dossel  de

veludo. Todos os negros da costa, tão comuns no Recife de ontem, aqueles

mesmos que se reuniam , também, religiosamente, na Igreja do Rosário, lá se

achavam para tomar parte no toques. O maracatu hoje escasseia e já não tem

mais o esplendor de antes. Em menino eu tinha medo dos maracatus. Medo e

como uma espécie de piedade intraduzível. Aqueles passos de dança, aqueles

trajes  esquisitos,  aqueles  cantos  dolentes,  me davam uma agonia…Eu me

encolhia todo, juntando-me à saia de chita de minha mãe preta, com receio

talvez de que os negros do maracatu a levassem também. E eu não sabia

ainda ser o maracatu uma saudade…Hoje é que a compreendo, que a sinto,

recordando  os  maracatus  de  minha  infância  e  de  minha  terra,  vendo  os

carnavais de outras cidades e de outra época… Parece-me perceber ainda o

batuque longínquo, cada vez mais remoto, cada vez mais indeciso, quando, na

alta  noite  da  terça-feira,  no  silêncio  e  na  tristeza  do  Carnaval  acabado,  o

derradeiro maracatu se recolhia à sede…

Bum…bum…bum…bum…

Bum…bum…bum…bum…

“E lá se ia, como se foi, o meu maracatu de menino…”

(trecho de “Maxombas e Maracatus” – Mário Sette, 1958).

6.1- Conclusão:

Entre as manifestações populares características do estado de Pernambuco,

principalmente da cidade de Recife,  é  o maracatu,  um folguedo estimulado

pelos  portugueses  no  período  colonial  que  encenava,  de  forma  festiva,  a

coroação dos reis do Congo africanos, sendo que o registro mais antigo da

manifestação  data  de  1711.  Uma  nobreza,  interpretada  pelos  escravos,

participa  de  uma  cerimônia  religiosa  na  igreja  em  homenagem  à  Nossa

Senhora  do  Rosário,  escolhida  como  padroeira,  sendo  que,  após  o  culto
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religioso,  os  participantes  cantavam  e  dançavam  ao  som  de  tambores,

festejando os reis coroados. O maracatu se liberou da vinculação religiosa e

africana  para  assumir  características  carnavalescas,  sendo  assimilado

culturalmente  por  brancos  e  mestiços  que  se  vestiam  com  diferentes

personagens: o rei e a rainha liderando o cortejo, acompanhado por pajens,

que  dão  proteção  aos  soberanos  com  grandes  guarda-sóis.  Ao  som  de

tambores,  chocalhos  e  gonguê,  o  cortejo  carnavalesco  faz  coreografias  de

forma teatral. Atualmente, há dezenas de grupos de Maracatu por todo o Brasil,

incluindo, além das dezenas que atuam na região Nordeste, existem os que

atuam  em  parte  do  Brasil,  principalmente  no  sudeste  e  vários  lugares  do

mundo.

6.2-Informações finais:

Disciplina Turismo e Sociedade/

Profª Ana Elizabete Valle de Queiroz  

Trabalho em grupo/ Manifestações Folclóricas Brasileira/MARACATU

Turma: EPTUR I 01-tarde

Alunas:

Ester Borges

Helena Natividade

Josemely Pessanha

Maria da Penha Imenes

Tatiane Alves 

Vanessa da S. Brasil L. da Silva

Zuleide Dantas
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