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                 RESUMO NA LÍNGUA VERNÁCULA 

 

 

CAXILÉ, Carlos Rafael Vieira. O Ritual Apresenta a Sua complexidade: Festividades, 

Cortejos e Maracatus.  2011. 343 p. Tese (Doutorado em História Social) PUC-SP 

 

 

Através da análise de determinadas tipologias de fontes como: periódicos, 

revistas do Instituto Histórico, documentos oficiais, crônica de época e entrevistas, 

tivemos  como objetivo principal nessa pesquisa  perscrutar algumas manifestações 

culturais dentre elas,  carnavais, congos e maracatus,  as entendendo como momentos 

salutares de sociabilidade das classes menos favorecidas. Nesse sentido buscamos: a) 

identificar essas manifestações como possibilidade de inserção, circularidade e 

contestação de determinado segmento da sociedade; b) perceber a postura das 

autoridades em disciplinar o espaço urbano com medidas e técnicas para reajustar 

socialmente as camadas populares, principalmente os afro-descendentes, por meio do 

controle voltado para os corpos, gestos e comportamentos; c)  especificamente,  

entender a prática do maracatu na cidade de Fortaleza, enquanto referencial  para a 

construção de narrativas de pertencimento identitários naquilo que se considera afro.   

 

Palavras-Chave: manifestação, popular, identidade, sociabilidade 
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                                          ABSTRACT 

 

 

CAXILÉ, Carlos Rafael Vieira. O Ritual Apresenta a Sua complexidade: Festividades, 

Cortejos e Maracatus.  2011. 343 p. Tese (Doutorado em História Social) PUC-SP 

 

 

Through certain typology sources analysis such as journals, Historical Institute 

magazines, official documents, epoch chronicles and interviews, we had as main 

objective to scrutinize some cultural events in this study, namely, carnivals, congos and 

maracatus. We understand them as salutary sociability moments of the lower classes. 

Accordingly, we seek to identify these events as an integration possibility, circularity 

and a contestation of a particular society segment. We also pursue to understand the 

authorities posture in disciplining the urban space with measures and techniques to 

adjust the common people in a social way, mostly African descendants, through body 

control, gestures and behaviors. Specifically, we look for understanding the maracatu 

practice in Fortaleza as a reference for the construction of identities belonging narratives 

in what is to be considered African. 

Word-Key: manifestation, popular, identity, sociability 
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                         CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

Por todos os cantos 

E todos os santos 

E todos os ritos 

E tantos são muitos 

E muitos são todos 

E todos os homens 

Vão poder mudar a 

história
1
 

 

 

 

 

Temos como objetivo central nesse texto explicitar algumas práticas culturais, 

principalmente, congos e maracatus presentes na cidade de Fortaleza, a partir do final 

do século XIX, enquanto expressão e manifestação da cultura popular, rica em aspectos 

simbólicos e espaços de sociabilidade e integração cultural; momentos de liberação e 

contestação da ordem vigente. A população vive a cidade a seu modo, produzindo lazer 

e festa. Os rituais que a constituem situam-se entre o universo religioso e profano, o que 

confere mais autonomia para a população operar nesses espaços. As manifestações 

populares apresentadas possuem como característica fundamental a imbricação entre o 

sagrado e o profano, cujo entendimento implica considerá-los em conjunto. São 

exatamente as fronteiras pouco definidas desses campos que oferecem margem às 

práticas devocionais, às orações, às simpatias, igualmente à diversão, ao lazer, a 

bebedeira e a comilança
2
 constituindo-se em momentos importantes de sociabilidade, 

mas também de resistências e contestações. 

                                                
1 Poesia de Calé Alencar. Poesia presente no trabalho não publicado pelo autor  chamado “Maracatu é de 

Banbaliê” 
2
 Segundo Munanga  o comer em determinadas comunidades equivale a uma forte relação com o sagrado 

e com  os aspectos de sociabilidades entre seus integrantes. Diz o autor: Passons maintenant aux actes 

humains, ceux bien entendu qui ne ressortissent pas au pur automatisme; leur signification, leur valeur ne 

son pas rattachées à leur donnée physique brute, mais à leur qualité de reproduction d‟une acte 

primordial, de répétition d‟um exemplaire mythique. La nutrition n‟est pás une simple operation 

physiologique, elle renouvelle une communion […] on les réitère parce qu‟ils ont été consacrés á 

l‟origine par des dieux, des ancetres ou des héros. Cette répétition consciente de gestes paradigmatiques 
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A Cidade de Fortaleza, no final do século XIX, era palco de uma série de 

práticas culturais relacionadas à Igreja católica. Essas manifestações religiosas 

apresentavam espetaculares manifestações externas de fé, expressas nos cultos aos 

santos, procissões e funerais. Esses festejos organizados pelas irmandades em 

homenagem aos padroeiros, ou outros de devoção, eram um dos momentos mais 

importantes da vida da própria cidade, tanto em função do público que atraía, como 

pelos transtornos que causavam à organização do trabalho. Para descontentamento das 

autoridades civis e religiosas, preocupadas com o cumprimento da ordem e com a 

continuidade da postura oficial católica. Essas manifestações, raramente, não 

confundiam as práticas sagradas com as profanas nas comemorações de rua. Além dos 

sermões, das missas, novenas e procissões, eram importantes as danças, coretos, 

barracas de diversão, fogos de artifício, comidas e bebidas. 

Desde a chegada da família real no Brasil,em 1808, foi crescente a preocupação 

das autoridades com a ordem pública, proibiam-se com freqüência músicas, danças e 

batuques,
3
 que ao aglomerarem-se em número considerável de negros, na maioria das 

vezes, terminava em desordens. A repressão no decorrer do tempo tornou-se mais 

intensa, atingindo até as manifestações anteriormente aceitas, como aquelas que faziam 

parte  dos festejos realizados pelas  irmandades de pretos. 

                                                                                                                                          
determines trahit une ontologie originale. Le produit de la nature, l‟objet façonné par l‟industrie de 

l‟homme ne trouvent leur réalité, leur identité que dans la mesure de leur participation à une réalité 

transcendante. Le geste n‟obtient de sens, de réalité que dans la mesure exclusive ou il reprend une 

actions primordiale.”( MUNANGA,1989,p.16) 

 

 

 
3 A música, a dança, os gestos e as narrativas  teatralizadas tem uma importante função social   para os 

africanos e afro-descendentes. Sobre tais valores diz Assante Darkwa:” Narrative songs which tell stories 

are also many all over Africa and elsewhere. Songs are often interpolated as part of the story and some 

stories may take the form of narrative songs in verse. Subject matter in such narrative  a songs covers 

wide range of aspects of life, mainly stressing social virtues such as the value of  hard work, or desirable 

qualities in wives, husband and children. Military exploits and aspects of political organization may also 

feature, as well as traditional religion. As with stories, through  narratives songs the elders pass on to the 

young the accumulated knowledge, skills, the mode of behavior and the beliefs they should have for 
playing their social roles in adult life. They are also advised through the stories and songs to grow up 

together and share and do things together – a sense of belonging which is an important aspect of the 

traditional cultural system. Singing and dancing may take place during work-situations as an incidental 

activity to accompany daily domestic chores or for organizing effort, or for regulation rhythmic flow of 

movement in other  work-situations. Women accompany their domestic  tasks, such as breaking, 

threshing, and washing with songs with sometimes make commentary on the work being done. “  

(DARKWA. 1987, p.135) 
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Na cidade de Fortaleza, as medidas de controle e proibição dos festejos 

populares variavam de um momento para o outro, quando as ameaças de revoltas 

estavam no presente, intensificavam-se as proibições radicalmente às manifestações 

populares, consideradas momentos propícios para rebeliões. Em outros momentos mais 

estáveis, alegava-se que as diversões populares desrespeitavam a ordem e causava a 

vadiagem, incompatíveis com a posição da capital do Ceará e a pretendida civilização.  

O período que compreende o final do século XIX e as primeiras décadas do 

século XX marca um conjunto de importantes transformações sociais, políticas e 

econômicas. Na formação histórica do Brasil, acontecimentos como o fim da mão de 

obra escrava, implantação do regime republicano, instauração do trabalho assalariado, 

em grande parte desencadeada pelo surgimento de novas forças e valores sociais e das 

injunções demandadas pelo sistema capitalista que então se tornava hegemônico, foram 

alguns dos aspectos decisivos ao processo de construção de uma nova ordem 

econômica, política e social no país. No rastro desse quadro de mudanças, as principais 

cidades brasileiras passaram por uma série de reformas urbanas e sociais. Efeitos 

práticos dos desejos dominantes de modernização da sociedade, tais reformas buscavam 

alinhar os centros urbanos locais aos padrões de civilização e progresso disseminados 

pelas metrópoles da Europa.  

Todo esse desejo de reformas e intervenções que despontou na cidade de 

Fortaleza a partir da segunda metade do século XIX, evidencia a existência de um 

processo que objetivou racionalizar a cidade e disciplinar seus moradores. É nesse 

período, que se estende até a segunda metade do século XX, no processo de constituição 

de seu meio urbano, que pretendemos iniciar a análise da participação popular em 

comemorações, festejos e manifestações, principalmente Congos e Maracatus, 

entendendo-os como momentos significativos de sociabilidade, integração de culturas e 

tensões entre algumas de suas facetas, de expressões autônomas e de resistência aos 

novos comportamentos requeridos pela ideologia da modernidade, expressos 

principalmente pelos termos civilização e progresso. Recuperaremos tais vivências na 

imprensa periódica, em documentos oficiais, em relatos de memorialistas, e através de 

história oral discutindo seus significados e conflitos. 

As camadas populares revelam uma maneira própria de viver o espaço urbano 

de moradia, de trabalho e lazer, bem como sua religiosidade. Burlam a vigilância dos 

espaços institucionalizados, quer os ligados a Igreja católica, quer aqueles sob 

autoridades políticas civis, pois também vivem, em parte, as tentativas de imposição da 
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disciplina de trabalho, quanto ao emprego fixo, à assiduidade e aos horários 

estabelecidos. O desejo de impor controle e disciplina as camadas populares era 

manifesto sob essas diversas formas. 

No final do século XIX e início do século XX, algumas manifestações 

populares ainda eram bastante praticadas na cidade de Fortaleza e, entre boi surubi, 

pastorinhas e fandangos há o auto dos reis de congo muito observado e relatado por 

memorialistas cearenses, como também os maracatus. Os congos são registrados até a 

primeira década do século XX, depois desaparecem das anotações e dos registros 

oficiais. Em compensação o maracatu emerge com força total, principalmente, a partir 

de 1936, data em que passa a desfilar nos carnavais de rua de Fortaleza 

O maracatu do Morro do Moinho, Maracatu do Outeiro, da Apertada Hora, da 

Rua de São Cosme e do Manuel Conrado se apresentavam, principalmente, durante o 

período de festas natalinas. A partir das primeiras décadas do século XX, os maracatus 

deixaram de se apresentar em períodos de festas de fim de ano e passaram a participar 

dos carnavais de rua da cidade de Fortaleza. Raimundo Alves Feitosa desfilou no corso 

fortalezense com o recém-criado maracatu Az de Ouro, no ano de 1936, sendo esse o 

primeiro maracatu a participar nos carnavais de rua de Fortaleza. 

O carnaval, especificamente, era uma festa importante no âmbito da cultura da 

cidade. Apesar de considerado profano, sua compreensão só se completa se pensada em 

relação à quaresma, um tempo de jejum, abstinência de carne, sacrifícios e orações, 

proposto pela Igreja cristã em preparação à páscoa: celebração de paixão, morte e 

ressurreição de cristo. É nessa oposição que o carnaval ganha sentido. Trata-se de festas 

que aglutinam rituais e outras práticas vivenciadas de forma menos intensa nas demais 

comemorações.  

O carnaval era festejado desde o final do século XX, em Fortaleza, 

constituindo-se em mais uma de suas tradições populares. A principal forma de 

comemoração era o famoso entrudo, consistindo em foliões que davam verdadeiros 

banhos d‟água nos transeuntes, os quais, em geral, acabavam aderindo à brincadeira. 

Era hábito entre as famílias da elite reunirem-se e fazerem uma guerra de limão-de-

cheiro. Mulheres e homens participavam e, muitas vezes, a brincadeira finalizava-se 

com um animado baile e comes e bebes. 

Nessas brincadeiras havia também extrapolações dos padrões aceitáveis, tais 

como o uso de limão-de-cheiro com outros líquidos, tinturas para manchar as roupas, 

água com odores desagradáveis ou mesmo pimenta, com o objetivo de atingir os olhos 
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dos transeuntes. Nem todos aceitavam a natureza da brincadeira e muitos partiam para 

briga.  

Essa forma de brincar o carnaval, originária da tradição portuguesa e 

introduzida no Brasil desde os tempos coloniais, que se diferenciava de outras formas 

européias, como, por exemplo, a de Veneza, com o tempo foi sendo considerada não 

muito civilizada, contudo, as práticas descritas não foram de todo eliminadas, 

convivendo durante longo tempo com as novas.  

Mudanças na forma de comemorar, a partir de meados do século XIX, revelam 

transformações do meio urbano, de incorporação de novos comportamentos associados 

à modernidade. Trata-se de uma trajetória de convivência das manifestações populares e 

de sua participação na festa, como também na elaboração do espetáculo, a partir do qual 

os trabalhadores menos favorecidos tornam-se assistência (dos préstitos e corsos), e 

mesmo essa condição deveria ser bem comportada, vigiada pela polícia.   

Todos os anos, o carnaval ocupava os espaços e referências na imprensa de 

Fortaleza, quer sobre a chamada para os preparativos, quer sobre o transcorrer da folia, 

dos bailes. Entre as suas formas de apresentação que passaram a ser valorizadas, 

constava a realização do préstito carnavalesco, o desfile de carros e pessoas pelas 

avenidas da cidade, com diversas alegorias, configurando sátiras e homenagens à 

personagens ou à acontecimentos recentes. 

As várias maneiras de intervenção das autoridades para controlar certos 

hábitos e práticas da população - tais como a da Igreja, em relação a algumas 

procissões, ou da polícia, contra determinadas manifestações populares, a fim de 

instaurar a ordem e o silêncio – podem ser entendidas dentro do contexto de 

estabelecimento de um novo modo de vida na cidade, até mesmo de acentuar a 

disciplina do trabalho. Daí vinha a necessidade de extinguir tradições não condizentes e 

promover a repressão ao desejo de se divertir livremente. Mesmo que as autoridades 

mencionadas agissem por razões distintas, possuíam em comum a pretensão de controle 

sobre o tempo livre da população. 

Entendendo que as festas populares são potencialmente momentos de 

liberação e sociabilidade, muitas vezes proporcionando quebras de comportamentos 

padronizados, a intenção é pensar a prática do maracatu no cotidiano como nos 

carnavais em Fortaleza, enquanto expressão e manifestação da cultura popular, 

integrando diversas tradições com grande envolvimento das camadas menos 

favorecidas. 
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Em um contexto de conflitos sociais entre grupos em busca de hegemonia, 

buscaremos contextualizar a prática  do  maracatu como formação de identidade, ou 

seja, de superação da invisibilidade entre diferentes segmentos da sociedade, bem como, 

estratégias de manutenção e instrumentalização dos processos de afirmação, 

resistências, solidariedades e cidadania. 

 Assim, as nações de maracatu, garantindo a participação social, contribuem 

para a construção da cidadania, do trabalho, do reconhecimento da riqueza e do direito à 

diferença, isto é, da dignidade humana. 

O ritual apresenta sua complexidade. A primeira vista a coroação de um rei ou 

rainha negro, para um simples observador, apresenta apenas um ato de encenação sem 

conotação política e social consideráveis. A rainha adornada com um vestido de seda de 

muitas cores acompanha o rei que veste um manto, jaleco e calções e segura na mão um 

cetro de madeira dourado, o cortejo vem logo atrás trazendo bandeiras e tambores. Num 

segundo momento, contrariando a forma, quando se olha com mais profundidade, 

percebe-se  as verdadeiras relações expressas no conteúdo.  

Essas manifestações projetam importantes relações sociais e políticas. Nessas 

festas os símbolos ganham novos sentidos. Universo de construção de identidades e de 

expressão de poderes organizava as relações internas ao grupo e também as relações do 

grupo com a sociedade abrangente, no que diz respeito a hierarquias, exercício de poder 

e solidariedade. 

“Naturalmente o ritual permeia a vida social e política, assim 

como a doméstica. Ultimamente, os historiadores têm lançado novos 

olhares sobre aspectos da vida nossos velhos conhecidos: o calendário de 

rituais e festividades no campo e na cidade, o lugar dos esportes na vida 

social, os diferentes ritmos de trabalho e lazer antes e depois da 

Revolução Industrial, a cambiante posição dos adolescentes da 

comunidade, o mercado ou o bazar (especialmente quando considerado 

menos como nexo com o econômico e mais como nexo com o social: um 

centro aglutinante de notícias, fofocas, rumores) e o significado 

simbólico das formas de protesto popular [...]” (THOMPSON,2001, 

p.239) 

 

Em todas as sociedades, o teatro tem uma grande importância simbólica, política 

e social. De um lado, os donos do poder apresentam o controle político, através da 
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imposição dos seus valores, e do outro, a massa popular encena seu contrateatro, 

ocupando o palco das praças, dos mercados e das ruas, empregando o simbolismo da 

resistência, do protesto e do cômico. Portanto, a observação às formas e aos gestos 

presentes no ritual pode proporcionar ao pesquisador significativa contribuição ao 

conhecimento histórico. E determinadas formas só podem ser compreendidas se 

buscarmos entender as crenças da cultura baseada na tradição e no costume. 

(THOMPSON,2001) 

A retórica do “costume” define a “cultura popular”, generalizações universais 

esvaziam o termo se não forem colocadas em contextos históricos específicos. A cultura 

popular não é independente de influências externas, assume sua forma defensivamente 

em oposição à disciplina e ao controle imposto pela elite dominante. Diz Thompson:  

 

“[...] espero que a cultura plebéia tenha se tornado um conceito 

mais concreto e utilizável, não mais situado no ambiente dos 

“significados, atitudes e valores”, mas localizado dentro de um equilíbrio 

particular de relações sociais, um ambiente de trabalho de exploração e 

resistência à exploração, de relações de poder mascaradas pelos ritos do 

paternalismo e da deferência [...]” (THOMPSON,1998, p.17) 

 

Cultura é um termo bastante complexo, que ao tentar reunir tantas funções, 

atividades e atributos em uma só porção, pode ocultar ou confundir distinções que 

devem ser feitas. Faz-se necessário desfazer a porção e analisar com mais acuidade as 

suas partes: ritos, modos simbólicos, atributos culturais hegemônicos, a transmissão da 

tradição através das gerações e o desenvolvimento do costume sob formas específicas 

das relações sociais e do trabalho (THOMPSON,1998)  

Inicialmente, o termo cultura foi utilizado para denominar um processo, cultivo 

de vegetais ou criação e reprodução de animais e, na seqüência, cultura – cultivo da 

mente humana – se tornando em fins do século XVIII, particularmente no alemão e no 

inglês, uma nomenclatura que informava o “modo de vida global” de determinado povo. 

O termo passou por um desenvolvimento de sentido que atingiu vários significados, 

desde um estado de desenvolvimento mental, passando pelos processos desse 

desenvolvimento, até alcançar os meios desses processos. 

 O intelectual Raymond Williams encara a cultura entendendo-a como resultado 

de formas “precursoras de convergências de interesses”. O autor evidenciou duas 
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formas principais de análise do termo. A primeira foi denominada idealista; e a segunda 

materialista. A forma idealista se destacou como um modo de vida global, manifestado 

por todo campo das atividades sociais – linguagem, estilos de arte e tipos de trabalho 

intelectual; a forma materialista, por sua vez, se apresentou como uma ordem social 

global, inserida dentro de uma cultura específica, considerada como produto direto ou 

indireto de uma ordem constituída a partir de outras atividades sociais
4
 (WILLIAMS, 

1992) 

Afirma Raymond Williams que a invenção e o desenvolvimento dos meios 

materiais de produção cultural fazem parte de um capítulo notável da história do 

homem, ainda que normalmente considerado secundário em relação a invenção e 

desenvolvimento das formas de produção material, em ferramentas, abrigos, 

alimentação e utensílios.  Na verdade, ideologicamente esta última área é demarcada 

como “material” em contraposição ao “cultural” ,“artístico” ou “espiritual”. 

 

 

“ ideologia é um termo indispensável a análise sociológica, mas 

o primeiro nível de dificuldade é que ele é usado para descrever (a) as 

crenças formais e conscientes de uma classe ou de outro grupo social – 

como no uso vulgar de “ideologia” para indicar princípios ou posições 

teóricas gerais ou, tantas vezes desfavoravelmente, dogmas; ou (b) a 

visão de mundo ou perspectiva geral característica de uma classe ou de 

outro grupo social, a qual inclui crenças formais e conscientes, mas 

também atitudes, hábitos e sentimentos menos conscientes e menos 

                                                
4 Maria Elisa Cevasco publicou em 2001 uma importante obra sobre o pensamento de Raymond Williams 

cujo título é, Para ler Raymond Williams. Nessa obra a autora destaca as principais questões debatidas 

por Williams no decorrer da sua vida. Diz Cevasco: “Para Williams, a alteração objetiva força o reexame 

das categorias teóricas que utilizamos para descrever e entender os processos de significação. Esse 

processo de revisão é especialmente necessário para uma teoria oposicionista cujos termos estão em 

constante risco de serem subsumidos, bloqueados ou neutralizados pelo pensamento hegemônico, como 

ilustrado nas posições dos estudos de cultural versão anos 90 [...] No fim das contas, Williams é 

conhecido por seu trabalho sobre cultura. Todos os seus comentadores parecem concordar nesse aspecto 
[...] Contestando em sua forma , como vai fazer a obra de Williams, as apropriações da cultura  para um 

só uso, desmanchando as oposições que paralisam os argumentos, demonstram que criatividade não é um 

processo excepcional mas a construção de toda uma sociedade [...] Explicando um pouco melhor: a 

definição mais prosaica, de cultura como um modo de vida, e a mais elevada, de cultura como os produtos 

artísticos, não representam alternativas excludentes: o valor de uma obra de arte individual reside na 

integração particular da experiência que sua forma plasma. Essa integração é uma seleção e uma resposta 

ao modo de vida coletivo sem o qual a arte não pode ser compreendida e nem mesmo chegar a existir, 

uma vez que seu material e seu significado vêm deste coletivo. A “definição” de cultura baseia-se nessa 

inter-relação.” (CEVASCO,2001, pp.20-48) 
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articulados ou, até mesmo, pressupostos, posturas e compromissos 

inconscientes.” (WILLIAMS,1992, pp.25,26) 

 

Afirma Williams que as ideologias precisam ser entendidas como das mais 

notáveis formas de produção cultural coletiva. Entretanto, deve-se evitar empregar esse 

conceito como uma espécie de “espírito formador” de toda produção cultural. “Dizer 

que toda prática cultural é necessidade ideológica não quer dizer nada mais senão que 

toda prática é significativa” (WILLIAMS,1992,p.28) 

 Imprescindivelmente, o pesquisador da cultura deve observar nas suas 

pesquisas as práticas  e as relações culturais enquanto não apenas um campo de 

produção de “uma cultura” ou “uma ideologia” mas, muito mais significativamente, 

aqueles modos de ser e a dinamicidade das obras concretas em cujo sentido não há 

apenas continuidade e constantes determinações, mas também conflitos, tensões, 

inovações e transformações. 

A análise sociológica da cultura, na maioria das vezes, e  até primordialmente,  

trabalha com o sentido de ideologia como sendo a descrição de crenças formais e 

conscientes de um grupo ou classe social. Entretanto, afirma Williams, a análise cultural 

não pode se restringir ao nível dessa concepção. É preciso que ela se amplie para a  área 

de sentimentos, atitudes e comportamentos, características que normalmente marcam a 

cultura  de determinada classe ou grupo social.  

 

“É, pois, aprendendo a estudar a natureza e a diversidade das  

formações culturais – em estreita ligação com o estudo das formas 

culturais,  que podemos caminhar na direção de uma compreensão mais 

adequada dos processos culturais imediatos da produção cultural” 

(WILLIAMS,1992,p.85)  

 

Durante muito tempo, historiadores privilegiaram nos seus estudos os atributos 

culturais da elite dominante e desprezaram as formas que constituem o campo da 

criação popular, excluíram quase totalmente a cultura específica da praça pública,e, 

também, a festa e os humores populares em toda a riqueza das suas manifestações. A 

natureza específica dessas manifestações populares totalmente deformadas, porque lhes 

são aplicadas idéias e noções que lhe são bem distantes, se formam sob o domínio da 

cultura e dos valores burgueses. Os festejos e as comemorações, com todos os atos e 
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ritos cômicos que a ele se ligam, ocupavam e ocupam um lugar muito importante na 

vida do homem popular. Além dos carnavais propriamente ditos, que muitas vezes eram 

acompanhados de atos e procissões que enchiam as ruas e as praças durante dias 

inteiros, as festas religiosas também possuíam um aspecto cômico popular e público, 

consagrado pela tradição. Todos os ritos e espetáculos organizados à maneira cômica 

apresentavam uma diferença de princípio com relação às formas do culto e às 

cerimônias oficiais da Igreja ou do Estado. Apresentavam uma visão do homem, do 

mundo e das relações humanas totalmente distintas, deliberadamente exteriores à Igreja 

e ao Estado. Diz o pesquisador Mikhail Bakhtin à respeito da prática cultural praticada 

pelos “populares” na Idade Média e no Renascimento:  

 

“[...] pareciam ter construído, ao lado do mundo oficial, um 

segundo mundo e uma segunda vida aos quais os homens da Idade Média 

pertenciam em maior ou menor proporção, e nos quais eles viviam em 

ocasiões determinadas. Isso criava uma espécie de dualidade do mundo e 

crermos que, sem levá-la em consideração, não se poderia compreender 

nem a consciência cultural da Idade Média nem a civilização 

renascentista [...] A dualidade na percepção do mundo e da vida humana 

já existia  no estágio anterior  da civilização primitiva. No folclore dos 

povos primitivos encontra-se paralelamente aos cultos sérios (por sua 

organização e seu tom), a existência de cultos cômicos que convertiam as 

divindades  em objetos de burla e blasfêmia ( “riso ritual”); 

paralelamente aos mitos sérios, mitos cômicos e injuriosos; 

paralelamente aos heróis, seus sósias paródicos [...] Entretanto, nas 

etapas primitivas, dentro de um regime social que não conhecia ainda 

nem classes nem Estado, os aspectos sérios e cômicos da divindade, do 

mundo e do homem eram, segundo todos os indícios, igualmente 

sagrados e igualmente, poderíamos dizer, “oficiais” [...] Mas quando se 

estabelece  o regime de classes e de Estado, torna-se impossível outorgar  

direitos iguais a ambos os aspectos, de modo que  as formas cômicas – 

algumas mais cedo, outras mais tarde – adquirem um caráter não oficial, 

seu sentido modifica-se, elas complicam-se  e aprofundam-se , para 

transformarem-se finalmente nas formas fundamentais de expressão da 
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sensação popular do mundo, da cultura popular [...]” (BAKHTIN, 

1999,p.05) 

 

No Brasil, durante muito tempo, a Igreja e as autoridades administrativas 

pretenderam controlar o “lazer” popular, suas festas e festivais. As procissões, festas de 

santos, reuniões sociais mesclavam-se o sagrado e o lazer durante o ano todo. A 

população em geral investia um grande capital emocional nessas manifestações. Muitas 

semanas de trabalhos intensos e alimentação escassa eram compensadas nessas 

ocasiões, quando na maioria das vezes, a comida e a bebida eram abundantes, 

intensificavam-se as relações sociais, os vínculos de sociabilidade tornavam-se mais 

fortes, a vida tornava-se menos pesada.  

A Igreja tinha uma participação significativa na organização dessas festividades, 

isso porque as manifestações coincidiam com a comemoração dos santos católicos. 

Embora os dias dos santos se espalhassem abundantemente pelo calendário ritual da 

Igreja, os eventos concentravam-se, principalmente, do natal até a páscoa. Nessas 

ocasiões era comum  a presença de procissões com tambores, flautas, músicas e  danças. 

Trabalhar com o termo popular implica tanta dificuldade quanto trabalhar com 

os termos: “tradição”, “costume” e “cultura”, quando se pretende empregar o termo 

“cultura popular” as dificuldades se multiplicam. Sendo assim, achamos salutar trazer 

algumas consideradas feitas sobre o termo  

Diz Stuart Hall: 

 

“No decorrer da longa transição para o capitalismo agrário e, 

mais tarde, na formação e no desenvolvimento do capitalismo industrial, 

houve uma luta mais ou menos contínua em torno da cultura dos 

trabalhadores, das classes trabalhadoras e dos pobres. Este fato deve 

constituir o ponto de partida para qualquer estudo, tanto da base da 

cultura popular quanto de suas transformações. As mudanças no 

equilíbrio e nas relações das forças sociais ao longo dessa história se 

revelam, freqüentemente,  nas lutas em torno da cultura, tradições e  

formas de vida das classes populares porque a constituição de uma nova 

ordem social em torno do capital exigia um processo mais ou menos 

contínuo, mesmo que intermitente, de reeducação  no sentido mais 

amplo. E a tradição popular constituía um dos principais locais de 
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resistência  às maneiras pelas quais a “reforma” do povo era buscada. É 

por isso que a cultura popular tem sido há tanto tempo associada às 

questões da tradição  e das formas tradicionais da vida – e o motivo por 

que seu “tradicionalismo” tem sido tão freqüentemente mal interpretado  

como produto de um impulso meramente conservador, retrogrado e 

anacrônico. Luta e resistência – mas também, naturalmente, apropriação 

e expropriação. Na realidade, o que vem ocorrendo freqüentemente ao 

longo do tempo é a rápida destruição de estilos específicos de vida e sua 

transformação em algo novo. A “transformação cultural” é um 

eufemismo para o processo pelo qual algumas formas e práticas culturais 

são expulsas do centro da vida popular e ativamente marginalizadas.”( 

HALL, 2003,pp.247-248) 

 

As autoridades estão sempre querendo reformar a cultura popular, em nome do 

“progresso” e da “modernização”.  Atualmente, os estudos concentram-se mais na luta e 

na resistência da camada popular frente a essa reforma do que na reforma em si e na 

transformação ocasionada por essa reforma.  Entretanto, as “transformações” 

encontram-se no âmago da cultura popular. Isso quer dizer que os estudos sobre a 

cultura popular devem atentar para a existência de uma reconfiguração  ativa que 

envolve as tradições e atividades populares. As atividades e tradições populares acabam 

mantendo  diferentes relações com as formas de vida dos seus participantes, e com as 

definições que estes conferem às relações estabelecidas de uns com os outros e com 

suas próprias condições de vida. A transformação permite o pesquisador entender um 

longo processo de “moralização” e “desmoralização” das camadas populares.  

 

 “ [...] A cultura popular não é, num sentido “puro”, nem as 

tradições populares de resistência a esses processos, nem as formas que 

as sobrepõem. É o terreno sobre o qual as transformações são operadas. 

No estudo da cultura popular, devemos sempre começar por aqui: com o 

duplo interesse da cultura popular, o duplo movimento de conter e 

resistir, que inevitavelmente se situa no seu interior.” (HALL, 

2003,p.248-249)  
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A cultura popular apresenta sempre relações de tensão com a cultura dominante. 

O que importa no estudo da cultura  popular é a luta de classes na cultura ou em torno 

dela. É o estudo das “formas e atividades cujas raízes se situam nas condições sociais e 

materiais de classes específicas, que estiveram incorporadas nas tradições e práticas 

populares [...] trata-se de uma concepção de cultura  que se polariza em torno dessa 

dialética cultural. Considera o domínio das formas e atividades culturais como um 

campo sempre variável [...]”(HALL,2003,p.257) 

Ao trabalharmos com cultura popular também estamos trabalhando com 

memória. O estudo da memória, e principalmente, da memória coletiva e social é uma 

forma importante de compreensão na luta das forças sociais pelo poder. Uma das 

grandes participações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e 

dominam as sociedades é tornarem-se senhores da memória e do esquecimento. O 

estudo da memória social e coletiva  é  um dos mais importantes meios de abordar os 

problemas do tempo e da História. 

 Diz Le Goff:  

 

“A evolução das sociedades, na segunda metade do século XX, 

elucida a importância do papel que a memória coletiva desempenha. 

Exorbitando a história como ciência  e como culto público, ao mesmo 

tempo a montante, enquanto reservatório (móvel) da história, rico em 

arquivos e em documentos/monumentos, e aval, eco sonoro (e vivo) do 

trabalho histórico, a memória coletiva faz parte das grandes questões  das 

sociedades desenvolvidas e das sociedades em vias de desenvolvimento, 

das classes dominantes e das classes dominadas, lutando, todas, pelo 

poder ou pela vida, pela sobrevivência e pela promoção.”(GOFF,2003,p 

43) 

 

Dessa forma, História e Memória longe de apresentarem o mesmo sentido, se 

opõem uma a outra. Afirma  Nora: 

 

“ A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, 

nesse sentido, ela está em permanente evolução, aberta à dialética da 

lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas deformações 

sucessivas, vulnerável  a todos os usos  e manipulações, suceptível de 
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longas latências e de repentinas revitalizações. A história é a 

reconstrução sempre problemática e incompleta do que não existe mais. 

A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno 

presente; a história uma representação do passado. Porque é efetiva e 

mágica, a memória não se acomoda a detalhes que a confortam; ela se 

alimenta de lembranças vagas, telescópicas, globais ou flutuantes, 

particulares ou simbólicas, sensíveis a todas as transferências, cenas, 

censuras ou projeções. A história, porque operação intelectual e 

laicizante,  demanda análise e discurso crítico. A memória instala a 

lembrança no sagrado, a história a liberta, e a torna sempre prosaica 

[...].”(NORA,1993,p.09)  

 

Nos últimos anos, historiadores têm trabalhado com o testemunho oral com o 

objetivo de tirar o máximo proveito das memórias, em benefício da pesquisa histórica e 

sociológica. Para isso, estudiosos do assunto vem desenvolvendo métodos de entrevista 

e abordagem analítica que envolve uma compreensão mais ampla das reminiscências, 

identidades e embates individuais e coletivos.  

 Salienta Thomson: 

 

“Enquanto, a tendência a defender a História Oral e usá-la 

apenas como fonte histórica para descobrir “como aconteceu realmente” 

levou ao descaso por outros aspectos e valores do testemunho oral. Ao 

tentarem descobrir uma história isolada, estática e recuperável, alguns 

historiadores às vezes não levaram em conta as várias camadas de 

memória individual e a pluralidade das versões sobre o passado 

fornecidas por diferentes narradores. Na tentativa de eliminar as 

tendências e fantasias, alguns profissionais descuidavam-se das razões 

pelas quais as pessoas constroem suas memórias de modo específico e 

não conseguem enxergar como o processo de afloramento de lembranças 

poderia ser a chave para ajudá-los a explorar  os significados subjetivos 

das experiências vividas e a natureza da memória individual e da 

memória coletiva. Não percebiam que as chamadas “distorções” da 

memória, embora talvez representassem um problema, era também um 

recurso “.(THOMSON,1997,pp. 52,53)   
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A utilização de fontes orais com o objetivo de estudar determinadas realidades 

históricas e sociais tem gerado algumas controvérsias teóricas e metodológicas entre 

pesquisadores, principalmente, a que trata do caráter da objetividade apresentada pela 

oralidade, bem como aquela também apresentada pelo cientista com seus procedimentos 

“neutros”. Diz Portelli: 

 

“Não obstante, no espaço intermediário (na terra de ninguém 

dos fatos e da filosofia, e no duvidoso confim onde ambos se superpõem) 

se coloca o território inexplorado e exorcizado da subjetividade. O 

principal paradoxo da história oral e das memórias é, de fato, que as 

fontes são pessoas, não documentos, e que nenhuma pessoa, quer decida 

escrever sua própria autobiografia, quer concorde em responder a uma 

entrevista, aceita reduzir sua própria vida a um conjunto de fatos que 

possam estar à disposição da filosofia de outros [...] Pois, não só a 

filosofia vai implicar nos fatos, mas a motivação para narrar consiste 

precisamente em expressar o significado da experiência através dos fatos: 

recordar e contar já é interpretar. A subjetividade, o trabalho através do 

qual as pessoas constroem e atribuem o significado à própria experiência 

e à própria identidade, constitui por si mesmo o argumento, o fim mesmo 

do discurso [...]” (PORTELLI,1997,p.60) 

 

Por fim, achamos importante salientar que o andamento do presente texto 

almejará fornecer alguns subsídios a uma interpretação histórica sobre a prática de 

determinadas manifestações culturais no espaço urbano de Fortaleza no período de 1880 

-2003. A historiografia vem, de uns tempos para cá, aprofundando as reflexões em torno 

da constituição das práticas culturais e dos festejos populares. Observando a vivência 

singular da população na cidade, produzindo lazer e festas, espaço de intensa 

sociabilidade. É seguindo essas inquietações históricas vivenciadas pela população nas 

festas e comemorações da vida cotidiana que se inscreve o presente texto. 

No 1° capítulo intitulado “Festividades, Rituais e Majestades” nossa intenção é 

de entender os festejos populares enquanto nevrálgicos momentos de sociabilidade das 

classes menos favorecidas; identificando a importância simbólica de determinados 

elementos na composição do imaginário social, cultural e religioso da população afro-
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descendente no Brasil. Percebendo nos festejos a oportunidade que a população de 

negros e mestiços tinha de participar na condição de sujeitos históricos; fazendo valer 

um mundo seu, do lugar e hora de festejar, um ambiente sempre mais ampliado em 

espaço e tempo, formas, gestos e jeitos. Entendendo que foi por meio dessas 

festividades que essa população “de cor” alcançou a possibilidade de desenvolver 

relações específicas de inserção, circulação e contestação. 

A intenção com o 2° capítulo, cujo título é “ Negros no Brasil: Repressão-

Expressão”, foi de perceber a postura das autoridades políticas e religiosas em 

disciplinar o espaço urbano com medidas e técnicas para reajustar socialmente as 

camadas populares, principalmente, os afro-descendentes, por meio do controle voltado 

para os corpos, gestos e comportamentos desse segmento. Entender as cidades enquanto 

um importante espaço multifacetado onde essa população adotava estratégias de 

sobrevivência, onde laços sociais eram construídos, e importantes expressões culturais 

tinham significados que possibilitaram iniciar um processo de resistência a dominação e 

a discriminação social e racial. Compreender a  presença de africanos e afro-

descendentes  no Brasil a partir da formação de uma identidade repersonalizada que será 

moldada, de uma certa forma, a partir de um referencial de sociedade de homens 

brancos, de homens negros, sob a inserção de padrões africanos, onde a transmissão 

cultural dessa população de negros terá uma forte contribuição estética, lingüística e 

cultural no Brasil. 

No 3° capítulo intitulado “Festas Populares: Carnavais de Rua: “Viva o Zé 

Pereira”. Limão de Cheiro, Confetes e Serpentinas” é de compreender o carnaval 

enquanto espaço profícuo de criação popular. Entendendo o carnaval enquanto lugar do 

humor em toda riqueza de sua manifestação. Um mundo infinito de formas e práticas 

que contrapõe a cultura oficial, ao tom sério, normativo, disciplinado. Compreender que 

o carnaval, principalmente, o carnaval de rua, apresenta o lugar do improviso, 

imprevisto, acidente, paixões, vontades, desejos, movimentos, novidades, ações. Não 

existindo assim uma hierarquia fixa; é o espaço do engano, da decepção e da astúcia, 

onde a falta de controle nas relações sociais predomina. Abordaremos várias 

manifestações apresentadas durante o carnaval de rua como os entrudos, papangus, 

cordões, blocos, corsos, e maracatus.  

No 4° capítulo intitulado “O Maracatucá no Carnaval Fortalezense” trataremos 

de abordar a forte presença dos maracatus no carnaval de rua da cidade de Fortaleza. 

Entendendo que através de loas, enredos, indumentárias e, principalmente, dos 
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participantes, a manifestação cria uma importante narrativa identitária que perpetua o 

mito da mãe África; criando uma África mítica  que se constitui enquanto referencial 

para a construção de narrativas de pertencimento, resultado,  naquilo que se considera 

afro. Ao recriarem simbolicamente elementos que remetem a África, os maracatus 

fortalezenses vivenciam novos significados e criam novas tradições que possibilitam 

pensar novos conceitos de ser e de se sentir negro, conferindo autenticidade, orgulho e 

sentido para quem assim se define. 

No 5º e último capítulo intitulado “Maracatu-Afro-Religiosidade” trataremos de 

questões relativas à presença da religiosidade afro-descendente em alguns maracatus 

fortalezenses. Percebendo que nos desfiles de carnaval freqüentemente as nações de 

maracatu da cidade de Fortaleza trazem nos seus enredos temas relativos a práticas 

religiosas de origem africana; apresentando ainda alas de orixás, filhas de santos, preto-

velho e da personalização da calunga. Trataremos, também,  de analisar as duas práticas 

religiosas afro-brasileiras presentes em Fortaleza: Umbanda e Candomblé. 

A execução dessa pesquisa exigirá a consulta, análise e o tratamento crítico de 

algumas tipologias documentais, consideradas de fundamental importância para 

alcançar os objetivos do trabalho, já elencadas no início do texto. Dentre as fontes 

principais que identificamos, estão: 

 

1. Periódicos locais 

No período de 1881 a 2003, a cidade de Fortaleza contava com um número 

considerável de periódicos locais; dedicamos atenção, inicialmente, a três deles; O 

Libertador, O Povo e o Diário do Nordeste. O Libertador surgiu em 1º de janeiro de 

1881, editado pelos membros da Sociedade Cearense Libertadora. Era dividido em seis 

secções: Libertador, Gazetilha, Expediente, Folhetim, Literatura e Páginas do Povo.  O 

jornal surgiu com o propósito de atuar na campanha publicitária em favor da 

emancipação da escravidão na província do Ceará, primava por uma escrita eloqüente e 

poética, sempre se remetendo à "consciência pública", como maneira de convencimento 

de suas idéias. Com a proclamação da República em 1889, o periódico passou a se 

chamar A República. O Jornal O Povo teve sua primeira edição em março de 1928, e o 

Diário do Nordeste em janeiro de 1974, ambos mesclam, na medida do possível, certos 

valores morais e da tradição familiar, panorama político, social, econômico regional e 
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nacional, registros de festas, comemorações, bailes e outras manifestações cotidianas 

que por ventura aconteçam na cidade. 

Os periódicos trazem no seu bojo um vasto campo de informações, ideologias e 

comentários cotidianos. Dessa forma, eles se tornam uma fonte preciosa para o 

desenvolvimento dessa pesquisa. Neles é possível acompanhar os festejos e 

comemorações  que aconteceram na cidade de Fortaleza, as práticas populares e os 

lazeres cotidianos da população local – aspectos salutares para a execução  deste 

trabalho.  

2. Revistas do Instituto Histórico do Ceará 

A Revista do Instituto Histórico do Ceará teve sua primeira edição em janeiro de 

1890. A Revista contemplava artigos, memórias e  biografias escritas por sócios e sobre 

os sócios, como também a divulgação de documentos inéditos sobre a História  do 

Ceará. Deteremos-nos na análise de alguns artigos que versam sobre manifestações 

populares praticadas na cidade de Fortaleza. Buscaremos perceber nesses artigos 

registros de diversas práticas culturais presentes na capital do Ceará, sendo as 

principais, os congos e o maracatu.  

3. Documentos Oficiais 

Utilizaremos, também, certos materiais depositados no Arquivo Público do 

Estado do Ceará, como Registros de Ofícios e Códigos de Posturas, relacionados à 

discriminação dos costumes e práticas permitidas à população urbana de Fortaleza. 

Esses dispositivos reguladores de diversas atividades podem nos orientar à identificação 

e entendimento das tensões entre o  poder público e a população local no tocante as suas 

práticas culturais. 

4. Memórias escritas e Crônicas Históricas 

Esse material trás múltiplas possibilidades de análise para o  pesquisador, 

conquanto não se busque neles o rigor e isenção presentes nos textos de cunho 

historiográfico. Ao descrever lugares, pessoas, fatos, costumes, práticas, ao discorrer 

sobre imagens cotidianas, as memórias e crônicas formulam uma interpretação  das 

transformações que aconteceram ao longo do tempo. Esses textos são importantes para a 

presente pesquisa na medida em que trazem impressões a respeito das práticas culturais 

presentes na cidade de Fortaleza. Através deles é possível captar os ritmos da vida 
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cotidiana da população local, com suas atitudes, rotinas, desejos, festas, comemorações 

e lazer. 

 

5. Entrevistas 

De 1998 a 2003, coletamos 180 horas de entrevistas com diversos integrantes 

das Nações de Maracatus existentes na cidade de Fortaleza. Trabalhar com entrevistas é 

trabalhar com oralidade e conseqüentemente com História oral. A História oral é uma 

forma específica de discurso. Estamos cientes que ao utilizar a história oral como fonte 

na nossa pesquisa, estamos trabalhando com um discurso dialógico, criado não apenas 

pelo que os entrevistados dizem, mas também, pelo que nós pensamos enquanto 

historiadores. Há uma forte relação entre nossa participação no campo da pesquisa e por 

nossa apresentação do material, ou seja, com o que os historiadores ouvem e com o que 

escrevem. Pela riqueza de informações, posições ideológicas, desejos, necessidades, 

comentários do dia-a-dia, as entrevistas tornam uma fonte de singular notoriedade para 

os propósitos da presente pesquisa. Nelas é possível notar os inumeráveis infortúnios 

cotidianos, queixas, satisfações, valores, significados, representações, e fatos 

corriqueiros da vida urbana presenciado pelos entrevistados; como também informações 

sobre muitos aspectos da realidade local.  
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                                                    CAPÍTULO I 
            FESTIVIDADES, RITUAIS E MAJESTADES  

 

 
 

 
Virgem do Rosário 

Sois uma alta rosa 

Entre as mais flores 

Sois a mais formosa 

Sois a mais formosa 

Mais do que o dia 

Cercada de anjo 

A Virgem Maria 

Tenho o meu rosário 

Pra nele eu rezar 

Mais Nossa Senhora 

Quando eu lá chegar
5
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

                                                
5 Penitentes de Barbalha 
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1.1 IRMANDADES, FESTEJOS E DEVOÇÃO 

 

Os festejos eram, na sua grande maioria, organizados por irmandades, 

associações corporativas das quais seus membros teciam solidariedades fundadas em 

hierarquias sociais. Essas irmandades eram responsáveis pela realização de festas em 

que músicas, danças, mascaradas
6
 e banquetes alegravam os participantes em grandes 

homenagens aos santos de devoção. 

As irmandades surgem na Europa na Idade Média, e faziam parte das 

confrarias juntamente com as ordens terceiras. Para que uma confraria funcionasse 

precisava encontrar uma igreja que a recebesse, ou mandar construir uma e ter seu 

estatuto ou compromisso autorizado pelas autoridades eclesiásticas. Em Portugal, essas 

instituições dedicavam-se, principalmente, a caridade e auxiliavam os necessitados, 

fossem associados ou não. Tanto as  irmandades como as ordens  terceiras, embora 

recebessem religiosos, eram formadas, principalmente, por leigos. Porém, as ordens 

terceiras, diferentemente das irmandades, se associavam a ordens religiosas 

convencionais (franciscana, dominicana, carmelita).  

As irmandades eram muito numerosas na Europa, sobretudo, em  Portugal. Da 

metrópole portuguesa vieram para o Brasil o modelo básico dessas organizações. No 

Brasil, uma única Igreja, muitas vezes, acomodava  várias irmandades que louvavam 

seus santos padroeiros em altares localizados nas laterais das naves.  

                                                
6
 Sobre a importância social e cultural do uso de máscaras em determinados grupos sociais,  nos diz 

Munanga, Kabengele: “grace à la mascarade on est censé parvenir à la mátamorphose. Mais, le masque a 

um sens plus profund, um sens que seules peuvent expliquer les croyances religieuses de ces peuples, et 

dont la portée n‟a pu être démontrée que par l‟ethnologie moderne. Les masques des peuples primitifs 

representent presque toujours les démons, les espirits, les ames de personnes mortes, les animaux, et le 

porteur du masque s‟identifie complètement avec ce qu‟il figure; em portant le masque, il se sent 

rèellement transforme”. Non seulement l‟homme qui porte le masque, mais encore son entourage, les 

spectateurs, sont convaincus qu‟il se confond avec ce qu‟il represente. La segnification du masque ètant 

ainsi donnée, on conçoit quelles sont les principales occasions où les peoples s‟en servent. C‟est le plus 

souvent pour entrer en contact avec des êtres surnaturels (notamment les âmes des morts), en vue 
d‟obtenir d‟eux la pluie et la fécondité, ou leur appui pour écarter les calamites, les épidémies, les 

maladies. Des masques représentant les âmes des morts et des aieux figurant encore aux  fêtes de la 

puberté des jeunes gens,  à des cérémonies fúnebres de sociétés, aux cérémonies d‟initiation et aux rites 

de confréries médicales (...).”(MUNANGA,1974,pp.229,232) 
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A administração das irmandades brasileiras ficava a encargo de uma mesa, 

reeleita anualmente e  que era presidida por juízes, presidentes, provedores ou priores, 

escrivães, tesoureiros, procuradores e  mordomos. A esses últimos, uma série de 

atividades ficava sob sua custódia, como por exemplo: convocação e direção de 

reuniões, arrecadação de fundos, guarda dos livros e bens da confraria, assistência aos 

irmãos necessitados, organização de funerais, festas e loterias. 

Para que uma irmandade pudesse funcionar teria de ter seus compromissos 

aprovados por autoridades da igreja. Esses compromissos além de regularem a 

administração das irmandades, estabeleciam a condição social ou racial dos sócios,  seus 

direitos e deveres. Eram direitos dos sócios: assistência médica e jurídica, ajuda em 

momentos de crise financeira, se fossem escravos tinham ajuda para a compra da 

alforria, direito a enterro para si e para sua família com acompanhamento de irmãos da 

confraria, e sepultamento na igreja da irmandade. Em troca, tinham o dever de 

apresentar bom comportamento e devoção católica, pagamento de anuidades e   

participação nas cerimônias civis e religiosas. (REIS,1991;SOARES,2000) 

Desde os tempos do Brasil colônia, as irmandades de pretos organizavam e 

apresentavam reinados e congadas para celebrar santos de devoção. Essas manifestações 

constituíam-se em importantes momentos de sociabilidade. Em dias de celebração, 

saíam em desfile pelas ruas das cidades reis, rainhas e súditos, todos vestidos a caráter, 

na maioria das vezes, se apresentavam mascarados, cantando, dançando, ao som de 

atabaques, caixas e outros instrumentos musicais,
7
regados por muita bebida e comida.

8
 

Esses festejos organizados pelas irmandades, dependendo das circunstâncias, e com a 

política de controle social adotada pelas autoridades da época e do local, eram 

reprimidas ou toleradas.(REIS,1991) 

                                                
7
A respeito da importância da música, dentro de um contexto religiosos e social, para algumas 

comunidades africanas diz Darkma: “ Singers and instrumentalists may remember the dead and extol 

them in songs at funerals. Songs are sung by young married women when they meet to reminisce about 

absent friends. Boys have songs to flatter a girl. Pastoral people have praise songs about their bulls and 

cows, some of which have names. Iteso children have special songs which teach then names of the 

months of the calendar year, as well as names of vegetables commonly used by the people.” 

(DARKMA,1985,p.134) 
 
8 É importante salientarmos o significado simbólico representado pela fartura de comida em algumas 

manifestações populares, que nada tem haver com o comer e beber da vida cotidiana imóvel, e com o 

contentamento individual e privado. A abundância de alimentos na festa popular tem uma estreita relação 

com o processo de trabalho e de luta que o homem, um ser social, efetua com o mundo. A abundância 

representa o coroamento do trabalho e da luta coletivos, onde todo o grupo tem uma participação em 

igualdade de condições. O ato de comer nessa dimensão se configura num acontecimento social, 

guardando sua ligação essencial com a vida, a morte, a luta, a vitória, o triunfo e o renascimento. 

(BAKHTIN,1999) 
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Ao longo do século XIX, as atitudes diante dos mortos e da morte foram 

tomando novas formas e novos sentidos. As percepções diante o mundo dos espíritos e 

dos mortos, a maneira como a morte chegaria, seu ideal, os ritos realizados para 

precede-la e  sucede-la, o sepultamento,  o destino da alma eram questões que muito 

preocupavam a população e em torno dos quais criavam-se símbolos, realizavam-se 

ritos, e movimentavam-se devoções e negócios. (REIS, 1991,p. 137) 

A morte não era vista como um fim, mas como uma passagem onde o espírito 

seguiria a outra dimensão. A morte era vista como um deslocamento espacial. Os rituais 

e os simbolismos que a envolvia eram realizados para permitir uma boa viagem para 

outro lugar. Ao morto era dispensado o tratamento de forma a integrá-lo o mais breve 

possível ao seu novo mundo, para o seu próprio bem estar e o dos vivos. 

A imortalidade da alma era um princípio que era cheio de variáveis. Na 

tradição da Igreja Católica, a alma poderia ir ao inferno, paraíso ou purgatório, 

dependeria do julgamento individual pelo qual o individuo passaria após seu 

falecimento. O purgatório era considerado um lugar de passagem onde a alma iria 

expiar suas culpas. Para escapar mais rapidamente dele, além do arrependimento na 

hora da morte, os mortos poderiam contar com a ajuda dos vivos em forma de missas, 

novenas e promessas aos santos. 

Nas tradições africanas, os vivos eram acompanhados pelos mortos no 

cotidiano. Os africanos viam os espíritos dos ancestrais como forças poderosas que os 

ajudavam a viver o dia a dia e garantiam-lhes uma boa morte. Acreditavam em 

recompensas e punições quando mortos. Em casos em que o indivíduo tivesse 

problemas com rituais fúnebres, morte prematura ou por feitiçaria, a alma estaria 

condenada a penar. Entre os iorubas, conhecidos como nagôs na Bahia, Minas Gerais, 

Rio de Janeiro e em outras regiões sulistas, exista a crença dos mortos vagarem por 

regiões terrestres até que os vivos os ajudassem.
9
  

                                                
9
 Munanga e Manzochi  falam sobre a importância simbólica de determinados elementos na composição 

do imaginário social, cultural e religioso do povo yorubá. Afirmam os autores que  o uso das coroas 

adornadas com véus representavam o signo da realeza. Essas  coroas eram  adornadas com  contas de 
cauri, pássaros, camaleões,  e  funcionavam como elementos simbólicos de comunicação impregnados de 

inspiração divina, “Símbolo do grau mais alto da autoridade, a coroa representa a força ancestral, origem 

do poder. Segundo o mito de origem entre os yoruba, Odudua, pai dos yoruba foi quem iniciou o uso das 

coroas em contas e véu como signo essencial do reinado. Ele colocou a coroa na cabeça de cada um de 

seus dezesseis filhos, posteriormente fundadores dos Estados de Yoruba. Além de decoração com contas 

e cauris, a coroa tem vários motivos representando cruzes, zig-zags, pássaros e camaleão. Esses motivos 

tem símbolos relacionados  com o poder e a autoridade dentro do complexo cultural yoruba. O camaleão 

tem sido usado como figura retórica  para um extraordinário chefe da cultura yorubá. Os pássaros são 

figuras retiradas da vida real. Os membros da sociedade secreta Ogboni, representantes dos espíritos na 
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Na primeira metade do século XIX, candomblés foram criados para dedicarem-

se aos mortos. Em meados do século XIX, em muitas províncias do império, 

principalmente, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco os jornais denunciavam a 

realização de cerimônias para os mortos africanos. Acusavam os negros de práticas de 

adivinhação, superstição e feitiçaria. Muitas vezes, os periódicos faziam referência à 

presença não apenas de negros nas manifestações, mas também de gente branca de 

várias condições sociais. 

A população africana, na maioria das vezes, circulava em mais de uma religião, 

cuidava dos seus mortos a maneira católica e africana. Os africanos deportados e feitos 

escravos no Brasil foram obrigados a seguir os preceitos católicos, mas nem por isso 

deixaram de seguir suas tradições. Em suas irmandades de cor, eles mesclaram o 

catolicismo as suas práticas africanas, homenageando santos patronos com cantos em 

língua nativa, batuques, danças, mascaradas
10

, como também, em coroamentos de reis e 

rainhas negros. E, por conta da flexibilidade dos rituais africanos, havia sempre espaço 

para novos símbolos e deuses. Por mais que os fundamentalistas católicos protestassem 

contra tais práticas, a igreja foi obrigada a aceitá-las. Contudo, predominaram as regras 

católicas especialmente no lado público dos funerais. 

Muitos africanos e afro-descendentes preparavam sua morte oralmente, na 

maior parte das vezes, na presença de parentes, amigos ou padres. Mas também, havia 

aqueles que escreviam ou ditavam seus testamentos. Esses documentos tinham 

                                                                                                                                          
terra, foram os primeiros a usarem coroas. Esses espíritos colocaram penas de garças nas suas coroas 

justamente como alguns reis yoruba colocam atualmente. A garça é o símbolo do método, ou seja, da 

ordem. Em suma, o pássaro simboliza o esplendor  da comunicação entre deuses, espíritos dos reis 

falecidos e o rei reinante. O rei é deificado no momento em que usa a coroa. Atrás do véu, o rei encarna o 
poder e é impregnado com inspiração divina. Sua própria face está escondida e sua visão fica contida na 

visão do chefe ancestral. Há uma reunião do rei vivo com a deidade real morta.” (MUNANGA, k. & 

MANZOCHI,1987,p.29) 

 

 
10

 Entende-se como o ato de mascarar-se, de disfarçar-se, travestir-se,  e fantasiar-se como aplicar o 

verdadeiro rosto que não engana. Afirma Paul Zumthor:“ além e aquém do vestuário, é efetivamente todo 

o exterior de um ser que afeta, às vezes, a transformação: a cerimônia sim, mas também rosto, estatura, 

atitudes. Geralmente, essa metamorfose é resultado de  uma ação mágica [...] é raro que tais disfarces 

constituam simples ornamentos pitorescos da narrativa[...] independente de seu aspecto anedótico, 
sugerem ao mesmo tempo a ambigüidade da palavra profética e de seu portador, e a irrealidade das 

aparências, que ela controla e dissolve. Todo disfarce preenche, assim, normalmente, uma  função 

narrativa forte e assume valores de alguma maneira importantes para a axiologia geral da narrativa[...] o 

disfarce figura na narrativa o motivo do mundo ao revés, confirmação o contrário da validade de uma 

ordem [...] o disfarce introduz uma tensão carnavalesca [... ]o aspecto transgressivo da máscara constitui o 

elemento dinâmico, pesa sobre as relações narrativas que exige, de uma maneira ou de outra, 

restabelecimento de uma personalidade transgressora”  (ZUMTHOR,2004, pp. 13,14) 
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implicações místicas, nomeavam santos como advogados no julgamento divino, pediam 

a interferência de forças celestiais, indicavam a quantidade e o tipo de missas que 

consideravam importantes para abreviar sua passagem pelo purgatório, escolhiam o 

modelo da mortalha que gostariam de vestir, o tipo de caixão, a quantidade de padres e 

músicos que fariam parte do funeral, e especificavam o local do sepultamento. Na 

cidade do Rio de Janeiro e em Salvador, a preferência dos africanos era pela mortalha 

branca de tecido de algodão. O branco era a cor fúnebre de muitos grupos étnicos da  

África, principalmente, os nagôs, jejes, angolas, congos e os muçulmanos. (DEBRET, 

1941) 

 As práticas católicas, no Brasil oitocentista, tiveram como contrapartida as 

tradições africanas trazidas pelos escravos africanos. Muitos viajantes estrangeiros,
11

 de 

passagem pelo Brasil, registraram muitas cerimônias fúnebres. Debret, quando esteve 

no Rio de Janeiro, entre 1816 e 1831, registrou o funeral de um príncipe africano. 

Durante o funeral do soberano africano, delegações de diversas outras nações da África 

visitaram o morto. O clima era de festa com muitas danças e  músicas. A animação 

aumentou com a saída do cortejo. O morto seguia envolto numa rede, coberto por uma 

mortalha com o desenho de uma cruz. À frente, ia um mestre-de-cerimônias, em 

seguida, acrobatas dançavam ao som de tambores. Ao chegaram a igreja de irmandade 

negra, do lado de dentro, acontecia a cerimônia de sepultamento nos moldes católicos, e 

no lado de fora, eram animados os festejos ao estilo africano. Também na província da 

Bahia, os  africanos em sua maioria vindos de  Luanda e do Golfo do Benim celebravam 

em grande estilo a morte de seus líderes religiosos e políticos. (DEBRET,1941) 

Durante todo o período escravagista no Brasil, somente a prática da religião 

católica será permitida pelas autoridades; a religião católica será considerada como 

única e vai relegar os demais cultos como sendo misteriosos ou supersticiosos. Tal 

imposição será contestada notoriamente pela população negra que adota uma postura de 

resistência e sobrevivência.  

                                                
11

 Para  o viajante, a impressão causada pelo olhar fornece o estatuto de verdade ao relato. A sua presença 

ao evento, de ter sido testemunha ocular de um hábito cotidiano qualquer, garante à sua narrativa o teor 
incontestável. O tempo nas pinturas dos viajantes é plural.  O tempo do trabalho, do lazer, das 

festividades, o tempo da vida, o tempo dos escravos no seu cotidiano, o tempo do senhor e do seu mando. 

Múltiplos tempos que seguem o ritmo da vida diária. Como o tempo outra categoria que opera na 

construção das imagens é o espaço. O espaço do público, o espaço do privado, espaço doméstico, das 

tarefas diárias, o espaço político, social e cultural, espaços dos micro-poderes. Para um maior 

aprofundamento sobre a presença dos viajantes em terras brasileiras ver: MAUAD, Ana Maria. Imagem e 

Auto-Imagem do Segundo Reinado. In: História da Vida Privada no Brasil. V.1, São Paulo, Companhia 

das Letras,1997. 
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O controle sobre as manifestações africanas sempre foi muito contundente. As 

autoridades vigentes sempre buscaram regrá-las e ordená-las. Gilberto Freire, na obra 

“Guia Prático Histórico e Sentimental de Cidade Brasileira”, apresentou algumas 

observações sobre  a prática de festejos realizados por negros em Pernambuco no século 

XVIII. Freire  utilizou como fonte as correspondências trocadas entre o  Conde de 

Povoline e um dos  ministro da Coroa Portuguesa.  

Na correspondência expedida pelo conde Povoline constava alguns reclames 

sobre a prática de determinados cultos africanos que estavam ocorrendo na capitania de 

Pernambuco, “fazem às escondidas ou em casas ou em roças com uma preta mestra, 

com altar de ídolos, adorando bodes vivos e outros feitos de barro, untados seus corpos 

com diversos óleos ou sangue de galo, dando a comer bolos de milho depois de diversas 

bênçãos supersticiosas.” (FREIRE, 1958,p.52) 

Para as autoridades da época, essas manifestações apresentavam um caráter  

primitivo e bárbaro. Deveriam ser reprimidas e abolidas do convívio da sociedade. Sua 

incidência poderia afetar a ordem e os bons costumes. Dessa forma, os padres  católicos 

incutiram nas populações de africanos escravos e libertos os rudimentos da religião  

Mas, nos seus dias de descanso, principalmente nos domingos, os negros 

reuniam-se, reagrupavam-se por nações de origem para louvarem seus deuses, cantarem 

e dançarem ao som do tambor
12

e de suas línguas. 

                                                
12 Sobre o uso do tambor nas práticas africanas diz Antonacci “Fazendo corpo com artefatos de suas 

culturas materiais, no caso, com tambor, instrumento musical produzido na conexão de todos os reinos e 

mundos, pois, percussivamente tocado por parte do corpo, marca o ritmo com que corpos comunicam-se 

entre si e com as divindades, chega até hoje esse fragmento de uma rede de relações na transmissão e 

preservação de um patrimônio cultural. Esculpido com perfil de corpo, para que ao ser tocado formasse 
com o instrumentalista um só corpo, contém a idéia que o espaço do corpo se estendeu para além de seus 

próprios limites [...] como se o corpo fosse um prolongamento do próprio tambor, completando-se na 

cadência que estabelece com o instrumento musical.” (Antonacci,2002,p. 172) O tambor de fato tem um 

grande significado para grande parte dos africanos. Jean Claude Mbarga nos fala sobre um tambor 

africano denominado Nkul muito utilizado pelo grupo étnico Beti. Segundo o autor, Nkúl é um 

substantivo da língua Beti que significa literalmente “tambor de chamado”. É um instrumento de música e 

ao mesmo tempo uma ferramenta de comunicação conhecida de modo prosaico como telefone africano. 

Também representa a mensagem que procede do instrumento, e ás vezes designa também o próprio 

tocador. Trata-se de um instrumento sólido de madeira vibrante, fabricado a partir de um tronco, com 

comprimento máximo de 1,5 m e 5 a 60 cm de diâmetro, e cujo peso varia de 3 a 50 kilos. Sobre o 

instrumento fala Munanga:” Existe uma certa antropomortização do Nkul, que não é gratuita. 
Efetivamente, o fato de fazer alusão à boca, ao ventre, aos costados, aos lábios (fêmea e macho) significa 

que no grupo étnico Beti o Nkul é de fato um homem. Daí, por exemplo, o mito segundo o qual o Nkul 

representa um Beti deitado de costas, e que apresenta seus lábios para quem quer fazê-lo falar batendo em 

ambos os batentes. Este fenômeno de antropomortização vem reforçado também por algumas 

características que são observadas nos tocadores. Por exemplo, chama atenção a atitude dos grandes 

mestres Nkul com o instrumento. Efetivamente, as vezes falam com o instrumento antes de tocar, 

sussurrando-lhe algumas palavras, e as vezes o acariciam. Além disso, nota-se que um tocador que fala 

pouco é lento na sua forma de tocar o Nkul; o tocador que é loquaz se expressa da mesma forma através 

do Nkul, e o gago gagueja também através do Nkul. Em resumo, pode-se dizer que há um fenômeno de 
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Percebe-se uma aproximação entre os sistemas religiosos africanos  e católico, 

principalmente, no plano temporal. Na áfrica, os sistemas religiosos obedecem a um 

calendário ritual onde as datas estão fixadas de acordo com o ritmo da natureza e da 

sociedade. A passagem de cerimônias de um continente ao outro provocou algumas 

dificuldades devido a ritmos  e ordens diferentes. Para resolver estas dificuldades, os 

negros alinharam o  tempo religioso ioruba ao tempo do cristianismo. Assim, grandes 

festas de orixás são celebradas em datas de santos católicos. 

Segundo Millet, as práticas religiosas africanas tiveram uma profícua acolhida 

na  América: 

 

“ As práticas religiosas do fetichismo das instituições africanas, 

das que  foram legadas na América pelos colonos negros ou transmitidas 

aos seus descendentes, foram as que melhor se conservaram no Brasil. 

Entretanto, não podemos admitir que mesmo entre os africanos as 

crenças religiosas dos negros aqui tomaram múltiplas formas de 

manifestação. Não é fácil dizer quais foram as práticas fetichistas e a 

religião dos africanos durante o tráfico, e quais foram os povos negros, 

pois freqüentemente recebíamos novas levas de africanos. E também o 

que foram esses cultos mesmo quando o tráfico foi 

suspenso.“(MILLET,1989/1990,p.197)  

  

Entretanto, esta fusão de crenças não impediu que se preservasse a 

heterogeneidade e a diferença de organização dos dois rituais.
13

 Nos rituais africanos 

                                                                                                                                          
translação caracterologica entre o tocador e sua maneira de tocar. Durante o jogo se percebem os estados 

de ânimo (alegria, tristeza, excitação, medo, etc.); as falhas no linguajar, a falta de domínio da língua do 

Nkul constituem  alguns indícios reveladores da identidade do tocador.” (MBARGA, 2004,p 25) 

 

. 

 
13 O ritual pode ser entendido como uma situação específica em que o individuo ao relacionar-se com o 

mundo, transforma o natural em social. O ritual abre uma fresta no cotidiano, pois é através da 
dramatização que o ritual materializa-se. Ao representar o indivíduo conscientiza-se daquilo que é mais 

lhe é sublime e as valoriza como tendo um sentido. Barbero salienta que um dos traços fundamentais de 

todo rito é a repetição: “ a repetição tem sua força em arremeter por ambos os lados, em amarrar o 

passado e o futuro, em evocar ao mesmo tempo que antecipa, tudo, porém, a partir de uma inércia que 

carrega a ação, estereotipando-a. Os gestos rituais tem a  forma da relação que os engendra: concretos, e 

ao mesmo tempo abstratos, gestos-modelo, gestos de modelo, ao mesmo tempo individuais e genéricos. A 

inércia do rito é algo do qual ele vive e contra o qual luta a sua maneira, o milagre do ciclo em que o novo 

é velho, mas o velho é novo: transformação do tempo linear irreversível na perene restauração de todo o 

desgastado, de todo desgaste. Vem daí sua diferença radical em relação ao costume. O rito é uma ação 
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estão presentes uma série de gestos e ações influenciados por músicas e danças ao som 

dos tambores. As homenagens aos santos mesclavam elementos do catolicismo 

português, dos grupos indígenas e africanos, incluíam vários instrumentos percussivos, 

sendo o principal o tambor.
 14

 

Para melhor se fazer  entender, o senhor tinha necessidade de fazer com que o 

escravo compreendesse os rudimentos da religião católica e  aprendesse a rezar, pois a 

sociedade escravista contava com o apoio da igreja para ensinar aos cativos a submissão 

e a resignação à ordem estabelecida. A tarefa de evangelização nas cidades era feita 

pelas confrarias e ordens terceiras, pois os párocos se ocupavam da distribuição de 

sacramentos e da realização de faustosas procissões. Raramente, os escravos tinham 

contatos pessoais com os sacerdotes católicos.  

Era prática comum, no Brasil escravista, os senhores permitirem que seus 

cativos dançassem e cantassem livremente em determinados dias da semana, maneira 

pela qual os mantinham relativamente satisfeitos e produtivos. Animavam os terreiros e 

as casas grandes em dias festivos: sambas, lundus, cocos e  batuques. Nas cidades, por 

sua vez, através das irmandades os negros festejavam moçambiques, congos, maracatus, 

taieiras e cucumbis. Era através desses festejos que os negros celebravam identidades 

étnicas e sociais, recriando expressões singulares num contexto de expropriação e 

exploração.  

Diz Mourão: 

 

“O que nos parece mais exato é distinguir no catolicismo 

colonial brasileiro, dois aspectos que na colônia estavam vinculados, e 

hoje se apresentam separados: o catolicismo na prática do culto oficial da 

                                                                                                                                          
que não se esgota em si mesma, na sua imediatez, na sua utilidade imediata [...] vem daí então seu 
parentesco com o teatro, pois todo rito é em si mesmo uma encenação.” (BARBERO, 2006, p. 98) 

 
14

 “Chez les Baluba-Shankadi, le tambour est utilize pour: - accompagner les dances des ceremonies 

d‟initiation rituelle (mukanda, circoncision; butanda, association de femmes); server à l‟initiation des 

filles; être employé par la secte des chasseurs “buyanga”; être emporté em brousse, servir à invoquer 

l‟aide des mames des chasseurs du temps passe. Le féticheur l‟utilize aussi quand il prédit l‟avenir à l‟un 
ou l‟autre consultant, ou quand il veut chercher les causes occultes de tel ou tel malheur. Le matin três tôt, 

le féticheur appelle son par as bouche qu‟il regarde par  ses yeux, et qu‟ainsi il manifeste les causes 

occultes que l‟on recherché. Ce tambour imit plutôt les sont de certaines formules magiques auxquelles 

obéissent les spirits. Le tambour est également employé pour les dances de la secte secrete des Bambudye 

lors des initiations rituelles. On le joue également en l‟honneur du chef; celui-ci quand il entend le sont de 

ce tambour. S‟exalte, se met à énumérer ses qualities, et finit par invectiver tous ses opposants. Chez les 

Bena Kalundwe, le tambour est employé dans l‟orchestre du chef investi, il fait partie de ses insignes 

coutumiers à cause des souvenirs historiques qui y sont attachés” ( MUNANGA, 1974,p.232) 
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Igreja, principalmente os ritos sacramentais, e o catolicismo do tipo 

popular, enquanto vivido pela população branca. De um lado estes ritos 

sacramentais foram impostos, pois todos os africanos deveriam ser 

batizados nas costas da África ou ao chegarem ao Brasil, pesando 

conseqüentemente sobre eles a obrigatoriedade da assistência às missas 

dominicais. Do outro lado, a religião católica popular sem nenhuma 

obrigatoriedade expressa, mas derramada pela população, nas casas dos 

senhores de engenho, em seus oratórios, nos nichos das ruas, nas curvas 

das estradas, nas imagens dos santos. Esta obrigatoriedade externava-se 

em termos de separação entre brancos e pretos, ou mais precisamente, 

entre senhores  e escravos. Embora o catolicismo de tipo popular 

contivesse em algumas de suas exteriorizações esta separação, como nas 

procissões mais solenes, nos novenários de caráter público, mesmo de 

tipo popular, mas para tomá-lo como um manto protetor, como o 

aparente católico, a fim de que a religiosidade africana pudesse mover-se 

em seu mundo próprio. Deste modo, para nós, a força selecionada dos 

símbolos católicos não estaria no catolicismo, como postula a posição do 

sincretismo, mas na própria religião africana. E veríamos nos símbolos 

católicos – imagens de santos -, uma função social religiosa da religião 

africana, a saber, a de ocultar-se a si mesma ante o olhar inquisitorial do 

clero ou do senhor de engenho. Donde, o problema a ser colocado não é 

o de  dois catolicismos, e sim de duas religiões, distintas, cada uma com 

seu universo próprio, e o do relacionamento destas duas religiões. A 

aparência católica, mesmo nos ritos sacramentais e nas missas, era 

apenas uma aparência. Tais práticas e o uso de imagens nas danças 

africanas no interior das senzalas, desempenhavam o papel de ocultação 

do mundo religioso africano, sem quebra nem esfacelamento.” 

(MOURÃO, 1978,pp. 54,46.) 

 

Foi a igreja católica que possibilitou as camadas populares, principalmente, aos 

negros escravos e libertos, pelo menos durante 200 anos, a maior oportunidade de lazer, 

por meio dos dias dedicados aos santos, respeitados com a suspensão do trabalho. O 

calendário cristão permitiu a esses estratos sociais se divertirem através de procissões, 
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festas de padroeiros, participação no ritual da Paixão de Cristo ou nas comemorações 

dos dias consagrados aos santos de devoção. 

O padre Antonil já recomendava aos senhores de escravos, em meados do 

século XVIII, a permissão desses indivíduos realizarem  seus festejos e comemorarem 

seus credos.
15

 Entendia o padre que negar aos escravos as suas festividades, seus 

folguedos, que constituíam o único alívio da rotina massacrante do cativeiro, era querê-

los descontrolados, insubordinados e melancólicos. Diz Antonil:  

. 

 Portanto não lhes extranhe os senhores o criarem seus reis, 

cantar, e bailar por algumas horas honestamente à tarde depois de terem 

feito pela manhã suas festas de N. S. do Rozario, de S. Benedicto, e do 

orago da capella do engenho, sem gasto dos escravos, acodindo o senhor 

com sua liberalidade aos juizes, e dando-lhes algum premio do seu 

continuado trabalho”. ( ANTONIL, In:TINHORÃO, 1997,p.47) 

 

As manifestações de rua, com caráter de espetáculos, promovidas pelas 

irmandades no Brasil, constituíam desde o século XVII até o XIX, um importante 

acontecimento social que embora pertencendo as solenidades litúrgicas da igreja 

católica, representavam sempre para as camadas populares um momento de lazer, em 

que lhes eram permitido participar tanto na condição de público quanto na de figurante 

da parte coreográfica ou teatral do evento.  

Colocados sempre a margem das comemorações de caráter oficial, onde se 

apresentavam apenas na condição de observador, foi nas festividades religiosas que a 

camada menos favorecida dos centros urbanos encontrou oportunidade de participação 

ativa. 

Os festejos organizados pelas irmandades eram as principais diversões dos 

moradores menos abastados das cidades brasileiras durante os primeiros séculos da 

colonização. As festas de santos, os votos de freiras, os suntuosos funerais e a semana 

santa eram celebradas com grandes cerimônias, consertos e grandes procissões
16

,  

                                                
15 André João Antonil, Cultura e Opulência Do Brasil Por Suas Drogas E Minas. O livro de Antonil foi 

publicado em Lisboa pela primeira vez em 1711, depois de ter recebido as licenças do Santo Ofício em 

fins de 1710. In: Tinhorão, 1997 
16 João José Reis  tece algumas considerações  sobre os festejos promovidos pelas irmandades religiosas 

na  Bahia, em meados do século XIX, “ Embora muita das principais festas religiosas da Bahia 

tematizassem a morte, aparentavam celebrações da vida. No primeiro domingo da quaresma aconteciam a 

procissão do Senhor dos Passos, que ia da igreja da Ajuda à Catedral. A vigília que acompanhava o beija-
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apresentando-se assim, uma rica oportunidade para que as pessoas se reunissem a 

devoção e ao lazer. 

Durante os festejos, os rituais católicos aconteciam dentro e fora das igrejas. Os 

principais registradores dessas festividades foram os viajantes estrangeiros, que muitas 

vezes descreveram e criticaram esses momentos tão peculiares.  

As festas dos santos pontuavam momentos particulares da vida dos devotos. 

Ocasiões de agradecimentos das graças recebidas, espaços de sociabilidade, lugares 

sagrados e profanos. Afirmar Wissembach: 

 

“em sua concepção popular, desde a época colonial, constituíam  

unidades mais amplas do que os simples rituais das missas, procissões e 

rezas coletivas; geralmente eram precedidas por fases preparatórias: com 

meses de antecedência, as folias do Divino, por exemplo, percorriam as 

casas dos arrabaldes para a coleta das obrigações, que vinham em forma 

de gêneros de animais. Com duração de vários dias, eram seguidas a 

noite por folguedos, jogos, danças, cantorias e bailes que completavam as 

comemorações de exaltação aos santos preferidos. Assim, entre outros 

exemplos, os maracatus, os moçambiques, os sambas, os cateretês, os 

cururus e os jongos acoplavam-se às festa do Divino, às de Nossa 

Senhora Rosário e de São Benedito, às festas da Santa Cruz e de São 

Gonçalo, atribuindo-lhes novas características e uma conformação 

diferenciada das que lhes deram origem.” (WISSENBACH,1998,pp. 

82,83) 

 

Essas festividades aconteciam em todo o território brasileiro. No século XIX, a 

cidade de Salvador era palco de duas importantes festas religiosas, Santa Bárbara e 

Nossa Senhora da Conceição da Praia, ambas homenageadas nos dias 4 e 8 de 

dezembro. Nessa época, muitos viajantes desembarcavam na parte mais movimentada 

da cidade, onde estavam localizados os dois maiores mercados: Santa Bárbara e São 

                                                                                                                                          
pé da imagem de Cristo morto parecia um animado acampamento. Famílias inteiras superlotavam  a 

igreja, levando esteiras, cobertores, comida e até penicos; do lado de fora, vendedores ambulantes se 

misturavam a pessoas cantando e tocando flautas, violões, cavaquinhos e harmônicas. Na Sexta Feira 

Santa ocorria a procissão do Enterro do Senhor, capitaneada pela Ordem Terceira do Carmo 

acompanhada por inúmeras irmandades, autoridades civis, eclesiásticas e militar, a tropa, o corpo 

consular e uma multidão que externava sua devoção de forma irreverente e barulhenta. Era a maior 

procissão da Bahia. O esquife do Senhor Morto ia do Carmo à Sé e retornava sob fogos de 

artifício.”(REIS,1991,p.137) 
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João. Suas descrições são ricas de observações do que eles consideravam uma grande 

confusão de vendedores, mercadorias, carregadores negros e animais de diferentes 

espécies.  

Esses viajantes aportavam na cidade baixa numa época em que no local 

aconteciam essas duas manifestações religiosas. Santa Bárbara recebeu o título de Santa 

dos mercados de Salvador. O culto iniciou no século XVII, era praticado na capela do 

mercado que levava seu nome. Seus principais crédulos eram trabalhadores da área 

comercial. No dia 04 de dezembro, um pároco da igreja do Corpo Santo ou da 

Conceição da Praia celebrava a missa que acompanhava a procissão. Após os rituais 

católicos, os devotos se reunião no mercado. Os festejos tinham foguetório, rodas de 

samba e capoeira, bebidas e comidas. Paralelamente, as festas de Santa Bárbara, 

acontecia a novena da Conceição da Praia. Ao contrário dos festejos de Santa Bárbara, 

os de Conceição da Praia eram controlados pelo clero, que exercia uma participação 

expressiva em todos atos litúrgicos. As novenas e as missas eram proferidas pelos altos 

membros da hierarquia eclesiástica. O culto era aristocrático, mas os festejos contavam 

com a participação de um grande número de negros e mestiços. O viajante estrangeiro, 

Avé- Lallemant, impressionou-se pela beleza das mulheres negras e mestiças que 

graciosamente vestidas e enfeitadas vendiam pratos da cozinha afro-baiana nas barracas 

e tabuleiros. O banquete era acompanhado de frutas vendidas na rampa do mercado, 

sendo a principal o abacaxi, considerado símbolo da festa. Ainda era consumido uma 

infinidade de bebidas: cachaça, gengibirra, madura, aluá etc. além das comidas e 

bebidas, os devotos jogavam e dançavam nas rodas de samba e nas  apresentações de 

capoeira. ( AVÉ-LALLEMENT, in: CABRAL,1995) 

A cidade de Fortaleza, no final do século XIX e início do XX, era palco de 

muitas festividades ligadas a igreja, sendo as principais as procissões. Tais 

manifestações tornaram-se um grande atrativo para muitos escritores da época que, em 

obras e em periódicos locais, não cansavam de descrever, aprovar e reprovar tais 

práticas. 

Utilizaremos os textos de memorialistas, nas descrições dessas manifestações, 

por acharmos que suas observações trazem múltiplas possibilidades de análise para o  

pesquisador, conquanto não se busque neles o rigor e isenção presentes nos textos de 

cunho historiográfico. Ao descrever lugares, pessoas, fatos, costumes, práticas, ao 

discorrer sobre imagens cotidianas, as memórias e crônicas formulam uma interpretação  

das transformações que aconteceram ao longo do tempo. Essas descrições são 
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importantes para o presente texto na medida em que trazem impressões a respeito das 

práticas culturais presentes na cidade de Fortaleza. Através delas, é possível captar os 

ritmos da vida cotidiana da população local, com suas atitudes, rotinas, desejos, festas, 

comemorações e lazer. 

Gustavo Barroso
17

 foi o memorialista cearense que mais escreveu sobre as 

manifestações populares praticadas na cidade de Fortaleza, no final do século XIX e 

início do XX. Dentre as manifestações que observou e participou, as procissões lhe 

chamaram bastante atenção. O autor teceu alguns comentários sobre duas que, segundo 

ele, eram as principais de Fortaleza: a de Passos e a do Enterro, ou também como era 

conhecida, a do Senhor Morto.   

Ambas se organizavam na igreja da Sé, principal templo católico, localizado no 

centro da cidade de Fortaleza. A primeira procissão a sair era a de Passos, realizada pela 

tarde; e a noite, saía a do Enterro ou Senhor Morto. O percurso iniciava-se pela rua das 

Flores, seguia até a esquina da rua Formosa, depois ia dar na Praça do Ferreira. Um 

grande número de pessoas acompanhava essas manifestações. Aglomeravam-se nas ruas 

ou nas sacadas dos edifícios, “as ruas cobrem-se de palmas, de ramos e de flores. Das 

sacadas dos sobrados pendem velhos tapizes bordados a ouro ou antigas colchas de 

                                                
17

 Gustavo Adolfo Luíz Guilherme Dodt da Cunha Barroso nasceu na cidade de Fortaleza, no dia 29 de 

dezembro de 1888. Filho de família tradicional cearense, seu pai era Antonio Felino Barroso e sua mãe 

Ana Guilhermina Dodt Barroso. Formou-se em direito no Rio de Janeiro em 1912. Publicou várias obras 

sobre as peculiaridades da cidade de Fortaleza. Escreveu para vários jornais locais. Participou da criação 

de várias agremiações literárias, dentre elas: a Academia Francesa e a Padaria Espiritual. Foi deputado 

federal pelo Ceará através da legenda do Partido Republicano, de 1915 a 1918. E na década de 1930, 

Gustavo Barroso atuou no movimento integralista, publicando, nesse período, uma considerável 

bibliografia de teor anti-semita. Foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras em 1923, e do 

Instituo Histórico e Geográfico Brasileiro em 1931. Publicou sua primeira obra em 1939, intitulada 
Coração de Menino, Liceu do Ceará de 1940 e  O Consulado da China de 1941. Nessas obras, o autor 

narra sua vivencia de menino e jovem no Ceará. Ao todo o autor publicou mais de 100 obras. Gustavo 

Barroso dá uma grande contribuição aos pesquisadores contemporâneos. Sua narativa nos apresenta uma 

importante fonte de memória sobre hábitos, costumes e comportamentos da população cearense do dinal 

do século XIX e início do XX. A pesquisadora Maria  Afonsina Augusto Moreira, no trabalho intitulado: 

“No Norte da Saudade: Esquecimento e Memória em Gustavo Barroso”, discutiu a produção de memórias 

a partir das três primeira obras publicados pelo autor. Deteve-se em analisar as memórias: individual, 

regional e nacional apresentadas por Barroso nos seus primeiros trabalhos. A autora Buscou  responder 

como essas memórias interferiram na sua escrita. Diz Moreira:  “ ao passo dessa escrita de conhecimento 

e reconhecimento memoriosos, Gustavo Barroso também configurou e construiu um estilo em que a 

vivencia intima e afetiva com a cultura popular foi a um refinamento intelectual. A memória ativada nessa 
linguagem contornou caracteres de um discurso regionalista, na intenção de homogeneizar em um nome, 

região norte (nordeste), uma diversidade de experiências [...] foi no norte da saudade que Gustavo 

Barroso trilhou sua escrita. Ou melhor,  é desse caminho norteado de recordações que o autor desenhou a 

imagem de escritor telúrico. Foi na direção do norte que ele contou e recriou parte de sua memória.” 

MOREIRA, Afonsina Maria Augusto. No Norte da Saudade: Esquecimento e Memória em Gustavo 

Barroso. Programa de Estudos  Pós-Graduados em História da PUC-SP. São Paulo,2006,pp216,217. 
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damasco.” Ainda seguiam a procissão um grupo de figurantes cobertos de opas roxas 

que carregam, “vexilo de seda violeta com as iniciais S.P.Q.R. em ouro, - Senatus 

Populus Quae Romanus, o Senado e o Povo Romano (...)” Iam também os anjinhos,  

meninos e meninas de cabelos cacheados e louros, vestidos com túnicas azuis, rosas ou 

brancas, portando um par de asas às costas, e  uma coroa de açucenas à cabeça. 

Empunhavam a palma dos martírios, a espada dos combatentes, o cálice das amarguras, 

e a trombeta dos anúncios. ((BARROSO, 1989,pp.72-74) 

Essas procissões eram acompanhadas por todas as irmandades existentes na 

cidade de Fortaleza. Participavam  conduzindo “cruzes alçadas, lanternas de prata, círios 

acesos, opas coloridas: as de Santa Casa, de seda preta achamalotada; as do Santíssimo 

Sacramento, vermelhas; as de Nossa Senhora do Rosário, brancas, filetadas de azul; as 

das Almas, verde: as de Nossa Senhora das Dores, roxas de golas brancas; as do Carmo, 

brancas de golas roxas”(BARROSO, 19898,pp. 72,73) 

A teatralização presente nas duas procissões, apresentadas acima,  vem 

acontecendo no Brasil desde o primeiro século da colonização.  O deslocamento da 

teatralização ritual dos episódios sagrados, das igrejas para as ruas, tornou-se possível 

no Brasil graças a herança medieval do cristianismo ocidental, que deste cedo 

dramatizou os episódios sagrados com fins de catequese e propagação religiosa. 

(TINHORÃO, 2000) 

Segundo Tinhorão, a teatralização de caráter evangélico surgiu com os padres 

católicos, ainda na idade média, vindo da necessidade de aproveitar nas igrejas a 

tendência à participação coletiva, característica dos ritos pagãos (muito presentes por 

toda a Europa antes do décimo século). Essas encenações diziam respeito a episódios 

bíblicos – como a anunciação do Anjo Gabriel à Virgem Maria, a visita dos Reis Magos 

ao Jesus Menino e o drama da Paixão de Cristo. Posteriormente, tais episódios saíram 

das igrejas e alcançaram às ruas sob as formas de procissões espetaculares. E, evoluíram 

paralelamente, para o aspecto teatral propriamente dito, “ao provocar o aparecimento 

dos dramas didático-religiosos chamados de mistérios, dos baseados nas vidas de 

santos, que seriam os Milagres, e, finalmente, dos alegóricos das virtudes cristãs, 

denominados moralidades”(Tinhorão,2000,p.68) 
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1.2 Nossa Senhora do Rosário: Práticas Religiosas e Festivas 

 

 

Foi através das irmandades de pretos que os negros escravos ou libertos 

puderam expressar suas práticas e costumes, encenações e teatralizações nas ruas, 

praças ou domicílios. Desde o aparecimento das primeiras irmandades, a partir do 

século XVII, negros escravos adotaram como santo de devoção Nossa Senhora do 

Rosário que era branca e sua imagem sempre era representada tendo sobre a cabeça uma 

coroa. Não se sabe ao certo o porquê dos negros escravos e libertos terem adotado 

Nossa Senhora do Rosário como principal santa de devoção. Sabe-se que a palavra 

rosário deriva do latim rosarium, que significa “buquê”, série de rosas, grinalda. Na 

Igreja católica, o Rosário é os 15 mistérios que falam da encarnação, paixão, morte e 

ressurreição de Jesus Cristo, Pentecostes, Assunção e Coroação de Maria Santíssima. O 

Rosário surgiu entre os monges irlandeses nos séculos VIII e IX, que recitavam os 150 

salmos, que depois foram substituídos por 150 Pais-Nossos, e finalmente, por 150 Ave-

Marias.  

Tinhorão dialogando com o sociólogo americano Herskovits afirma que os 

negros se tornaram devotos de Nossa Senhora do Rosário devido a ligação estabelecida 

com o seu orixá Ifá, através do qual era possível consultar o destino atirando soltas ou 

juntas em rosário as nozes de uma palmeira chamada Okpêlifá. 

 

“ ... desde que no início do século XII São Domingos criou a 

devoção do rosário, em que as contas eram inicialmente  em formato de 

rosas (daí o nome rosário), a Virgem aparecia invariavelmente 

representada mostrando a fiada de marcações destinadas à contagem de  

“quinze dezenas de Ave-Marias, interrompidas pela oração ao Pai, e as 

glórias ao pai, ao filho e ao Espírito Santo. Por coincidência, a devoção 

do rosário que fora interrompida na Europa durante o século XIV, por 

ocasião da grande peste, ia ser renovada  no século XV – momento em 

que Portugal iniciava seus contatos com a África  (...) a criação  de São 

Domingos ganhou então um novo impulso, e quando um século mais 

tarde o Papa Gregório XII instituiu em 1573 a festa de Rosário, 
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mandando comemorá-la no primeiro domingo de outubro (...) 

(TINHORÃO,1997,p.23)  

 

 Para Tinhorão, quando as primeiras confrarias de pretos começaram a se 

formar  no século XVI, várias gerações de escravos africanos já conheciam, através das 

imagens das igrejas e dos santinhos distribuídos pelos frades franciscanos, a única de 

Nossa Senhora do Rosário, sempre portanto o equivalente do Ifá africano. Dessa forma, 

salienta o autor: “O Rosário que os próprios frades se encarregariam de ensinar os 

negros a rezar, na pressa de conquistar aquelas almas bárbaras para a devoção da mãe de 

Deus. E que, naturalmente, os negros aproveitariam para encobrir o seu Rosário de 

nozes de palmeira(...)”(TINHORÃO, idem) 

Na cidade de Fortaleza, a irmandade de Nossa Senhora do Rosário existia junto 

a igreja construída em homenagem a santa. A igreja foi erguida por escravos em 1730, é 

a terceira mais antiga de Fortaleza, atrás apenas das igrejas da Imaculada Conceição 

localizada no bairro de Messejana, e Nossa Senhora dos Aflitos localizada no bairro da 

Parangaba. Inicialmente, era apenas uma capela construída de taipa e palha e, após 17 

anos, ganhou a estrutura de pedra e cal que é mantida até hoje. Sua arquitetura  teve 

inspiração  barroca, comum as igrejas coloniais  brasileiras da época. Mas, o estilo 

adaptou-se as condições socioeconômicas do Ceará. Isso se reflete nas poucas imagens, 

nas talhas pobres e na placa de chumbo prensado no teto, substituindo os ricos painéis 

ostentados por outras igrejas brasileiras. 

O pesquisador do final do século XIX, Antônio Bezerra de Menezes, fez 

algumas observações sobre a fundação da Igreja do Rosário, suas práticas religiosas e 

festivas: 

“Acha-se situada na face meridional da praça do General 

Tibúrcio. É constante a tradição de que um preto africano pelos anos de 

1730 em diante erigiu uma capelinha a Nossa Senhora do Rosário, no 

local em que se acha hoje a desse nome, a qual ficava um pouco afastada 

da vila. Esta era como toda construção daqueles tempos, de taipa e de 

palha. Nela rezavam  os pretos seus terços, novenas e outros atos de 

devoção. Quando o visitador Dr.Lino Gomes Correia andava em visita no 

ano de 1742, ao passar pela vila de Fortaleza em 28 de abril desse ano, no 

6° capítulo de sua visita determinou que os senhores de escravos, 

havendo um só dia santo na semana, lhes desse sempre o dia de sábado 
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livre para grangearem o sustento no sábado e nos dias santos, com que 

mantivessem a sua igreja de Nossa Senhora do Rosário, o que 

observariam debaixo da privação dos ofícios divinos. Em 27 de 

dezembro de 1747 celebrou-se com toda solenidade a primeira festa desta 

Senhora, despendendo-se com os padres pela missa cantada 10$000 réis e 

com a música 7$000 réis.”(MENEZES,1906,p.35) 

 

Em meados do século XIX, na cidade de Fortaleza, aconteciam ainda muitas 

festividades realizadas pelas irmandades, principalmente, pela do Rosário. Os festejos 

iniciavam-se a partir de agosto, seguindo até  janeiro.  O memorialista João Severiano 

Ribeiro descreveu  algumas dessas  manifestações. 

 

“Assim começou em agosto com a solenidade do Espirito Santo, 

seguindo-se-lhe as de Santo Antonio e São Benedito e Nossa Senhora do 

Rosário, etc. 

Nestas festividades, que ainda hoje se solenizam as 

reminiscências dos tempos coloniais, a classe abastada e superior da 

população é que as fomenta e lhes custeiam as despesas; mas era a 

inferior quem dá-lhes a extraordinária animação que tomam. São um 

mixtofório do ritual dos africanos: mascarados, bandos, simulacros de 

combates, representações de mistérios etc., tudo entremeados de cantos e 

dançados que se sucedem com poucos intervalos durantes dias e às vezes 

semanas; percorrendo os festeiros as ruas desde antes do amanhecer até à 

noite, sempre cantando e dançando, indo buscar às casas, - um por um, 

todos os principais da festa, juízes e juízas, mordomos e aias, etc. 

Praticamente, uma enfiada de acontecimentos festivos, - folias, e 

bailados, nas próprias casas, naturalmente dos mais importantes, até o 

“romper d‟alva, em que novamente saem a repetir o mesmo cerimonial 

da véspera...”(RIBEIRO, in:CAMPOS,1985,p.38)   

 

É importante, apreendermos as representações sociais construídas pelos 

memorialistas mediante as observações que eles faziam sobre vários aspectos das 

cidades. Seus olhares tudo captavam, como por exemplo, o ritmo da cidade, as pessoas, 

o traçado das ruas, o lazer, as festas, inscrevendo-se aí um confronto de valores que é 
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entendido na necessidade de substituição de práticas  ligadas ao “atraso”, 

“primitivismo” e a “barbárie”, para que se assente o progresso, a modernidade em seus 

aspectos sociais e culturais.  

São muitas as festividades documentadas por folcloristas e pesquisadores 

realizadas no âmbito das irmandades de Nossa Senhora do Rosário. O folclorista Melo 

Morais Filho tem documentado os preparativos para um festejo organizado pela 

Irmandade de  Nossa Senhora do Rosário, em Lagarto (Sergipe). Segundo o 

pesquisador, os preparativos do festejo começavam  com os irmãos retirando o mastro 

consagrado ao Santo Benedito e que se achava fincado em frente a Igreja do Rosário. A 

festa era, principalmente, dos negros que se apresentavam “vestidos como de costume, 

ufanos de seu padroeiro”. As famílias iam chegando e se acomodavam aguardando o 

começo da procissão. Puxando a procissão vinha o porta estandarte da irmandade, 

sustentado por quatro homens; em seguida, vinham os irmãos com tochas acesas, 

“conduzindo pelas mãos os anjos primorosamente vestidos, habilmente caracterizados”. 

 

“logo depois, balançando em outro ardor, avultava aéreo o 

bonito São Benedito, rindo, com os dentinhos de fora, para o Menino 

Jesus, que trazia deitado nos braços. 

E três negras, fantasiadas de rainha, arrastando compridos  

mantos, com suas cores douradas, caminhavam após, pajeadas de Congos 

vestidos de branco e com enormes barretinas de linho, enlaçadas de  fitas  

e recamadas de missangas.” (MORAES FILHO, 1946, p.99) 

 

Essas festividades contavam com a participação de boa parte da população da 

cidade. Todos colaboravam como podiam, uns em dinheiro, outros em serviços e 

representações. Preparativos e cortejos como esses descritos se encontravam em toda a 

Província do Ceará. 

No estatuto da Irmandade do Rosário, do ano de 1840,  da cidade de Fortaleza, 

constam 16 artigos, os quais regularizam as ações da associação.  A irmandade era 

composta tanto de forros como de escravos, e se outras pessoas de “differentes 

qualidades quizerem ser admittidas nesta irmandade serão aceitas, porém por devoção.” 

O artigo segundo ditava:  
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“Nesta irmandade haverá rei e rainha, e uma mesa composta de 

um juiz, escrivão, procurador, thesoureiro e doze mordomos.” Para 

ocupar os cargos haveria eleição como consta no artigo terceiro: “ na 

manhã do dia da festa de Nossa Senhora do Rosario se fará a eleição, 

primeiramente do rei, rainha, juiz, escrivão, thesoureiro, procurador e 

doze mordomos, seguir-se-ha logo a  eleição de uma juiza, uma escrivãa 

e doze mordomas. Os que quizerem servir por devoção os ditos empregos 

tanto homens como mulheres, o farão constar em mesa para serem seus 

nomes lançados, com a declaração – por devoção -. Os irmãos por 

devoção não votarão, e nem serão votados, salvo para os empregos de 

thesoureiro e procurador, os quaes poderão recahir ainda mesmo em 

quem não fôr irmão por devoção.” 

 

Já o artigo 16 ditava sobre as festas: 

  

“ Haverá festa todos os annos na primeira dominga de Outubro, 

e caso, por algum motivo justo, não possa ser nesse dia, será transferida 

para a primeira oitava de Natal. A festa será feita com novena, repartidas 

as noites pelos irmãos, e as despezas do dia do festejo serão à custa do 

rei, rainha, juiz, juiza, escrivão, escrivãa, e se assim não quizerem, serão 

feitas as despezas pelos rendimentos da irmandade, com a possível 

solemnidade, e a mesa, um mez antes, resolverá se ha ou não festa. Se 

houverem pessoas que não sejão da irmandade, e queirão dar noites se 

aceitarão com satisfação, e da mesma forma quando houver algum 

devoto que queira fazer a festa à sua custa.” 

 

Nos estatutos, que regulamentavam as irmandades, constavam as obrigações de 

seus sócios e as normas que organizavam as festividades. Nos estatutos da irmandade de 

Nossa Senhora do Rosário, da Cidade de Fortaleza, havia parágrafos que se 

encarregavam de orientar os festejos reais, como por exemplo: eleição, personagens, 

participantes, indumentária, ordem do cortejo e trajeto a ser seguido. 

 

“O séquito régio se comporá dos seguintes empregados: rei, 

rainha, dous mestres de campo, um arauto e duas açafatas, que terão a 
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obrigação de acompanhar a rainha. A eleição do rei pertencerá de direito 

ao segundo núcleo (o primeiro constituía-se de brancos, de senhores, 

portanto): o lugar das açafatas será conferida pela rainha, a quem lhe 

convier, d‟entre  as irmãs escravas.” (CAMPOS,1985,p.12) 

 

No dia das festas e procissões solenes, as indumentárias a serem vestidas pelos 

participantes recebiam um cuidado especial por parte das irmandades. Eram escolhidas 

cuidadosamente, obedecendo a um rigor visual e simbólico.  

 

“ opa branca, ornada de gola semi-circular, de cor azul, de 

quatro a seis dedos de largura, com partes terminando sobre os peitos (...)  

o rei, os mestres de campo e o arauto.  O primeiro, além da coroa, cetro e 

manto, cingirá espada; os segundos poderão igualmente  cingi-la; o 

arauto conduzirá uma vara com pouco mais de uma braça de 

comprimento, ornada de flores.”(CAMPOS, idem) 

 

Nos dias festivos ou não, as autoridades preocupavam-se bastante com os 

espaços públicos. A partir do segundo quartel do século XIX, quando se iniciou um 

projeto de aformoseamento urbano, esta situação intensificou-se. Enterramentos, 

procissões, festas de santos padroeiros, etc  passaram a sofrer um maior controle por 

parte do poder público.  

Carlos Moises Rodrigues, estudando sobre a presença  das irmandades 

religiosas na província do Ceará, notou que na segunda metade do XIX, a irmandade do 

Rosário sofreu um acentuado processo de disciplinamento e exclusão político-social. 

Isso passou a vigorar quando entrou em uso o segundo estatuto da instituição, no ano de 

1871- 1872.  Esse estatuto proibiu práticas e costumes existentes na irmandade. A partir 

desse momento, a igreja do Rosário tornou-se palco de um disciplinamento moral e 

religioso que acompanhava as pretensões modernizadoras da elite urbana. 

(RODRIGUES SILVA, 2005) 

Existia uma forte relação entre o código de posturas implantado na cidade de 

Fortaleza, no ano de 1879, e o segundo compromisso  da irmandade do Rosário de 

1871-1872. Em ambos havia discursos com propósitos de intensificar a coerção nos 

espaços de sociabilidade da população negra de Fortaleza. 
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 A marca principal do segundo compromisso da irmandade do Rosário, salienta 

Rodrigues, foi o policiamento que passou a existir na Igreja. Houve um deslocamento 

de poder na mesa administrativa, tornando-a mais distante da população negra. Os 

cargos de Reis e Rainhas do Congo foram eliminados, ao mesmo tempo em que passou 

a existir um maior disciplinamento entre os irmãos, principalmente, em ocasiões 

festivas. (RODRIGUES SILVA, 2005) 

Mas, tal procedimento não eliminou completamente as práticas comemorativas 

afro-descendentes, pois batuques, sambas, procissões e outras manifestações ainda 

continuaram existindo, embora em condições e circunstâncias específicas.  

A Irmandade de Pretos, Nossa Senhora do Rosário, não estava presente apenas 

em Fortaleza, mas se encontrava em vários municípios da província do Ceará:  Aracati, 

Sobral, Quixeramobim, Barbalha, Crato, Lapa e Ico. E seus compromissos quase  não se 

diferenciavam. Sempre  havia nos seus estatutos um compromisso referente as festas. 

 O compromisso da Irmandade de Nossa senhora do Rosário do município de 

Ico, datado de 1847, destinava o artigo oitavo, especialmente, as festas: “Haverá festa 

do Rosário todos os annos no dia 27 de dezembro ou em qualquer dia, quando por 

alguma circunstancia não se possa fazer naquelle.” 

Na cidade de Aracati, os entronamentos reais aconteciam pelo menos uma vez 

por ano. O memorialista, João Brigido, acompanhou uma dessas festividades. Relata 

que nesse dia os negros eram autônomos na manifestação, tinham liberdade de exercer 

seu reinado e comemorar sua realeza. 

 

 “Um dos mais influentes envergava o manto, punha corôa e 

tomava o sceptro, exercendo a realeza de papelão. As majestades 

acompanhadas por sua corte seguiam em comitiva embalados por rufos 

de caixas, e repiques de sino  até a porta da Igreja do Rosário, onde eram 

recebidos pelo vigário e seu clero. Os batuques não paravam, o bater de 

uma caixa, o rufar de um pandeiro, dançava-se  o carrega-em-baixo, 

comia-se o doce de folha e bebia-se aluá.” (BRIGIDO,1900,p.15) 

 

Na cidade de Sobral, a irmandade do Rosário também realizava grandes festas. 

José Tupinambá da Frota descreveu uma dessas comemorações que se deu em janeiro 

de 1889. Informa o autor que nesse dia aconteceu um cortejo de reis que desfilou pelas 

ruas da cidade de Sobral. O Cortejo era precedido por um rei e uma rainha negros, que 
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nesse dia eram soberanos, mas em dias comuns tinham a condição de cativos. 

Desfilavam majestosamente acompanhados por uma rica corte formada de “negrinhas e 

molecotes pretinhos”. Trajavam bonitas roupas de muitas cores. O rei  vestia  vermelho 

e manto azul, enquanto a rainha  azul com manto vermelho, e ambos portavam uma 

coroa de flandres, coberta de papel dourado. O rei aguardava  um grupo de “súditos” ir 

buscá-lo em um lugar predeterminado que  podia ser na Tuliba, ou no Alto das Imagens, 

ou  na Cruz do Padre ou então em outro sítio na vizinhança de Sobral. Logo após o 

encontro, marchavam em cortejo até a casa da rainha onde eram recebidos ao som de 

pífaro, caixas e maracás. Ao chegarem na igreja de Nossa Senhora do Rosário eram 

recebidos pelo pároco local. Na igreja, as majestades tinham assento sob um dossel, que 

ficava ao  lado do Evangelho na Capela-Mor. Ao entrarem na igreja, os negros 

cantavam: “Arredar, senhoras, arredar, deixem a Rainha passar, viva o  Rei Cariongo 

(...) amarú mambirá, Catirina, minha nêga, amarú mambirá, teu senhor quer te vender, 

amarú mambirá, pero Rio de Janeiro, amarú mambirá, pera nunca mais te ver, amarú 

mambirá.”(FROTA,1995, pp.18,19) 

Raimundo Nonato Rodrigues de Souza pesquisou sobre as relações político-

sociais dos negros na cidade de Sobral, de 1854 a 1884. Buscou entender as práticas 

presentes no dia-a-dia da população negra de Sobral.  Problematizou as temporalidades 

e espacialidades do cotidiano desses sujeitos, entendendo-as como estratégias de 

sobrevivência. Controlar e disciplinar os escravos sobralenses eram uma estratégia 

adotada pelos senhores e poderes constituídos que objetivava  evitar revoltas, fugas e 

rebeliões. (SOUZA NONATO,2006) 

Raimundo Nonato encontrou nos livros da Câmara Municipal de Sobral 

algumas leis que controlavam a circulação de escravos e libertos pelas ruas da cidade, e 

outras que proibiam determinadas manifestações festivas como rodas de samba e 

batuques. A pena para aqueles que infringissem tais posturas poderia ser a aplicação de 

multa ou detenção por um período que variava de um a quatro dias. A pesquisa 

demonstrou que, mesmo sofrendo duras medidas disciplinares, os escravos e libertos 

sobralenses inventaram mecanismo que os possibilitaram reagir às práticas repressivas. 

(SOUZA NONATO,2006) 

A população menos favorecida político, econômico e socialmente insistia em 

fazer valer um mundo seu, do lugar e hora de festejar, um ambiente sempre mais 

ampliado em espaço e tempo, formas, gestos, jeitos; com bastante dança e música, 

comida, bebida e religiosidade. E, para atingirem seu intento, precisavam estabelecer 
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um diálogo em busca de concessões, ou desafiar os detentores dos pequenos e grandes 

poderes. 

A população negra que habitava as cidades encontrava oportunidade de 

sociabilidade através  da produção de suas próprias comemorações que aconteciam 

paralelas ao calendário das festas católicas,como afirma João José Reis: 

 

“(...) Uma maior contribuição talvez viesse da oportunidade que 

tinham de, aproveitar o calendário de festas católicas, produzir suas 

próprias comemorações paralelas, que, alias, podiam ser também 

católicas. Nestas, a independência dos negros se instalava por estarem 

juntos, e daí transbordava para o trato com os senhores, autoridades, 

brancos em geral. A festa os reunia e lhes fortalecia o espírito, ajudando-

os a não sucumbir moralmente diante da tragédia da escravidão e de 

quem os escravizava.”(REIS,1991,p.104)   

 

As festividades sempre foram importantes momentos de sociabilidade e 

resistência da camada de africanos e afro-descendentes no Brasil. É onde reina o sonho 

e a utopia. É a força da promessa e do prometido - É o lugar onde tudo que existe na 

vida social pode se prolongar ou trocar de sentido. Mas, também é o lugar da reversão 

organizada, onde depois tudo volta a ser como era antes. A festa é circulação, é trânsito 

sem barreiras entre múltiplos domínios da arte, do pensamento e da existência. É a 

negação do obscuro, do cotidiano, é uma da eternidade.  

 

 

“ a festa de rua envolve os que estão lá, a festa popular nos fala 

de todos e de nós. A próxima os mais diversos Brasis e assim nos leva a 

constatar a espantosa unidade deste país. E  nos põe também a pensar 

como enfim podemos imaginar o mundo que pode ser fugaz mas 

profundamente nosso... nos espaços públicos e  domésticos, nos 

profanizados ou sacralizados, é tudo pulsão de vida ou morte, num jogo 

fascinante e alternado... a festa somos nós mesmos. Em ritmo de santo, 

de samba, de procissão, de folguedo. Ou mesmos nos clubes urbanos 

onde pessoas de idade fazem vestimentas adequadas e vão dançar, em 
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temporalidades disturbadas, prolongando no entanto seus momentos 

vitais.” (ALCANTARA, 2005, p. 87) 

 

 

1.3 Reis de Congo: Coroação, Danças e Batuques 

 

A coroação de Reis de Congo é a mais antiga das dramatizações de origem 

africana documentada no Brasil. Realizada no âmbito das confrarias  de Nossa Senhora 

do Rosário,  instituição essa que constituiu o mais antigo espaço de sociabilidade 

cultural dos africanos subequatoriais  no território de Portugal a partir do século XV. 

As festividades ligadas à  irmandade do Rosário aconteciam, principalmente, 

entre meados de dezembro e início de janeiro, período denominado ciclo natalino. A 

mais importante era a coroação do rei de Congo. Durante essa manifestação, homens e 

mulheres apareciam vestidos a caráter e presenciavam a coroação do rei, o qual era 

acompanhado por uma vistosa corte. 

No Brasil, as chamadas manifestações populares, maracatus, congos e 

congadas apresentam um caráter complexo e dinâmico por evidenciar um sistema de 

configurações e símbolos, além de outras informações vivenciadas e contextualizadas 

ao longo de gerações num processo continuo de trocas e assimilações com o meio. 

Nesses festejos, vamos encontrar completa fusão de traços totêmicos, 

esfacelados de autos de congos, com seus reis e rainhas, e suas embaixadas, 

sobrevivências da religião negra, com os seus fetiches ao lado da devoção a N.S. do 

Rosário. 

 Sempre foi costume entre os africanos e afro-descendentes, desde os tempos 

coloniais, elegerem seus soberanos de cor. Essas majestades não possuíam nenhum 

prestígio político nem civil sobre seus companheiros, mas era grande sua importância 

simbólica. No dia de eleição real, desfilavam pelas ruas das cidades e vilarejos uma 

vasta corte - príncipes e princesas seguiam em procissão ricamente adornados e  

acompanhadas por  camareiros e pajens; seguiam-se outros levando as imagens dos seus 

santos de devoção, na maioria das vezes, pintadas de preto; vinha depois a banda de 

música com pandeiros, chocalhos, canzá e marimba; o rei e a rainha do ano anterior; e,  

finalmente, o real par, recém-escolhido, enfeitado com preciosidades de toda espécie. O 
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destino final do cortejo era a igreja da irmandade, onde o rei deposto  entregava o cetro 

e a coroa ao seu sucessor. 

  

“Havia reunião solemne da confraria, apparecendo enfeitados 

machos e fêmeas. Presidia o rei, e assentavam-se todos em cadeiras de 

espaldar com tampos de sola, bordada, as vezes bem bonitas. A negraria 

rebabu ocupava bancos de madeira, formando corte as damas aderessadas 

de collares de contas vermelhas, grande brincos de pedras verdes e azues, 

em metal dourado, anneis de tambaque, e outros enfeites, entre os quais 

sobresahião as fitas das quaes um carretel custava meia 

pataca!”(BRIGIDO,1900, pp.119-120) 

 

A coroação descrita por Brigido era acompanhada de danças e batuques tirados 

de caixas de pandeiros. Nesse dia, também se comia e bebia-se muito. É importante 

destacar o aspecto de sociabilidade presente nesses dias festivos. O trabalho no preparo 

de comidas, de bebidas, roupas e tudo que fosse ser utilizado e consumido na festa 

criavam uma rede de vínculos, parcerias de relacionamentos. O festejo começava ainda  

no planejamento, quando era preparado as comidas, bebidas, música, dança etc. 

Após a cerimônia de coroação do rei de Congo,  aconteciam danças em  frente 

a Igreja do Rosário, e em seguida os participantes caminhavam em cortejo pelas ruas da 

cidade de Fortaleza, atraindo muitas pessoas que acompanhavam a manifestação. 

Mello Morais Filho na sua obra, “Festas e Tradições Populares no Brasil”, tem 

documentado um festejo de coroação de reis realizado no campo de S. Domingos a 

capela de Nossa Senhora da Lampadosa, em torno de 1742. Diz o documento: 

 

“Illm. E Exm. Sr. Desembargador Ouvidor Geral do Crime: - 

Dizem o Imperador, o Rei, a Rainha e mais adeptos da nação do Santo 

Rei Baltazar, que eles costumão, em os domingos e dias santos festivos, 

tirar as suas esmolas por meio de danças e brinquedos que fazem com as 

demais nações, o que fazem com o todo o recato e sossego sem 

inquietação e perturbação alguma como é notório, cujas esmolas são com 

o necessário as festividades do Santo Rei: e porque do mesmo modo tem 

alcançado do Exm. Sr. Conde Vice Rei, como se vê no documento junto, 

e como querem também a concessão de V.Ex. para o mesmo fim acima 
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descrito e assim também querem no dia dos Reis próximo coroar rei da 

nação Rebolo e Antonio, fâmulo do mesmo  Illm.e.Exm.Sr. Vive-Rei ,e 

que nesse dia pretendem sair  com seus instrumentos e danças da mesma 

nação, para ser feito com maior obsequio e dançar – pelo que 

pedem.”(MORAIS FILHO, 1946,p.242) 

 

O viajante inglês, Henry Koster, numa de suas passagens pelo Nordeste do 

Brasil, no início do século XIX, presenciou em Amparo, na Bahia, uma festividade de  

coroação de Reis negros promovida pela irmandade do Rosário. O  antigo Rei estava 

preste a abdicar de suas funções devido a idade já avançada, e no seu lugar um mais 

novo deveria ser escolhido. A indicação recaiu sobre um velho escravo da plantação de 

Amparo. “O negro velho que seria coroado nesse dia da festa, veio pela manha cedo 

apresentar seus respeitos ao vigário que lhe disse, em tom jovial: - “Perfeitamente, 

senhor, mas hoje estarei às suas ordens, devendo servi-lhe de Capelão!”” Conta o 

viajante que lá pelas onze horas da manhã foi para a Igreja com o Vigário esperar os 

soberanos, “apareceu um numeroso grupo de negros e negras, vestidos de algodão 

branco e de cor, com bandeiras ao vento e tambores soando”. O Rei estava vestido com 

uma roupa de cores diversas, vermelho, verde e amarelo, manto, jaleco e calções, e na 

mão trazia um cetro de madeira dourado. A Rainha usava um vestido de seda azul e 

ambos traziam na cabeça uma coroa de papel colorido e dourado. (KOSTER,1942,p.17) 

Nesses dias de festejos, como  os documentados acima atestam, levas de 

negros, mestiços e outros dançavam e cantavam. 

Diz Mello Morais Filho: 

 

 “ Apenas amanhecia o dia de Reis, o campo de S.Domingos, 

nas proximidades da capela, opulentava-se de um espetáculo variado e 

estranho, em que moçambiques, cabundás, banguelas, rebolos, congos, 

cassanges, minas, a pluralidade finalmente dos representantes de nações 

da África, escravos no Brasil, exibiam-se autênticos, cada qual com seu 

característico diferencial, seu tipo próprio, sua estética privativa. 

Homens, mulheres, e crianças, em largo regozijo da liberdade de um dia, 

esqueciam por instantes as palmeiras de sua terra, os fetiches de seu país, 

aguardando a cerimônia da coroação do soberano, e rendendo culto ao 
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Santo Rei Baltazar, que lhes recordava pela cor que tinha sua pele e de 

seu destino.”(MORAIS FILHO,2002,p.242) 

 

Essas manifestações festivas buscavam romper com a situação social à qual 

negros e mestiços estavam submetidos. A população de negros e mestiços, escravos e 

libertos, no âmbito das irmandades, elegia seus reis em diferentes regiões do Brasil. 

Nem sempre aceitos pelas autoridades vigentes, esses costumes foram sendo 

incorporados à sociedade colonial escravista. Foi por meio das irmandades que essa 

população alcançou a possibilidade de desenvolver relações específicas de inserção, 

circulação e contestação. As eleições de reis negros e as comemorações ensejaram 

nesses indivíduos um momento de ruptura do cotidiano, de extravasamento das paixões, 

de exaltação, de exasperação dos sentidos e de inversão de hierarquias.  

Segundo o pesquisador, José Ramos Tinhorão, foi na Igreja de São Domingos 

de Lisboa, por volta de 1533, quando passou a funcionar a Confraria de Nossa Senhora 

do Rosário dos Homens Pretos, que os negros daquela cidade começaram a realizar as 

coroações de Reis de Congo.(TINHORAO,1988) 

Para o autor, a prática da Coroação de Reis de Congo constituía, em verdade, 

apenas uma projeção simbólica da política missionária  desenvolvida em comum pelo 

poder real e a Igreja portuguesa na África, e como tal, representaram apenas um reflexo 

da política econômica posta em prática  por D. João II, D. Manuel e D. João III.  

Diz Tinhorão: 

 

“Desde os últimos anos da ação do infante D. Henrique á frente 

da empresa das navegações, pelo correr da década de 1450, a diretriz 

para as relações dos comerciantes navegadores com as populações da 

costa da África negra passara a ser a da substituição dos ataques armados 

contra os naturais pelo entendimento pacífico com os potentados locais, 

no sentido de obter as bases de uma política de intercâmbio comercial 

duradouro. (...)” (TINHORÃO,1988, p 45) 

 

Marina de Mello e Souza, na obra “Reis Negros no Brasil Escravista”, 

entendeu que essas manifestações vão de encontro a uma situação específica onde 

culturas diferentes, em dado contexto de dominação social, produziu “manifestações 

culturais mestiças”. 
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Quando os portugueses chegaram ao Congo foram recebidos pela população 

local como  emissários da terra dos mortos, fonte de toda sabedoria, e seu Rei D. João II 

como Nzambi Mpungu, a mais poderosa de todas as entidades, tido como rei divino ou 

deus. O Rei de Portugal pareceu aos olhos dos congoleses ser um deus vivo,  habitante 

de outro mundo além da água, lugar dos mortos. (SOUZA,2002) 

Nessa relação estabelecida entre portugueses e congoleses, onde  noções 

alheias de culturas prevaleceram, se forjou analogias que levaram ambos a achar que 

estavam tratando da mesma coisa, quando na verdade sistemas culturais distintos 

permaneciam inalterados. (SOUZA,2002) 

O contado estabelecido entre os dois povos envolveu uma série de situações 

ritualizadas por parte dos representantes dos dois reinos, que buscavam entender-se a 

partir dos instrumentos cognitivos disponíveis em cada uma das culturas. 

 

“Nessa linha de pensamento, a conversão voluntária dos 

congoleses foi resultado da compreensão particular que tiveram da 

chegada  dos portugueses, vistos como emissários do mundo dos mortos. 

A aceitação e reavaliação, por parte dos padres portugueses, das 

revelações que alguns congoleses tiveram naquele momento – como a 

aparição da bela mulher para dois dos nobres batizados junto com o mani 

Congo,  o encontro da pedra cruciforme pelo seu irmão junto com ele 

batizado e provável sucessor do mani Vunda,  o principal kitome – 

reforçaram a legitimidade da conversão para as duas partes envolvidas. 

Sonhos, transes e presságios indicativos de que os novos ritos 

aumentariam o poder do rei e de seus aliados, e conseqüentemente 

fortaleciam o reino, foram aceitos pelos portugueses como mostra de um 

verdadeiro e sincero contato com Deus, e pelos Congoleses, como sinais 

enviados do mundo dos mortos, fonte de toda sabedoria, harmonia e 

poder.”(SOUZA,2002,p.67)  

 

Nesse sentido, as eleições de reis negros e as festas que celebravam estas 

eleições realizadas no Brasil podem ser entendidas a partir do encontro entre duas 

culturas distintas, Ibérica e africana. Nelas, escravos, libertos e negros livres 

encontraram meios de se organizarem em comunidades, de alguma forma, integradas à 

sociedade escravista. Tais manifestações apresentam tradições comuns a todo mundo 
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banto, eventos históricos de alguns povos específicos que foram incorporados como 

símbolos de africanidade, e elementos da sociedade portuguesa, reinterpretados a partir 

da cosmogonia dos africanos e seus descendentes. 

O fato de haver uma paulatina predominância de um rei, chamado de rei do 

Congo, sobre os demais reis de nação deve-se, sobretudo, ao processo histórico formado 

a partir das relações entre Portugal e África Centro-Ocidental, na natureza do tráfico que 

lá se implantou e nos mecanismos de constituição de comunidades negras na América 

Portuguesa.(SOUZA,2002) 

A Instituição do rei do Congo era formada por alianças, que não as étnicas, 

estavam presentes diversos elementos atribuidores de identidades, tecidos no interior da 

sociedade, em grupos de trabalho, lazer, moradia e família. Condições de boa 

vizinhança e harmonia nas relações pessoais favoreciam o bom desempenho do reinado, 

onde o casal real e sua corte deviam representar toda a comunidade.  

A coroação do rei de Congo apresentava um cenário de criação e expressão de 

identidades, sustentada constantemente nas ruas por libertos, escravos e mestiços. A 

coroação do rei de Congo reunia a condição para os mais variados espetáculos; muita 

música, dança, bebida e comida formavam o ambiente profano de uma festa religiosa. 

Os reisados de Congo tiveram uma forte presença no Brasil. Foi ainda na 

região Nordeste, por ocasião do casamento de D.Maria, princesa do Brasil, com 

D.Pedro, infante de Portugal, que o fidalgo da casa real, Francisco Calmon, registrou 

uma apresentação de reinado de congo
18

. Além de várias manifestações apresentadas, a  

“dança dos Congos” se apresentou durante dois dias, 16 e  18 de outubro de 1760. 

 

“Na tarde do dia dezesseis sahio o Reinado dos Congos, que se 

compunha de oitenta mascaras, com farças ao seu modo de trajar, 

riquíssimas pelo muito ouro, e diamantes de que se ornavam, 

sobressahindo a todos o Rei, e a Rainha. Buscando todo este estado os 

Paços do Conselho, foi recebido pelo Capitão Mor, Juiz, e mais 

Cameristas, que se achavão em assentos competentes aos seus officios, e 

                                                
18 Sobre tais narrativas,  a historiadora Silvia Hunold Lara teceu algumas  considerações,  “De natureza 

encomiástica, a narrativa de Calmon pertence a um gênero literário bastante difundido no século XVIII 

[...] Nos séculos XVII e XVIII, textos de mesma natureza eram escritos por todo o reino, para comemorar 

casamentos e nascimentos de membros da família real, aclamação de reis ou rainhas e, ainda, outros atos 

de ostentação do poder e da glória do soberano português, como as “entradas” e “embaixadas”. Estes 

relatos constituem, pois, a culminância de um procedimento laudatório,  que se iniciava com os 

preparativos nas câmaras das vilas e podia ser ou não instrumentalizada por alguns potentados 

locais.”(LARA, 2002,pp.73,74)  
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pessoas. Para o Rei, e a Rainha se havia destinado lugar sobre hum 

estrado de trez degráos, cubertos de preciosos pannos, com duas cadeiras 

de veludo carmesim franjadas de ouro debaixo de hum ló verde com 

florões de ouro, e franja do mesmo. Vinha o Rei preciosissimamente 

vestido de uma rica bordadura de cordões de ouro matizadas de luzidas 

peças de diamantes. Trazia pendente do cinto hum famoso lagarto 

formado dos mesmos cordões, com tal artifício, que parecia natural: na 

cabeça coroa de ouro, na mão direita sceptro, e na esquerda o chapeo 

guarnecido de plumas, e dobrões, que o fazião ao mesmo tempo rico, e 

vistoso: nos braços e pernas, manilhas de ouro batido, nos çapátos 

bordaduras de cordões, e matizes de luzidos diamantes. A capa que lhe 

descia pelos hombros, era de veludo carmesim agaloada de ouro, e 

forrada de tela branca com agradáveis florões. Pelo ornato do Rei se pode 

medir a Rainha, que em nada era inferior [...] 

No dia dezoito sahio segunda vez o Reinado dos Congos com 

todo o seu estado, discorrendo pelas ruas da Villa, e não foi para os 

moradores pouco plausivel este divertimento, por verem grandeza, 

apparato e tratamento dos Sobas, que o acompanhavam, alguns dos quaes 

levavão as roupas semeadas de dobrões [...]” (CALMON, In: Lara,2002, 

p 72) 

 

Para Silva Lara, o principal aspecto da manifestação, apresentada acima ,é que  

nesses dias, o espaço urbano transformava-se em palco para a reafirmação do domínio 

colonial. Os cortejos, procissões e encenações, apresentadas nessas ocasiões, tinham a 

função de atualizar a presença  do rei em terras distantes da Corte. “ A passagem das 

festividades nas ruas e praças públicas para as páginas de uma “relação” caminhava no 

mesmo sentido, reatualizando e perpetuando a celebração da Casa Real [...]” 

(LARA,2002,p.74) 

Os reinados de Congo, como os descritos por Calmon, desfilando em ruas e 

praças das vilas coloniais nas festas públicas da Casa Real, fingidos ou não, tinham a 

intenção também de rememorar outros reis negros, irmãos e confrades pretos. O desfile 

daqueles homens, ricamente adornados, ganhava outros sentidos quando interpretados 

pela população negra e mestiça  que assistia. “Ao invés de servir como mais um 

elemento de reativação do poder real e metropolitano, o reinado dos congos da Vila  de 
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Santo Amaro pode também ter  sido visto e entendido juntamente em sentido 

oposto.”(LARA,2002,p.87) 

 

 

1.4 Embaixadas, Congos, Congadas e Cucumbis 

 

 

A partir de 1870, começou a findar a prática de coroação de Rei de Congo no 

Brasil. A igreja católica, depois de um período de compromisso e permissão das 

diversas formas de participação popular nos festejos, passou a adotar uma atitude de 

oposição ostensiva; posicionando-se contra o catolicismo popular, exigindo a abolição 

desses eventos, mostrou-se obstinada a combater as festas e devoções tradicionais, não 

participando delas e condenando os excessos nelas contidos. Os antigos santos de 

devoção são substituídos em nome de um culto que favorecesse os sacramentos e uma 

maior subordinação a hierarquia eclesiástica. Tal atitude da igreja denominou-se 

romanização
19

.  

Mas, mesmo com o processo de romanização, congos, congadas, cucumbis e 

embaixadas ainda eram manifestações populares muito comuns na cidade de Fortaleza, 

no final do século XIX e início do XX; sendo que, tais práticas se apresentavam em 

frente da igreja do Rosário, praças, residências e terrenos baldios. O memorialista 

cearense descreveu uma dessas manifestações presenciadas por ele na primeira década 

do século XX. 

Diz Barroso: 

 

“ No mês de natal pela cidade inteira, se representam os autos 

populares tradicionais. Na praça Pelotas, os Congos do Gorgulho. Na 

Cachorra Magra, a Porfia das Flores, do velho Zacarias. Na Lagoinha, os 

Fandangos, com dois grandes navios de madeira, onde se canta a velha 

chácara da Nau Catarineta e se trava em seco numa naumaquia entre 

Mouros e Cristãos. Na rua do Sampaio, o Bumba-meu-Boi do João Boca-

Calada. 

                                                
19 A Romanização consistiu  no intuito da igreja católica de reformar seus bispos, padres e congregações, 

cujo objetivo era moldar o catolicismo brasileiro ao modelo romano. Seus traços principais consistiam  na 

prática dos sacramentos e na obediência a hierarquia eclesiástica. 
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(...) 

A família de meu primo Licínio volta da Jurucutuoca nesta 

quinzena de dezembro. Está em sua grande casa da rua Formosa, um 

pouco além da praça do livramento, onde no meio do matapasto, se ergue 

uma igreja em construção, toda envolvida no aranhou dos andaimes. 

Vou lá um dia jantar e, à noite, escanchado com meus primos no 

muro do fundo do quintal, assistimos à função dos Congos, auto popular 

de Natal, que se realiza num terreno baldio dando para a praça de pelotas. 

Aquilo nos diverte extraordinariamente. 

Sobre um grande estrado, sentado no trono, de coroa à cabeça e 

manto estrelado, D.Henrique Cariongo, Rei dos Congos e Imperador da 

Cabinda, rodeado de seus filhos, secretários e corte em trajes de gala. Os 

músicos tocam e duas filas de dançarinos pretos se movem ao som de 

melopéias africanas: 

Ó gingana, ó gingana, ó ginganoé 

Ginganoé, gilaguelo, ó gibagaloé 

Simungá, conguê, alelo 

Mumbica, Mombaça, Rei meu Sinhô! 

E o Secretário, brandindo a espada: 

Arreda, deixa passar 

Nosso Rei D.Cariongo 

Com a sua Divindade 

Nosso Rei para seu trono! 

Maracondê, maracondê 

É de bombaiê 

Amulá, amuleque 

Amuleque, amula! 

Chega com espavento o Embaixador de Luanda, de capacete 

emplumado, a dar insolente recado em nome da famosa Rainha Ginga
20

  

                                                
20 Sobre a Rainha Ginga diz Tinhorão: “ Em sua penetração predatória pelo território, os portugueses 

esbarraram em Angola, desde o início do século XVII, no poder do sova Ginga Bandi, cuja morte, 

assassinado pelos próprios súditos, ia gerar o advento de uma era de predomínio político de sua filha 

Ginga. Ao chegarem ao Brasil – e principalmente a Bahia, então o maior entreposto de negros da colônia 

– os bantos traziam pelos menos desde 1621 (quando uma embaixada de paz chefiada pela Princesa 

Ginga Bandi é recebida pelo governador de Angola, João Correia de Souza), até 1621 (quando Ginga 

morre como rainha, após mais de 50 anos de poder) notícias sempre renovadas dos acontecimentos da 
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 [...] representa o papel de embaixador da rainha Ginga o negro 

Gorgulho, carniceiro no mercado, inteiramente convencido que é mesmo 

embaixador. Há tempos exercia o cargo o negro Firmino, filho da negra 

Teresa, ex-escrava de nossa casa, que uma feita até surrupiou, para fazer 

maior figuração, a grande gala fora de uso de meu pai e sua espada de 

comandante da polícia. 

[...] 

O negro Gorgulho bradava estentoreamente, arrastando um 

espadagão de cavalaria: 

Eu por este reino adentro 

Entro com grande valor 

Sem temer de D.Henrique 

Nem dos Ministros, o pavor. 

Estas medalhas que tenho 

Eu ganhei-as em Binguelos 

Eu venci toda a Mourama 

E tomei trinta castelos! 

O Rei Cariongo manda prende-lo e só o solta depois que lhe 

suplica o perdão de joelhos: 

Senhor Rei, não me mateis 

Não me mateis por piedade 

Também sou filho de Reis 

Também tenho majestade! 

Sou filho do Rei Catroques 

Afilhado da Virgem Maria 

Almirante de Luanda 

Embaixador da Turquia! 

Solto, corre a buscar suas aguerridas tropas, invade o Reino, 

mata o Principe Sueno, Herdeiro do trono, destroça os soldados do 

Cariongo e o leva prisioneiro: 

                                                                                                                                          
vida tribal sob a hegemonia da imperiosa senhora. É pois a historia transformada em lenda desses 

acontecimentos que os negros bantos aproveitarão como tema em seu trabalho de transformação das 

manifestações permitidas pelos brancos colonizadores (principalmente a instituição dos reis do Congo, no 

âmbito das confrarias e irmandades de Nossa Senhora do Rosário) em verdadeiros autos comemorativos 

de episódios nacionais  (...)” (TINHORÃO,1997,p.02)  
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Parabéns, nobres guerreiros 

Pela vitória alcançada 

Foi preso o Rei Cariongo 

Toda a ilha foi tomada!” (BARROSO,1988,p.43) 

 

A descrição, feita acima por Gustavo Barroso, é conhecida pelos estudiosos 

contemporâneos como embaixada. Representa uma dança na qual é tematizada o 

combate entre o rei Congo e os envidados do reino estrangeiro. Era comum o envio de 

embaixadas a reinos amigos na Europa quanto na África com o objetivo de estabelecer 

critérios definidores de relações comerciais, parcerias políticas e militares, laços 

matrimoniais, e outras formas de convivência. (SOUZA,2002) 

Foi por meio dessas embaixadas que primeiro se estabeleceram as relações 

entre Portugal e os reinos africanos, em especial o reino do Congo. Tais embaixadas se 

apresentavam cercadas de cerimonial específico de cada cultura, representavam o rei 

estrangeiro no país que visitavam, trazendo mensagens e presentes que deveriam 

contribuir para a consolidação das relações propostas.  

Foram essas embaixadas que deflagraram  a conversão da elite congolesa ao 

catolicismo e deram fama a Njinga, do reino do Ndongo e Matamba, que ao representar 

o ngola, seu irmão, entrou pela primeira vez em contato direto com os portugueses, em 

Luanda, e deixou forte impressão acerca de sua habilidade política(SOUZA,2002) 

Essas embaixadas foram enviadas ao Brasil,  nos séculos XVIII e XIX, e  

sempre com o mesmo objetivo: visar  o estreitamento das relações comerciais entre os 

países. O fato das embaixadas serem práticas comuns nas relações dos reinos africanos 

entre si e com países europeus, e de aparecerem como peça central das congadas 

realizadas por ocasião da eleição do rei do Congo no Brasil, indica elementos de um 

processo pelo qual se constitui esse costume, e que incorporou aspectos da história 

freqüentemente revividos, contribuindo assim para a afirmação de uma identidade. Tais 

festividades eram formadas a partir de fragmentos das culturas africanas e da portuguesa 

ligados às tradições culturais e a história daqueles povos, principalmente, os da África 

Centro-Ocidental. 

É ainda o memorialista, Gustavo Barroso, quem nos descreve a embaixada dos 

Congos presenciada por ele na primeira década do século XX, na cidade de Fortaleza. 

Os personagens da embaixada eram: D. Henrique Cariongo, Rei do Congo; 

Príncipe Sereno, herdeiro da coroa; Secretário, segundo filho do rei; outro Príncipe, 
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terceiro filho do Rei; Embaixador da rainha Ginga; número variável de Oficiais do Rei e 

do Embaixador; Soldados deste e Soldados-Dançarinos da Corte.  

O cenário a ser apresentada a embaixada de Congo consistia num tablado 

coberto de bandeiras no centro de vasto terreiro; em uma de suas extremidades, o trono 

real; na outra, uma empanada ou biombo de fazenda de algodão estendida em varas, por 

trás do qual se ocultam os personagens que devem entrar em cena ou dela acabam de 

sair. Duas fileiras de Soldados-Dançarinos, de saiotes e cocares, dirigidos pelo 

Secretário, fazem evoluções coreográficas variadas à espera que o Rei apareça.  

O enredo inicia-se com a presença do Secretário, vestido de  saiote e cocar, 

tendo em punhos uma espada, passeia e canta entre as fileiras de seus comandos:  

 

 

“Ô pretinhos dos Congos, pra onde é que vão?” o coro responde: 

“Vamos ao Rosário, festejar Maria. Entra o Secretário e diz: “Festeja, 

festeja, com muita alegria.” 

Coro: 

 

Vamos ao Rosário 

Festejar Maria. 

 

Secretário, fingindo que quer beliscar o chão: 

 

A galinha, quando come 

Pinica no chão, no chão. 

 

Coro, imitando o Secretário: 

 

O Colégio, légio, légio 

O Colégio da Nação. 

 

Secretário: 

 

Olha o chão e limpa o chão, 

Pinica no chão, no chão. 

 

Coro: 

 

Só serve para apanhar? 

 

Coro: 

 

Ô Gingana, Gingonia... 
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Secretário: 

 

Os branquinhos vão dizendo 

Que todo negro é ladrão. 

Os branquinhos também roubam 

Com sua pena na mão. 

 

Coro 

Ó Gingana, Gingonia... 

 

Secretário e Coro: 

 

Rabeca, viola, pandeiro e maracá 

Viva nosso Rei que já vem dançar. 

Rabeca, viola, pandeiro e maracá 

Viva nosso Rei que já vem dançar.  

Rabeca, viola, pandeiro e maracá. 

 

Secretário: 

 

Já é chegado, já é chegado 

Nosso Rei de seu passeio. 

Pelas notícias que correm 

Vamos ter um bombardeio. 

 

Coro: 

 

Rabeca, viola, pandeiro e maracá... 

 

Secretário: 

 

Nosso Rei foi visitar 

Seus vassalos em campanha. 

Pelas notícias que correm 

Devemos saber quem ganha. 

 

Coro: 

 

Rabeca, viola, pandeiro e maracá...(BARROSO,1988,pp.74,75) 

 

 

Gustavo Barroso observou que as danças e contradanças realizadas pelos  

figurantes e os chamados “passos” executados pelo Secretário, se prolongam por 

bastante tempo, sempre acompanhado de músicas e sapateados. Tal ato só termina 

quando os principais personagens iniciam um diálogo em prosa. Onde entra o Rei D. 

Henrique Cariongo vestido de  sobrecasaca, fraque ou casaca preta e calças brancas de 
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galão dourado, tendo sobre os ombros um manto curto de seda vermelha, picado de 

estrelas de ouro, e sobre a cabeça trás uma coroa de papelão dourado, cetro ou guarda-

chuva na mão. Vem acompanhado do Príncipe Sereno, e de Oficiais e Porta-Bandeiras.  

 

“Os Príncipes vestem-se à moda antiga, trajes do século XVII e 

do XVIII, manto vermelho, chapéu emplumado, espada à cinta. Os 

Oficiais trajam velhas fardas do Exército, da Guarda nacional ou da 

Polícia, com barretinas, quepes, capacetes ou gorros empenachados, 

arrastando espadagões.”(BARROSO,1988,p.34) 

 

O enredo segue com os dançarinos abrindo alas para a passagem do soberano e 

o Secretário pronuncia: 

 

 “Simungá Conguê, alelo, Mumbica, Mombaça, Rei meu 

Senhor, o arredai, deixai passar, ó Senhora, nosso Rei D. Cariongo, com 

a sua divindade, ó Senhora, nosso Rei para seu trono.” 

 

Coro: 

 

Ô arredai, deixai passar, ó Senhora... 

 

 

Secretário: 

 

Nosso Rei está com vontade, ó Senhora 

De ir ao trono de Maria. 

Nosso Rei está com vontade, ó Senhora 

De ir ao trono de Maria. 

Neste instante, nesta hora, ó Senhora 

Hoje mesmo, neste dia. 

 

Coro: 

 

Ô arredai, deixai passar, ó Senhora... 

 

Secretário: 

 

Nosso Rei subiu à Côrte, ó Senhora 

Do seu trono se apossou. 

Nosso Rei subiu à Côrte, ó Senhora 

No seu trono se apossou. 

Com a sua fidalguia, ó Senhora 
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No seu trono se assentou. 

 

Secretário: 

Minha Virgem do Rosário, ô Rosário 

Cantemos em seu louvor, seu louvor. 

Minha Virgem do Rosário, ó Rosário 

Cantemos em seu louvor, seu louvor. 

O anjo canta lá no céu, ô no céu 

O anjo canta lá no céu, ô no céu 

Na terra o pecador, pecador. 

Na terra o pecador, pecador. 

 

Coro: 

 

Ô arredai, deixai passar, ô Senhora [...] (BARROSO,1999,pp 

76,77) 

 

 

No ato seguinte, o  Rei e Corte atravessam um tablado entre as alas de 

Dançarino-Soldado, a sua frente vem o Secretário que mostra o caminho, “desfazendo-

se em salamaleques” D. Henrique senta-se esparramado no trono, circulado pelos 

Oficiais e ladeado pelos Porta-Bandeiras. O Príncipe ocupa um lugar a seus pés, num 

degrau do trono. Música e danças cessam. Grita o Rei: “Secretário! Secretário! 

Vaqueiro da minha perua! Chaveiro do meu tesouro Dourado!” Responde o Secretário: 

“Senhor, senhor! Acudo a vosso chamado!”(BARROSO,1988,p.77) 

 

“O Secretário  posta-se de joelhos na frente do soberano e diz:  

 

“Cussangana, aqui está seu secretário e Chaveiro de seu Tesouro 

Dourado.” Pronuncia o Rei com uma forte entonação na voz: “Bênçãos 

do Zamuripunga, lá no céu te ponham já, amulá, amulequê, amulequê de 

amulá, alevanta, minha filho,amulá de amulequê, amulequê, amulá, 

temos muito que fazer,vai fazer umas ginitrias, mui bem feita e bem 

fazida, que meu coração, pique, paque, fique muito agradecida.”  

Responde o Secretário: “Ê Mungá!” (BARROSO,1988,p.77) 

 

A dança apresentada segue uma  mímica que busca imitar, como diz  Gustavo 

Barroso, “o andar retrógrado e balanceado dos crustáceos: o guaiamum e o aratu” o 

enredo trás danças e contradanças acompanhadas por  variações musicais. Fazendo 
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referência, segundo Barroso, as práticas da vida doméstica do homem do campo e  a 

condição dos africanos escravizados aqui no Brasil, tudo acompanhado com trovas e 

refrões seguidos  de  danças figurativas: a colheita do côco, da jaca, das flores, a pega e 

o ensinamento dos papagaios, o pisar e o peneirar o milho, a venda das 

hortaliças.(BARROSO,1988,p.78) 

 Câmara Cascudo afirma na sua obra, “Dicionário do Folclore Brasileiro”, que 

as embaixadas praticadas no Brasil eram, sobretudo,  manifestações populares que 

apresentavam um bailado e um “cerimonial ginástico”, onde o embaixador, um dos 

personagens principais, desempenhava seu papel, dizendo a todos os presentes qual era 

a sua missão no evento, e logo em seguida, tratava-se uma luta violenta entre o “enviado 

com os infiéis do monarca deprecado”. Os cucumbis, congadas e congos, por sua vez, 

eram autos populares negros formados por um enredo que envolvia, principalmente, 

música, dança e episódios que contavam a história das relações políticas e culturais 

estabelecidas entre os portugueses e africanos num dado momento histórico.  Cascudo 

defende que as congadas e os congos são oriundos da coroação do Rei de Congo, 

préstitos, embaixadas e reminiscências de bailados africanos. (CASCUDO, 1962, p.79) 

 

“Dos autos populares brasileiros, de inspiração negra, o Congos 

ou congada é o que alcança maior área de expansão. Para ele convergem 

dezenas de motivos, cenas, sketchs sucessivos encadeando enredo 

dramático, intercortado de bailados, cantos uníssonos e mesmo elementos 

históricos, fundidos na reminiscência confusa e saudosa dos escravos e 

de seus descendentes. Pelo Brasil inteiro, norte, centro, sul, as vozes 

infalíveis, cada ano no ciclo do Natal, ressuscitam o temário africano, 

coroação do Rei de Congo, Embaixadas, guerras, danças, glórias 

conquistadoras que o tempo não consegue murchar.”(CASCUDO,1962,p. 

16) 

 

Afirma Pereira da Costa não existir no Brasil autos populares típicos de origem 

exclusivamente negra. Diz o autor: 

  

Aqueles onde interveio em maior dose o elemento africano, 

obedecem, em última análise, à técnica do desenvolvimento dramático 

dos antigos autos populares. Quer dizer: o negro adaptou elementos de 
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sobrevivência histórica, e até enredos completos, ao teatro popular que 

ele já encontrou no Brasil, trazido pelos portugueses. Os Congos 

constituem o caso típico de auto negro de sobrevivência  histórica, onde, 

de início, não se imiscuíram elementos totêmicos. Refiro-me ao drama 

primitivo, hoje muito alterado, e que outra coisa não queria representar 

do que as antigas lutas das monarquias e reinos africanos entre si e contra 

o colono invasor. Este mesmo auto primitivo assimilou posteriormente 

elementos totêmicos e, de um drama essencial, de urdidura narrativa, 

passou, em sucessivos esfacelamentos, à categoria de passeatas 

totêmicas-carnavalescas, onde o sentido primitivo foi esquecido.” 

(COSTA, 1907, pp.35,36) 

 

Para Câmara Cascudo, as “danças guerreiras” tinham sua origem em 

comemorações  de episódios bem sucedidos nas relações políticas e culturais entre 

portugueses e africanos, onde  o papel da dança era “homenagem votiva, bailando-se 

aos deuses e aos soberanos”. E sobre a presença da Rainha Nzinga  nas manifestações 

realizadas pelo Brasil, ressalta que da Bahia  ao Amazonas a soberana não se fazia 

presente, mas apenas seu embaixador, sendo que  nos préstitos de Minas Gerais e do 

Rio Grande do Sul ela está presente ao lado do rei do Congo. (CASCUDO, 1962, P 79) 

Já para Mello Moraes, as manifestações conhecidas como cucumbis e congos 

eram danças compostas por um enredo que envolvia uma rainha, e a morte de um filho 

do rei, que era ressuscitado através de um ritual mágico invocado  por um feiticeiro. 

Vários personagens, devidamente caracterizados,  participavam da apresentação 

dançando ao som de instrumentos musicais de origem africana, recitando textos e  

cantando numa mistura de palavras portuguesa e africanas.  

 

“Não há quem tenha perlustrado as províncias do Norte, que não 

se recorde de um grupo de negros, vestidos de penas, tangendo 

instrumentos rudes, dançando e cantando, que, nos dias de festas 

populares, percorre as ruas das grandes cidades e pequenos povoados, 

associando-se destarte aos nossos folguedos nacionais”. (MORAES 

FILHO,1946,p.30) 
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Segundo Mello Morais Filho, a denominação de cucumbis surgiu na Bahia em 

meados do século XIX, o povo baiano presenciando uma manifestação composta de 

“negros de várias tribos, de face lanhada e nariz deformado por uma crista de 

tubérculos, que descia do alto da fronte ao sulco mediano do lábio superior, o povo da 

Bahia denominou de Cucumbis.” Se apresentavam, principalmente, por ocasião do 

entrudo e das festas natalinas, não tinham um lugar certo para se reunirem, se reuniam 

em vários lugares, casas, tablados, praças, ruas, onde dançavam, cantavam (MORAES 

FILHO,1946,p.45) 

Afirma o autor que na Capital do Império, Rio de Janeiro,  até 1830, os 

cucumbis participavam apenas nos préstitos fúnebres dos filhos dos reis africanos 

falecidos no  Brasil, e precedendo a rede funerária coberta com um pano preto, acercada 

e seguida de centenas de escravos, “os Cucumbis marchavam chocalhando e cantando, 

com seus mametos (crianças), de cocares de plumas, pulando e levantando os braços, ao 

compasso acertado”  Os cânticos presentes nessa manifestação mesclava palavras em 

línguas africanas e portuguesa.( MORAES FILHO, 1946,p. 48) 

O enredo da manifestação, ressaltada por Morais Filho, consistia num préstito 

formado por príncipes, princesas e feiticeiros, intérpretes de dialetos estrangeiros e 

inúmero povo, levando entre alas os mametos circuncisados com lasca de taquara. O 

enredo inicia-se com o filho do rei sendo flechado por uma tribo inimiga e caindo logo 

em seguida morto. O cortejo aproxima-se do príncipe morto, e um  feiticeiro tenta 

ressuscitá-lo,  recebendo a promessa do soberano de uma grande recompensa em 

tesouros de miçangas e a mais bela das mulheres se conseguir salvar a vida de seu filho, 

caso contrário mandará degolá-lo. O feiticeiro salva a vida do príncipe, depois os 

cucumbis cantam “o Bendito e diversas quadras populares”(MORAES FILHO,PP 

49,50) 

Os personagens da manifestação aparecem, na descrição de Mello Morais, 

adornados com um rico vestuário que consiste em: 

 “círculos de vistosas e compridas penas aos joelhos, à cintura, 

aos braços e aos punhos, rico cocar de testeira vermelha, botinas de 

cordovão enfeitadas de fitas e galões, calça e camisa de meia cor de 

carne, e ao pescoço das mulheres e homens, miçangas, corais e colares de 

dentes, dando uma ou mais voltas. O Feiticeiro, o Rei e a Rainha 

ostentam vestimenta mais luxuosa e característica, porém no mesmo 
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sentido. Acompanham os cucumbis vários instrumentos musicais dentre 

eles, os canzás, os chequerês, os chocalhos, os tamborins, os adufos, os 

agogôs, as marimbas e os pianos-de-cuia.” (MORAES FILHO,1946,p. 

60) 

Em meados do século XIX, os cucumbis passam a se apresentar, 

principalmente, durante o carnaval, constituindo-se em sociedades carnavalescas. As 

sociedades se apresentam “nas três tardes e executam em domicílios os seus baletos de 

um colorido estranho, mas resplandecente e agradável” (MORAES FILHO,1946,p. 65) 

Nesses cucumbis carnavalescos, afirma Moraes, “o baleto divide-se em três 

partes: a saudação, a matança e as recompensas”. O enredo começa com a aparição  dos 

Cucumbis, armados alguns de arco e flecha, que ao transpor uma porta que se abre para 

recebê-los, se depara com alguns dançarinos que bailam aos sons de  instrumentos 

musicais, e executam marchas guerreiras e hinos triunfais. Logo em seguida, aparece o 

“Rei com o seu manto de belbutina e sua coroa dourada”, adiantando-se, “a um 

momento dado, por entre as alas do cortejo, quebrando alternadamente os flancos, 

ondulando o tronco, com os antebraços em doce flexão”. Então, vem  o Rei e  canta: 

“sou Rei do Congo, quero brincar, cheguei agora  de Portugal”. Em seguida, responde o 

coro: “Ê... ê... Sambangolá! Cheguei agora de Portugal,com licença, auê, com licença, 

auê,com licença do dono da casa,com licença, auê!” Aparece o Cucumbi que os dirige, 

marca o ritmo do canto e da dança, sendo ao mesmo tempo dançarino e cantor. 

Estacando, porém, no centro do grupo, fazendo imponente sinal, todos param, o silêncio 

é profundo por instantes. Grita o Cucumbi, que também é chamado de Capataz, 

“Congoxá!” E, uma orquestra de “tamborins, os canzás, os pandeiros, os adufes, os 

chocalhos e os agogôs rodam no ar como uma salva, com um frêmito de tempestade, e 

parando de súbito.” Grita novamente o Capataz:  “Oh! muquá!” E os instrumentos, que 

pararam por um momento, recomeçam as suas harmonias, e com elas uma dança e uns 

cantos guerreiros: “Quenguerê, óia congo do má; Gira Calunga, manu quem vem lá, gira  

Calunga,manu quem vem lá”.(MORAES FILHO,1946,p.68) 

 Essas danças e cantigas duram em torno de vinte minutos. Enquanto isso, um 

personagem denominado Mameto executa danças “que imitam o cobrejar das serpentes, 

o salto flexível do jaguar
21

, o balancear dos brigues negreiros nas calmarias do mar”, e   

                                                
21

 Segundo Pereira da Costa, entre os povos Bantus, a família se organiza em clãs totêmicos. Há vários 

totens, como da serpente, do lobo, do urso, do bisão, da lebre e até de peixes e aves: “algumas das tribos 
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logo em seguida,  uma tribo inimiga o acomete nos regozijos do bailado e o personagem 

denominado Caboclo, que faz parte do troço, fere de morte o referido Mameto, 

causando este acontecimento estranho alarma. Os Cucumbis vendo o sangue do 

mameto, que escorre de uma ferida aberta, pendem a cabeça e a “matanga (velório 

africano) começa, enchendo o espaço de rumores lamentosos, enquanto que as danças 

funerárias exprimem a ação”. Nisso surge o Capataz que entoa: “Mala quilombê, ó 

quilombá,Oh Mameto, Mala quilombê, ó quilombá.” (MORAES FILHO,1946,p 69) 

O enredo continua com a chegada do chefe dos congos que comunica ao “ 

Lingua”, também denominado Embaixador, e pede  pra este avisar pra Rainha do 

ocorrido. A Rainha, por sua vez, chama a sua presença o Feiticeiro, que aparece 

trazendo em volta do pescoço “cobras e cadeias de ferro, pende-lhe a tiracolo uma bolsa 

de búzios fornecida de objetos de efeito mágico, tais como raízes, víboras, resinas, 

etc.”(MORAES FILHO,1946,p. 69) 

A Rainha ordena-lhe que faça reviver o seu filho, prometendo em troca ricos 

presentes e a mais formosa de suas vassalas, que lhe seria cortada a cabeça se os seus 

feitiços não conseguissem levantá-lo. O Feiticeiro aproxima-se do Mameto e canta: “ 

e... mamaô! E... mamaô! Ganga rumbá, sinderê iacô. E... mamaô! E... mamaô!” Depois 

dá voltas em torno do corpo do Principe, “ausculta-o, apalpa-o, faz passes mágicos, 

emprega misteriosos sortilégios, fá-lo aspirar plantas e resinas, estendendo-lhe aos lados 

pequenas cobras e talismãs de virtudes sobrenaturais.” O Feiticeiro e os Cucumbis 

percebendo que pouco a pouco o Mameto reanima-se, entoa o seguinte cântico: 

                                                                                                                                          
importadas para o Brasil, no  tráfico de escravos, pertenciam a povos totêmicos [...] O totemismo africano 

sobrevivente no Brasil é de procedência bantu [...]Há vários totens, como da serpente, do lobo, do urso, 

do bisão, da lebre e até de peixes e aves. A família entre os Ba-Nhaneca e os Ban-Kumbi, por exemplo, 

tem nome de lunda, ou anda se referem ao grupo constituindo o totem: anda do elefante, da cobra, etc., 

etc., isto é, família de todos os indivíduos que descendem do elefante, da cobra, 

etc.”(COSTA,1907,pp.68,69) Maria Antonieta Antonacci, pesquisando a presença dos corpos humanos, 

divinos e animais, da poética, da teatralização e da oralidade de culturas de matrizes africanas registradas 

em literatura, provérbios e expressões culturais, afirma:“ As cantorias, associadas a festas, danças 
populares, constituem vias de acesso a períodos mais recuados desta Gesta dos Animais em tradições 

poéticas orais. São pontuadas sem pretensão linear de acompanhar a dispersão do  reino animal em nosso 

imaginário, linguajar e vida cotidiana. Compreendendo que cada contexto histórico trabalha 

diferentemente conflitos socioculturais de seus diversos e desiguais protagonistas, ressignificando 

simbologias e procedimentos em dinâmicas incorporações, tem-se presente a complexidade de tensões 

culturais na reatualização de tradições e a improcedência de pretensões evolutivas cronologicamente 

ordenadas [...]Essa forte presença de animais em contos, em folhetos de literatura oral, em diálogos 

cotidianos na região nordestina deu vazão a estudos que, produzindo levantamentos a respeito desse 

“dialeto faunístico”, deixam perceber a intensa imbricação entre heranças indígenas, africanas e 

européias” (ANTONACCI, 2001,pp. 148,152) 
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“quimboto, quimboto, quimboto arara, savatá”. O feiticeiro pergunta: Quem pode mais? 

O coro responde o sol e a lua; o feiceiro: Santo maior? O coro:  é São 

Benedito.(MORAES FILHO,1946,p.70) 

Em seguida, crioulos e crioulas dançam e o Feiticeiro coloca-se aos pés do 

Príncipe, segura-lhe as mãos, ergue-o bem devagar e canta: “Tatarana ai auê,tatarana, 

tuca, tuca,Tuca, auê” Após ressuscitado o Mameto, aparece  o Caboclo que tenta 

novamente matar o Mameto, mas é morto pelo olhar fulminante do Feiticeiro, mas, 

“devido a novas encantações, este torna a si, busca ainda matar o Príncipe dos Congos e 

uma luta entre as duas tribos empenha-se renhida.” Finalmente, esses são vencidos, e a 

Rainha é apresentada  ao Mameto, mostra-se muito agradecida ao Feiticeiro, e  oferece a 

este “dádivas opulentas”. O Rei mostra-se também muito satisfeito e oferece sua filha 

ao  Feiticeiro, mas este não aceita, por já ser casado; Marchas e contramarchas, danças e 

cantos, ao chocalhar dos pandeiros, às vibrações dos canzás, ao arrufar dos tamborins, 

anunciam a terminação do baleto. ( MORAES FILHO,1946,pp. 64-66) 

O cearense João Nogueira faz uma distinção entre os cucumbis praticados na 

região norte, Bahia e Rio de Janeiro com os  autos dos Congos praticados no Ceará. 

Segundo o autor, a corte presente no auto dos Congos era muito reduzida em 

comparação com a dos cucumbis. A corte dos Congos era  formada por Rei, Príncipe 

Sueno, Embaixador, o Secretário, os Congos (soldados e cantores) e os Conguinhos, 

meninos que reforçavam o coro dos Congos. Ao todo umas vinte ou trinta figuras. 

 

“O Rei trazia coroa rutilante, manto de belbutina escarlate, 

colete verde, calções azuis e calçava sapatos de entrada baixa. 

À cintura trazia uma espada. 

O Príncipe trajava de modo idêntico, bem como o Secretário, 

que usava um chapéu de abas largas ornado de conchas brilhantes. 

O Embaixador se apresentava de capa e espada; e os Congos 

vestiam uma espécie de bolero e um saiote curto, armado ao modo do das 

bailarinas. Acompanhavam as cantorias com pequenos maracás; e um 

tambor as acompanhava também, mas, às vezes, com tal estrondo que 

não deixava se perceber bem o que se cantava. 
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Os vestuários eram recamados de vidrilhos, lantejoulas e 

espelhinhos, que brilhavam à luz vermelha dos archotes e dos candeeiros 

de azeite de carrapato.” (NOGUEIRA, 1981,p.16) 

Mario de Andrade também fez algumas considerações sobre congos e 

Congadas. Para o autor, há uma distinção entre o primeiro e o segundo. Congos seria 

“danças dramáticas”, e congadas seria “cantigas”; mas  ambos seguiam em cortejo 

acompanhando a corte pelas ruas das cidades Brasileiras no início do século XX. 

Para Mario de Andrade, as Congadas ou  danças dramáticas  remetiam a fatos 

históricos acontecidos nas relações estabelecidas num dado momento entre Portugal, 

África e o Brasil. As danças dramática também eram denominadas de embaixadas. No 

seu entender tais manifestações são herdeiras de tradições e de danças realizadas na 

região do Congo. (ANDRADE, 1975) 

Segundo Renato Almeida, os Congos e Congadas  são cortejos em que um rei 

desfila pelas ruas dançando e cantando, e vai representar um auto, cujo evolução 

consiste numa luta guerreira 

 

“Forma-se um grande cordão em duas alas, indo os personagens 

principais ao centro. Enfeitado com grandes roupagens e coroa de lata, 

surge-nos o Rei Henrique, D. Cariongo, Rei dos Congos; vem depois o 

seu filho gentil, o heróico Príncipe Suena; seguem-lhe o temível 

embaixador da Rainha Ginga e seus ministros guerreiros; completam o 

cortejo os dignatários dos Congos, seus exércitos e cantadores.” 

(ALMEIDA, 1942,p.15) 

 

O cortejo que desfila pelas ruas é formado por grande cordão em duas alas, 

onde os personagens principais vão ao centro; O rei Henrique, D.Cariongo, Rei dos 

Congos que se apresenta enfeitado com grandes roupagens e uma coroa de lata; em 

seguida, vem seu filho, o heróico Príncipe Suena; depois, o Embaixador da Rainha 

Ginga e seus ministros guerreiros; completando o cortejo os dignitários dos Congos, 

seus exércitos e cantadores.(ALMEIDA, 1942, p. 18) 
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Segundo o autor, a prática dos Congos e Congadas é  manifestada em vários 

pontos do Brasil.  No Nordeste, em Minas, São Paulo e Goiás apresenta formas 

diversas, com cavalhadas em alguns lugares, e noutros limitados a alguns episódios, 

embora no geral, mantenham o enredo com algumas variações.  

Sobre a diferença entre o auto dos Congos e os Cucumbis, diz o autor: 

. 

 “O enredo dramático é todo diverso, desde logo não figura 

neste a 'embaixada', que é o eixo dos Congos, donde se origina a luta. No 

Cucumbi, o centro de interesse é a korte do mameto, por um caboclo, que 

surge de repente e assassina sem mais razões o molecote filho do Rei. 

Nos Congos, há também a morte e a ressurreição do príncipe Suena, mas 

como episódio, naturalmente para motivar a ressurreição, justificando a 

crendice de perseverança do príncipe do Bem ou ao Totem. Também, no 

elenco, não aparece nos Congos, a rainha, porque a Rainha Ginga se 

representa apenas pelo seu Embaixador, que é mais general, e lhe dá 

esplêndida vitória sobre as hostes do rei Cariongo. Enquanto, nos 

Cucumbis, a rainha figura no cortejo, como mulher do Rei, mas não tem 

ação de qualquer relevo. Há ainda uma princesa que, em algumas 

versões, casa, no final, com o feiticeiro, noutras não, por este já ser 

casado. E, naturalmente, a diferença dos enredos acarreta também 

diversidade de personagens nos autos. Por fim assinalarei um sincretismo 

ameríndio, na indumentária, naturalmente porque os negros gostavam das 

penas, dos cocares, e dos colares indígenas, além de que, nos Cucumbis, 

é um caboclo, que encarna o princípio do mal, matando o 

mameto.”(ALMEIDA,1942,p.22) 

 

Oswald  Barroso também fala sobre os reisados de congo,  afirmando que estes 

seriam filho imediato dos Congos, de quem herdou a estrutura da corte, os 

entromamentos, destromentos e batalhas reais. Segundo o autor,  em tal manifestação, 

os participantes  compõem um conjunto de personagens que  executam um “bailado” e 

encenam uma série de “entremeios”.(BARROSO, Oswald. 1997) 



76 

 

 O reisado de Congo se apresenta pelas ruas das cidades do nordeste desde o 

século XIX. Consiste num cortrejo com “abertura da porta, entrada, louvação do divino,  

entronamentos e destronamento do rei, execução de peças e entremezes, comédias do 

Mateus, encenação de embaixadas e  batalhas, despedida.”  Comumente, a manifestação 

é composta das seguintes figuras: Rei, Mestre, Contramestre, dois Embaixadores, dois 

Guias, dois Contraguias, dois Coices, dois Contracoices, quatro Marujos e dois Mateus 

e os tocadores ( zabumbeiros, violonistas, violeiros, rabequeiros, sanfoneiros, 

pandeiristas, tocadores de caixa, de triângulo, de ganzá etc.). E se apresentavam, 

principalmente,  nos períodos festivos, tanto nas festas juninas, natalinas e epifânia. 

A presença constante das cavalhadas nas festas públicas da Coroa Portuguesa 

no Brasil colônia, assim como outros rituais e danças dramáticas incorporados  aos 

festejos monárquicos, permite entender os cortejos de reis e rainhas negros e as 

embaixadas num diapasão parecido aos da rememoração das vitórias contra os mouros 

no  momento de reconquista da Igreja Católica, no período medieval. (LARA, 2002) 

Tratando-se, portanto, de uma remissão direta ao êxito da política missionária 

portuguesa no continente africano, mas especificamente, ao processo de cristianização  

na região do Congo. Sendo que, tal rememoração alterou-se ao longo do tempo.  

Devido, principalmente,  ao fato das relações amigáveis entre os Portugueses e o reino 

do  Congo terem se esmorecido e terminaram no início do século XVII com as guerras 

da penetração portuguesa na região do Ndongo. Significando isso que, no século XVIII, 

o reinado dos congos poderia apenas rememorar um êxito longínquo da política 

missionária na África, cujo brilho havia se dissipado ante os acontecimentos 

conflituosos da presença portuguesa na região. (LARA,2002.) 

 

“È preciso lembrar, que a Corte do Congo, convertida ao 

cristianismo, “aportuguesou-se”: deu a seus infantes o nome dos infantes 

portugueses, usou os símbolos do poder metropolitano e praticou a 

mesma semântica gestual da Corte portuguesa. A troca de cartas entre 

monarcas, infantes congueses enviados para estudar em Portugal, 

missões evangelizadoras, embaixadas entre os dois reinos foram comuns 

no século XVI. A nobreza congueza ,composta de vários condes, duques 

e margueses, porém, continuou incorporando costumes portugueses, 

sedas vindas da China e outros tecidos finos, transformados em sinais de 
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distinção e diferenciação social, até o século XVIII. Assim, apesar das 

flutuações do domínio português sobre o Congo, sua Corte constituiu, 

por muito tempo, um exemplo da presença civilizatória dos europeus no 

continente africano.” (LARA,2002,p.82) 

 

É ainda outro memorialista cearense, chamado João Nogueira, quem nos 

descreve de uma maneira irreverente uma dessas coroações de reis, realizada na cidade 

de Fortaleza, em frente a Igreja do Rosário, no início do século XX. 

“Festa de pretos, mas levada com grande pompa e luxo, as 

negras escravas ostentando grossos cordões de ouro, brincos e jóias de 

valia, que suas bondosas senhoras lhes emprestavam para que se 

apresentassem com o espavento e brilho exigido pela importante 

cerimônia da missa e coroação dos Reis. 

Conserva a tradição a fama destas festas e recorda o poder 

despótico de que os Reis ficavam investidos nesses afastados e famosos 

dias: podiam dar ordens a quem quer que fossem, prender ou soltar 

qualquer dos seus súditos 

(...) 

Um negro malcriado e pernóstico viveu aqui, lá pelos anos de 

1840; e como gozasse de certa influencia entre os seus pariceiros foi 

escolhido Rei mais de uma vez. Porque tinha o nariz grande e s ventas 

acesas, era conhecido por venta de roqueira ou simplesmente Roqueira. 

Segundo os bons exemplos dos homens de então, tinha em casa 

a sua Marcela, teúda e manteúda. 

Não temos certeza de que fosse escravo, mas pelo que vai a 

seguir, parece-nos que era negro forro. 

Certa vez, tendo sido eleito Rei, pediu a Antonio Antunes, poeta 

malicioso e satírico, que escrevesse um discurso laudatário, para ser lido 

logo após a missa solene. 

Antunes, que não era gente e concentrava em si espírito de 

Ceará-moleque, irreverente e acanalhado, compôs uma versalhada 

exaltando S.M 
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Chegado o momento oportuno, começou a ler os versos, perante 

a corte e a assistência. 

Roqueira, assentado ao trono, de coroa na cabeça, tendo ao lado 

sua Rainha, impava de satisfação e de orgulho. 

Antunes continuava, muito sério, a desenvolver, em meio a 

aprovação ingênua dos pretos e fingida dos brancos, a lista de virtude e 

qualidade do monarca. 

O penúltimo verso, infelizmente, a tradição não conservou, mas 

ainda do que os outros, exaltava o Rei. 

O último, porém, dizia assim: 

Para mostrar que sou Rei 

Marcerla me ponha nu 

Toque-me fogo no cu 

Verão que estrondo darei! 

Por pouco a igreja não desabou ao troar da gargalhada, que se 

seguiu. Um escândalo! 

A alusão ao apelido era clara. Roqueira não perdeu o aprumo; 

mas todos viram que ficara reinando. 

Quando a festa terminou, Roqueira agradeceu com um riso 

amarelo os cumprimentos dos que se iam. 

Passados dias, Antunes levava uma derreadela de pau que o 

deixara bem convidado. 

Era a vingança da Roqueira.” (NOGUEIRA, 1981,p.32) 

 

 

O Memorialista Gustavo Barroso nos fala dos últimos rei e rainha de Congo da 

cidade de Fortaleza:  

 

 

“Os últimos Reis do Congo que houve em Fortaleza, minha terra 

natal, foram o negro Firmino, ex-escravo de meu pai, e a negra Aninha 

da Gata. Esta ainda conheci aí por 1897 ou 1898, com pequena quitanda 

na antiga Travessa das Flores, entre as ruas Major Facundo e da Boa 

Vista, hoje Floriano Peixoto. O apelido lhe vinha de zangar-se com a 
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molecada, quando miava perto dela. Respondia com desaforos e 

pedradas. Uma feita, queixou-se ao então delegado de polícia da capital, 

major Pedro de Araújo Sampaio, alegando ter sido Rainha do Congo e 

não ser possível sujeitar-se às molecagens da garotada sobretudo quando, 

aos domingos, ia à missa na Sé. O major teve pena dela e mandou postar 

dois soldados no adro da antiga igreja, hoje criminosamente demolida, 

com ordem de prender quem molestasse a negra velha. Esta chegou toda 

ancha para a missa e, quando os moleques começaram a miar, agitava o 

guarda-sol e gritava aos policiais: -

Prenda!...Prenda!...”(BARROSO,1988,p.62) 

 

O fato é que essas festividades apresentadas, logo acima, constituem-se num 

palco de farta resistência. Nelas os populares manifestam suas tensões, insatisfações 

contra a discriminação e a opressão que sofriam, embora, não necessariamente, estas 

não irrompessem de forma violenta. Expressaram-se, principalmente, pela resistência 

indireta, investindo suas energias nas práticas cotidianas, especialmente através das 

festividades, onde os batuques, danças e músicas imperavam.
22

 

                                                
22

 Salienta  Maria Antonieta Antonacci que as festividades realizadas por conta das irmandades de pretos, 

principalmente as de Nosso Senhora do Rosário, nos trazem a reprodução de sons executados no passado 

e nos aprentam importantes continuidades históricas  através de outras formas ditadas pela memória. 

Essas fesstividades, principalmente suas musicalidades, contam através de sons, textos, gestos e 

encenações uma forma peculiar de como sujeitos históricos contavam suas historias e a de seus 

antepassados. Diz a autora: “Já as  músicas das festas em homenagem a Nossa Senhora do Rosário, aos 

santos negros e aos antepassados experimentaram uma forma de transmissão através de gerações, de 

acordo com uma dinâmica própria de oralidade, sendo transformadas e transcriadas continuamente em 
decorrência da ação de fatores diversos. Estando a sua sobrevivência e permanência vinculadas às 

necessidades culturais de seus praticantes [...] A importância religiosa é reconhecidamente um índice 

importante de resistência cultural. Da mesma forma, a música vinculada à vivencia do sagrado se 

apresenta mais estável em relação as transformações e reinterpretações, a música do reinado vem 

resguardando importantes características provenientes da experiência musical religiosa de origem 

africana, seja no que diz respeito a significados atribuídos a instrumentos e a elementos sonoros e 

musicais, seja em relação à atitude ao comportamento dos congadeiros, de respeito e responsabilidade em 

torno da vivencia [...] A moldura sonora do Reinado soa bastante familiar, confortável aos nossos ouvidos 

habituados ao universo rítmico afro-brasileiro, ao canto em português  na forma solo/coro tendendo ao 

tonal. Porém, ela carrega uma multiplicidade de sentidos em sua essência, que revela a expressão da alma 

de um povo, traduzindo simbolicamente aspectos de sua particular visão de mundo. Se tais sentidos não 
são, ao menos em parte, decodificados pelos ouvintes, este se contenta em admirar a beleza e a riqueza da 

moldura, sem, no entanto, captar a essência que a preenche e anima [...] O significado da música do 

congado se revela no contexto da unidade entre o material sonoro/musical e seus sentidos. Em se tratando 

de uma música vinculada organicamente à condução dos rituais, muitos desses significados são, de fato, 

acessíveis apenas aos participantes, pertencendo à dimensão mágica e hermética do Reinado. Mas há toda 

uma gama de características cuja decodificação nos aproxima da percepção de seus valores essenciais. 

(ANTONACCI,2001,pp. 76,77) 
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 A utilização do deboche nas manifestações festivas e da inversão são as 

principais armas utilizadas pela população contra seus algozes, principalmente, no 

período denominado Belle Epoque, período de maior repressão as formas e expressões 

populares, tidas como demonstração de atraso e ignorância que comprometiam o 

progresso e o desenvolvimento social que se pretendia instaurar, baseado em valores 

culturais franceses.    

Desde a chegada da família real no Brasil, em 1808, foi crescente a 

preocupação das autoridades com a ordem pública, proibia-se com freqüência músicas, 

danças e  batuques, que ao aglomerarem-se  em número considerável de negros, na 

maioria das vezes, terminava em desordens. A repressão no decorrer do tempo tornou-se 

mais intensa, atingindo  até as manifestações anteriormente aceitas, como aquelas que 

faziam parte  dos festejos realizados pelas  irmandades de cor.  

Na cidade de Fortaleza, as medidas de controle e proibição dos festejos 

populares variavam de um momento para o outro, quando as ameaças de revoltas 

estavam no presente, intensificavam-se as proibições radicalmente às manifestações 

populares, considerados momentos propícios para rebeliões. Em outros momentos mais 

estáveis, alegava-se que as diversões  populares desrespeitava a ordem e causava a 

vadiagem, incompatíveis com a posição da capital do Ceará e a pretendida civilização. 

(Campos, 1985) 

Diz Gustavo Barroso: 

 

“Passemos agora ao conflito. 

Os divertimentos populares do Natal – pastorinhas, congos, 

fandangos e boi-surubi – prolongavam-se em Fortaleza primeiramente 

até o dia da Epifania e depois até o fim de janeiro. Eu era assíduo 

freqüentador de todos eles. Então, gozavam de grande fama O Boi do 

Boca Calada, João Felício da Fonseca, na rua do Sampaio, e os Congos 

do João Ribeiro, no fim da rua Major Facundo, além da praça do 

livramento, hoje do Carmo. De vez em quando, havia perturbações da 

ordem nesses espetáculos baratos, afugentando as famílias que gostavam 

de ouvir as cantorias tradicionais. A cachaça armava das suas. Tanto 

assim que o João Boca Calada, homem que gozava de certo conceito, 
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declarava pelos jornais não permitir a entrada no seu Bumba-meu-Boi de 

“pessoas da plebe que não estivessem em estado normal” e o João 

Ribeiro dos Congos assegurava nos seus anúncios “plena tranqüilidade às 

famílias timoratas”. 

O que mais atraía a freqüência nos Congos eram as piadas dum 

tal Reis, no papel de secretário, e no Boi as graçolas do caboclo Mateus, 

grande sapateador, que andava pelas ruas carregando as pesadas pastas 

do Cristovão Guerra ou do Laurênio Cabral cobradores da Companhia do 

Gás. 

Nas páginas da “República”, João Ribeiro estampava colunas de 

literatura barata, feita por qualquer escrivinhador pago, denominando 

pomposamente os Congos – Pastoris Africanas e descrevendo as cenas 

principais do auto nesse estilo: “ No renhido da batalha, fascinadores 

cambiantes iluminarão o teatro da ação, dando uma idéia evidentíssima 

dos gigantescos e formidáveis combates em que Napoleão – o Gênio 

Guerreiro – representava o símbolo palpitante da coragem e do terror!” 

Três dias após a greve sangrenta de 3 de janeiro, na festa dos 

Reis Magos, fui aos Congos do João Ribeiro. Estava lá muito tranqüilo, 

sentado na arquibancada de tábuas de pinho, quando o Reis teve a 

desastrosa idéia de pilheriar com um desordeiro costumaz que se achava 

presente, o famoso João Lopes de Sousa, vulgo Boca de Sebo, que lhe 

respondeu com as piores grosserias. O outro revidou: 

-cala a boca, zonofonte! 

Uma gargalhada geral. Naquele tempo a expressão estava em 

plena voga. O que hoje se chama vitrola aparecera como fonógrafo, 

passara a grafofone, transformando-se em gramofone e afinal fora 

zonofone. Como os rádios de hoje, os zonofones então azucrinavam a 

paciência de todos. 

- cala a boca, zonofone! Repetiu a platéia divertida. 

O boca de Sebo berrou, furioso: 

-Zonofone é a mãe que os pariu! 

Houve protestos em nome do respeito devido às famílias 

presentes. O desordeiro ameaçou os protestadores. A assistência dividiu-

se contra  e a favor dele. O pau choveu de todos os lados, primeiro nos 
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focos de acetilene, cambiantes faiscadores, que se apagaram, deixando às 

escuras o teatro da ação. Entrei no sarilho e levei uma bordoada na 

cabaça que me atirou ao solo. Na escuridão da noite trilavam os apitos. A 

polícia apareceu sob a forma dum pelotão de guardas cívicos com o 

tenente Gustavo Rodrigues, um batoré escuro e prepotente, escanchado 

num cavalo magro. Ouvi-o gritar: 

- Baixem o flandre! 

O chanfalho entrou em cena, a torto e a direito. Escafedi-me, 

rolando pelo chão. Ao passar por baixo duma cerca de arame, toda 

enramada de melão de São Caetano, um dos estrepes prendeu-se ao 

ombro do meu casaco de brim pardo. Forcejei e ela rasgou-me as roupas 

e a carne até o osso. Conservo a cicatriz como lembrança amável das 

Pastoris Africanas [...]” (BARROSO,1988,p.62) 

 

O período que compreende o final do século XIX e as primeiras décadas do 

século XX marca um conjunto de importantes transformações sociais, políticas e 

econômicas. Na formação histórica do Brasil, acontecimentos como o fim da mão de 

obra escrava,
23

 implantação do regime republicano, instauração do trabalho assalariado, 

em grande parte desencadeada pelo surgimento de novas forças e valores sociais e das 

injunções demandadas pelo sistema capitalista que então se tornava hegemônico, foram 

alguns dos aspectos decisivos ao processo de construção de uma nova ordem 

econômica, política e social no país. No rastro desse quadro de mudanças, as principais 

cidades brasileiras passaram por uma série de reformas urbanas e sociais. Efeitos 

práticos dos desejos dominantes de modernização da sociedade, tais reformas buscavam 

alinhar os centros urbanos locais aos padrões de civilização e progresso disseminados 

pelas metrópoles da Europa. (Schwarcz, 2001) 

                                                
23 Na minha dissertação  de mestrado defendi a tese que as cidades brasileiras,  a partir  de 1850, 

passaram por transformações consideráveis , que refletiram   incisivamente  na abolição da mão de obra 

escrava no Brasil: “ É importante observarmos que as mudanças ocorridas na província do Ceará, a partir 

da segunda metade do século XIX, não estavam acontecendo isoladamente, outra províncias do Brasil 
imperial, principalmente depois de 1850, passaram por transformações sociais, políticas e econômicas 

onde as cidades, suas capitais, constituiram-se como as sínteses dessas transformações [...] As mudanças 

que aconteceram a partir dos anos 50 trouxeram como conseqüência uma forte urbanização. O rápido 

crescimento das cidades seguiu um aumento considerável da população citadina, cujos valores tornaram-

se bem diferentes daqueles da população do campo. O meio urbano constituiu-se espaço bastante propício 

a difusão de novas idéias. A forte concentração de pessoas, consoante ao desenvolvimento dos meios de 

comunicação, jornais, folhetins e transportes, estradas de ferro e navios a vapor, favoreciam a transmissão 

de notícias e sua discussão. Estimulando a formação de uma opinião pública. Nos centros urbanos nessa 

época observou-se uma forte adesão à causa abolicionista.” (Caxile, 2005,p.89) 



83 

 

Todo esse desejo de reformas e intervenções que despontou na cidade de 

Fortaleza a partir da segunda metade do século XIX, evidencia a existência de um 

processo que objetivou racionalizar a cidade e disciplinar seus moradores. É nesse 

período que se estende até a segunda metade do século XX, no processo de constituição 

de seu meio urbano, que as manifestações populares vão sendo reprimidas pelas 

autoridades vigentes. 

Diz Otacílio Azevedo: 

 

“ Os congos, fandangos, reisados e, ainda os Pastoris tiveram 

fim, pelo menos como Instituição tradicional de Fortaleza, como ocorria 

por volta  de 1918. 

Foram essas as grandes diversões populares dos tempos dos 

nossos pais. Seis meses antes do início dessas representações já se 

iniciavam os ensaios. Os sons dos tambores, zabumbas e maracás eram 

ouvidos nos quatro cantos da cidade. 

Freqüentei com meus amigos mais chegados, esses festejos 

folclóricos que se prolongavam até altas horas da madrugada. 

Em grandes terrenos, armavam-se palcos nos quais se 

representavam as estórias e lendas entremeadas de cânticos e cenas 

empolgantes, ao som de uma cadencia de ritmos envolventes. O rei e as 

princesas, envoltos em rendas e cetins, impunham sua majestade e 

grandeza pelos ares donairosos que assumiam. 

Ainda hoje recordo a figura principesca que fazia, naquele 

esplendido meio, o Gorgulho, um simples analfabeto pedreiro que residia 

na minha rua. Vestido na roupagem de seda colorida, cheia de fitas e 

arabescos, minúsculas lantejoulas, vidrilhos e brilhantes pedrarias, 

pavoneava-se e aparecia ao público com gestos de um verdadeiro Rei. 

Seus valetes, de calça de cetim verde, justas ao corpo, colete violeta, 

clamide vermelha caindo sobre os ombros e espadas de papelão dourado 

completavam a moldura daquela corte efêmera mas impressionante. 

Quando sentado no trono forrado de fofos de papel de seda 

salpicado de estrelas, tendo, à guisa de cetro, uma vara coberta de papel 

dourado, com um grande S na ponta, os pés metidos numas reiúnas de 

soldado, descansando num tablado, sobre um tapete de palha de carnaúba 
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colorida – aí o espetáculo era mesmo empolgante e todos sentiam-se 

diminuídos por aquela grandeza. À cabeça, uma coroa de flandres 

pintada de cores diversas dava-lhe um ar diferente, afastando-o do 

comum dos mortais. 

À frente do lugar onde se realizava o pagode, ia-se beber e tirar 

o gosto com caranguejo e comentar os fatos e feitos da festividade. 

Mesas e cadeiras eram atulhadas pela comida e pelos fregueses. 

Muitas vezes, tarde da noite, costumava haver grossa pancadaria 

e os convivas desapareciam como por encanto. Maior parte das vezes, 

eram os soldados da Polícia Militar em luta contra os soldados do 

exercito, à época  sérios rivais. 

Em 1917, assistimos à última representação oficial, por assim 

dizer, dessa festividade [...] 

Ainda me recordo do príncipe Sueno, cuja indumentária era 

semelhante à do rei, faltando-lhe apenas a coroa. O secretário usava um 

grande chapéu de abas largas viradas para cima, como os dos cangaceiros 

de Lampião, enfeitados de pequenos espelhos que brilhavam à luz do 

acetileno. Também apareciam meninos fantasiados com boleros e saiotes 

curtos à moda de bailarinas. 

Com o decorrer do tempo tudo aquilo se acabou. A chegada do 

rádio, com seus programas dançantes – os bazares – seus anúncios 

gritados e permanentes, tudo mudou.  Acabaram os reisados, congadas e 

fandangos [...]” (AZEVEDO,1992,p.65) 

 

Mesmo quando conceitos de civilização, progresso e moralidade passaram a 

nortear as  discussões em torno das reformas públicas, no final do século XIX e início 

do XX, os festejos públicos se faziam muito presentes nas ruas, praças, terrenos e 

residências da cidade. 

O historiador Janote Pires Marques na sua obra, Festas de Negros em 

Fortaleza, buscou perceber nas festividades negras praticadas na capital do Ceará, da 

segunda metade do século XIX ao início do XX, um espaço de resistência, de 

sociabilidade e reelaboração cultural. O autor apreendeu os congos, sambas e maracatus 

como mecanismos valiosos utilizados pelos negros para a conquista de territórios físicos 

e sociais.  
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Dos três capítulos do trabalho, o terceiro chamou mais atenção. Denominado, 

“Para os pretos plebeus, maracatu e samba”: reelaboração cultural e (re) apresentação 

do sagrado.” Nesse capítulo Marques analisou as festas como espaço de (re) formação e 

circularidade social e simbólica. Discutiu sobre o significado das  festividades 

praticadas pela população negra em Fortaleza, entendendo-as, acima de tudo, como 

espaços compartilhados pelos mesmos sujeitos em tempos e espaços comuns. 

Nesse capítulo, em especial, Marques tratou de duas questões bastante 

relevantes. A primeira, sobre a  circularidade dos sujeitos que freqüentavam as 

festividades como sambas e congadas ligadas a irmandade do Rosário. Esses espaços 

constituíam lugares de troca, de intercambio e de criação, onde mudanças e 

permanências prepararam um campo fértil para a formação de novas manifestações 

como o maracatu, por exemplo. A segunda, aborda as  resistências adotadas pela 

população negra para não deixarem suas manifestações festivas acabarem. Quando o 

conservadorismo católico provocou o fim da coroação de reis negros no âmbito da 

confraria, muitos irmãos passaram a festejar seus reis nos autos dos congos ou nos 

maracatus, ou então passaram a se apresentar em espaços fechados como  terrenos, e nas 

ruas da cidade.   (MARQUES,2009,p,173) 

Entendemos que as ruas da cidade não eram e nem são, apenas,  lugares de 

passagem, de circulação dos cidadãos, eram e são  também  lugares de diversão e 

comemoração. Fortaleza estava acostumada às festas públicas, procissões, autos, 

cortejos carnavalescos e outras manifestações populares. Festejos nos quais os 

fortalezenses reuniam-se e se distinguiam nas ruas da capital. 

Esses festejos muito incomodavam as autoridades vigentes por serem 

considerados como foco a violência; espaços propícios a desordem moral, a corrupção 

dos costumes e a quebra de normas sociais. 

As festividades praticadas na cidade de Fortaleza apresentavam também 

disputas em torno de valores e hábitos urbanos numa sociedade ainda marcada por 

traços escravistas. Nessas festas os participantes refaziam, contestavam e expunham seu 

lugar naquela sociedade tão diversa em suas referências culturais. Comemorando no 

espaço público, a multidão que acompanhava os festejos deixava a mostra em atitudes, 

hábitos e projetos uma pluralidade de sentidos e valores. 

Os festejos realizados na cidade de Fortaleza, no final do XIX e início do XX, 

são objetos de repressão constante dos pequenos e grandes poderes. Tidas pelas 

autoridades como turbulentas, perturbadoras, espaços de desordem, cuja repressão 
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tornava-se essencial. Ao longo do tempo o que se observa é a repetição deste tratamento 

discriminatório as manifestações de cunho popular.  

Desta forma, os espaços de expressão e participação populares sofrem 

proibições e intervenções policiais  em nome da ordem, da moral e dos bons costumes. 

Autoridades atribuíam a essas manifestações um caráter atrasado, bárbaro, grosseiro e 

de depravação - obscenidade de insulto a moral. E assim, justificavam a atitude de 

proibição e intervenção policial. 
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                                             CAPÍTULO II 

 

     NEGROS NO BRASIL: REPRESSÃO-EXPRESSÃO   

 
 

 

 

Ai! Que vale a vingança, pobre amigo, 
Se na vingança a honra não se lava?... 

O sangue é rubro, a virgindade é branca 

— 

O sangue aumenta da vergonha a bava. 

"Se nós fomos somente desgraçados, 

Para que miseráveis nos fazermos? 

Desportados da terra assim perdemos 

De além da campa as regiões sem 

termos... 

"Ai! não manches no crime a tua vida, 

Meu irmão, meu amigo, meu esposo!... 

Seria negro o amor de uma perdida 
Nos braços a sorrir de um 

criminoso!..."(Castro Alves) 
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2.1  A Cidade e a Circularidade da “ Classe Perigosa” 

 

 

O intenso crescimento das cidades foi um dos traços característicos do final do 

século XIX e início do XX. O grande fluxo de pessoas para os centros urbanos inverteu 

a distribuição demográfica da população brasileira. A partir do último quartel do século 

XIX, grandes fluxos de migrantes nacionais e estrangeiros foram atraídos para as 

cidades. O inchaço populacional nas cidades ocorreu sem que houvesse uma 

correspondência no desenvolvimento estrutural urbano, e na disponibilidade de 

empregos e moradias, ocasionando dessa forma, o contraste  entre as desigualdades 

sociais. As cidades cresceram e com elas a pobreza, a carestia e as precárias condições 

de vida, principalmente, das chamadas classes populares. 

As autoridades buscaram disciplinar o espaço urbano da capital cearense a 

partir do final do século XIX, tal medida estava estreitamente relacionada com as 

medidas e técnicas adotadas para reajustar socialmente as camadas populares, 

sobretudo, por meio de medidas e técnicas voltadas para o controle da saúde, dos 

corpos, gestos e comportamentos desse segmento. Tratava-se, segundo Sebastião Ponte, 

de um processo disciplinador que pretendeu implantar uma nova ordem capitalista, 

republicana e racional, que perpassou as principais cidades brasileiras. (PONTE, 1999) 

Diz o autor: 

 

“Este processo disciplinador, traduzido em prática e discursos 

voltados para a normalização das cidades e para o reajustamento social e 

moral das coletividades urbanas, atravessou os principais centros urbanos 

do país naquele período, inclusive Fortaleza, ainda que em menor 

intensidade do que, por exemplo, o Rio de Janeiro, então capital federal 

,e a cidade de São Paulo [...] Eram discursos alarmistas e pretensamente 

científicos que apregoavam a necessidade de melhoramentos e o combate 
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a existência de perigos e irregularidades, tanto na estrutura urbano-

urbanistica, como no modo de vida do outro do poder e do saber: as 

camadas populares [...] Disciplinar o meio urbano remetia a necessidade 

de regular o social. O discurso político - cientifico, nesta perspectiva, 

produziu uma imagem desqualificada  da população pobre: além de 

carente, ela era vista como indolente, doente e muito propensa ao vício e 

à vadiagem. Amparadas nesse tipo de argumentação, as elites procuraram 

legitimar seus anseios de controle e puseram em movimento técnicas e 

estratégias de normalização social.”( PONTE, 1999, pp.75,76) 

 

Nas cidades modernas idealizadas pelos reformadores, a partir do século XIX, 

não havia espaço para grandes aglomerações, para tradições, festas populares, figuras 

sociais populares ou do gosto popular, seus meios de sobrevivência, seus ofícios e seus 

pontos de encontro. Capoeiras, engraxates, baleeiro, trapeiros e outros segmentos,
 24

 por 

mais que fossem rechaçados pelas autoridades vigentes em suas atividades sociais, 

permaneciam nos centros urbanos coabitando com os projetos de modernização das 

cidades. 

As sociedades citadinas brasileiras, da passagem do século XIX, vivenciaram a 

ocupação  e expansão desordenada do solo urbano. A população menos abastada foi 

obrigada a morar nos fundos dos vales, várzeas de rios, mangues, as margens das linhas 

dos trens, em cima de morros. As moradias populares que foram construídas nesses 

lugares, na maioria das vezes, eram de barro, sapé, palha, caixote de madeira, latas de 

                                                
24

 Os senhores mandavam seus escravos à rua para executarem as tarefas a que estavam obrigados, e no 

fim da jornada entregavam a seus proprietários uma determinada quantia estipulada anteriormente. 

Existiam senhores que achavam melhor colher o pagamento semanalmente, enquanto outros, em número 

bem menor, exigiam-lhes um pagamento mensal. A atividade de ganho não estava restringida apenas ao 

comercio ambulante e transporte de cargas, também incluía operários, marinheiros e quitandeiros de loja.  

A escravidão de ganho era bastante diversificada. Uma das práticas mais comuns da escravidão urbana 

era os senhores mandarem seus escravos aprenderem ofícios industriais, e depois ofereciam aos 

proprietários de oficinas e manufaturas seus serviços. Os fabricantes pagavam-lhes a jornada de trabalho e 

estes eram obrigados a entregar aos seus senhores as quantias por eles estipuladas. Do mesmo modo, 

procederam muitos senhores que ensinaram aos seus escravos técnicas de navegação ou a prática de 
condução de veículos de passageiros, exigindo-lhes também o pagamento de uma quantia diária ou 

semanal. Até mesmo modalidades proibidas pela polícia, como a prostituição, por exemplo, constituíram-

se em serviços de exploração de ganhos dos cativos, fornecendo aos senhores consideráveis ganhos. 

Proprietários obrigavam suas escravas a prostituirem-se dia e noite, tendo estas que entregar-lhes uma 

soma diária. Muitos cativos idosos, inválidos ou doentes também eram obrigados a mendigar  em 

logradouros públicos ou nas portas das igrejas, entregando ao final do dia uma soma pré-fixada aos seus 

senhores. 
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querosene, folhas de zinco e outros resíduos materiais das atividades urbanas. Em 

muitas cidades brasileiras como Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Recife, entre 

outras, populações, sem muita renda, habitavam também em sobrados localizados nas 

zonas centrais. Lá onde, anteriormente, havia vivido poucos indivíduos, concentravam-

se dezenas de famílias. 

 

“numa perspectiva mais ampla, o levantamento de simples 

detalhes das condições de vida das classes trabalhadoras já deixa entrever 

fragmentos das dissonâncias que compunham as cidades, maneiras 

diversas de se vivenciar e de se apropriar dos espaços sociais. Ao 

detalhar a disposição dos cortiços e das habitações coletivas, nos quais 

somente frágeis biombos separavam e intimidade das unidades 

familiares, defrontamo-nos com outras dimensões para pensar a noção de 

privacidade, uma vez que o viver compartilhado fazia explodir aspectos 

imbuídos no conceito, ao mesmo tempo em que sublinhava outro. Se a 

idéia de intimidade deve ser redimensionada com base em novos 

parâmetros, surgem em composição padrões de solidariedade e de trocas 

sociais que se apresentavam como mecanismos essenciais para a 

sobrevivência de grupos populares; se o espaço dos interiores era exíguo, 

seus moradores faziam uso dos quintais coletivos, tomavam conta das 

calçadas diante das casas, das ruas e de seus pontos de encontro, dos 

botequins e dos mercados para estabelecer suas relações mediadas por 

outros elementos que não os orientava o viver das camadas dominantes 

ou que organizavam o trabalho servil.” (WISSEMBACH,1998,p, 62) 

 

Ao contrário dos que tentaram organizar os projetos urbanos, a paisagem 

urbana não foi única, ela foi multifacetada, principalmente, ao se considerar outras 

estratégias de sobrevivência  que não apenas as da classe dominante. Pelas ruas, ruelas, 

praças, logradouros misturavam-se mercadores, roceiros, vendedores de peixe e carvão 

formando uma paisagem bem contrariante aquelas que as  autoridades almejavam.
 25
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 O comercio ambulante da cidade do Rio de Janeiro, em meados do século XIX, apresentava uma 

grande variedade de mercadorias, e eram em grande parte vendidas por escravos de ganho, e ainda havia 

aqueles escravos que ficavam pelas praças, praias e igrejas, com seus tabuleiros e balaios em pequenas 

barracas improvisadas. As principais mercadorias vendidas eram verduras, flores, raízes comestíveis, 

legumes, aves, ovos, bolos, tortas, roscas, doces, presunto, carnes diversas, panelas, moringas, talheres, 
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“Rua foi feita para ajuntamento. Rua é como cobra. Tem 

veneno. Foge da rua!” – máxima popular de sentido ambivalente  e 

declinada em eubá –uma das línguas gerais dos africanos no Brasil -, 

recolhida nas ruas cariocas por João do Rio, sintetiza  o significado do 

espaço público na vivencia dos grupos populares e enuncia a ampla gama 

de trocas sociais que ai eram experimentadas, bem como dos perigos que 

deveriam ser enfrentados. Viver nas precárias condições das cidades, 

cercados por ameaças de diferentes proveniências, epidemias, inimigos e 

rivais,  intimidação constante de ser preso como desclassificado eram, 

entre outros,  desafios freqüentes que demandavam proteção regular que 

se buscava por meio do “fechamento do corpo”, da posse de amuletos e 

patuás,
26

 nos quais teriam suas orações, muitas delas quase iguais àquelas 

que usavam os homens do interior ou ainda similares às que portavam as 

populações brasileiras desde as longínquas épocas da Colonia.”  

(WISSEMBACH,1998, p 52) 

 

As cidades sempre causaram uma atração especial sobre os grupos de 

escravos
27

 e libertos. Nesses espaços urbanos essa camada da população construía laços 

                                                                                                                                          
copos, roupas, sapatos, livros, peças de vidro, porcelana e prata. Aqueles escravos de ganho conhecidos 

como quitandeiros vendiam verduras, frutas, legumes e ovos em grandes cestos abertos, carregados sobre 

a cabeça. Aqueles que vendiam aves, levava-as em cestos com tampa ou então amarravam os bichos pelos 

pés , carregando-os  à mão ou suspensos em uma vara levada ao ombro. Já as guloseimas, bolos, 

biscoitos, tortas, rosca e pães e demais artigos do gênero eram carregados pelos cativos à cabeça, em 

grandes tabuleiros ou em arcas de lata, enquanto que bijuterias e artigos de armarinho eram levados em 

mesas portáteis ou balcões, também sobre à cabeça. Esses indivíduos que normalmente  desempenhavam 

essas funções eram trabalhadores formalmente assalariados na relação que mantinham com os patrões que 

requisitavam seus serviços, recebendo um salário que lhes garantia a sobrevivência. Ver: Wissembach, 

1988,  Algrant, 1988, Chalhoub, 1988, Soares, 2000) 

 
26 A região que se estendia a margem do  rio Gâmbia era controlado pelos mandingas, referente ao povos 
malinqué, mande, habitantes do antigo reino Mali. Afirma Vanicleia Santos que os mandingas eram 

identificados pelos europeus como sendo aqueles que praticavam o islamismo. Sua atividade comercial 

era principalmente o comercio.  A prática religiosa mandinga era marcada pela difusão do Islã, uso de 

amuletos e talismãs que protegiam o corpo de males cotidianos, como doenças, feitiços, 

desentendimentos e guerras.  Esses talismãs eram usados para a proteção individual, e eram feitos na 

maioria das vezes em couro cozido em formado de bolsinhas, ou então, feitos de metal ou de couros de 

animais; dentro delas continha citações do Alcorão escritas em árabe. Eram confeccionados pelos 

bexerins e marabus, sacerdotes islâmicos que os davam ou vendiam. Os crentes costumavam usá-los em 

volta do pescoço ou pendurados nas roupas. O termo mandinga atravessou o atlântico com os escravos, 

identificado o termo com a imagem de um povo feiticeiro, cheio de superstições (SANTOS,2008,p232) 
27

 Por vontade expressa da sociedade dominante, o escravo brasileiro era analfabeto, deste modo 

testemunha silenciosa de seu tempo. Raras, são de fato, as oportunidades que lhe possibilitam expressar-

se  por si próprio. Na sua condição de escravo, expressava-se pela fuga, rebelião, assassinatos,  ou até 

mesmo pelo suicídio. Quando liberto, o ex-escravo falava através dos documentos que lhe restituíram a 

liberdade. Mesmo anônimo para a sociedade que os oprimia, este escravo encontrava meios para se 
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sociais, estruturas de parentesco e outras expressões culturais de importantes 

significados que possibilitaram iniciar um processo de resistência a dominação e a 

discriminação social e racial. 

Desde o inicio do século XIX, autoridades e intelectuais preocupavam-se com 

os costumes, identificavam os africanos como corruptores de costumes. Afirmavam que 

a miséria material e de caráter de africanos e de afro-descendentes era fruto dos males 

decorrentes dos hábitos dessas populações. 

 A idéia de corrupção dos costumes teve uma causa bipartida: tanto de natureza 

quanto de condição social. Afirmavam que “por natureza os pretos eram de 

temperamento frouxo”,e, que por  sua vez, a escravização no Brasil agravava a 

barbaridade natural e os males da sociedade. (RODRIGUES, Jaime,2000) 

A partir de 1830, as falas de parlamentares na corte expressavam as 

preocupações com a composição racial do povo brasileiro. Pensava-se a substituição dos 

africanos, as preocupações se voltaram para os supostos males ocasionados pelo imenso 

contingente de africanos que traziam de suas origens uma corrupção social que poderia 

colocar em risco a estabilidade político e social da nação.(RODRIGUES, Jaime,2000) 

O medo da africanização do Brasil já causava preocupação nas autoridades 

desde a segunda metade do século XVIII, mas foi em meados do XIX que se 

intensificou. Passou-se a temer mais os escravos africanos, não apenas como indivíduos, 

mas também como coletividade. Principalmente, depois dos acontecimentos do Haiti, 

em 1794. 

Nas muitas falas de parlamentares ficava evidente o medo causado pelo 

contingente de africanos e afro-descendentes no Brasil. Em meados do século XIX, 

muitas províncias do Brasil possuíam uma população de negros e mestiços superior  a 

de brancos. Temiam-se movimentos articulados de escravos, revoltas e rebeliões. O 

levante dos malês que aconteceu na Bahia em 1835, trouxe o medo pra próximo do 

poder público. 
28

 Tal episódio causou um grande mal estar na sociedade que passou a 

                                                                                                                                          
expressar, utilizando estratégias de sobrevivência. Testamentos, inventários e cartas de alforria, lidos com 

essa intenção, são documentos  reveladores dessas atitudes que demonstram resistências brandas, mas que 

são, entretanto, tão importantes e significativos quanto os atos de extrema violência. MATTOSO, Kátia 

de Queirós. O filho da escrava (Em torno da lei do ventre livre.) In: Escravidão. Revista Brasileira de 

História. São Paulo, v. 8, n° 16, pp 37,38. 

 
 
28

 No dia 24 para o dia 25 de janeiro de 1835, as ruas da cidade de Salvador, na  Bahia, foi tomado por 

um grupo de africanos escravos e libertos, e durante mais de três horas enfrentaram soldados e civis 

armados. Os revoltosos eram chamados de malês, termo pelo qual eram denominados na Bahia os 
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encarar mais de perto a possibilidade do fim do projeto de uma nação homogênea e 

pacífica.(RODRIGUES, Jaime,2000,p 127) 

Dessa forma, surgiu um conceito de “classe perigosa” por volta da primeira 

metade do século XIX. O termo era empregado para denominar um grupo social 

formado á margem da sociedade civil. Essas “classes perigosas” eram constituídas  por 

pessoas que já tivessem passado pela prisão, ou então, aquelas que houvessem optado 

por obter o seu sustento e o de sua família através da prática de furtos. Na maioria das 

vezes, referia-se apenas aos indivíduos que haviam adotado uma forma de sobrevivência  

que os colocava à margem da lei.(RODRIGUES, Jaime,2000,p 148) 

Nos meses que seguiram a abolição da escravidão, em maio de 1888, era 

comum encontrar nos debates parlamentares referências as “classes perigosas”. Os 

deputados preocupavam-se com as conseqüências da abolição  para a organização do 

trabalho. O que estava em questão na ocasião era um projeto de lei que reprimisse  a 

ociosidade. Os debates parlamentares, na maioria dos Estados nacionais, correspondiam 

a uma tendência: - a principal virtude do bom cidadão é o gosto pelo trabalho, o que 

leva ao hábito da poupança, que, poderia proporcionar  em conforto. 

Desta maneira, o individuo que não conseguisse acumular, que vivesse na 

pobreza, tornar-se-ia suspeito de não ser um bom cidadão. Os parlamentares entendiam 

que o pior vício de um ser humano é não trabalhar, viver na ociosidade, e 

conseqüentemente que aos pobres falta a virtude social mais essencial;  em cidadãos nos 

quais não prevalece a virtude do trabalho, domina os vícios.   

Desde o início em que se deu  a adoção do conceito de “classes perigosas” no 

Brasil, os negros tornaram-se os suspeito preferenciais. Foram-lhes atribuídos os tais 

vícios devido ao seu “antigo estado”. As péssimas condições em que viviam no 

cativeiro seriam as responsáveis pelo suposto despreparo dos ex-escravos para viverem 

em liberdade. Outras vezes,  os deputados  remetiam-se as famigeradas teorias racistas, 

alegando que os vícios dos negros estavam na sua natureza; a conseqüência disso é que 

                                                                                                                                          
africanos mulçumanos. Embora durasse algumas horas, foi o levante de escravos urbanos mais sério 
existente nas Américas, e teve efeitos importantes para o Brasil escravista. Mais de uma centena de 

insurgentes sofreram as conseqüências, setenta morreram e mais de quinhentos foram depois punidos com 

penas de morte, prisão, açoites e deportação.A rebelião teve grande repercussão. No Rio de Janeiro, a 

noticia logo chegou ao público através de periódicos que publicaram o relatório do chefe de polícia da 

Bahia. As autoridades cariocas, temendo que o exemplo baiano fosse seguido, intensificaram o controle e 

a vigilância sobre os escravos locais, sobretudo, na corte. Esse levante foi responsável por disseminar o 

medo em todas as províncias, além de reavivar os debates sobre a escravidão e o tráfico de escravos da 

África. ( REIS, 1991, p 85) 
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os negros tornar-se-iam criminosos em potencial, seus “defeitos” podiam ser pensados 

como insuperáveis. (CHALHOUB, 1989,p. 25) 

Sendo que, na maioria das cidades brasileiras, a presença de africanos e afro-

descendentes era superior aos demais da população. No decorre do século XIX, na 

cidade do Rio de Janeiro, os escravos representavam em torno de dois quintos da 

população da corte. Diz Luiz Felipe de Alencastro 

 

 “ tamanho volume de escravos dá à corte as características de 

uma cidade quase negra e – na sequencia do boom do tráfico negreiro nos 

anos 1840 –de uma cidade meio africana. No núcleo urbano do 

município, formado pelas nove paróquias centrais, as percentagens eram 

menores, mas o impacto da presença escrava parecia maior, na medida 

em que envolvia o centro nervoso da capital, sede dos principais edifícios 

públicos, as praças, as ruas e o comércio mais importantes do império. 

Do total de 206 mil habitantes que moravam na área nos anos 1850, 79 

mil (38%) eram cativos.” (ALENCASTRO, 2000, p. 53) 

 

Em 1849, a cidade do Rio de Janeiro apresentava a maior concentração urbana 

de escravos no mundo, 110 mil escravos para 226 mil habitantes. Tamanho volume de 

escravos dá à corte característica de uma cidade meio africana. O censo de 1849 

demonstra que um de cada três habitantes do município do Rio de Janeiro tinha nascido 

na África. Vivendo na corte 74 mil africanos livres, sendo 89% escravos e 22 mil 

cativos nascidos  no Brasil. Entre 1825 e 1850, desembarcou  na área fluminense 250 

mil escravos moçambicanos, povo oriundo do planalto do Zimbábue. (ALENCASTRO, 

2000, p. 65) 

No século XIX, outros municípios e cidades brasileiras tinham também 

grandes proporções de cativos. Na cidade de Niterói, em 1833, quatro quintos da 

população eram escravos. Em Campos, ainda na província fluminense, em 1840, dos 58 

mil habitantes, 59% eram escravos. Salvador também apresentava um número 

considerável de  população africana livre ou cativa. 

As autoridades públicas dos centros urbanos do Brasil, do século XIX, muito 

temiam os negros que não seguiam os códigos de posturas vigentes.  Enviar esses 

indivíduos para longe da cidade era uma forma de puni-los pelo seu mau 

comportamento.  As autoridades temiam uma cidade impura, viciada, desconhecida, 
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contrateatro de personagens “perigosos”.
29

 Uma cidade imprevisível, onde os 

movimentos anônimos da população negra podiam até assumir contornos de 

conspirações A grande presença dessa população causou uma atmosfera de temor com 

revoltas e rebeliões que pudessem ocorrer. 

Foram os republicanos, principalmente, na cidade do Rio de Janeiro, no final 

do século XIX, que tiveram medo da cidade diferente. Um grande medo oriundo da 

percepção da possibilidade da ocorrência de movimentos violentos de contestação da 

ordem vigente de negros escravos e livres.  Esse medo tornava-se maior quando 

chegavam notícias vindas de outros lugares sobre revoltas urbanas e conspirações 

internacionais para subverter a sociedade escravista. E, ainda havia o medo presente no 

cotidiano daqueles senhores que sabiam da possibilidade de seus escravos envenená-los 

ou matá-los de outra forma. Diz Chalhoub: 

 

 “ O fato é que os primeiros governos republicanos só souberam 

exibir truculência e intolerância em relação a cidade negra .... os 

republicanos construíram todo um belo discurso como justificação de 

suas ações contra a cidade negra. Agiram em nome da higiene, da moral 

e dos bons costumes, do progresso e da civilização. Jamais admitiram 

que eram também movidos pelo medo.” (CHALHOUB, 1989, p,104) 

 

A partir de 1850, quando o contrabando de indivíduos vindo da África na 

condição de escravos é suprimido, a política imigrantista governamental passa a ser 

pressionada pelos fazendeiros. A principal pergunta em questão na imprensa e no 

parlamento era: “quem vira trabalhar nas nossas terras”?  Se o imigrante viesse apenas 

para substituir o braço escravo poderia ser de qualquer raça. Mas, se viesse trabalhar por 

conta própria, deveriam corresponder as exigências étnicas e culturais desejadas pelos 

funcionários do Império. 

                                                
29

 A  Província de São Paulo, como diz Maria Cristina, durante grande parte do século XIX, apresentou-

se como um dos principais bolsões de uma escravidão resistente, vigorosa e bastante violenta. Agindo 
como pólo atrativo de escravos fugidos das fazendas do interior, a Província apresentou, em muitos 

sentidos, choques de interesses e de propósitos conflitantes. Também no município de São Paulo, os 

escravos, forros e homens livres negros eram tidos como desordeiros, indisciplinados, e também 

potencialmente perigosos. A autora analisando Inquéritos e Autos de diferentes organismos da Justiça 

perceberam que delegados, subdelegados, inspetores de quarteirão, juízes de paz e de direito recebiam e 

trocavam entre si as queixas constantes dos cidadãos, investigavam os negros  - livres ou cativos – por 

suas posturas, por seu estado de embriaguez, pelas aglomerações que incomodavam os transeuntes e 

finalmente pelos crimes cometidos.(WISSENBACH, 1998) 
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A preocupação dos fazendeiros era quem viria substituir, nas fazendas, os 

escravos mortos, fugidos e os que deixaram de vir da África. Para substituí-los poderia 

ser qualquer indivíduo de qualquer parte do mundo, de qualquer raça. Ao contrario, a 

burocracia imperial e os intelectuais tentavam fazer da imigração um instrumento de 

civilização, remodelar o mapa social e cultural do país, referia-se ao embranquecimento 

do Brasil. Para os funcionários imperiais, o fim do tráfico negreiro permitiria civilizar o 

universo rural e o conjunto da sociedade, reequilibrando o povoamento do território 

através da imigração de populações brancas ocidentais. 

Segundo Alencastro, os grandes fluxos migratórios – forçados e livres –vindos 

para o Brasil dividem-se da seguinte forma: cerca de 4 milhões de africanos entre 1550 

e 1850, e cinco milhões de europeus, levantinos e asiáticos entre 1850 e 1950. No 

período imperial, quando se dá a transição do trafico de escravos e o transporte de 

imigrantes livres, o quadro toma características específicas. Africano, portugueses e 

alemães ocuparam as três primeiras posições no contingente estrangeiro. 

(ALENCASTRO, 2000)  

A formação identitária constituiu um sério problema  no decorrer do século 

XIX, num país escravista, com mais da metade da população formada por negros e 

mulatos, era preocupação das elites estimular a vinda de brancos europeus para o Brasil. 

O governo imperial expediu o regulamento de 18 de junho de 1851, destinado a criar 

um registro civil nacional. Medida considerada importante para dar plena cidadania aos 

estrangeiros europeus que viessem para o país. Mas, tal medida foi alvo de intensos 

conflitos, pois também poderia permitir que funcionários do governo revissem certidões 

de nascimento, e estabelecesse que tal mulato ou negro livre escravizassem pessoas 

livres. “ buscar as origens do estatuto social e civil parecia perigoso. Desde logo, 

convinha que não houvesse dúvidas  quanto ao cotidiano: livres e libertos procuravam 

parecer brancos. Brancos e bem apessoados.” (ALENCASTRO, 2000) 

A aparência racial era uma grande preocupação da população. Anúncios de 

jornais do século XIX faziam propagandas de produtos que buscassem esconder traços 

étnicos. Perucas, loções e diversas outras mercadorias prometiam embranquecer a 

população. Querer parecer branco consistia em caracterizar  a escravidão como um 

estatuto eminentemente reservada aos negros e pardos. No censo de 1872, os 

organizadores do recenseamento, por decisão ideológica, decidiram que era inexistente 

no império escravos brancos. Todos são recenseados como pretos (69%) ou pardos 

(31%). (ALENCASTRO, 2000) 
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Os escravos libertados procuraram de várias maneiras livrarem-se do estigma 

da escravidão a fim de abolir a autoridade real e simbólica que os brancos haviam 

exercido sobre muitos aspectos de suas vidas. Alguns  mudaram o nome próprio com a 

esperança de ter uma vida nova a partir da emancipação.  

Muitas vezes, os negros aproveitavam a oportunidade para exibir a sua 

condição de liberto. Os negros livres passaram a adotar determinados comportamentos 

que expunham sua condição de livres: andar de calçados, usarem óculos, vestir-se como 

bem entendiam, os homens de fraque, cartola e bengala; as mulheres usavam roupas 

colorida, carregavam sobrinhas e usavam chapéus vistosos.
30

 

A saída de  negros da região rural para as cidades foi acentuado após a 

abolição. Muitos ficaram desapontados quando se depararam com um mercado de 

trabalho bastante saturado. Para esses indivíduos, apenas, restou empregos menos 

valorizados e baixos salários. Impossibilitados de obter uma moradia digna, passaram a 

viver em habitações precárias nas periferias das grandes cidades. Nesses lugares, devido 

a extrema pobreza, sujeira e epidemias periódicas os índices de mortalidades eram 

bastante acentuados. Ultrapassando em muito os índices da população branca nas 

cidades. 

A abolição foi um fato histórico decisivo, permitiu ao ex-escravos romper com 

experiências anteriores. O aprendizado social desse passado instruiu-o ao caminho da 

liberdade, constituído, na maioria das vezes, a margem dos padrões de organização 

social idealizados pela sociedade dominante. A denominação de preguiçosos, 

vagabundos, imorais foi-lhes atribuída por aqueles que ficaram encarregados de 

reconstruir o país após a abolição 

Como afirma Wissembach, após a abolição, a população de negros distribuiu-

se por um espaço social comum a outros grupos étnicos da sociedade brasileira. 

Gravitando em amplos espaços, os negros misturaram-se com as demais populações 

nacionais já mestiçadas com o índio e com o próprio negro, adotando valores e modos 

de vida dos homens livres. A grande maioria dos negros saiu da escravidão sem as 

mínimas condições de sobrevivência, sem dinheiro para comprar terras, e  enfrentando 

uma sociedade sem a mínima intenção de conceder-lhes créditos ou vender-lhes 

                                                
30

 Os negros norte-americanos após a guerra de secessão entraram no mercado de trabalho na condição de 

livres. Como ex-escravos mostravam-se ansiosos para usufruir dos benefícios materiais da liberdade. 

Muitas vezes, passaram a adquirir “luxos” que ia desde açúcar, queijo, sardinha, até novas vestimentas – 

brins, sapatos, lenços e vestidos de algodão. FONER, Eric.   O significado da Liberdade. In: Escravidão. 

Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 8, n° 16, p.28 
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propriedades. Desse modo, entraram numa condição de liberdade, na maioria das vezes, 

como assalariado ou parceiros nas terras de brancos.(WISSEMBACH,1988) 

 

2.2 Negros no Ceará 

 

Sobre a primeira aparição da população africana ou afro-descendente no Ceará 

não se sabe ao certo.  As  informações são vagas. A primeira referência sobre a presença 

desses indivíduos na região foi feita por Frei Vicente de Salvador. Nela o autor  remeteu 

a presença dessa população nas terras alencarinas a partir da expedição realizada pelo 

capitão  português Pero Coelho de Souza. O capitão luso permaneceu na capitania de 

1603 a 1604, durante esse tempo, travou alguns combates com a população nativa e 

alguns estrangeiros. Num desses combates, que se deu na serra de Ibiapaba, no ano 

1604,  frei Vicente remeteu a   presença de “crioulos da Bahia”compondo a expedição 

portuguesa. Noutro momento, Frei Vicente adianta que para melhor vencer os índios,  

Sousa“mandou fazer uns paveses que cada qual ocupava vinte negros em o levar, e indo 

detrás deles a bagagem e alguma gente.” ( SALVADOR, In:GIRÃO,1988,p.15)  

 Outra referência sobre a presença de negros no Ceará foi feita em 1611.  Ano 

em que Martim Soares moreno desembarcou na província com uma nova tentativa de 

colonização. Nesse momento, o português solicitou a coroa portuguesa negros d´angola; 

posteriormente, já nomeado capitão mor do Ceará, mostrou  outra vez a intenção de 

trazer escravos para a capitania. Solicitou ao conselho de fazenda em 1621, o direito de 

“ meter fábrica de criação” e possuir escravos e um trapiche de açúcar. Mas, não há 

documentos que comprovem que tais anseios se concretizaram. 

Malograda a tentativa de colonização de Marins Soares, deixa o porto de 

Recife, em 20 de março de 1649, o holandês  Matias Beck com destino ao Siará Grande. 

Com ele vieram iates e embarcações ao todo cinco, transportando 298 pessoas, entre 

essas, 10 negros, um dos quais  de nome Domingos, nascido no Siará e escravo muito 

fiel e muito versado na língua dos nativos, informa o próprio Beck.  

Nas terras cearenses, encontrou o holandês outros diversos negros pertencentes 

aos índios locais, um chamado João Malemba, escravo de um Sr. Cristóvão Eyerscheter, 

do Recife, e outro de nome, Luiz da Mota, de um Francês do Rio Grande do Norte. 

Outros quatro, do mesmo Eyerscheter, estavam ali morando fazia algum tempo; 

Escaparam de uma embarcação quando eram levados ao Maranhão e, no Ceará, o barco 
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foi capturado pelos indígenas que após matar todos os tripulantes e passageiros brancos, 

apossaram-se deles para servi-los e guiá-los na correria contra os lusitanos. (GIRÃO, 

idem) 

Após a tentativa fracassada de Mathias Beck de  permanecer em terras 

cearense, voltou a capitania ao poder luso, sob o domínio do capitão Álvaro de Azevedo 

Barreto. O capitão chegou a região, na segunda metade do século XVII, acompanhado 

de quatro companhias de soldados e mais duas de índios e negros.  

Nos anos seguintes, não se tem notícias de negros na capitania do Ceará. A 

atividade econômico-social que se estabeleceu na região  foi tipicamente pastoril, cuja 

mão de obra empregada foi de brancos e de mestiços que descendiam da aliança de 

europeus e indígenas.  

É somente no início do século XVIII, que se dá oficialmente a entrada de 

negros   na capitania do Ceará. Esses vieram para serem empregados nas minas de São 

José do Cariri, em 1756. Findada a extração de minérios nas minas,em 1758, grande 

parte dos escravos voltou para Pernambuco.(STUDART, 1915) 

Barão de Studart fala de uma embarcação denominada, N.S. do Socorro, Santo 

Antonio e Almas que aportou em Fortaleza  em 1742, vinda da Costa da Guine com 

carregamentos de escravos. Desembarcaram na província sessenta e nove negros dos 

setenta e três que partiram de Pernambuco. Segundo relatório da época, a maioria era 

angolana, um morreria ainda em Recife, outro ficou acometido de sarnas e não chegou a 

partir, outro faleceu no caminho, um quarto ficou doente em Aracati. Mas, não se tem 

informações sobre a permanência ou não desses indivíduos na província 

cearense.(STUDART,1915)  

A província do Ceará, durante o século XVIII, apresentou um ambiente 

favorável para a permanência de escravos foragidos de outras regiões. Uma carta de 

Jerônimo de Paz, intendente das Minas dos Cariris, ao Tenente Coronel, Correia de Sá, 

governador de Pernambuco, fala da existência de pequenos mocambos de negros 

foragidos próximo a região onde estavam sendo feitas as buscas de minérios: 

 

“O padre Antônio Corrêa Vaz pede uma ordem para um crioulo 

chamado José Cardigo servir de Capitão do Campo nestes lugares e eu 

lhe dei em nome de V. Exa. pela necessidade que julgo de que haja quem 

se empregue nas prisões dos negros fugidos e criminosos que se acham 

nestes matos amucambados: e me consta que para parte dos Correntes 
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têm saído negros dos mucambos e a algumas pessoas a roubar, e é 

preciso cuidar muito em destruir estes mucambos e outros que possam ir 

fazendo...”  ( GIRÃO, 1988,P. 16) 

 

Documentos da época demonstram o pouco emprego da mão de obra escrava 

na principal atividade econômica da província. A pecuária
31

 não exigia o emprego do 

trabalho escravo na sua manutenção. A atividade pecuarista utilizava principalmente 

trabalhadores livres, como mestiços de indígenas e negros. Como pagamento 

normalmente recebia uma cria para cada quatro animais criados ao longo dos cinco 

anos, o que servia de estímulo ao vaqueiro. As dificuldades geradas pela crise 

açucareira atraíram muitos colonos de extratos sociais inferiores para a pecuária. Assim, 

em contraste com a sociedade do açúcar, essa atividade permitia certa mobilidade 

social. 

Até a primeira década do século XVIII, excetuando os escravos empregados na 

mineração do cariri, não entrou grandes grupos de negros no Ceará. Fato comprovado 

pelo ofício expedido pelo governo Barba Alardo de Meneses, em 25 de outubro de 

1810, ao ministro da marinha e domínio ultramarinos, que lhe solicitou por ordem real, 

a remessa anual de mapas demonstrativos dos escravos vindos para o Ceará oriundos da 

África. No dito relatório não consta nenhum carregamento para a capitania do Ceará, 

apenas setenta dirigidos para a Bahia. (GIRÃO, 1988) 

Os negros escravos que vieram para a Província do Ceará, especialmente, na 

primeira metade do século XIX, saiam das regiões vizinhas, Pernambuco, Rio Grande 

do Norte, Maranhão e Bahia, e seu emprego era em atividades domésticas: “não 

conheciam o eito e a senzala dos latifúndios; faziam tão somente de domésticos, em 

contato imediato com o senhor.” ( BRIGIDO, 1900)  

Escreve D. José Tupinambá na sua obra História de Sobral:  

                                                
31 A criação de gado nasceu junto aos  engenhos, como uma atividade complementar da rica empresa 

açucareira, e deixou pouco a pouco o litoral para se transformar num importante elemento de ocupação do 

interior das capitanias do nordeste. Embora sua importância econômica fosse muito menor que a do 
açúcar, a pecuária oferecia força motriz dos engenhos, um meio de transporte, alimento e couro, usado na 

confecção de roupas, calçados, móveis e outros utensílios, tanto para os moradores dos engenhos, como 

para a população das vilas. A criação extensiva do gado, solto nas terras, necessitava sempre de novas 

pastagens, o que favoreceu seu avanço pelo sertão. Já no século XVII a atividade dos vaqueiros 

alcançavas as capitanias do Ceará e Maranhão, ao norte, e as margens do rio São Francisco, ao sul, 

regiões onde surgiram importantes fazendas de gado, chamadas currais. A criação de gado deslocou-se 

para o interior do nordeste não só em busca de melhores pastagens, mas também para evitar que os 

animais destruíssem os canaviais, originando, assim, fazendas com 200 a 1 000 cabeças e até 20 mil 

animais.  
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“Eram bastante numerosos e vinham de Pernambuco, Maranhão 

e Bahia. Os senhores não costumavam praticar contra eles os horrores de 

que estão cheias as crônicas do tempo. Em agosto de 1881, havia no 

Ceará 24.193 escravos, dos quais Sobral tinha 1.984. Havia, contudo, 

alguns de coração endurecido e mau, que mandavam açoitá-los 

cruelmente e depois retalhar-lhes as costas e sobre as feridas punham sal, 

aumentando indizivelmente as torturas que padeciam aqueles indefesos 

cativos. Muitos enforcavam-se para abreviar o sofrimento.” (FROTA, 

1995) 

 

Os dados referentes a população negra no Ceará, durante o século XIX, são 

imprecisos. O que temos são referências e sensos da população escrava nesse período. 

Segundo o senso de 1808
32

, a população do Ceará era de 125.878 habitantes, destes 

70.038 foram classificados como mulatos e pretos. As estatísticas publicadas pelo  

conselheiro Antonio Rodrigues Veloso de Oliveira apontam a província do Ceará, em 

1819, com 201.710 habitantes, sendo 145.731 livres e 55.439 escravos. Já José 

Martiniano afirma, ao tomar posse como presidente da Província, no ano de 1865,  ter a 

província 200 mil habitantes, destes apenas a oitava parte era escrava, 25 mil 

indivíduos. 

 O senador Thomas Pompeu assegura ter, em 1854, a população do Ceará  

400.065 habitantes, onde 32.229 eram cativos. O censo geral de 1872 traz os seguintes 

detalhes no tocante ao Ceará: Livres: 689.773, sendo 350.906 homens e 338.867 

mulheres; Escravos: 31.913, sendo 14.941 homens e 16.972 mulheres. 

(GIRÃO,1988,p.70) 

Antonio Euripedes Funes nos trás dados reveladores sobre a presença de 

negros livres e cativos na Província do Ceará, durante o século XIX. No início de 1800,  

negros e pardos libertos somavam 60,7% de uma população total de 77.375 habitantes. 

No censo de 1818, apresentado pelo governo provincial, a população total era de 

125.878 habitantes, onde os brancos somavam 43.478 (34%); os pretos e mulatos livres 

70.038 (56%) e os índios 12.383 (10%). Já em 1813, a Província possuía 131.537 

libertos dos quais 32% eram brancos, 7% índios, 10% pretos e 51% pardos. E pelo 

                                                
32 Luiz Barba Alado de Menezes. Memória sobre a capitania do Ceará. Rio de Janeiro, RIHGB, T. 

XXXIV, Parte Primeira, 1871. In: Oliveira, Pedro Alberto Silva de. O declínio da Escravidão no Ceará.  

Dissertação de mestrado defendida no programa de pós-graduação  em História na UFPE, 1988. 
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censo de 1991, o perfil étnico do Ceará continua com a mesma configuração, onde o 

total da população é 6.366.647, sendo: branca – 1.867.160; preta – 187.750; parda – 

4.290.828. (FUNES,2002.) 

Não obstante, no Ceará, não ser muito expressivo o número de africanos e 

crioulos nas primeiras décadas do século XVIII, não era exceção a união desses com 

brancos e índios, na  maioria das vezes, em concubinato, mas também, em outros casos, 

legitimados pelo casamento.
33

   

O negro cearense nutria um desejo de independência com relação ao controle 

exercido pelo senhor branco, de autonomia como indivíduo ativo e como participante de 

uma comunidade que passava por um processo de transformação em conseqüência da 

                                                
33

 Mesmo não sendo uma situação típica, eram existentes no Brasil, no decorrer do século XIX, famílias 

nucleares de escravos. Robert Slenes encontrou nos arrolamentos de inventários da cidade de Campinas 

muitos casos de escravos adultos casados na igreja.“nas pequenas posses de Campinas, ao longo do 

século XIX, a proporção de escravos adultos casados (na igreja) ou viúvas era baixa, refletindo o restrito 

pool de possíveis cônjuges dentro dessas propriedades  e a virtual  proibição, por parte dos senhores, de 

casamento entre escravos de donos diferentes. Já a situação nas posses médias e grandes (com dez ou 

mais) escravos era diferente. Nessas propriedades, a proporção casada ou viúva entre mulheres acima de 
quinze anos era alta, variando entre 60% e 69% em 1801, 1829 e 1872. A porcentagem  entre homens da 

mesma faixa de idade era bem mais baixa (entre  23% e 30% de casados e viúvos nos anos indicados), 

refletindo o desequilíbrio numérico entre os sexos.” Esses dados apresentados por Slenes apontam para 

uma diferença significativa entre as experiências de homens e mulheres. Em propriedades de maior porte, 

mulheres e crianças são maioria nas famílias nucleares chefiadas por ambos os pais. Segundo os dados do 

senso de 1872, 68% das crianças de um a nove anos nas propriedades médias e grandes de Campinas 

residiam junto aos pais casados. Outros 12% viviam com mãe ou pai viúvo. Conclui Slenes que havia 

uma forte tendência nas propriedades grandes e médias de não separar cônjuges ou pais e crianças 

pequenas, por motivo de venda ou processo de herança.Esses padrões apresentados por Slenes são típicos 

do Oeste Paulista, existindo também nas regiões de plantation do Rio de Janeiro e de São Paulo. Muitos 

escravos perceberam as vantagens e desvantagens do sistema. Ao formarem famílias se tornavam 
vulneráveis aos desejos dos senhores, pois muitas vezes o proprietário nas vendas e partilha de heranças 

não mantinham unidas as  famílias escravas. Por outro lado, a partir de 1871,  leis nacionais proibiram  a 

pratica de vendas de cônjuges e filhos menores.Em suma, ao casar-se o escravos tornava-se refém tanto 

de seus anseios quanto de seus proprietários. O escravo evitava fugir já que significava para ele a perda 

do contato com seus entes queridos e de uma pequena economia domestica familiar. Ao mesmo tempo, 

trazia ameaças a seus parentes que ficaram para trás e poderiam sofrer retaliações por parte dos seus 

donos. A família estava associada ao sistema de incentivos  senhoriais.  Aqueles escravos que tinham uma 

história familiar na propriedade conquistavam a possibilidade de ganhar  alguns benefícios como 

acumular pecúlio e escapar dos trabalhos pesados nas plantações. Essas ocupações colocava o cativo em 

contato com homens livres e com outros cativos nas mesmas condições, criando uma rede de relações. 

Mas, tais relações contribuíam para tornar o escravos mais reféns ainda dos seus anseios. Aqueles que 
obtinham tais conquistas adentravam no caminho dos favores, tornando-os cada vez mais vulneráveis pois 

tinham algo a perder. Ao mesmo tempo, permitia-os enxergar a alforria como algo possível e próximo 

para si e para pessoas de sua família. Fosse mediante a autocompra , ou através de ajudas de compadres 

livres, ou concessões gratuitas ou sob condições de seus senhores.  Ver: Robert Slenes. Senhores e 

Subalternos no Oeste Paulista. In: História da Vida Privada no Brasil. V, 1, São Paulo, Companhia das 

Letras, 1997. 
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abolição.
34

 Antes da emancipação, os negros livres haviam criado espaços de 

sociabilidade em igrejas, confrarias, escolas e sociedades de ajuda mútua. Com a 

conquista da liberdade, estas instituições se firmaram expandindo-se e liberando-se da 

supervisão branca. 

O fato é que a história do negro no Ceará não pode ser entendida sem se referir 

ao explícito preconceito racial que permeou o cotidiano da vida escrava e liberta deste o 

início da colonização e de suas fases posteriores. Devido a atividade econômica 

predominante não necessitar de muita mão de obra escrava no Ceará, a população negra 

enfrentou e enfrenta, ainda hoje, fortes intenções de branqueamento, que acompanham 

as intenções modernizadoras de banir seus costumes, práticas, manifestações e valores.   

Desde Fortaleza oitocentista, desprezava-se a incômoda presença dos negros, 

disciplinavam-se seus movimentos pelos becos e vielas com medo das aglomerações 

tidas como ameaçadoras. Na documentação histórica da época, eram referidos  a partir 

do trato social dos dominados, marcado pela coibição, vigilância dos atos tidos como 

transgressores a ordem e aos bons costumes. Muito pouco interesse houve em registrar 

suas vidas, suas formas de sobrevivência, seus anseios, valores e aspirações. 

 

 

                                                
34

 Alenio Alencar buscou  a partir da análise de inventários, testamentos, cartas de alforria e outros 

documentos  perceber o significado da liberdade no processo de emancipação dos escravos em Fortaleza, 

de 1850 a 1884. O autor percebeu na sua pesquisa existirem diferentes formas do escravo conseguir sua 

liberdade. Fugas, rebeliões e cartas de alforrias são as principais delas. Ao analisar as cartas de alforria no 

processo de liberdade em Fortaleza, principalmente aquelas adquiridas pela compra, Alencar percebeu 

existir um campo de negociação  entre senhores e escravos. No processo de emancipação, o ato de 

alforriar constituía uma prerrogativa do senhor. Porém, salienta o autor que é incorreto pensar que esses 
cativos permaneceram passivos na luta pela concessão de suas liberdades, existia um campo de 

negociação entre senhores e escravos, carregado de astúcia de ambas as partes. O autor compreendeu que, 

na maioria dos casos, os proprietários só libertavam seus cativos pelo viés de algum tipo de indenização, 

fosse em trabalho ou dinheiro. Ou então, com a prerrogativa de que o escravo continuasse  realizando 

serviços suplementares até adquirir  sua liberdade integralmente.  Nesses casos, a liberdade poderia 

parecer “uma miragem”, utilizada como estratégia  pelo senhor para continuar explorando seu ex-escravo. 

Mas, muitos foram os casos em que os cativos conseguiram ampliar seus espaços de sociabilidade através 

de suas experiências não apenas com seus senhores, mas também com outros segmentos sociais. 

(ALENCAR,2004,pp. 88 -90) 
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2.3 Africanos e Afro-descendentes no Brasil 

 

Da segunda metade do século XVI até 1850, quando finda o trafico atlântico, o 

número de escravos que entram no Brasil é em torno de 3 500 000 e  3 600 000. Tendo 

pois o Brasil importado 38% dos escravos trazidos da África para o novo 

mundo.(MATTOSO,2003,p,45) 
35

 

Estima-se que do século XV ao século XIX, pelo menos 10  milhões de 

africanos foram embarcados a força para as Américas.
36

 Pode-se considerar que essa foi 

a maior imigração transoceânica para as Américas. Esses indivíduos vieram em grupos 

e foram classificados por nações. E, de fato, essas nações eram agrupamentos impostos 

à vários povos de distintas ordens, de categorias políticas, lingüísticas e culturais que 

foram agrupados para os propósitos dos traficantes de escravos.  

Segundo Katia de Queiros Mattoso houve quatro grandes ciclos de importação 

de escravos para o Brasil. O primeiro deles foi no século XVI, chamado ciclo da Guiné, 

teve início na África ao norte do Equador e trouxe para o Brasil negros uolofs, 

mandingas, sonrais, mossis, haússas e peuls. O segundo ocorreu no século XVII, 

chamado ciclo do Congo e de Angola, com a chegada de negros bantus da África 

equatorial e central. O terceiro ciclo foi o da Costa da Mina, em que ingressaram 

novamente na colônia os negros sudaneses, dominando todo o século XVIII. A partir 

                                                
35

 Afirma Thornton que a Instituição da escravidão na África teve um papel fundamental na formação da 

estrutura da sociedade africana e, ademais, á escravidão africana teve um significado diferente de sua 

conotação na Europa ou nas Américas coloniais. Assim, os escravos eram encontrados em todos os locais 

da África atlântica, desenvolvendo todo tipo de atividade. Não causa surpresa, a imediata aceitação dos 

africanos, quando os europeus chegaram na África para comprar escravos. Além dos escravos serem 

encontrados com facilidade na África atlântica, havia um comercio de escravos bem desenvolvidos na 

região. Não era difícil para uma pessoa com algum recurso conseguir escravos do mercado doméstico, 

mesmo que algumas vezes necessitasse de autorização real ou do Estado.Os europeus quando chegaram 
na África para comprarem escravos, estabeleceram contato primeiramente com os ricos mercadores, 

funcionários dos Estado ou governantes. Os mercadores europeus não tardaram para encontrar suas fontes 

de venda de escravos, foram diretamente nos vendedores de ouro, produtos de marfim, esteiras, pulseiras 

de cobre, pimenta e outras mercadorias africanas.  (Thornton,2004) 

 

 
36

 Segundo Thornton o  nascimento do mundo atlântico envolveu uma grande migração internacional de 

indivíduos. Milhares de europeus mudaram-se para ilhas no Atlântico e para as Américas, como milhões 

de africanos passaram as ilhas do Atlântico e do Caribe e as Américas, muitas vezes, tornando-se uma 

população dominante nessas áreas.  “Em 1650, os africanos representavam a maioria dos novos 

imigrantes no mundo Atlântico.” na metade do século XVI o mundo atlântico começou a tomar forma. Os 

navegadores europeus que haviam começado a compreender os ventos e as correntes do Atlântico 

estabeleceram um sistema de navegação que uniu a Europa, a  África e as Américas em um sistema único 

de comércio.  (THORNTON,2004,p,86) 
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desse  século, finaliza um ciclo propriamente baiano, o da baía e Benin. Já no século 

XIX, chegam escravos de diversas etnias sendo os de Angola e Moçambique 

predominantes. (MATTOSO, 2003) 

Sobre a questão diz Edson Caneiro:  

 

“Podemos resumir a questão dizendo que o negro foi trazido 

para o Brasil de uma região que vai do Golfo da Guiné, até a colônia 

portuguesa de Moçambique, excetuando a ponta meridional do 

continente, terra dos bosquímanos e hotentotes. Essa região é o habitat do 

“verdadeiro negro”. Daí nos chegaram os nagôs, geges, haussas, tapas, 

minas (tshis, gás), mandes  (Mandingas), angolas, congos, benguelas, 

monjolos, moçambiques ... – uma infinidade de tribos. Também estas 

tribos podem ser, e na verdade já o foram reduzidas a dois grandes 

grupos – sudaneses e bantos. O primeiro grupo abrange, principalmente, 

nagôs e geges, minas e mandingas, e, mais para o interior, os haussas. O 

segundo compreende especialmente angolas, congos e moçambiques. Há 

certa homogeneidade em cada qual desses grupos. Os sudaneses habitam 

praticamente a mesma região e tem costumes parecidos.a  única exceção 

está na tribo islamizada dos haussás. Quanto aos negros bantos, a 

homogenidade é ainda mais flagrante, pois, além de se verificar no 

habitat e nos costumes, estende-se à língua”.( CARNEIRO,1957, pp. 

66,67) 

 

Os africanos quando chegaram no Brasil na condição de escravos, na maioria 

das vezes, foram vendidos separadamente. Os senhores tomavam a precaução de 

misturar as etnias por medo de revoltas e rebeliões. Ao ser extraído de seu meio social, 

o negro africano torna-se um despersonalizado. Todas as suas relações familiares, de 

clãs e comunidades foram rompidas. Ao ser tratado como mercadoria lhe é roubado o 

ser que ele era na sua sociedade. Nessa nova condição lhe é negado qualquer 

personalidade jurídica e pública, ficam sujeitos apenas aos arbítrios de seu proprietário. 

Sua relação com a nova sociedade em que foi inserido se define pela referencia a seu 

dono e senhor. Mas, no plano psicológico, a sobrevivência desse negro africano 

depende de sua “repersonalização”, da aceitação de sua posição no corpo social. Sua 

nova personalidade dependera das novas relações que irá estabelecer com o seu novo 
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habitat; essa nova personalidade será moldada a partir de um referencial de sociedade 

branca, de homens negros sob a inspiração de padrões africanos. (MATTOSO, 2003) 

Nessa formação de uma nova identidade, vai ser muito importante também 

para os negros recém-chegados a influência exercida pelos escravos mais antigos. 

Irmãos do mesmo continente, porém, grupos cujos costumes foram violentados. 

Comunidades tão estranhas e diferentes como a do modelo branco. Nesse momento, 

será muito importante as relações sociais de vizinhança, de grupo de trabalho, do lazer e 

outras associações diversas na adaptação do recém-chegado. 

Diz Mattoso: 

 

 “ Além disso, é simples o dilema do homem preto, escravo 

vindo da África: ou bem não se consegue adaptar, não passa de refugo, e 

só lhe resta a luta sem quartel, o suicídio, a fuga, a revolta; ou então, 

consegue integrar-se mais ou menos bem, mais ou menos rapidamente 

nessa sociedade que o acolhe, e vai encontrar nova identidade, resultado 

de dupla adaptação: ajustamento tático ao modelo branco e ao que seus 

senhores exigem dele em obediência, fidelidade e adaptação sincera aos 

modos de vida e ao pensamento criados por um grupo escravo 

heterogêneo numa dupla tensão que busca, ao mesmo tempo, imitar o 

modelo branco e manter a tradição africana. Na verdade, a maioria dos 

escravos terminam por aprender a rezar, a obedecer, a trabalhar, para 

serem aceitos por seus senhores. Enquanto isso, conseguem a delicada 

adaptação à nova cultura criada pelo grupo dos antigos e dos crioulos. 

Esse duplo aprendizado é condição indispensável de sobrevivência e a 

chave de sua identidade nova” (MATTOSO,2003,P,107) 

 

Os africanos foram trazidos para o Brasil para trabalhar e servir, e,  em razão 

de seu esforço e desempenho, contribuíram significativamente para o desenvolvimento 

econômico. Por outro lado, eles foram salutares na transmissão cultural de sua 

linguagem, estética
37

 e filosofia que ajudou a aprimorar a formação da nova cultura do 

                                                
37

 Thornton define a estética africana de um modo bem abrangente. Podendo ser a forma ou a decoração 

de um utensílio doméstico, que vai bem mais além de seu caráter de uso. Inclui também a mistura de 

alimentos, condimentos e sabor na culinária, percebendo o prazer da comida. Incluindo ainda a 

ornamentação do corpo humano, das formas e modelos de penteados, das tatuagens, da maneira de usar os 
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lugar. Diz Thornton que esses elementos de dupla contribuição dos africanos eram inter-

relacionados. De modo, que a natureza do trabalho dos africanos e seu lugar na 

economia e nas sociedades do atlântico colonial também concorreram  bastante para 

moldar seu papel como atores culturais, ao permitir ou vetar acesso aos prazos, as 

matérias primas e a supervisão da produção 

 

“ Ao chegarem nas colônias do atlântico, os escravos africanos 

não enfrentaram tantas barreiras para a transmissão de sua cultura (...) 

Eles também não recomeçaram uma cultura africana no novo mundo. 

Mas o fato de terem encontrado pessoas de sua nação que ajudaram a 

manter vivas a linguagem e a cultura não significa que elas tenham se 

mantido intactas. Afinal, eles estavam em um novo cenário, com um 

sistema político e econômico diferente. Eles comunicavam-se com 

pessoas que não compartilhavam sua herança e não eram seus vizinhos 

na África, inclusive europeus e euros-americanos. Mesmo que fossem 

capazes de transmitir sua cultura para uma nova geração, ela não seria a 

mesma na África. A cultura afro-americana tornou-se muito mais 

homogênea do que as diversas culturas africanas que a compuseram, 

fundindo-as e incorporando a cultura européia.  As evidencias mostram 

que os escravos não eram nacionalistas culturais militantes que 

procuravam preservar toda a sua herança e, sim, demonstraram uma 

grande flexibilidade em adaptar e mudar sua cultura” 

(THORNTON,2004,p.279) 

 

O negro
38

 salvaguardou os valores essenciais das sociedades africanas. O 

escravo na sociedade escravista se deparou com dois modelos de vivência: a  do seu 

senhor; a africana, de tantas facetas. Aos poucos surgem estruturas novas, que não se 

                                                                                                                                          
tecidos ao redor do corpo e de escolher cores e desenhos para eles. Estendendo-se à dança e à música, aos 

projetos de casas e decorações e, para finalizar aos trabalhos de pintura e escultura (Thornton,2004) 

 

 
38

 Appiah fala da existência de uma  “alma negra”. Definiu esse conceito a partir da presença de uma 

forte emotividade nos povos negros em contraposição à racionalidade do branco. O interesse, sobretudo 

material do branco ocidental contrapõe os valores negros fundados no amor, na emoção e na vida, que 

para ele são esferas predominantes do negro. (APPIAH, 1997) 
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baseiam num modelo africano único, nem num modelo europeu. O escravo tem uma 

vida cotidiana em dois níveis diferentes e contrários, dois modos paralelos que não se 

referem aos mesmos valores. 

O negro africano que aportou no Brasil  trouxe na bagagem sua cultura, suas 

tradições, seu passado, sua personalidade e sua história. Durante  a escravidão, a arte, 

particularmente, a prática da dança e da música  eram concedidas aos cativos em forma 

de substituto para as liberdades políticas que lhes eram negadas. As manifestações 

artísticas que eram desenvolvidas na escravidão continuam a preservar necessidades, 

sentimentos e desejos que vão muito além da satisfação material. Existe uma forte 

relação entre arte e vida. Essas manifestações ainda desenvolvidas promovem processos 

de lutas em busca da emancipação, da cidadania e da autonomia das comunidades de 

afro-descendentes 

A música, as formas de danças e movimentos negros devem ser compreendidas 

numa perspectiva histórica, onde ao escravo que se encontrava excluído politicamente e 

civilmente do mundo do seu senhor restava apenas o próprio corpo como meio de 

manifestação e comunicação. 

No Brasil, existe uma forte tradição oral, de origens africanas e que constitui 

uma rica herança de conhecimentos de todas as ordens, transmitidos por vozes através 

do tempo. Esta herança é constituída de sons e palavras: rituais, rezas, cantos, contos, 

provérbios e adivinhações, muitas em línguas africanas. Por meio dessas palavras, 

observa-se a presença de uma alma africana que sobreviveu e que ainda vive no Brasil. 

 

Nas sociedades de matrizes  africanas, a arte desempenha um importante papel 

comunicativo. A arte é uma linguagem, um veículo de transmissão de valores humanos 

e sociais. Sua difusão dá-se, principalmente,  através do canto, da dança, da música e da 

pintura. Nessas sociedades, harmonias, formas, expressões e sons transmitem 

sentimentos, desejos, anseios, vontades – emoções captáveis pelos sentidos. 

A arte para as populações africanas e afro-descendentes expressam uma 

tradição ancestral, onde há uma ligação do presente com o passado, e o individuo tem 

uma forte relação com o sagrado. 

 

“  l‟artiste africain travaille dans um but d‟abord rituel. Son art 

est lié à ses croyances, à sa religion, et il en tire toute sa force expressive. 

Dans le meme ordre d‟idées, présentait l‟art des Dogons avant tout 
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comme un rouage de la technique religieuse et pensait que l‟essentiel des 

arts de l‟Afrique noire devait etre etudié dans ce sens (…) Certes, il est 

vrai que l‟expression “l‟art pour la art” est vide de sens dans les societies 

traditionnelle, c‟est-à-dire appelée à remplir un rôle, abstraction faire de 

l‟aspiration esthetique de l‟artiste. Une statuette qui,  aux yeux d‟un 

européen, satisferait le gout par ses formes harmonieuses, un pendentif 

qui lui servirait à souligner ou à cacher une partie du corps etc…, tout 

cela était destine à remplir une certain function: par exemple, protéger 

l‟individu contre les forces occultes, lui concilier les faveurs d‟un spirit 

protecteur.(MUNANGA,1974,p.223)  

 

Segundo Bonvini, a tradição afro-brasileira caracteriza-se , de um lado, por se 

apoiar num valor atribuído à noção de palavra e ao sagrado; e por outro lado, pelo fato 

da evolução constante entre dois pólos, a manutenção do passado e a renovação do 

presente. Diz o autor: 

 

“nesse contexto, ao contrário das aparências, a tradição oral, tal 

como ela tomou forma no Brasil, não é um resíduo degradado de uma 

outra das tradições orais da África, importada para o Brasil no curso da 

escravidão, resíduo feito de descontinuidade e de obras inacabadas, mas 

sobretudo um dispositivo que, ao contrário, soube guardar o essencial da 

tradição oral africana.”(BONVINI,2001,p. 42) 

 

A palavra  “tradição”, portanto, apenas atinge seu significado pleno quando se 

refere a dimensão espaço temporal da vivência e experiência do grupo. Ela se constitui 

no pretérito para permitir ao presente orientar-se num contínuo e por meio de um 

impulso para o amanhã. A tradição só existe enquanto um ato de comunidade. Ela 

estabelece parceria com ela, um grupo, uma comunidade se cria por si mesma. “Ela faz- 

se de novo aquilo que ela foi e aquilo que ela quer ser.” (BONVINI, 2001,p.39) 

Dessa forma, para a maioria dos povos africanos, o mundo é uma tradição onde 

se estabelecem hierarquias de forças em que ordem, desordem, energia e caos 

complementa-se e consolidam a vida e seu entorno. Sendo assim, é muito importante 

para o ser humano saber manipular determinadas forças e energias de forma a utilizá-las 

em proveito próprio, necessitando para isso de certo suporte material 
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 “ Si l‟on observe le comportement general de l‟homme 

archaique, on est frappe par ce fait: pas plus que les actes humains 

proprement dits, les objets du monde exterieur n‟ont de valeur 

intrinseque autonom. Um objet ou une action acquièrent une valeur, et, 

ce faisant, deviennent reels, parce qu‟ils participant, d‟une manière ou 

d‟une autre, à une rèalitè qui les transcende. Parmi tant d‟autres pierres, 

une Pierre devient sacrèe –et,  par consequent, se trouve instantanément 

saturée d‟être – parce qu‟elle constitue une hiérophanie, ou qu‟elle 

possède du mana, ou que as forme accuse um certain symbolisme ou 

encore parce qu‟elle commémore um acte mythique, etc. L‟objet apparaît 

comme um réceptacle d‟une force extérieure qui le différencie de son 

milieu et lui confère sens et valeur. Cette force peut rèsider dans La 

substance de l‟objet ou dans as forme; une Roche se revele sacrée parce 

que son existence même est une  hiérophanie: incompressible, 

invulnérable, elle est ce que n‟est pás l‟homme. Elle resiste au temps, as 

réalité se Double de pérennité. Voici une Pierre dês plus vulgaires, elle 

será promue précieuse, c‟est á-dire imprégnée d‟une force magique ou 

religieuse em vertu de sa seule forme symbolique ou de son origine: 

Pierre de foudre, que l‟on suppose tombée du ciel; perle, parce qu‟elle 

vient du fond de l‟océan. D‟autres pierres seront sacrées, parce que séjour 

des ames des ancêtres (ELIADE, 1949, pp 15,16) 

 

Os povos ditos primitivos,
39

 que não dominam a escrita, também falam sobre a 

arte, como falam sobre qualquer coisa de suas vidas – dizem como deve ser usada, a 

quem pertence, quando e como é tocado, ou quem faz e porque, que papel desempenha 

nessa ou naquela atividade, pelo que pode ser trocado, qual seu nome, como e quando 

começou.  

                                                
39

 Sobre o conceito de primitivismo da arte africana diz  Camurça: “A arte africana é fundamentada em 

conceitos, comunica idéias, símbolos, tradições. Conhecimento pressupõe informações sobre o universo 

cultural ao qual se refere; como conhecimento sobre as culturas africanas é inexistente, surge o rótulo de 

“exótica” ou de “primitiva” ou dos “selvagens”. ( CAMURÇA, 1990, pp 34,35) 
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Geertz entende que para compreender de fato o que é arte, primeiramente, é 

preciso explorar uma sensibilidade entendida, essencialmente, como uma formação 

coletiva, tendo por  base de sua formação a própria vida social. Diz o autor: 

 

 “ em qualquer sociedade a definição e arte nunca é totalmente 

intra-estética; na verdade na maioria das sociedades ela só é 

marginalmente intra-estética, seja qual for a forma em que se apresente 

ou a habilidade que o produziu, é como anexá-lo as outras formas de 

atividade social, como incorporá-lo na textura de um padrão de vida 

específico. E esta incorporação, este processo de atribuir aos objetos de 

arte um significado cultural, é sempre um processo 

local.”(GEERZ,2001,p.146)  

 

A música e a dança constituem elementos centrais e mesmo fundamentais  nas 

relações sociais no mundo da arte do Atlântico Negro.
40

 O papel simbólico que elas 

desempenham nas comunidades de negros  tem produzido e reproduzido uma cultura 

expressiva  única. A produção  e a recepção da música da diáspora contribui 

diretamente para o entendimento das tradições e das performances das populações pós-

escravas. A música que  distraía os escravos na sua labuta diária, agora é tida como um 

elemento primordial no processo de inclusão social da população negra. 

Muitos europeus, do século XVIII ao XIX, apreciavam a música africana e 

deixaram registrado seu interesse. Ao mesmo tempo, os africanos se interessaram pela 

música  dos europeus, adaptando-a a seu gosto. O contato estético envolve uma relação, 

um complicado processo de troca. Os africanos, que aportaram nas Américas, 

                                                
40

 Paul Gilroy utiliza o modelo do atlântico negro para identificar outras possibilidades e interpretações 

da história dos africanos e afro descendentes fora da África. Diz o autor: “As culturas do Atlântico negro 

criaram veículos de consolação através da mediação do sofrimento. Elas especificam formas estéticas e 

contra-estéticas e uma distinta dramaturgia da recordação que caracteristicamente separam a genealogia 

da geografia, e o ato de lidar com o de pertencer. Tais culturas da consolação são significativas em si 

mesmas, mas  também estão carregadas e contrapostas a uma sombra: a consciência oculta e dissidente de 
um mundo transfigurado que tem sido ritual e sistematicamente conjurado por pessoas que agem em 

conjunto e se abastecem com a energia fornecida por uma comunidade mais substantivamente 

democrática do que a raça jamais permitirá existir. Podemos encontrar prazer nesta história de resistência, 

mas, mais polemicamente, acho que deveríamos também estar preparados para lê-la política e 

filosoficamente  nos momentos em que ela incorporou e manifestou criticas ao mundo tal como ele é. As 

extraordinárias conquistas musicais do Atlântico negro exemplificam largamente este ponto.” 

(GIROY,2001,p.13) 
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contribuíram, bastante, para criar uma nova cultura musical a partir de princípios 

estéticos africanos. 

As danças, por sua vez, expressam e manifestam vivências e sentimentos dos 

indivíduos, de grupos e de coletividades. As danças estão relacionadas, principalmente, 

com festas, ciclos, devoções religiosas, compondo diferentes rituais que determinam o 

poder, a sexualidade e papeis sociais. 

 Há um forte sentido de socialização no ato de dançar, um desejo manifesto de 

dar significado a cada gesto, traduzindo desejos e vocações pessoais. No âmbito 

religioso, especificamente das práticas afro-brasileiras, há uma fusão de linguagens
41

 

entre acessórios e vestimentas com o teatro. Nos terreiros, as dançam cumprem enredos, 

histórias, acontecimentos, fatos sagrados, na maioria das vezes, repletos de moral, de 

ética, de hierarquia e de fé religiosa. 

Dessa forma, considerando as peculiaridades apresentadas pelas diversas 

nações africanas que aqui chegaram, as formas de associação cultural e artística 

constituíram vínculos de sociabilidade fundamentais para que os negros se 

reorganizassem nas diferentes situações sociais pelas quais optaram ou se viram 

submetidos. Expressões culturais tais como sambas, jongos, reisados e maracatus são 

responsáveis por veicular sentidos a vida cotidiana do escravo e ex-escravo. 

Muitos folcloristas
42

 descreveram e teceram considerações a respeito de 

algumas manifestações culturais praticadas por africanos e afro-descendentes no Brasil. 

                                                
41

 A utilização  das linguagens pelo homem, no sentido amplo, desenvolve-se do biológico para o social. 

Esse desenvolvimento aconteceu a partir da comunicação não-verbal: posturas, gestos, danças e 

expressões faciais se transformaram  até atingir a sofisticação da fala. Essas linguagens  passaram por 

formas e variações culturais, oferecendo múltiplas possibilidades de análise para o historiador social. “ 

Não é, pois, surpreendente que dançar e cantar, em suas formas mais gerais, tenham sido e continuam a 

ser, tanto nas sociedades complexas quanto nas simples, as práticas culturais mais disseminadas e 

populares” (WILLIAMS, 1992,p.91) 

 
42

 Sobre folclore e os folcloristas, diz Florestan Fernandes: “ O folclore como forma de conhecimento 

cientifico, é uma das mais audaciosas aventuras do século XIX. Ele nasceu de uma necessidade da 

filosofia positivista de Augusto Comte e do evolucionismo inglês de Darwin e Herbert Spencer, e, 

também, de uma necessidade histórica da burguesia. Pois ele se propõe um problema essencialmente 

prático: determinar o conhecimento peculiar ao povo, através dos elementos materiais que constituíam a 

sua cultura. Ou seja, o folclore propunha-se estudar os modos de ser, de pensar e de agir peculiares ao 
povo, por meio de fatos de natureza ergológica, como técnicas de trabalhar a roça, ou manipular metais, 

de transporte ou de esculpir objetos etc., e de natureza não material, como as lendas, as superstições, as 

danças, as adivinhas, os provérbios etc  [...] Daí decorreu o primeiro ponto de partida dos teóricos e 

pesquisadores do folclore: o “progresso” não se processa uniformemente na sociedade, havendo por isso 

camadas da população que não participam do desenvolvimento da mesma sociedade ou apenas o 

acompanham com retardamento evidente. E, os elementos culturais, que constituem o patrimônio cultural 

dos indivíduos a elas pertencentes, não se sintonizam dinamicamente com a cultura tomada como um 

sistema  ou como um todo orgânico e por isso deixam de refletir integralmente a evolução cultural da 

sociedade. Assim, nesse esquema puramente evolucionista e em certo sentido simples imagem do 
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O samba ganhou destaque em grande parte das observações desses autores. 

Mario de Andrade deteve-se, principalmente, no que ele denominou, “samba rural”.
43

 

Afirma o autor, que tal manifestação surgiu nos campos, lugarejos do interior do Brasil, 

e era praticada, principalmente, por escravos, homens e mulheres que dançavam e 

cantavam ao som de instrumentos de percussão.  

 

 “Reúne-se um grupo de indivíduos, na enorme maioria negros e 

seus descendentes, para dançarem o samba. Freqüentemente esse 

ajuntamento mantém uma noção de coletividade, quero dizer, forma 

realmente um grupo, um rancho, um cordão, uma associação, enfim, cuja 

entidade é definida pela escolha ou imposição dum chefe, o dono do 

samba. Este chefe é quem toma determinações gerais e manda em todos. 

Manda sem muita força, obedecido sem muita obrigação. (ANDRADE, 

1982, p. 148) 

 

Sobre a manifestação, diz Edson Carneiro: 

 

“ A roda de samba, sob uma aparência angelical, de simples 

diversão de escravos, floresceu nos campos, nas fazendas, nos lugarejos 

do interior. Um grupo de negros se reunia, formando roda, tendo apenas 

como orquestra um prato de cozinha, um ganzá ou reco-reco, às vezes 

uma viola, um bombo ou um pandeiro. Um deles solava, os demais 

                                                                                                                                          
desenvolvimento biológico, os primeiros folcloristas admitiam que o folclore abrangia tudo que 

culturalmente se explicasse como apego ao passado, as soluções costumeira e rotineiras, compreendendo 

todos os elementos que a secularização da cultura substituía por outros novos ( por exemplo: o tratamento 

de doenças por processos da medicina empírica; a explicação do mundo, a origem divina dos fenômenos 

naturais etc., que não fosse formulada por uma religião conhecida; utilização de elementos incompatíveis 

com a civilização cientifica – como o carro de boi em áreas urbanas, - ou explicações cientificas de 

qualquer ordem), e ainda os elementos característicos de estilos de vida considerados típicos, particulares 

a certos agrupamentos (técnicas especiais de plantio, de talho das arvores; processos de derrubadas com 

as queimadas, entre caboclos; trabalhos coletivos como o mutirão, e todas as técnicas empregadas no 

trabalho de produção manual etc.) (FERNANDES, 2003,pp.39-41) 
 
43 Mario de Andrade observou, ao estudar a terminologia da palavra samba,  que o termo tanto designa 

todas as danças afro-brasileiras, como cada uma delas, “ tanto se diz: “ ontem o samba esteve melhor” 

como “ o grupo associado para dançar sambas”” (ANDRADE, 1982, p. 151)  Segundo  Edson Carneiro, o 

Samba Rural, destacado por Mario de Andrade, recebeu outras denominações  como Samba, Samba de 

Roda, Corta-Jaca, Coco-de- Umbigada ou Batuque. Sendo que a umbigada também é  uma característica 

presente na samba, “no caso do samba, a umbigada é a provocação. Além disso, semba é o nome da 

umbigada em Angola e, de acordo com o testemunho de Pereira da Costa, no seu tempo era com esse 

nome de semba que os negros de Recife mencionavam a dança” (CARNEIRO, 1957, p. 77) 
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respondiam em coro. E um dos componentes do grupo dançava no meio 

do círculo, mal levantando os pés do chão, volteando sobre si mesmo, 

requebrando o corpo [...] Todos tinham a sua vez de dançar: o dançarino,  

com uma umbigada, dava seu lugar a outro. Com estas características 

podemos encontrar o samba em muitos pontos do país – inclusive no Rio 

de Janeiro, onde a palavra significa outra coisa. E sem dúvida deve ter 

influído no coco, especialmente no coco da região entre Pernambuco e 

Paraíba, o coco de bingada. E aqui mesmo, em São Paulo, o encontramos 

sob o nome de batuque, - certamente já misturado a formas não populares 

de dança. A leveza da dança, especialmente no passo chamado miudinho, 

de execução quase imperceptível, talvez tenha contribuído para a voga 

em que esteve o passo baiano no nordeste, como naqueles versos do 

bumba-meu-boi ... No caso do samba, a umbigada é a provocação. Além 

disto, semba é o nome da umbigada em Angola e, de acordo com o 

testemunho de pereira da costa, no seu tempo era com esse nome de 

semba que os negros do Recife mencionavam a dança.Samba, samba de 

roda, corta-jaca, coco de bingada, batuque, etc. – todas estas 

denominações indicam o mesmo “samba rural” que Mario de Andrade 

pode estudar em Pirapora.”  (CARNEIRO, 1957,pp.76,77) 

 

O maracatu
44

 foi outra manifestação bastante retratada pelos folcloristas. 

Segundo Edson Carneiro, o maracatu é oriundo do cortejo dos reis de congo. O autor 

estabeleceu uma relação entre congada, reis de congo, maracatu e afoxé. Diz o autor: 

 

 “em muitos pontos do país a congada não vai alem do cortejo 

dos reis do Congo. No Recife, esse cortejo chegou a atingir o brilho 

                                                
44

Segundo a enciclopédia Delta Larousse, o verbete  Maracatu significa: (s. m.) Folc. Bras. Grupo 

carnavalesco que, em Pernambuco, no Ceará, e em outros Estados nordestinos do Brasil, percorre as ruas, 

cantando e dançando, sem coreografia predeterminada, ao som de instrumentos de percussão: tambores, 

chocalhos, gonguês (agogôs). É o mais luxuoso dos conjuntos carnavalescos; leva à frente um rei e uma 

rainha, príncipes, damas, embaixadores, índios emplumados e dançarinas vestidas de baianas. Um grande 
chapéu de sol vermelho é mantido a girar sobre a cabeça do rei e da rainha, figura principal do cortejo. De 

origem negra visível, quase todos os maracatus adotam o nome de "nação", dando a entender que é um 

grupo humano homogêneo. 
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excepcional; e, na Bahia, também se apresenta ainda em boa forma. Em 

ambas as cidades desapareceram as congadas e o cortejo do rei do 

Congo, tornando-se profano, se transformou no maracatu pernambucano 

e no afoxé baiano. O maracatu exibe ainda o rei e a rainha, que ainda os 

tinha em começos deste século, prescinde deles. A dama do paço do 

maracatu tem a sua réplica masculina no balotim do afoxé. A disposição 

de marcha é a mesma – grupos separados de homens e mulheres, as 

“baianas‟, a dama do paço ou a balotim, os reis (no caso do maracatu) e a 

orquestra.”( CARNEIRO,1957, p. 82,83) 

 

Arthur Ramos, por sua vez, diz ser o maracatu uma manifestação 

essencialmente de raízes africanas e oriunda  de Pernambuco: 

 

“o maracatu é uma legítima tradição pernambucana, onde o 

motivo principal aparente consistia num desfile, numa homenagem a reis 

africanos, restos de antigas festas de coroação de reis Congos [...)” 

(RAMOS, 1942, p.89) 

 

Pereira da Costa descreveu a apresentação de uma nação de maracatu 

observada por ele, em Recife, no início do século XX:  

 

“Rompe o préstito um estandarte ladeado por archeiros, 

seguindo-se em alas dois cordões de mulheres lindamente ataviadas, com 

os seus turbantes ornados de fitas de cores variegadas, espelhinhos e 

outros enfeites, figurando-se no meio desses cordões vários personagens, 

entre os quais os que conduzem os fetiches religiosos – um galo de 

madeira, um jacaré empalhado e uma boneca de vestes brancas com 

manto azul; - e logo após, formados em linha, figuram os dignitários da 

corte, fechando o préstito o rei e a rainha. 

Estes dois personagens, ostentado as insígnias da realeza, como 

coroas, cetros e compridos mantos sustidos por caudatários, marcham sob 

uma grande umbela e guardados por archeiros. 
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No coice vêm os instrumentos: tambores, buzinas e outros de 

feição africana, que acompanham os cantos de marcha e danças diversas 

com um estrépito horrível.”  

O canto de marcha entoado por toda a comitiva com o fragoroso 

acompanhamento dos instrumentos, consta de uma toada acomodada ao 

passo, com letra de repetição constante, como se vê da seguinte, que 

consignamos como tipo de feição particular dessas toadas 

Aruenda qui tenda, tenda 

Aruenda que tenda, tenda 

Aruenda de totororó” (COSTA, 1907,  pp, 89,90,) 

 

 

2.4 MA – RA – CA – TU! 
 

 

Pesquisadores se detiveram em estudar a origem da denominação Maracatu.  

Segundo  Mario de Andrade,  o termo é proveniente de maracá, instrumento ameríndio, 

e catu,  que significa bonito. Por extensão, maracatu significaria dança bonita. José 

Ramos Tinhorão discorda da procedência. O autor estudando os maracatus 

pernambucanos, assinalá-la que na manifestação não consta a presença do instrumento 

maracá, a natureza do ritmo dos seus instrumentos musicais não oferece oportunidade à 

participação do instrumento ameríndio, pois o ritmo é mais lento e executado com 

bastante violência, “Esse modo necessariamente impetuoso de executar inutiliza 

completamente a música do maracá, cuja intensidade é reduzidíssima, comparada à dos 

zabumbas. Além disso, o maracá requer para a sua execução um andamento não muito 

vagaroso, a fim de possibilitar o equilíbrio rítmico do material contido no seu bojo e 

fazer o característico ruído.”(ANDRADE, 1982,p.34) 

Tinhorão também apurou em entrevistas com membros mais idosos do 

folguedo, que estes jamais viram o instrumento ameríndio executado na música do 

Maracatu. Para o autor, a explicação mais plausível estaria próxima das observações 

feitas por Gonçalves Fernandes que  registrou ser  o termo oriundo de maracatucá, 

expressão adotada por brincantes que a pronunciavam com o sentido de despedida 

quando terminavam suas danças em  frente a  Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Com 

o tempo, a expressão teria sido alterada para  maracatu. O autor ainda encontrou, entre 

populares da manifestação, o termo sendo usado para designar batuque, e maracatucá 
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exprimindo a ação de praticar o maracatu, tal como batucar enuncia o ato de fazer 

batuque. “se muracatucá ou maracatucá significava vamos debandar, a ação importaria 

na execução de sua música, pois o cortejo só deixa a Igreja executando as suas cantigas, 

acompanhadas do característico batuque.” (TINHORÃO, 2000,p.21) 

 

 

2.5 O MARACATU PERNAMBUCANO 
 
 

O pesquisador Renato Almeida, na obra, História da Música Brasileira, 

publicada pela primeira vem em 1942, teceu algumas considerações sobre a prática do 

maracatu no Estado de Pernambuco. Segundo o autor, o maracatu representa um cortejo 

real e  desfila nas cidades pernambucanas, principalmente, durante o carnaval, embora 

não seja única, pois o maracatu não é folguedo carnavalesco em si, antes guarda a sua 

tradicional feição religiosa. 

Diz o autor: 

 

“O caráter do maracatu é essencialmente religioso, de base 

totêmica, mesclado depois com a religião católica, através dos santos 

prediletos dos pretos: N. Sra. do Rosário e São Benedito, a quem fazem 

constantes louvações e às portas e cujas Igrejas realizam as suas funções. 

A idéia dominante, como nos Congos, é de coroar e festejar os Reis, 

lembrança das terras nativas africanas e uma velha tradição que nos o 

trouxeram os pretos da Guiné”. (ALMEIDA,1942,p.43) 

 

Pesquisadores pernambucanos, dentre eles, Leonardo Dandas, Katarina Real, 

Clarisse Maia e Peixe Guerra afirmam existirem em Pernambuco duas variedades de 

maracatu: o primeiro, conhecido como “rural” ou “baque solto” e o segundo, “nação” 

ou “baque virado”. O maracatu rural teria iniciado na Zona da Mata norte 

pernambucana, surgido entre os trabalhadores de engenho da região, no século XIX e 

XX, onde depois imigrou para o centro urbano de Recife. Essa variante de maracatu, 

segundo os autores, possui no seu cortejo os personagens: “caboclos de lança”, “porta-

estandarte”,“damas de frente”, e  uma “dama” que conduz uma boneca de pano branco. 

Ainda há o “mestre de toadas” que entoa as músicas ao acompanhamento de uma 

orquestra de percussão e sopro, também conhecida por “orquestra de baque solto”; 
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composta por tarol, (caixa), surdo, ganzá, chocalhos, porca (cuíca), zabumba, gonguê, 

clarinete, saxofone, trombone, e corneta (pistom). Presente ainda um coro feminino. A 

presença de tais instrumentos no maracatu rural proporciona um ritmo rápido, 

acelerado, se distinguindo do maracatu nação, que apresenta um ritmo mais marcado, 

lento. ( Maia, 1995; Real, 2001) 

Peixe aponta outros personagens presentes no maracatu rural, são eles: rei, 

rainha, a porta bandeira também chamada de baliza, a dama do passo, o Mateus, a 

Catirina, a burra e o caçador, as portas buquê, as baianas, a boneca Aurora, os caboclos 

de pena (que portam machado), também chamados de Tuxau ou Arreimá, carregam na 

cabeça um cocar de penas (na maioria das vezes de pavão), o vassalo ou comumente 

como é chamado “menino da Sombrinha”, e por último, os personagens principais, os 

caboclos de lança, guerreiros de ogum, formados por trabalhadores rurais, que durante a 

brincadeira trocam suas enxadas e foices por lanças feitas de madeira e adornadas com 

fitas coloridas e chapéus de palha coloridos. 

Leonardo Dantas afirma que os “caboclos de lança” são os personagens mais 

conhecidos do maracatu rural, chegando sua indumentária a pesar 25 quilos, o que lhes 

confere um aspecto de grande imponência. Personagens místicos do maracatu, os 

lanceiros representam a figura do Ogum, orixá guerreiro do candomblé. (Dantas, 1988) 

Clarisse Maia defende a idéia de que esse maracatu é uma fusão de elementos de vários 

folguedos populares existentes no interior de Pernambuco, sendo os principais: pastoril, 

baianas, cavalo-marinho, caboclinhos e folia de reis. (Maia 1995) 

O maracatu Nação também é uma manifestação em fusão com folguedos 

populares, constando de um cortejo régio que representa velhas nações africanas. Nesse 

maracatu participam entre 30 e 50 figuras. Entre elas estão o Porta-Estandarte, trajado à 

Luís XIV, que conduz o pavilhão e, ao seu lado, traz uma baliza ou um ajudante. Atrás, 

vêm as damas do paço, cinco ou dez delas, as de maior importância no bailado, e que 

carregam as Calungas. Os quatro autores supracitados são unânimes em afirmar que a 

maioria das Nações pernambucanas de maracatu possui um caráter religioso, onde a 

dança executada com as calungas é obrigatória na porta das igrejas, representando um 

"agrado" à Nossa Senhora do Rosário e a São Benedito, e quando o Maracatu visita um 

terreiro é comum homenagearem os Orixás. (Dantas, 1988; Peixe, 1980; Maia, 1995; 

Real,2001) 

Diz Clarisse Maia sobre o cortejo do maracatu Nação: 
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“[...] depois das damas do paço, segue a corte: duque, duquesa, 

príncipe, princesa e um 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, personagem 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, 

vestidos como guardas-romanos, com capacete de metal. Outros, não 

dispensam a figura do caboclo de pena, que representa o indígena 

brasileiro. A orquestra do maracatu nação é composta apenas por 

instrumentos de percussão: vários tambores grandes (zabumbas), caixas e 

taróis, ganzás e um gonguê. O mestre de toadas "puxa" os cantos e o coro 

responde. As baianas têm a responsabilidade de cantar, outras vezes, são 

os caboclos, mas todos os dançarinos também podem participar [...]” 

(Maia, 1995, pp.15,16) 

 

Segundo Guerra Peixe, o maracatu Nação também recebe a denominação de 

“baque virado” porque este termo é sinônimo de um dos "toques" característicos do 

cortejo. Os Maracatus de baque virado sempre começam em ritmo compassado, que 

depois se acelera, embora jamais alcance um andamento muito rápido. ( Guerra, 1980) 

Alguns autores afirmam que o maracatu nação é uma manifestação popular 

que tem suas origens no séc. XVII. Neste momento, foi criada a Instituição do Rei do 

Congo através da qual a Coroa Portuguesa „autorizava‟ os negros, escravos ou libertos, 

a elegerem seus reis e rainhas. A cerimônia de coroação acontecia no dia de Nossa 

Senhora do Rosário dos Homens Pretos em frente às igrejas, sendo presidida por um 

pároco indicado pela coroa. O maracatu era então designado como Nação
45

, isso porque 

a escolha dos reis era feita de acordo com as diferentes etnias africanas trazidas ao 

Brasil. (Tinhorão, 1997; Souza, 2002; Lara, 2001) 

                                                
45

 As nações segundo Stuart Hall não são apenas entidades políticas soberanas, mas comunidades 

imaginadas, “ tal qual ocorre comumente às comunidades transnacionais, a família ampliada – como rede 

e local da memória – constitui o canal crucial entre os dois lugares [...] aquilo que poderíamos denominar  

“identificação associativa” com as culturas de origem permanece forte, mesmo na segunda ou terceira 

geração, embora os locais de origem não sejam mais a única fonte de identificação” (HALL,2003,p.26) 
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Ainda considera Peixe, vir a denominação nação com o  desaparecimento da 

instituição do Rei do Congo e a decadência do auto dos Congos. 

 

Possivelmente, o desaparecimento da instituição do Rei do 

Congo e a decadência do auto dos Congos levaram os reis a preencher os 

claros de seus cortejos com os membros das nações. E o aproveitamento 

das nações é que, então, teria induzido os populares recifenses a chamar 

o Maracatu de "nação". – vocábulos que ainda hoje são empregados no 

mesmo sentido, ao mencionar o séquito.(PEIXE, 1980,p.32) 

 

Segundo Dantas, preservando a denominação de nação, os maracatus 

continuaram  a desfilar pelas ruas do Recife nos dias de carnaval ou nos meses que 

antecedem a grande festa. Denominando-se de Nação do Elefante (1800), Nação da 

Estrela Brilhante (1910), Nação do Leão Coroado (1863), Nação da Cabinda, Nação da 

Estrela Brilhante  (1953) e Nação Indiano (1949). 

Guerra salienta que, no final do século XIX, os maracatus de Pernambuco 

apresentavam-se em outras ocasiões que não, apenas,  dias festivos e carnaval. Os 

maracatus “antigos”, como denomina o autor, se apresentavam bem organizados e em 

número avultado. Seus personagens mais destacados recebiam o tratamento de Dom, 

Majestade, Excelência, Senhora e assim por diante. Conclui o autor que tal tratamento é 

oriundo do Auto dos Congos.  

No começo do século XX, os maracatus pernambucanos além de  receberam a 

denominação “nação”, passaram a ser chamados também  de “Centro”, maracatu do 

Centro Leão Coroado, maracatu do Centro Oriente Grande, Centro Oriente Pequeno, 

Centro Lagartixa, Centro Cabinda Nova, Centro Diamante, Centro Dois de Ouro, 

Centro Elefante, Centro Estrela Brilhante, Centro Porto Rico “ o povo, porém 

simplificava  o tratamento,  O Elefante, que era outra agremiação senão o Maracatu 

Centro Elefante: o coroado; a lagartixa” (PEIXE,1980,p.20) 

Podemos pensar que esses traços totêmicos apresentados nos maracatus 

pernambucanos se assemelham muito com os ranchos tratados por Pereira da Costa. 

Esses traços totêmicos  condizem com o imaginário de determinados povos africanos 

que vieram para o Brasil. Como afirma Pereira da Costa 
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“ O agrupamento dos ranchos  tem muita semelhança com a 

organização familiar dos totens. O sócio do rancho se diz membro do 

rancho do cavalo, da barata, do galo, da mesma forma que, entre os 

Ewes, o indivíduo pertence ao clã do Elo-dó (crocodilo), do Kpo-dó 

(leopardo), etc. O totem é venerado entre os povos totêmicos da mesma 

forma que o animal ou planta, símbolo do rancho merece uma distinção 

especial. Isso é a sobrevivência da idéia de parentesco e proteção entre o 

animal-totem e os membros do clã. Ainda nas danças, essa comparação 

pode ser facilmente observada. As dança dos ranchos teriam sua origem 

nas cerimônias propiciatórias africanas, intimamente ligadas ao 

totemismo: danças cíclicas, ritos de puberdade, cerimônias de caça etc.” 

(PEREIRA, 1907, p. 107) 

 

Afirma Guerra Peixe que, por volta de 1910, tomavam parte do maracatu de 

baque virado, além da tradicional corte, uma, duas ou três bonecas, dependendo do 

grupo – totens, porta-estandarte, corneteiro, balizas, batuqueiro, caboclos, baianas, 

vultos trajados a maneira de militares, “ conduzindo peças de artilharia, construídas de 

madeira”, e outros personagens. 

Diz ainda o autor, “se no século XIX os membros dos grupos respeitavam-se 

mutuamente, agora algumas sociedades tornavam-se entidades rivais, grandes 

concorrentes ao aplauso do público carnavalesco” (PEIXE,1980,p.21). Eram freqüentes 

competições que geraram violentas rixas, muitas delas de fatais conseqüências, 

participando dos conflitos os afamados capoeiras.
46

  Era raro o ano em que não havia 

                                                
46

  Sobre a capoeira discorre  Edson Carneiro: “ Também se deve ao angola a capoeira. Menos 

generalizada do que o samba, simples jogo de destreza na África, tornou-se aqui, nas cidades, a arma de 

defesa do angola – do afilhado do senhor, do  negro de sinhá, do liberto. Esta diversão de Angola parece 

ter sido a mais fértil de todas as diversões que devemos ao negro. A capoeira trouxe consigo,  como jogo 

auxiliar, o batuque ou pernada, deu nascimento ao passo ou frevo e contribuiu para o maravacho di 

Amapá. Floresceu principalmente no Rio de Janeiro, na Bahia e no Recife. Foi o instrumento que garantiu 

a sobrevivência ao liberto. Todos conhecem o tipo clássico do capoeira, lenço ao pescoço, chapéu de 

banda, faca a cintura[ ...] Era temido no Rio de Janeiro e no  Recife, e apenas respeitado na Bahia. 

Quando os capoeiras se reuniam para uma demonstração amistosa, formavam roda, com orquestra de 
pandeiro, berimbau e ganzá, faziam a volta ao circulo, aos pares, a vadiagem. Havia, então, uma exibição 

de estrema agilidade – rabos d‟arraia, aus, balões, rasteiras [...] diante da polícia, porém, esqueciam as 

regras do jogo, a lealdade que caracterizava a capoeira, e atacavam por todos os modos e maneiras, a faca 

e a cacete ,e em geral conseguiam por em fuga os saldados. E foram os valentões do tempo. Muito cedo 

começou a repressão a capoeira, no Rio de Janeiro, que se intensificou mais ainda no século passado, com 

portarias da regência e com dispositivos especiais do Código Penal da República. Perseguidos, caçados a 

tiro nas ruas, morrendo a míngua nas prisões, os capoeiras desertaram a cena.” (CARNEIRO, 1957, 

pp.74-79) Para uma melhor compreensão sobre a capoeira no Brasil ver: SOARES, Carlos Eugenio. A 

Capoeira Escrava e outras tradições rebeldes no Rio de Janeiro. Campinas, Editora d aUnicamp, 2002. 
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confusão nos desfiles de maracatu no carnaval pernambucano, muitas vezes a polícia 

tinha que intervir pra acalmar os ânimos dos participantes mais exaltados. 

A partir da segunda metade do século XX, segundo o pesquisador, houve um 

declínio da manifestação, não participando da manifestação, somente, negros, mas 

também mestiços e brancos, “ e não é difícil encontrar-se uma pessoa branca ocupando 

o lugar que conviria à negra, como o exemplo por nós observado num Maracatu, onde 

uma  mulher branca fazia as vezes de rei, substituindo àquele a quem a tradição 

conferiria direitos monárquicos.”(PEIXE, 1980,p.21) 

Os maracatus antigos tratados por Guerra Peixe, no decorrer do século XX, 

foram perdendo as características principais e acrescentando outras, por exemplo, no 

seu conjunto musical, desenvolveu uma orquestra própria, com a mudança de 

instrumento de percussão  e o acréscimo de alguns de sopro; as melodias, por sua vez, 

não trazem mais palavras em línguas africanas, “ apesar  dos fragmentos de toadas dos 

Maracatus antigos aproveitados em alguns cânticos” (PEIXE, 1980,p.21). Essa variante 

da manifestação é denominada pelos populares de Maracatu-de-orquestra ou Maracatu-

de-trombone, ou raramente, Maracatu Moderno. 

Afirma Peixe, que os maracatus antigos que tiveram sua fundação no final do 

século XIX e início do XX  recebiam também a denominação Nagô, e era constituído, 

na maioria, por iniciados nos Xangôs;  já aqueles que participavam dos Maracatu-de-

orquestra “tende para o Catimbó, culto popular de características eminentemente 

nacionais”.  Nos cânticos do maracatu- de- orquestra é  freqüente ocorrer referências a 

vocábulos como aldeia, caboclo, jurema e outros, acusando a preferência religiosa de 

seus participantes. 

 

 

2.6 O MARACATU CEARENSE 

 

 

Na ocasião de uma entrevista, Raimundo Alves Feitosa, com 93 anos de idade 

e a saúde debilitada por uma trombose, se esforçou para reconstituir uma história da 

qual foi o principal personagem. Com a memória falha, confundiu datas, esqueceu 

nomes. Aposentado, recebia uma pensão de 70 reais e vivia com as sobrinhas e outros 
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familiares em uma pequena casa na periferia de Fortaleza, no bairro Vila União. 

Católico, devoto de Nossa Senhora do Rosário, Raimundo Feitosa sempre foi, acima de 

tudo, um folião. Virou noites seguidas para cair no batuque. Solteiro convicto, “rapaz 

velho” , como ele próprio se definiu, foi abandonado pela noiva às vésperas do 

casamento e nunca mais se envolveu com alguém. Casou com o maracatu, paixão à qual 

dedicou o resto de sua vida. Na casinha da Vila União, quase nada lembrava o passado 

de Raimundo  Alves Feitosa. Nenhuma fantasia antiga, nenhum troféu, nenhum recorte 

de jornal. 

Conta, Raimundo Alves Feitosa, conhecido mais como Boca Aberta, apelido 

dado por seu pai, devido ao fato de quando criança ficar muitas vezes, “parado, só de 

boca aberta”, que por volta dos anos trinta, foi convidado por seu patrão para conhecer 

Pernambuco, depois de muito relutar, acabou aceitando, “Meu patrão foi embora pra 

Pernambuco com a família toda. Ele pelejou para me levar junto e no começo eu não 

queria. Ele dizia: "Seu Mundico, vamos comigo embora pra Pernambuco". É que ele me 

chamava assim, de Mundico. Eu até disse pra ele que não podia, que o meu lugar era 

aqui, com minha mãe. Meus irmãos. Então, meu patrão foi embora e eu fiquei. Meu 

patrão foi embora pra pernambuco com a família toda.” 

Lembra ele que foi de navio não se recorda quando, acha que foi em 1930 ou 

1932. Chegando em Recife se encantou pela animação do lugar, as pessoas cantando e 

dançando no meio da rua. Passou  três ano por lá, acompanhou três carnavais seguidos, 

“ tinha blocos, clubes, frevos e macumba. Esse último aí, a macumba, é o maracatu. Foi 

de quem eu me engracei mais. Acompanhava os blocos de sete horas da manhã até o 

final da tarde. Depois eu ia pra casa, jantava e esperava o maracatu passar. Aí caía na 

dança até as quatro horas da madrugada. Ia pra casa, tomava banho e voltava pra festa.” 

Quando perguntado sobre a criação do maracatu Az de Ouro, em 1936, diz: “ 

logo que voltei. Um dia, era perto do carnaval, saí do trabalho e vi as orquestras 

tocando. Estava com dois amigos que tinham ido comigo tomar umas cachaças. Eu 

disse pra eles: "negrada, eu queria fazer um bloco aqui em Fortaleza, mas tinha que ser 

um bloco bonito, uma coisa que eu vi lá em Pernambuco e gostei muito". Eles aí 

perguntavam que tipo de bloco era. Eu respondi: Ma – ra – ca – tu! Eles nem sabiam o 

que era isso.” 

Afirmou Boca Aberta, que, inicialmente, o Az de Ouro era formado apenas por 

amigos, no primeiro ano em torno de 42 pessoas, no ano seguinte 80, e no terceiro em 

torno de 500. Participou durante 13 anos, juntamente, com seus seis irmãos, até ficar 
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impossibilitado devido a problemas de saúde, “Nunca mais eu vi o maracatu. Mesmo 

porque não tenho mais vista pra isso. Pra mim ficou tudo escuro. Outro dia um senhor 

da prefeitura me chamou pra ir ver o maracatu no carnaval e eu não fui. Não fui e nem 

vou mais. Não tenho mais saúde. Não vou, Se tivesse vista, eu ia.” (O Povo, 13 maio. 

1995) 

O Maracatu cearense é diferente do pernambucano em vários aspectos. De 

início, o maracatu cearense apresentava-se durante as  festas religiosas ligadas a igreja 

Católica, e, atualmente, sua manifestação se dá  principalmente no período do Carnaval.  

Os personagens são diferentes. O cearense conta com o balaieiro, os pretos velhos e 

uma maior representatividade da ala dos índios; ainda, no maracatu pernambucano há 

várias calungas (bonecas pretas), enquanto que no cearense há apenas uma, levada por 

uma negra do cordão, especialmente, designada à essa missão. Além disso, sempre 

houve, no Ceará, a tradição de todos os brincantes, com exceção dos índios, pintarem o 

rosto com tinta preta brilhante.
47

 No Maracatu pernambucano, os brincantes não pintam 

os rostos. Quanto à musicalidade, o ritmo e os instrumentos utilizados são diferentes. O 

ritmo do maracatu cearense é mais lento, cadenciado, dolente e solene. O maracatu 

pernambucano é mais acelerado, usando a caixa com esteira, com ritmos característicos: 

baque virado e baque solto.   

O compositor e músico, Calé Alencar, defende ser o maracatu fortalezense 

originário da  coroações de Reis do Congo, acontecidas a partir do século XVIII nas 

                                                
47 Uma das singularidades apresentadas no maracatu fortalezense é a  prática dos participantes  pintarem o 

rosto de preto. Tal ato despertou a atenção e a discussão de vários pesquisadores sobre o assunto. A 
presença do falso negrume nos maracatus fortalezenses sempre intrigou os pesquisadores nos seus 

estudos.  A antropóloga, Ana Claudia Rodrigues Silva na   dissertação intitulada, “Vamos maracutá!!!! 

Um estudo sobre os maracatus cearenses”, buscou entender  por que os brincantes do maracatu cearense 

pintam o rosto de preto. Para responder a essa questão a autora remeteu-se a Raimundo Feitosa, que numa  

entrevista concedida a um jornal local afirmou que no seu maracatu os brincantes pintavam o rosto para 

que ficassem “bem pretos” conforme aqueles que tinha visto em Pernambuco, “pois no Ceará não tem 

preto”. Claudia Rodrigues analisou o comentário feito por Raimundo Feitosa como sendo fruto de uma 

ideologia do “branqueamento”,  que surgiu no Brasil após a década de 20 do século passado, e pregava a 

mestiçagem da população, “ nessa mistura o negro teria desaparecido do Ceará”. Defende ela que apesar 

da manifestação ter uma forte presença na cidade, principalmente, durante o carnaval, sofre muita 

discriminação por parte da “elite”, que entende que ser negro é ter a pele escura. “ Para a elite dominante 
do Ceará, ser negro é “ter pele escura”. Assim o maracatu, ou as pessoas que fazem o folguedo, não são 

consideradas negras, por isso pintam o rosto de preto.” (SILVA,2004, p. 78) Entende a autora que a 

ideologia do branqueamento foi absorvido por grande parte dos participantes dos maracatus de Fortaleza. 

O fato de pintarem o rosto de preto reforça a idéia de não existirem negros no Estado. Mas observa 

também, que o fato de ser coroada uma rainha negra, sendo ela negra ou não, trás a representação  de 

negros no Ceará. Segundo a autora a identidade afro está presente não apenas no enredo da manifestação 

que apresenta aspectos de  uma cultura africana e descendente, mas também nos brincantes que 

independentes de se auto afirmarem negros ou não, possuem no mínimo uma identificação com a cultura 

negra, que as fazem escolher o maracatu para brincar o carnaval 
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igrejas de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos espalhadas por Fortaleza e 

cidades interioranas como Sobral, Icó, Aracati e Crato. 

Numa entrevista realizada pela jornalista Aurora Miranda Leão, e publicada no 

site Aurora do Cinema, diz o Músico: 

Bem, o maracatu é uma expressão cultural do Nordeste do Brasil 

que tem uma relação cultural com a nossa afrodescendência e, depois de 

passar um período dentro das festas do ciclo do Natal, migrou para o 

carnaval, sendo hoje uma das expressões mais importantes do ciclo 

carnavalesco no Nordeste. Podemos dizer que a origem são as coroações 

de Reis do Congo que aconteciam nas igrejas de Nossa Senhora do 

Rosário dos Homens Pretos. Então, havia em vários lugares do Brasil, 

não só no Nordeste, as coroações que já aconteciam em Portugal no 

século XVI. Os negros trouxeram esse costume para o Brasil e os povos 

africanos aqui deram seqüência às coroações de reis do congo, que eram 

momentos de confraternização e de convivência social, cultural, musical, 

no dia da eleição da diretoria das irmandades de Nossa Senhora do 

Rosário. E aí havia uma grande festa: a coroação do Rei e da Rainha... 

Como havia um cortejo pelas ruas, isso acabou originando tanto o 

reisado, como a gente conhece o reisado de Congo, como também os 

maracatus que desfilam no carnaval. Por exemplo, o afoxé baiano, que 

tem essa relação muito estreita com o cortejo, tem a mesma origem. E 

podemos dizer que existem pelo menos três tipos: o maracatu em 

Pernambucano com dois tipos: a versão urbana, com uma música de 

sotaque de baque virado, e o maracatu rural, com uma característica mais 

indígena, de baque solto. E tem o maracatu cearense, uma expressão 

cultural muito própria do povo do Ceará, sobretudo da cidade de 

Fortaleza, e daqui ele influenciou algumas cidades do interior como 

Itapipoca, Uruburetama, Aquiraz... mas como expressão cultural 

cearense, ele é baseado na capital. A partir de 1937, com o maracatu Áz 

de Ouro, nós verificamos a introdução no desfile carnavalesco e até hoje 

vamos completar 71 anos no carnaval de rua. Antes disso, os grupos 

desfilavam de forma espontânea pelas ruas da cidade durante o carnaval. 

E, mais atrás, tínhamos o maracatu no ciclo das festas natalinas, como eu 
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falei, de onde foram excluídos, e foram encontrar abrigo no carnaval.” 

(http://www.auroradecinema.com.br; s.d) 

Também, numa entrevista publicada no jornal Diário do Nordeste, de 25 de 

março de 1998, o pesquisador Eduardo Campos afirmou  ter sido o maracatu cearense 

originado  à partir do ritual de Coroação dos Reis do Congo realizado pela Irmandade 

de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos da Capital (representante fortalezense 

da irmandade do Rosário dos negros). 

Como Eduardo Campos, alguns pesquisadores dentre eles, Tinhorão, Ascenço 

Ferreira, Mario de Andrade, Guerra Peixe, Teo Brandão, Pereira da Costa, dentre 

outros, afirmam ser o cortejo do maracatu reminiscência das festas e danças que se 

realizavam por ocasião do coroamento dos reis do Congo. 

O fato é que antes do Raimundo Alves Feitosa desfilar com seu maracatu Az 

de ouro, em 1937, pelas ruas da cidade de Fortaleza, Gustavo Barroso já fazia referência 

da manifestação em 1917. O autor observou que no maracatu fortalezense praticado  no 

inicio do século XX, todos os figurantes se apresentavam vestidos “de negras, de saia e 

cabeção, à maneira baiana, mas com altos cocares de penas de ema à cabeça”. O cortejo 

era formado por duas filas de brincantes que eram conduzidos por um tocador de ganzá 

ou maracá de folha de Flandres. 

As representações tecidas pelo autor apresentam um forte teor de 

estranhamento frente à manifestação “ao chiado do instrumento bárbaro, o maracatu 

atravessa as ruas, impenetrável e triste, dançando arrastadamente, cantando em voz 

cavernosa versos curtos sem significação uns, outros cuja significação se perdeu com o 

tempo, quase todos eivados de expressões africanas adulteradas pela senzala, misturadas 

a palavras portuguesas”. (BARROSO,1988,p.13) 

“Qual a sorte sobre a terra 

De quem teve de nascer?” 

O coro selvagem soluçava, ferindo o solo com as pontas das 

lanças: 

http://www.auroradecinema.com.br/
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“Morrer! Morrer!” 

O guia do maracatu, saltando meio acurvado e agitando o 

maracá, pergunta: 

“Fausta, Fausta, cadê Mariana?” 

O coro, lúgubre, responde: 

Mariana! Mariana! 

Torna o tocador, em voz soturna: 

“Que negra safada só é Mariana!” 

As duas filas replicam: 

“Amarra a saia com jitirana!”(BARROSO,1988p.17) 

 

Afirma o autor, que os manifestantes seguiam em cortejo pelas ruas da cidade 

de Fortaleza, e vez por outra, paravam diante das residências familiares, e após 

receberem determinadas quantias, organizavam-se numa roda e executavam uma dança  

“no mesmo compasso musical, plangente, langoroso, hierático, africano” 

(BARROSO,1988,p.18) 

 

Teia, teia, teia de engomar 

Vira de banda, torna a revirar. 

Teia, teia, teia do mar 

Nossa rainha para coroar. (BARROSO,1988,p.45) 
 

 

João Nogueira, contemporâneo de Barroso, também fez algumas observações 

sobre a prática do maracatu fortalezense do final do XIX e início do XX. Diz o autor 

que a manifestação era formada apenas por homens, que saiam trajados de saias brancas 

e cabeções de renda, trazendo o corpo e o rosto pintados de negro. “ á simples vista 

pareciam africanos. Não dançavam. Andavam lentamente, pelas ruas. Assim vimos 

passar, algumas vezes, estes precursores das famosas Marretas. Acompanhados de reco-

recos e de maracás, cantavam: “Aruenda tenda cadê ioiô. A nossa rainha já se coroou.” 

(NOGUEIRA,1981,p. 43) 

Provavelmente, o maracatu cearense tenha se originado dessas coroações de 

Reis que aconteciam na Província desde o século XIX. De fato, o maracatu é um ritual, 

que consta de um cortejo com músicas e danças que precede a coroação de uma rainha 

negra. Os registros mais antigos da manifestação apontam a ocorrência dos desfiles no 
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período denominado “ciclo natalino”, nas festas da Nossa Senhora do Rosário e de 

Corpus Christi, onde não eram bem aceitos.  

Esses maracatus antigos recebiam a denominação de bairros e ruas da cidade 

de Fortaleza, do Outeiro; do Beco da Apertada Hora; do Morro do Moinho; da rua de 

São Cosme e do Manoel Conrado. A partir de 1937, com o desfile de estréia do 

maracatu Az de Ouro, o maracatu cearense passou a assumir a formação de um bloco 

carnavalesco e a desfilar durante os carnavais, como ocorre até hoje.  
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                                     CAPÍTULO III 

 

 FESTAS POPULARES: CARNAVAIS DE RUA: “VIVA O 

ZÉ  PEREIRA”. LIMÃO DE CHEIRO, CONFETE E 

SERPENTINA   

 

 

Ainda é cedo, amor 

Mal começaste a conhecer a vida 
Já anuncias a hora de partida 

Sem saber mesmo o rumo que irás tomar 

Preste atenção, querida 

Embora eu saiba que estás resolvida 
Em cada esquina cai um pouco a tua 

vida 

Em pouco tempo não serás mais o que és 

Ouça-me bem, amor 

Preste atenção, o mundo é um moinho 
Vai triturar teus sonhos, tão mesquinho. 

Vai reduzir as ilusões a pó 

Preste atenção, querida 

De cada amor tu herdarás só o cinismo 
Quando notares estás à beira do abismo 

Abismo que cavaste com os teus pés 

(Cartola. O Mundo é um Moinho) 
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3.1 Outros Carnavais  

 

O carnaval
48

 e suas formas constituem um campo profícuo de estudo da criação 

popular.
49

 Pesquisadores cada vez mais se detém nessa prática como um rico ambiente 

                                                
48 A origem do carnaval é um tanto desconhecida, mas é um tema bastante discutido. Os gregos o 

celebram desde o ano 1100 a.c. O carnaval  estava relacionado com a adoração de Isis (a deusa da 

maternidade e da fertilidade na mitologia egpicia), como também, com a bacanalia, a Lupercalia e a 

Saturnais romanas. A bacanalia era a festividade que gregos e romanos celebravam para render 

homenagens a Baco e a Dionisio. A Lupercalia, por sua vez,  era a festividade celebrada a cada ano, no 

dia 15 de fevereiro, em homenagem ao deus Pan, o Fauno, como o chamavam os romanos. As Saturnais 

romanas eram as festividades celebradas pelos antigos romanos para render homenagens  ao Deus 

Saturno, no dia 17 de dezembro. Desta forma, o carnaval tem sua origem em épocas antigas, quando se 

destacava por  suas danças alegres, suas mascaras, e sobre sua notável  libertinagem. Atenas celebrava 

durante três dias a chegada da primavera. Se bebia vinho em  abundância, e os gregos  proclamavam sua 

alegria de viver. Uma procissão atravessava a cidade carregando Dionisio, deus do vinho, em um carro 
em forma de barco. Esse carro em Roma foi chamado de  “carrus navalis” que logo se transformou em 

“carnaval”. O carnaval foi introduzido na Europa pelos romanos. Na idade média, o carnaval romano se 

podia ver guerras de confetes, carros alegóricos, carreras  de cavalos, e muitas outras manifestações 

enriquecidas com iluminações de velas. Alguns atos de violência , que faziam parte do ritual, foram sendo 

eliminados gradativamente, e a libertinagem foi aos poucos substituída pelo gosto de sensações macabras 

e lúgubres. No renascimento se viu nascer os bailes de mascarados, introduzidos pelo papa Paulo II. No 

século XIX, a celebração do carnaval consistia em mostrar um toque  artístico, caracterizado pelos bailes 

e desfiles de carros alegóricos. As características violentas  e libertinas foram se perdendo. Mas, ainda no 

século XX, encontrava-se nos carnavais de Niza, Venecia e Munich.  Ver: (QUEIROZ, 1987) 
49

 49 Segundo Raymond Williams  o conceito de cultura popular arrasta uma forte conotação essencialista 

que é necessário ver logo de entrada. Pois a concepção predominante é aquela que pensa o popular como 

um sujeito homogêneo definido algumas vezes em termos positivos, e outras em termos negativos como 

subproduto da manipulação. O que subjaz a essa oscilação é a obstinada persistência da idéia romântica 

que associa o popular ao autentico, de tal forma que o popular não teria outro estatuto senão o de puro ou 

de degradado, do puro em constante perigo de contaminação, do genuíno, que só pode conservar-se 

protegendo-o, separando-o, isolando-o. Diz o autor:  “A preocupação em conservar as tradições e as 

culturas populares, a extrema sacralização da idéia de cultura (ou de uma ideologia cultural), que se 

acompanha de uma empresa de despolitização – quase sempre objeto de uma outra política -, revelam 
uma vontade de ir ao encontro das hierarquias e das identificações ligadas à qualificação de popular. É em 

nome de uma objetividade que se pratica hoje até nas praças fortes do saber e pensamento que parecemos 

caminhar no sentido de um descentramento não apenas individual, pessoal, mas também conceptual. 

Trata-se aqui de uma nova estratégia do saber e do poder, de ir buscar  num passado perdido uma nova 

fonte,  de voltar-se para formulas superadas a fim de dar vida, como dizem alguns, a uma cultura falida? 

Ou trata-se, para além do poder e do saber, de fazer face e dar prosseguimento a uma mesma e única 

interrogação? Estaremos no fim de uma questão que não cessou e não cessa de colocar? [...] Popular, 

segundo o sentido comum do termo, tem também um lado anódino, engraçado: designa uma proeza um 

pouco séria. A façanha pode ser passageira ou então durar, institui-se. Fala-se então de uma classe: pois 

esse popular, que pode ser rejeitado –em relação a uma ordem estabelecida clássica – ou, á força de 

sucesso, ingressar na classe, na ordem ou, por seu sucesso, sair de uma ordem, ser colocado (ou 
classificado) fora de categoria e adquirir, assim, caracteres de independência que bem depressa  se 

aparentam aos de uma rejeição. Ser deixado a sua própria conta, fora de circuito, desprezado, eis o que, 

então, passa a constituir suas características. A palavra é um reativo que, uma vez pronunciado, age sobre, 

dentro, fora, exatamente como o produto introduzido numa solução provoca nela uma reação [...] Pensar o 

popular seria não mais estudá-lo apenas como elemento histórico de uma hierarquia, mas pensá-lo 

igualmente em sua relação com o povo de que ele procede. Desse povo utilizado pelas ideologias, desse 

povo, conceito de todas as utopias, a atualidade poderia se aperceber e se restaurar como imediata 

comunidade (não mais relegada e perpetuamente afastada, difenciada). O homem inteiro, aquele cuja 

razão é reunida ou reconciliada, é talvez o homem pertencente a uma comunidade, o homem de uma 
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de entendimento da cultura da praça pública, do humor popular em toda riqueza de suas 

manifestações. O mundo infinito das formas e práticas do carnaval contrapõem  à 

cultura oficial, ao tom sério, normativo e disciplinado. Dentro dessa diversidade, essas 

formas e manifestações – as festas públicas carnavalescas possuem uma unidade de 

estilo e constituem a riqueza do espírito do cômico popular. 

Diz Da Matta a respeito do carnaval: 

 

“ O carnaval se situa numa escala cronológica cíclica, que 

independe de datas fixas. O tempo do carnaval é marcado pelo 

relacionamento entre Deus e os homens, tendo, por isso mesmo, um 

sentido universalista e transcendente. Assim, o começo do carnaval 

perde-se no tempo – estando ligado a toda a humanidade, do mesmo 

modo que pensar no tempo do carnaval é pensar em termos de categorias 

abrangentes como o pecado, a morte, a salvação, a mortificação da carne, 

o sexo e o seu abuso ou continência. Exatamente  por ser definido como 

um tempo de licença e abuso, o carnaval conduz de modo aberto à 

focalização de valores que não são somente brasileiros, mas cristãos. A 

cronologia do carnaval é, assim, uma cronologia cósmica, diretamente 

relacionada à divindade e a ações que levam à conjunção ou disjunção 

com os deuses.”( DA MATTA, 1997, pp. 54,55) 

 

Um dos principais aspectos presentes no carnaval é o riso. O caráter do riso diz 

respeito a totalidade do processo vital, nascimento e renovação. O riso apresenta um 

forte valor de concepção do mundo, é uma das importantes formas pelas quais o 

indivíduo se comunica com mundo, na sua totalidade; é perceber o mundo de forma 

diferente, porém não menos importante que o sério. Deve-se considerá-lo da mesma 

forma que o sério. Através do riso pode-se ter acesso a aspectos extremamente 

relevantes  do mundo. Diz Bergson: 

 

                                                                                                                                          
comunidade, de um povo  [...]Tratar-se-ia de não mais forçar a idéia de povo a entrar numa categoria, mas 

de considerar a própria força, que desenraiza, arrasta e move o espírito. Restituir,  pois, popular e povo  a 

uma dinâmica e não mais segundo um determinismo  político; caminhar para uma unidade, e não mais 

para um universalismo de autoridade; para uma unidade que se instauraria por si mesma, com 

naturalidade, espontaneamente, após esse desvio histórico que a teria contrariado, mas também 

provocado” (WILLIAMS,1992,pp.03-217)  
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“ Passemos a sociedade. Vivendo nela, vivendo por ela, não 

podemos abster-nos de tratá-la como um ser vivo. Risível será, portanto, 

uma imagem que nos sugira a idéia de uma sociedade fantasiada e, por 

assim dizer, de uma mascarada social. Ora, essa idéia se forma logo que 

percebemos o que há de inerte, de pronto, de confeccionado enfim, na 

superfície da sociedade viva. É rigidez outra vez, e que destoa da 

flexibilidade interior da vida. O lado cerimonioso da vida social deverá, 

pois, conter uma comicidade latente, que só precisara de uma 

oportunidade para vir a luz. Pode-se dizer que as cerimônias estão para o 

corpo social como o traje está para o corpo individual: sua gravidade se 

deve ao fato de se identificarem, para nós, com o objeto sério ao qual o 

uso as vincula, e perdem essa gravidade assim que nossa imaginação as 

isola dele. Desse modo, para que uma cerimônia se torne cômica, basta 

que nossa atenção se concentre no que ela tem de cerimonioso, e que 

desprezemos sua matéria, para só pensarmos em sua forma.” 

(BERGSON, 2004,p.33) 

 

Ao riso, em meados do século XVII, era concebido como um aspecto negativo. 

Ele não podia ser uma forma universal de concepção do mundo. Não podia ser 

concebido na sua totalidade, mas apenas parcialmente. Podia referir-se, somente, a 

certos fenômenos, e mesmo assim parcialmente – a  fenômenos de caráter negativo. 

Tudo aquilo que fosse tido como essencial e importante não podia apresentar o caráter 

cômico. A história e os grandes homens que a representavam não podiam ser cômicos. 

O cômico era específico e restrito, dominava apenas o âmbito dos vícios dos indivíduos 

e das sociedades; a linguagem do riso não podia expressar a verdade sobre o mundo e o 

homem. O riso era um divertimento passageiro, ao riso era atribuído um lugar menor 

que descrevia, apenas, a vida de indivíduos inferiores e corrompidos. 

(BAKHTIN,1999,p. 67) 

Entretanto, o riso apresenta um papel primordial na sociedade e na vida dos 

indivíduos, principalmente, no âmbito da sociabilidade daquelas pessoas tidas como 

populares.  O riso nos festejos ocupa um lugar privilegiado, é responsável por 

desempenhar um papel, de maior ou menor relevância, organizando o lado público e 

popular da festa. Nos festejos se rir com alegria, proporcionando uma projeção de 

renascimento. 
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O aspecto cômico da festa tende a representar um futuro próspero, com 

abundância material, igualdade e liberdade para todos os envolvidos. O riso festivo é 

acima de tudo popular e rejuvenescedor, olha para o futuro, e encara o passado e o 

presente como alternâncias. Opõem-se a imobilidade e a imutabilidade conservadora e  

estabelece ênfase na alternância e na renovação em todos os planos. 

 

“ o “baixo” material e corporal, assim como todo o sistema das 

degradações, inversões e travestis, adquiria uma relação sensível com o 

tempo e com as mudanças sociais e históricas. Um dos elementos 

obrigatórios da festa popular era a fantasia, isto é,  a renovação das 

vestimentas e da personagem social. Outro elemento de grande 

importância era a permutação do superior e do inferior hierárquicos. O 

bufão era sagrado rei; durante a festa dos loucos, procedia-se à eleição de 

um abade, de um bispo e de um arcebispo para rir, e nas igrejas sob 

autoridade direta do papa, de um papa para rir.” (BAKHTIN,1999,p.70) 

 

O riso se distancia  da concepção e do culto do mundo oficiais, formando um 

lugar não-oficial. Os festejos praticados durante a idade média na Europa ocidental 

apresentavam além do caráter oficial, religioso e político, também um segundo aspecto 

popular, carnavalesco e público, onde o riso e o baixo material e corporal eram 

princípios organizadores. 

O riso é tão importante quanto a seriedade na concepção do mundo, ele é um 

princípio que alcança uma grande extensão do universo. É um segmento da verdade, 

uma verdade que se diz sobre o mundo e sobre o homem, uma verdade universal. É, de 

fato, o principal aspecto festivo, é de, certa maneira, a segunda revelação do mundo. 

O riso duela com o medo – o medo da morte, do divino, o medo moral, 

sagrado, o medo da opressão. Na maioria das vezes, nessas batalhas, sai vencedor. Ao 

derrotar esses medos, permite a iluminação da consciência do homem, mostrando-lhe 

novos horizontes. Essa vitória por mais que seja efêmera, passageira, trás forças para a 

formação de uma consciência consistente que o  prepara  para o futuro. 

(BAKHTIN,1999) 

O riso está presente durante os três dias de carnaval na cidade de Fortaleza. 

Nesse período, as ruas se transformam num espaço múltiplo. A folia mistura-se com 

práticas de trabalho e religião. O riso segue de mãos dadas com o tempo sagrado e o 
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profano
50

. Ali se encontram formas fundamentais de expressão da sensação popular do 

mundo.
51

 Não há distinção entre atores e expectadores, esses últimos não apenas 

assistem ao carnaval, eles também o vivem.  

A rua é o local por excelência do carnaval. É o local próprio do ritual. A rua é 

pública em oposição a privacidade da casa. A rua é o espaço do público – praças e 

avenidas são  pontos de encontro da população 

Pensar a rua significa pensar imprevistos, acidentes, paixões, vontades, desejos, 

movimento, novidade, ação.  Desta forma, os grupos sociais que ocupam a rua não 

estabelecem relações fixas, associações rígidas formadas pelo parentesco e relações de 

sangue; as relações são transitórias e vulneráveis. Na rua, não existe uma hierarquia 

fixa, desse modo é preciso estar atento a tudo e a todos. O espaço da rua é o engano, a 

decepção e a astúcia. Um traço distintivo do domínio da rua é a pouca falta de controle 

nas relações sociais, o que implica menos intimidade e maior distância social. A rua é 

como diz Roberto da Matta “o local público, controlada pelo governo ou pelo destino, 

essas forças impessoais sobre as quais nosso controle é mínimo” (DAMATTA 1997,p. 

93) 

  

                                                
50 O tempo para o homem religioso não é nem homogêneo nem continuo. Há intervalos de tempos, por 

um lado o tempo sagrado; por outro lado, o tempo profano. Esses dois tempos apresentam uma certa 

continuidade onde é possível o homem religioso passar da duração temporal ordinária para o tempo 

sagrado. Diz Mircea Eliade a respeito da questão: “ Surpreende-nos em primeiro lugar uma diferença 

essencial entre essas duas qualidade de tempo: o tempo sagrado é por sua própria natureza reversível, no 

sentido em que é, propriamente falando, um tempo mítico primordial tornado presente. Toda festa 

religiosa, todo tempo litúrgico, representa a reatualização de um evento sagrado que teve lugar num 

passado mítico, “nos primórdios”. Participar religiosamente de uma festa implica a saída da duração 

temporal “ordinária” e a reintegração no tempo mítico reatualizado pela própria festa. Por conseqüência, 

o tempo sagrado é indefinidamente recuperável, indefinidamente repetível. De certo ponto de vista, 

poder-se-ia dizer que o tempo sagrado não “flui”, que não constitui uma “duração” irreversível. É um 

tempo ontológico por excelência, “parmenidiniano”; mantém-se sempre igual a si mesmo, não muda nem 
se esgota. A cada festa periódica reencontra-se o mesmo tempo sagrado – aquele que se manifesta na 

festa do ano  precedente ou na festa de há um século: é o tempo criado e santificado pelos deuses por 

ocasião de sua gesta, que são justamente reatualizadas pela festa. E outra palavras, reencontra-se na festa 

a primeira aparição do tempo sagrado. Pois esse tempo sagrado no qual se desenrola a festa não existia 

antes das gestas divinas comemoradas pela festa. Ao criarem as diferentes realidades que constituem hoje 

o mundo, os Deuses fundaram igualmente o tempo sagrado, visto que o tempo contemporâneo de uma 

criação era necessariamente santificado pela presença e atividades divinas.” (ELIADE,1991,p.64) 
51

 O carnaval e a festa podem ser entendidos como uma complexa organização com significados, social, 

político, religioso e simbólico bem definidos; representando o momento de descanso e alegrias; onde é 

permitido a seus atores partilharem sentimentos individuais e coletivos. Suscitados por valores e normas 

da vida coletiva. É através da festa e do carnaval que os indivíduos alimentam forças para suportar os 

conflitos corriqueiros do dia a dia, estabelecendo igualmente laços de solidariedades e especificidades 

entre si. (Priore,2000) 
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Os festejos do carnaval, com toda a sua riqueza de formas e manifestações 

ocupam um lugar muito importante na vida do homem popular. Todos esses espetáculos 

organizados a maneira cômica se distinguem bastante em relação às formas  do culto  e 

às cerimônias oficiais sérias da Igreja ou do Estado. Durante o período carnavalesco, o 

homem popular vivencia outra dimensão de experiências, cria uma espécie de dualidade 

do mundo, a comicidade paralela ao oficial, ao sério. Seu sentido modifica-se, 

aprofunda-se. Transforma-se em formas fundamentais de expressão e transmissão da 

sensação  popular do mundo, da cultura popular. 

O carnaval possui um caráter universal, pleno. Não tem nenhuma fronteira 

espacial ou temporal. Durante o período de festas, só se vive de acordo com as suas leis, 

ou seja, as leis da liberdade. O carnaval possui um caráter peculiar do mundo, um estado 

universal: transformação, renovação e liberdade, dos quais todos participam. Essa é a 

principal essência da manifestação, e aqueles que participam as sentem com toda 

intensidade. (BAKHTIN,1999) 

Dessa forma, o carnaval não é apenas uma forma artística, um espetáculo, mas 

uma forma real da própria vida, que não apenas representa, antes, pelo contrário, se 

vive. “durante o carnaval é a própria vida que representa e interpreta ( sem cenários, 

sem palco, sem atores, sem espectadores, ou seja, sem os atributos específicos de todo 

espetáculo teatral)  uma outra forma livre de sua realização, isto é, o seu próprio 

renascimento e renovação sobre melhores princípios. Aqui a forma efetiva da vida á ao 

mesmo tempo sua forma ideal ressuscitada.”(BAKHTIN,1999,p.07) 

Durante o carnaval, é a própria vida que representa, e essa representação se 

transforma em vida real. Essa particularidade é a essência do carnaval, sua natureza, seu 

modo particular de existência. Nessa circunstância, o carnaval converte-se na segunda 

vida do povo, no qual faz parte o reino do possível, do utópico, da universalidade, 

liberdade e abundância. A festividade carnavalesca é o triunfo da liberdade temporária 

da ideologia dominante, das hierarquias do sistema constituído, privilégios e regras. É a 

marcação de um tempo, mas um tempo de alternâncias e renovações. Fazendo um 

contraponto com o tempo da permanência, da perpetuação, do perfeito e completo. 

No festejo carnavalesco popular, a finalidade é a consagração da igualdade, 

onde reina uma forma de contato livre e familiar entre os indivíduos normalmente 

afastados no dia a dia pelas barreiras da condição, emprego, classe, gênero, idade e 

etnia. Nesse período festivo, o indivíduo sente-se mais próximo de seus semelhantes.  O 
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homem vive concretamente, estabelece uma relação mais cordial com o outro. 

Experimenta no outro um contato vivo, material e sensível. 

Stuart Hall interpretando a respeito da presença do popular no carnaval 

segundo as concepções  de  Bakhtin Afirma:  

 

 “ na verdade, o que é surpreendente e original a respeito do 

carnavalesco de Bakhtin enquanto metáfora da transformação  cultural e 

simbólica  é que esta não é simplesmente uma metáfora de inversão  - 

que coloca o baixo no lugar do alto, preservando a estrutura binária de 

divisão entre os mesmos. No carnaval de Bakhitin, é precisamente a 

pureza dessa distinção binária que é transgredida. O baixo invade o alto, 

ofuscando a imposição da ordem hierárquica; criando não simplesmente 

o triunfo de uma estética sobre a outra, mas aquelas formas impuras e 

híbridas do grotesco; revelando a interdependência do baixo com o alto e 

vice-versa, a cultural, a reversibilidade das formas, símbolos, linguagens 

e significados culturais; expondo o exercício arbitrário do poder cultural, 

da simplificação e da exclusão, que são os mecanismos pelos quais se 

funda a construção de cada limite, tradição ou formação canônica, e o 

funcionamento de cada princípio hierárquico da clausura cultural.” 

(HALL,2003, p. 226.) 

 

Para Stuart Hall, a dinâmica da transformação encontra-se  no centro do estudo 

da cultura popular. A transformação é o processo pelo qual algumas formas e práticas 

culturais são expulsas do centro da vida popular, para que outras tomem seu lugar. A 

transformação implica num longo processo de moralização das classes menos 

favorecidas, “de desmoralização dos pobres e de reeducação do povo. A Cultura popular 

é o terreno onde as transformações acontecem. (HALL,2003) 

Ao se estudar a cultura popular, deve-se sempre atentar para o duplo 

movimento de conter e resistir. Não existe uma cultura popular íntegra, autônoma e 

autêntica, localizada fora do campo de força das relações de poder e de dominação 

culturais. Sendo assim, o estudo da cultura popular oscila entre dois pólos: da 

autonomia ou do enclausuramento.  

As pessoas comuns não são manipuláveis como querem alguns, elas são 

perfeitamente capazes de reconhecerem suas realidades, formas de organização, 
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reconstruções e remodelamentos sociais. As pessoas não são meras telas em branco, 

pois elas retrabalham e reelaboram as contradições internas dos sentimentos e 

percepções das classes dominantes, encontrando espaços de reconhecimento naqueles 

que respondem seus anseios. Diz Hall: 

 

“ há uma luta contínua e necessariamente irregular e desigual, 

por parte da cultura dominante, no sentido de desorganizar e reorganizar 

constantemente a cultura popular; para cercá-la e confinar suas definições 

e formas dentro de uma gama mais abrangente de formas dominantes. Há 

pontos de resistência e também de superação. Esta é a dialética da luta 

cultural. Na atualidade, essa luta é contínua e ocorre nas linhas 

complexas da resistência e da aceitação, da recusa e da capitulação, que 

transformam o campo da cultura em uma espécie de campo de batalha 

permanente, onde não se obtêm vitórias definitivas, mas onde há sempre 

posições estratégicas a serem conquistadas ou perdidas.” (HALL, 

2003,p.255) 

 

É importante pensar mais profundamente a respeito da complexidade das 

relações culturais, suas realidades, sobre o poder cultural e a natureza de sua 

implantação.  As pessoas respondem com experiências e atitudes as formas de cultura 

popular comercial disponibilizada de maneira a não reduzi-la e nem a trivializá-la. 

As formas culturais não são nem inteiras e nem coerentes, muito menos 

corrompidas ou inteiramente autênticas, elas são bem contraditórias. Segundo Stuart 

Hall, o princípio estrutural do popular são as tensões e oposições entre aquilo que 

pertence ao domínio da elite, e a cultura periférica. Essa oposição é que estrutura o 

domínio da categoria do popular e do não-popular. Diz Hall: 

 

 “ o princípio estruturador  não consiste  dos conteúdos de cada 

categoria – os quais, se alterarão  de uma época a outra. Mas consiste das 

forças e relações que sustentam  a distinção e a diferença; em linhas 

gerais, entre aquilo que, em qualquer época, conta com uma atividade ou 

forma cultural da elite e o que não conta (...)” (HALL, 2003,p. 257) 
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Para Hall, a definição menos problemática para o termo popular, é aquela que 

considera, em qualquer época, as formas e atividades cujas bases se situam nas 

condições sociais e materiais de classes específicas; que se manifestam nas práticas e 

tradições populares. O essencial na definição do termo “cultura popular” não é outra 

coisa se não perceber as relações que colocam a “cultura popular” em uma contínua 

tensão com a cultura dominante, considerando o domínio das formas e atividades 

culturais com um campo sempre variável. 

Afirma Hall, que a tradição é um elemento vital da cultura, sendo que ela não 

tem nada a ver com a simples sobrevivência das velhas formas. Está muito mais 

associada às formas de relacionamentos e articulação de determinados elementos.  

 

 “ os elementos da “tradição” não só podem ser organizados para 

se articular a diferentes práticas e posições e adquirir um novo 

significado e relevância. Com freqüência, também, a luta cultural surge 

mais  intensamente naquele ponto onde tradições distintas e antagônicas 

se encontram ou se cruzam. Elas procuram destacar uma forma cultural 

de sua inserção em uma tradição conferindo-lhe uma nova ressonância ou 

valência cultural.” (HALL, 2003, p.260) 

 

As tradições não se fixam universalmente numa única classe. As culturas 

concebidas como formas de luta constantemente se entrecruzam. 

 

“Isso nos alerta contra as abordagens auto-suficientes da cultura 

popular que, valorizando a tradição pela tradição,e tratando-a de uma 

maneira não histórica, analisam as formas culturais populares como se 

estas contivessem, desde o momento de sua origem, um significado ou 

valor fixo e inalterado. A relação entre a posição histórica e o valor 

estético é uma questão difícil e importante na cultura popular. Mas a 

tentativa de elaborar uma estética popular universal, fundada no 

momento de origem das formas e práticas culturais, é quase sempre 

profundamente equivocada.”( HALL, 2003,p.261) 
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3.2  ENTRUDO E PAPANGUS  

 

Um dos festejos populares bastante presente, no final do século XIX e início do 

XX, na cidade de Fortaleza, era o Entrudo. Conumente, nessa festividade, comia-se e 

bebia-se em excesso, usava-se máscaras, insultava-se o próximo – sujava-o com limões, 

laranjas ou ovos; danças e cantos de músicas com duplo sentido político e sexual 

também eram muito comuns. A prática dessa manifestação dava-se, principalmente, 

durante o período de carnaval 

Nessas brincadeiras, havia também extrapolações dos padrões aceitáveis, tais 

como o uso de limão-de-cheiro com outros líquidos, tinturas para manchar as roupas, 

água com odores desagradáveis ou mesmo pimenta, com o objetivo de atingir os olhos 

dos transeuntes. Nem todos aceitavam a natureza da brincadeira e do riso, muitos 

partiam para briga. 

As primeiras referências à prática do Entrudo, na cidade de Fortaleza, datam  

aos anos 1830, e estão presentes nas observações feitas por cronistas que nem sempre 

faziam comentários apreciativos da manifestação. O memorialista João Brígido 

escreveu sobre o entrudo: “ sublevação,a licença, na sua mais alta expressão, o desaforo 

e a porcaria triunfal ... uma gargalhada horrenda ao bom senso, uma deposição na praça 

pública da gravidade humana”(BRÍGIDO,1900, pp. 334-336). 

João Nogueira, no seu livro de memórias, nos fala das práticas carnavalescas 

realizadas na cidade de Fortaleza, durante o século XIX e início do XX. O autor teceu 

observações sobre o entrudo praticado ainda em meados do XIX. Traz um caso curioso 

de um individuo chamado Ferreira Boticário, que nos anos 1830, tinha o hábito de 

molhar quem passasse em frente de sua casa, depois se punha a rir. Se, por acaso,  

algum insultado se mostrasse indignado com tal ato, então era agarrado e trazido até 

uma tina cheia de água para receber o “batismo”. Depois de inteiramente ensopado  o 

indivíduo recebia umas pancadinhas na cabeça em sinal de “ está batizado”. 

(NOGUEIRA, 1981,p.31) 

Salienta Nogueira que tal prática não se limitava, apenas, em jogar água nos 

transeuntes com cuias, canecos e “seringas” de longo alcance, mas também alvaiade, 

pós de sapato, zarcão e farinha de trigo em pó ou em papa. Ainda invadiam os 

domicílios familiares, e nem os doentes eram poupados, a estes que os não podiam 
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molhar, pintavam as faces com zarcão e manchavam roupas e redes com os pós negros. 

(NOGUEIRA, 1981) 

A partir de 1870, a prática foi ficando menos agressiva. Os brincantes passaram 

a usar, em vez de bacias d‟água e de batismos,  laranjinhas de borracha ou de cera 

contendo água de cheiro; e, em seguida,  substituíram estes por confetes, serpentinas e 

os lança-perfumes. 

O periódico,
 52

 A República, da edição de 15 de janeiro de 1898, setencia: 

 

Diversas pessoas têm vindo ao nosso escritório  pedir-nos para 

reclamarmos do ilustre Sr. Dr Chefe de polícia enérgicas providências 

contra essa brincadeira pouco delicada e altamente prejudicial a saúde. O 

Entrudo que outrora consistia em inofensivos gracejos e inocentes logros 

com que os nossos maiores costumavam celebrar a vinda do deus da 

gargalhada durante os três dias consagrados às estonteantes diabreiras 

carnavalescas, degenerou, entre nós, em verdadeiras chuvas artificiais 

contra as quais não há telhados possíveis. 

Os tais foliões pensam que entrudar é encharcar, é ensopar com 

água a alguém, e, nesse pressuposto, invadem as casas particulares e vão 

molhando, a torto e a direito, as pessoas que encontram, sem perguntar 

que idade tem, nem se podem ou não ser molhadas, quando não vão 

esperar os transeuntes incauto para atirar-lhe em cheio nas costas ou nos 

peitos, uma descomunal laranjinha, fatalmente, o gérmen de uma 

moléstia incurável. 

O entrudo, de maneira por que é compreendido e praticado no Ceará, 

torna-se uma brincadeira por demais inconveniente e fatal que deve ser a 

todo custo proibida. (A República, 15,01,1898)  

 

 Essa forma de brincar o carnaval, originária da tradição portuguesa e 

introduzida no Brasil desde os tempos coloniais, que se diferenciava de outras formas 

                                                
52 Os periódicos cearenses trazem no seu bojo um vasto campo de informações, ideologias e comentários 

cotidianos. Tornando-se, dessa forma, numa fonte preciosa para o desenvolvimento de uma pesquisa 

histórica. Neles é possível acompanhar os festejos e comemorações  que aconteceram na cidade de 

Fortaleza, as práticas populares e os lazeres cotidianos da população local.  
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européias, como, por exemplo, a de Veneza,
53

com o tempo foi sendo considerada não 

muito civilizada.  

No carnaval cearense, do final do século XIX e início do século XX, também 

estão presentes os Papangus.  Grupos de brincantes que usavam máscaras. Segundo 

Caterine Oliveira, os papangus saíam as ruas nos três dias de carnaval vestidos de 

camisolões ou dominós- espécie de batina com capuz, ornamentada de guizos  e de 

muitas cores – “ que, além de oferecerem o total disfarce, haviam para todos os gostos e 

bolsas... desde os mais caros – de veludo, seda, velbutina..., até os mais simples, de 

chita, alugados a preços módicos.” Brincavam  isolados ou em grupos, “ a dizer graças e 

a perguntar em voz de falsete: “Você me conhece?””(OLIVEIRA,1997,p.35) 

Gustavo Barroso fez algumas considerações sobre o papangu de Zé Viana:  

“todos os anos enfia umas calças brancas nas longas pernas, mete-se numa sobrecasaca, 

põe à cabeça um capacete colonial de cortiça, prega na cara umas suíças louras, agarra 

um nível de engenheiro e anda pelas calçadas a fingir que está tomando medidas para o 

encanamento do gás, soltando pilhérias apimentadas” (BARROSO,1989,p.15) 

É ainda um memorialista cearense, chamado Soriano Aderaldo, quem nos fala  

da prática dos “papamgus” carnavalescos. “Mas o nosso carnaval não se resumia 

somente aos desfiles de blocos, escolas, cordões, maracatus e veículos motorizados. Um 

grupo de anônimos, os chamados sujos, papangus, como meu pai denominava, dava um 

colorido especial” (ADERALDO,1990,p.18)  

Comumente, os papangus criticavam os costumes e as  autoridades, mesmo 

sofrendo um rígido controle por parte dos poderes constituídos. Os brincantes não 

podiam usar fardas nem hábitos religiosos, mas tinham a liberdade de fazer pilherias 

sobre temas diversos.  

 

                                                
53. Segundo Peter Burke, antes do século XVI, o carnaval praticado em Veneza não se distinguia daqueles 

praticados em outras cidades Italianas, como Florença, Roma ou Nápoles. Havia um grande consumo de  

comidas e bebidas,  o direito de usar máscaras, o direito de insultar o vizinho impunemente, sujá-lo com 
ovos, limões, laranjas e de cantar músicas  que traziam temas sexuais ou políticos. A partir do século 

XVI, há iniciativas deliberadas  de tornar o carnaval mais decoroso. Importantes mudanças se fizeram 

presentes nesse momento, mudanças  que tinham haver com a comercialização do evento. Cada vez mais 

turistas se dirigiam a  Veneza  para acompanhar o carnaval, e o carnaval se tornou, cada vez mais, um 

espetáculo. Os turistas se interessavam  pelos festivais, e os venezianos possibilitavam sua participação, 

quando não, sua presença como observadores. Esse grande fluxo de turistas a Veneza, a partir do século 

XVI,  transformou o carnaval veneziano em  verdadeiros espetáculos, tornando-o  mais profissional e 

mais comercial. Ver BURKE,Peter. O carnaval de Veneza. In: Carnavais e outras frestas: Ensaios de 

História Social da Cultura. Org. Maria Clementina Pereira Cunha. São Paulo, UNICAMP,2202 
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“Dá para recordar o Domingos, bodegueiro da rua do Imperador, 

famoso por sua placa afixada ao lado da porta do seu estabelecimento, 

com os dizeres: Relação dos Velhacos, tendo abaixo os nomes de todos 

os que não pagavam as contas. Certo ano ele desfilou montado num 

jumento com volante, direção de carro, pedais e aceleradores. Foi um 

ruidoso sucesso no corso, essa presença do Domingos. A memória me 

traz também um outro folião, um papangu. Ele desfilou com enorme 

barriga de grávida, com uma placa e os dizeres: „Meu Destino é Pecar‟... 

Era uma alusão ao romance que o jornal Unitário publicava em capítulos, 

diariamente, na primeira página, de autoria de Suzana Flag. Muitos anos 

depois eu soube que era pseudônimo de Nelson 

Rodrigues.”(ADERALDO,1990,p.21) 

 

Os papangus como o Entrudo sofreram duras críticas de parte da sociedade 

fortalezense da época, fazendo-se necessário as autoridades locais normalizar e 

regularizar a manifestação. Constou nos jornais de fevereiro de 1866, as seguintes 

instruções recomendads pelo chefe de polícia, Antonio J B de Nazareth 

 

Permitido o divertimento de mascarados durante os três dias do 

carnaval, que são 11,12 e 13 do corrente mez, quer em bailes públicos ou 

particulares. Nenhum mascarado poderá fazer alusão em seus vestidos ao 

estado sacerdotal ou a qualquer corporação religiosa, civil ou militar, e de 

modo algum offenderá à moral e os bons costumes. 

Nenhum mascarado poderá atirar nas ruas, nas casas ou em 

qualquer pessoa objecto algum, e muito menos água com ou sem cheiro, 

nem pegar os que andarem nas ruas, principalmente sendo homens do 

campo, escravos ou fâmulos. 

Nenhum mascarado poderá trazer arma alguma prohibida, seja 

cortante, perfurante ou seja contundente. 

[...] 

Nos bailes públicos são prohibidos as danças indecentes e 

instrumentos capazes de produzir desastres; como o mascarado ter 

ingresso nos camarotes, sem permissão das pessoas ou famílias que os 

ocuparem. 
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[...] 

Se porém o mascarado commeter qualquer delicto ou infringir 

seus deveres, as autoridades policiais poderão arrancar-lhe a mascara 

immediatamente, e os soldados ou qualquer pessoa do povo prendel-o e 

levar a pessoa da autoridade que procederá como por justo arrancando-

lhe ou não a mascara. (Secretaria de polícia do Ceará, 1° de fevereiro de 

1866. Apud: Oliveira, 1997,pp.38,39) 

 

O entrudo brasileiro consistia numa  festividade dionisíaca popular, e pouco a 

pouco as classes altas começaram a participar dela. A partir do século XX, o carnaval 

começou a perder suas características e se converteu num espetáculo. Foi nesse 

momento, que apareceu com o nome de Zé-Pereira.
54

 A manifestação se caracterizou 

pelo desfile de homens, que batiam com força e estrondo nos tambores e bombos que 

traziam sobre os ventres. Essa manifestação se originou em Portugal, mas logo se 

adaptou ao carnaval brasileiro, passando a ser praticada tanto pelos grandes clubes 

quanto pelos cordões populares.  

A pesquisadora Monica Rector distinguiu duas versões para o carnaval 

brasileiro: a dionisíaca, que se assemelha com o entrudo; e a apolínea, que busca se 

distingui da dionisíaca, atentando para uma maior “harmonia”. A versão dionisíaca se 

baseia  na independência e liberdade total do folião para cantar, bailar, libertar-se 

sexualmente através das fantasia, e dos movimentos da dança. A versão apolínea se 

                                                
54 Foi por volta de 1852, que  um sapateiro português chamado José Nogueira Parede criou  um 
personagem chamado Zé Pereira e desfilava nas ruas do Rio de Janeiro no período de carnaval. A 

manifestação vinha acompanhada de um pequeno grupo de participantes que dançavam ao som de 

bombos e tambores. Segundo o pesquisador Mario Melo a denominação vem de José Pereira de Andrade, 

um homem de Pernambuco que popularizou o carnaval pernambucano com esse nome. Segundo Maria 

Clementina Pereira da Cunha: “ [ ...] ela teria sido introduzida no Rio de Janeiro em 1852 por um 

sapateiro português, estabelecido à rua de São José, de nome José Nogueira de Azevedo Parede, saudoso 

das suas tradições de sua terra natal associada ao período do entrudo carnavalesco. Juntamente com 

alguns patrícios, com fantasias improvisadas e tambores alugados, ele teria inaugurado esta forma de 

brincadeira que adquiriu rapidamente uma grande difusão no carnaval carioca. Como em Portugal, ela 

constituía uma das faces do entrudo – e nela estão presentes vários elementos que integram as suas 

práticas tradicionais: o ritmo (que, por vezes, animava as danças de avulsos mascarados – posto que, lá e 
cá, a festa era entendida antes de tudo como uma oportunidade individual de, sob o anonimato da 

máscara, proferir injúrias e chistes, além de praticar outras formas de desforra ou ridicularização como 

molhar outrem em plena rua); o deboche dirigido às classes superiores (no vestuário francamente alusivo 

aos signos da hierarquia social ou no volume “senhorial” das barrigas postiças que integravam suas 

fantasias); a pilhéria direta e a alusão pessoal, presentes nos dizeres pregados aos chapéus,e outros 

elementos tradicionais do entrudo.”(CUNHA,2002,p.35) 
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baseia nas associações organizadas para preparar  e realizar um espetáculo.(RECTOR, 

1975) 

Ambas as versões sobrevivem atualmente no carnaval brasileiro, e com 

freqüência se inter-relacionam. Essas versões se ligam, respectivamente, com o período 

colonial e imperial e também se conectam diretamente  com a estrutura  social: uma 

com os ricos e outra com os pobres. Porém todos se divertem, e tem a mesma 

necessidade de libertar seus instintos, chegando a uma catarse que acalme seus anseios e 

frustrações da vida cotidiana.  Essa catarse leva o folião a um equilíbrio social e 

simbólico. Este equilíbrio representa a transição do proibido e do 

permitido.(RECTOR,1975) 

 

3.3 Bailar, dançar e brincar 

 

 

Nos embalos carnavalescos, os cordões e blocos destacaram-se na sua 

composição social e lúdica na sociedade brasileira. Durante a primeira metade do século 

XX,  os cordões e blocos eram grupos de foliões que saíam as ruas cantando, dançando 

e brincando. Semelhante aos entrudos portugueses era raro nesses eventos a 

manifestação não terminar em desentendimentos. 

Os blocos assim como os cordões mais antigos se diferem dos ranchos não 

apenas na sua organização e apresentação, mas também nos seus trajes que não 

apresentavam muito luxo. Nos blocos,  havia uma característica peculiar nos seus trajes, 

cada componente  se vestia segundo sua condição financeira.  

Em sua obra, “A Subversão pelo Riso, ensaio sobre o carnaval carioca da 

Belle Epoque ao tempo de Vargas”, Raquel Soihet destacou alguns aspectos do carnaval 

carioca, principalmente, ranchos e cordões. Salientou a autora que os cordões, 

praticados na cidade do Rio de Janeiro, eram manifestações muito divertidas que 

aconteciam durante os três dias de carnaval. O público que atraía a brincadeira era 

muito vasto e variado: homens, mulheres, jovens, idosos, ricos e pobres. Segundo 

Sohiet os cordões eram oriundos dos afoxés e cucumbis do Império – cortejos 

simbólicos, que mais tarde foram incorporados aos festejos do culto negro de N.S. do 

Rosário. Uma característica peculiar da brincadeira eram as músicas que traziam versos 

em banto e português.(SOIHET, 1998) 
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Esses cordões eram formados, sobretudo, por grupos de pessoas que usavam 

máscaras 
55

. Na frente da manifestação, conduzindo os demais ia o mestre, portando um 

apto, que ao toque do instrumento todos obedeciam. Havia também uma orquestra 

formada por instrumentos de percussão. Os principais eram os reco-recos, cuícas e  

adufes. No embalo de chulas aceleradas e marchas lentas e ritmadas, os foliões 

atravessavam as ruas  nos dias e  noites de carnaval. 

O cordões como as demais práticas populares foram muito criticados pelos 

cronistas, que qualificavam a manifestação como sendo “horríveis”, “fétidos”, 

“bárbaros”, “barulhentos” e “violentos”, responsáveis por passar  uma imagem de algo 

selvagem e boçal ao carnaval carioca. 

Raquel Soihet percebeu, nos jornais e revistas da época, uma forte ojeriza dos 

cronistas a essas instituições. Fazia-se uma forte campanha quanto a  presença da 

população menos abastadas ao carnaval carioca, qualificando essa parcela da sociedade 

de selvagens e bárbaros, “herança de cabindas e botocudos, responsáveis pelo 

obscurantismo e  estagnação que urgia eliminar da sociedade carioca.” (SOIHET,1998,p 

34)  

Paralelamente a campanha ideológica, acontecia a repressão. Cabia ao poder 

policial, a todo momento, exigir  a licença dos cordões. No caso de não a  possuírem, 

era efetuada a prisão imediata de seus componentes. Mesmo apresentado a licença, 

todos deveriam passar por uma severa revista, e não apresentando porte de armas -  

presos, processados e enviados à detenção. Ao sinal de qualquer distúrbio, a licença 

seria imediatamente caçados e detidos os “desordeiros” para serem processados. 

Havia uma especial preocupação em reprimir essas manifestações de 

preponderância popular. Entretanto, aqueles que compunham os préstitos, o corso ou 

participavam dos bailes não passavam por exigência do tipo exposto acima. Embora os 

préstitos sofressem vigilância policial, por conta das críticas políticas apresentados nas 

                                                
55

 Entende-se como o ato de mascarar-se  os disfarces, travestimentos e fantasias, mas é bem o contrário; 

isso é aplicar sobre o verdadeiro rosto que não engana. Diz Zumthor: “ além e aquém do vestuário, é 

efetivamente todo o exterior de um ser que afeta, às vezes, a transformação: a cerimônia sim, mas 

também rosto, estatura, atitudes. Geralmente, essa metamorfose é resultado de  uma ação mágica [...]é 
raro que tais disfarces constituam simples ornamentos pitorescos da narrativa [...] independente de seu 

aspecto anedótico, sugerem ao mesmo tempo a ambigüidade da palavra profética e de seu portador, e a 

irrealidade das aparências, que ela controla e dissolve. Todo disfarce preenche, assim, normalmente, uma  

função narrativa forte e assume valores de alguma maneira importantes para a axiologia geral da narrativa 

[...] o disfarce figura na narrativa o motivo do mundo ao revés, confirmação o contrário da validade de 

uma ordem [...] o disfarce introduz uma tensão carnavalesca [...] o aspecto transgressivo da máscara 

constitui o elemento dinâmico, pesa sobre as relações narrativas que exige, de uma maneira ou de outra, 

restabelecimento [...] (ZUMTHOR, 2004, pp.13,14) 
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suas músicas, as medidas não eram as mesmas, nem os seus integrantes denominados de 

“desordeiros”.(SOIHET,1998) 

Mas, o desejo que as manifestações populares desaparecessem do carnaval de 

rua do Rio de Janeiro e de outras cidades brasileiras  não se  concretizou. No caso dos 

cordões cariocas, tudo leva a crer que passaram a se denominar clubes, configurando, 

dessa forma, uma estratégia de sobrevivência. Soihet encontrou numa edição de 

fevereiro de 1906, na Gazeta de Notícias, referências ao fato de que os cordões 

passaram a se denominar grupos, adotando alguns a denominação “clubes”, mais 

elegantes e mais em harmonia com uma cidade que se remodelava. (SOIHET,1998) 

 Já Os Ranchos eram grupos apoiados pelo governo, e participavam de 

concursos. Sua música característica era a “marcha rancho”. Um ritmo mais lento que o 

samba, porém, mas acentuado. Originalmente, os ranchos se associavam as festividades 

cristãs, porém sem perder seu lado totêmico, o qual  se observa nas flores que davam 

seu nome: Rosedá, Cravinas, Magnólias. Perderam logo sua religiosidade  e se 

aproximaram mais do paganismo do carnaval. Os ranchos se formam a partir de famílias 

que trabalhavam com plantas. Cantavam e tocavam castanholas e panderos. O rancho 

utiliza castanholas, panderos, flautas, violões e cavaquinho. (RECTOR, 1975) 

A medida  que cresceram as escolas de samba no Rio de Janeiro, declinaram 

os ranchos. A partir dos anos sessenta, as escolas de samba tem sido a atração principal 

do carnaval carioca, isso ocorreu, segundo o autor, dentre outros motivos, pelo fato dos 

desfiles dos ranchos serem um pouco tristes e nostálgicos. (RECTOR, 1975) 

 

 

3.4  Grandes Sociedades/Corso: Foliões, Confetes e Serpentinas  

 

 

As grandes sociedades, por sua vez, surgiram por volta de 1850. Essas 

associações foram formadas por setores emergentes da sociedade que organizavam 

desfiles na época do carnaval. Estavam representados pela burguesia comercial e pela 

nascente classe média. Reuniam-se em clubes,  onde concedia-se aos associados não 

apenas brincar o carnaval, mas manter laços de sociabilidade, discutir política, com 

opiniões muitas vezes expressas nos desfiles, nas alegorias dos carros. 
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Segundo Tinhorão, faziam parte dessas sociedades carnavalescas: 

comerciantes endinheirados, profissionais liberais e burocratas que começaram a se 

reunir em clubes. Essas pequenas sociedades formadas por burgueses locais procuravam 

reproduzir os círculos sociais da alta sociedade. Os mais jovens juntavam-se aos mais 

velhos para aderir ao modelo dos clubes masculinos de inspiração inglesa. O grande 

diferencial dessas sociedades quanto as fórmulas inglesas, estava na prática do carnaval. 

Diz o autor: “[...] e aqui residiria sua originalidade – não se restringindo  apenas às 

práticas do modelo importado, que era o da boa conversa e das discussões políticas 

entre iguais, dentro do melhor espírito vindo das soldalitas romana, mas para participar 

do carnaval.”(TINHORÃO,2000,p.102) 

Rachel Soihet destaca o importante papel que teve as  grandes sociedades 

carnavalescas nos desfiles de rua, em fins do Império, na cidade do Rio de Janeiro. A 

autora utilizou como fonte principal na sua pesquisa os periódicos de época. Tais 

sociedades surgiram na década de 1850, prevalecendo no gosto público por longo 

tempo. (SOIHET,1998) 

Esses desfiles aconteciam no terceiro dia de carnaval, sendo formado de carros 

alegóricos com mulheres seminuas e carros de crítica política. Participavam dessas 

sociedades, principalmente, setores intelectualizados. Alcançando grande popularidade  

em fins do império devido as críticas que dirigiam ao governo imperial e á escravidão. 

Essas sociedades nada tinham de populares. Pregavam o liberalismo, de tom positivista, 

tão comum a intelectualidade da época. Esses desfiles ainda eram utilizados como 

veículo de disseminação da civilização e do progresso, que geralmente, implicava na 

rejeição das práticas populares. ( SOIHET,1998) 

Essas associações buscaram implantar um carnaval de estilo europeu  

pretensamente “civilizados” , se opunham não apenas aos grupos elitizados da “alta 

sociedade”, mas também a diversos estratos da população. 

A aparição dessas sociedades carnavalescas se dar por todo o  Brasil a partir da 

segunda metade do século XIX. Vinham contrapor as pretensões aristocráticas  das 

primeiras sociedades criadas pela elite. São dessa época as sociedades: “ no Rio de 

Janeiro, ao  Congresso das Sumidades Carnavalescas formado em 1854 se seguiria em 

1855, a Sociedade de Música  Euterpe Comercial, transformada em Clube  Tenentes do 

Diabo em 1867; em Santos, à Sociedade Carnavalesca Santista, de 1857, a rapaziada do 

Club XV em 1863; em campos, à Sociedade Congresso Carnavalescos, de 1858, o Club 

Zenith Carnavalesco em 1869; na  hoje Florianópolis, à Sociedade Carnavalesca 
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Desterrence, de 1860, a Sociedade Carnavalesca Tenentes do Diabo em 1864; Em 

Salvador, ao elegante Bando Anunciador dos festejos do Carnaval, de 1870,  O clube 

Carnavalesco Cruz Vermelha, “dos moços do Club Caixeiral”, de 

1884”(TINHORÃO,2000,p.103)  

As grandes sociedades carnavalescas fazem sua aparição no carnaval 

fortalezense a partir das últimas duas décadas do século XIX. A primeira Sociedade 

carnavalesca de Fortaleza denominou-se Cavaleiros do Prazer. Posteriormente outras 

sociedades apareceram, foram elas: Cavaleiros da Época, Legião dos Únicos, Dragões 

de Averno e Conspiradores Infernais. 

No ano de 1889, o periódico Pedro II descreveu o trajeto a ser seguido pela 

Sociedade Conspiradores Infernais no carnaval daquel ano: 

 

“É hoje o dia marcado para a exibição em público dos intrépidos 

e simpáticos Conspiradores Infernais. Os habitantes desta capital que já 

conhecem bem as espirituosas e imponentes festas dos conspiradores e 

das quais conservam as mais agradáveis impressões devem estar ansiosos 

para ouvirem os clarins que anunciarão o desfilar da “Encantada Furna”, 

da grande procissão. 

É de esperar dos moradores das ruas contempladas no itinerário 

infra uma reação condigna aos Conspiradores que envidam reforços e 

sacrifícios para satisfazer a expectativa pública. Partindo do palacete do 

Club Iracema, onde os denodados Conspiradores Infernais estabeleceram 

luxuosamente sua “Encantada Furna”, a procissão desfilará pelas 

seguintes ruas: Formosa(atual Barão do Rio Branco) até a Praça dos 

Mártires(Passeio Público), Boa Vista(Floriano Peixoto), contornando a 

Praça do Ferreira, Major Facundo até o Club Iracema, Misericórdia, 

Senador Pompeu entrando na Travessa de D. Pedro em caminho para a 

Furna.”( Periódico Pedro II, 03/03/1889. Apud.OLIVEIRA,1997.p.52,53) 

 

 

O mesmo periódico três dias depois descreveu o desfile: 

 

“ Realizou-se no domingo à tarde a passeata da denotada 

sociedade carnavalesca Conspiradores Infernais – ofuscantes de galas. 
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Onze carros de idéias e criticas finas, levantados sob plano 

inteligente, formavam o grande préstito, na seguinte ordem: 

Um clarim montado, trajando  a caráter; dois cavalheiros de 

casaca, luvas, clack. O estandarte do Club Iracema conduzido por duas 

interessantes crianças em um lindo carrinho, tendo, ao lado, montadas em 

pequenos jumentos, duas criançinhas. 

Um carro alusivo ao malogrado Liceu das Artes e Ofícios... 

Um carro ocupado por uma banda de música fantasiada, tocando 

em instrumentos de papelão. 

Um carro representando o famoso repto do Senhor Barão de 

Ibiapaba – um máscara em atitude provocadora, com um feixe de 

diversas armas e outro com uma cruz na mão na qual lia-se “não aceito”. 

Um carro aludindo as cenas ridículas de que servia de teatro as 

capoeiras de canoa. 

Um carro fazendo alusão ao tiro das 8 horas da noite dado pela 

Fortaleza e os relógios oficiais e das diversas Repartições Públicas em 

comum desacordo. 

Um carro com um grande dragão tragando uma retirante 

cearense. Era uma alusão feita à forçada emigração dos nossos infelizes 

conterrâneos para São Paulo. 

Um carro representando o contrato com uma companhia 

Americana de 10 poços arlesianos para esta Província que os máscaras 

viam, como havemos de ver, pelo fundo de um óculo. 

Um carro com máquinas a vapor, Estação da Estrada de Ferro, 

engenheiros, trabalhadores ... 

Um carro representando um Clube de Alegres Filhos de Baco 

Um majestoso carro com estandarte dos Conspiradores 

A passeata percorreu, além, das ruas contempladas no seu 

programa a do General Sampaio 

Nada perturbou a marcha do préstito que por toda parte foi recebido com 

vivas provas de simpatia.(Periódico Pedro II, 06/03/1889. 

Apud.OLIVEIRA,1997.p.53,54) 

 

O periódico, O Pão, de 1895, trouxe no seu editorial do dia 01 de março: 
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“A quinzena que acaba de findar foi dedicada exclusivamente ao 

carnaval, que, aliás, não prometia grande cousa a principio. 

De repente, porém, inflamaram-se os ânimos, e as festas de 

momo assumiram proporções excepcionais. 

 Conspiradores e dragões quizeram à porfia mostrar para quanto 

prestam e mostraram que prestam para muito. 

A primeira destas sociedades, não querendo fazer passeata, 

empregou os seus recursos na decoração do edifício das duas funções – 

que está um brinco e na ereção de um esplêndido pavilhão à frente do 

mesmo. 

A segunda sahiu à rua com um brilhante préstito, composto de 

magníficos carros alegóricos e outros de crítica. 

Cada uma deu dous bailes, uns melhores que outros, ou todos 

melhores, si assim nos podemos exprimir. 

As senhoras cearenses mostraram ainda uma vez o esmero com 

que se trajam exhibindo fantazias de requintado bom gosto e riqueza. 

O chronista, que não é nenhum exquisitão, andou também 

fazendo o seu pouco ou muito pelos salões e, como artista, abarrotou-se 

de impressões felizes na contemplação de marmóreos lineamentos a 

emergirem da espuma das gazes, das folhas ciciantes da seda e das 

nuvens vaporosas das rendas. 

E força é confessar – apezar do seu artistismo, sentiu a tentação 

lhe ferver por vezes no sangue, produzindo-lhe sensação idêntica e desses 

pruridos a que a medicina chama – picadas fulgurantes. 

Sim, o chronista teve a tentação de afivelar uma mascara e 

adherir ao grupo de foliões, dando largas ao espírito que não tem (digam 

– não apoiado) e a algum restinho de juvenil enthusiasmo que porventura 

inda lhe aqueça as fibras. 

Essa tentação foi sobretudo despertada pela audição do Zé 

Pereira – que é a Marselhesa da folia. 

Sempre queríamos saber quem foi que concebeu e escreveu esta 

meia dúzia de compassos musicais tão suggestivos, tão eloqüentes, que 

ouvi-los é provocar logo a imaginação  de braços e collos nus, de grandes 
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narizes, de vestes exóticas, de vozes contrafeitas e enfim de todas as 

deliciosas cousas que compõe o bizarro conjunto das festas 

Carnavalescas – tão discordantes da monotonia e sequidão dos costumes 

de hoje. 

Pessoas conhecemos, macambúsias por índole que, ao ouvirem 

as primeiras vibrações do Zé-Pereira, se transformam, se agitam como se 

tivessem azougue nas veias e se atiram à pândega como uma gama de 

famintos de prazer...” ( O Pão, 01/03/1895) 

 

No carnaval praticado em Fortaleza, no final do século XIX e início do XX, 

estão presentes, além dos desfiles das Sociedades, também batalhas de confetes, assaltos 

carnavalescos, e o corso. 

O corso se estabeleceu enquanto prática no carnaval fortalezense a partir de 

1920. Essa manifestação consistia em grandes desfiles de veículos abertos ricamente 

adornados, e cordões de foliões que percorriam as ruas da cidade em passeata triunfal, 

travando batalhas de confetes e serpentinas, ao som de animadas melodias.  

Os praticantes da manifestação, na maioria das vezes, se apresentavam 

fantasiados e mascarados. Situação essa que ensejava discussão na impressa da época: 

 

“A postos (...) por que os grandes da Folia não aparecem unidos 

numa frente única para uma grande batalha de confete como fazem no 

Rio de Janeiro? O carnaval de rua tem suas belezas e atrações. 

Experimentem sair um dia, todos fantasiados (...) convidando o povo 

para comparecer que vocês verão  como a coisa é bonita. É questão de 

um pouco de boa vontade. As batalhas trazem a conveniência de 

terminarem cedo, serem leves para a bolsa e o povo, que é bom, toma 

parte (...) (Correio do Ceará, 20/01/1934. Apud: OLIVEIRA,1997) 

 

O carnaval de rua, praticado em Fortaleza, sempre teve como cenário de seu 

enredo a região do centro da cidade.  Foliões percorriam as ruas, cantando e dançando  

sem itinerário pré-determinado, causando grande aflição nas autoridades locais, que 

estavam sempre se preocupando em controlar, ordenar e disciplinar os espaços urbanos.  

Nos periódicos da época, durante o período carnavalesco, era comum sair notas 

com recomendações aos brincantes sobre como se portar durante as festas. Com a 
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prática do corso não era diferente.  O Senhor Chefe de Polícia da Província tinha um 

cuidado especial com a manifestação: trajeto, velocidade, distância entre os veículos; 

identificação e habilitação. Orientava também sobre o tráfego de cavalos nas vias por 

onde o corso fosse passar.   

 

“O Inspetor do Vehiculo desta capital faz saber a todos em 

geral, de ordem Exmo.Sr.Dr.CHEFE DE POLÍCIA que, mediante prévio 

entendimento com o Sr.Dr. Prefeito Municipal e Engenheiro Gerente da 

The Ceará Tramway Light  & PO.CO. Ltda, ficam estabelecidas as 

seguintes medidas a serem observadas durante os dias de carnaval a 27 e 

28 do corrente mês  de e 1° de março: 

[...] nos três dias de carnaval terá lugar na zona compreendida 

entre as ruas Cel. Guilherme Rocha e D.Pedro durando das 15 às 19 

horas obedecendo o seguinte itinerário:Entrada pelas ruas Guilherme  

Rocha, lado do Palácio da Presidencia e pelo lado oposto do Café Art 

Noveau contornando  a Praça do Ferreira pela rua Major Facundo, 

seguindo por esta em direção à Dr.Pedro Borges que contornará para a 

nascente até a rua Floriano Peixoto pela qual seguirá em direção à Praça 

do Ferreira a encontrar na Travessa Guilherme Rocha. 

Os automóveis que tomarem parte do corso não poderão 

desenvolver velocidade superior a 10Km/h equivalente à marcha de um 

homem a passos regulares e deverão guardar um do outro vehiculo a 

distancia mínima de 5 passos. 

Qualquer carro que tomar parte no corso só poderá parar 

afastando para um dos lados da linha do corso para não interromper a 

marcha dos demais vehiculos. As saídas de qualquer automóvel do corso 

efeticar-se-ão por qualquer rua ou travessa exetuando-se as duas entradas 

obedecendo em tudo às regras e contra-mão até agora seguidas [...] 

Os donos dos automóveis são obrigados  a fazer colocar à frente 

e atrás de seus vehiculos os respectivos numeros de modo visível sem o 

que não poderão trafegar sendo aplicada a pena  abaixo ao chauffeur que 

tenta fazê-lo. O chauffeur que ainda não tiver sido identificado no 

gabinete de identificação não poderá guiar nenhum auto servindo de 
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prova a exibição da respectiva carteira que deverá conduzir. Os 

chauffeurs que transgredirem serão imediatamente retirados do corso. 

[...] 

Não se permitirá a pessoa alguma transitar a cavalo pelas ruas, 

praças e logradouros públicos destinados ao corso.  

[...] ( Correio do Ceará 19/02/1927) 

 

Todo esse desejo de reformas e intervenções que despontou na cidade de 

Fortaleza a partir da segunda metade do século XIX, evidencia a existência de um 

processo que objetivou racionalizar a cidade e disciplinar seus moradores. É nesse 

período, que se estende até a segunda metade do século XX, no processo de constituição 

de seu meio urbano, que se percebe uma preocupação das camadas mais abastadas da 

sociedade cearense de afastar dos centros urbanos  a população pobre da cidade. 

O popular enquadra-se numa concepção que tem como tendência a polarização 

do mundo em centro e periferia, o que está mais perto do centro tem mais valor e é mais 

importante, e tudo o que está próximo a periferia é desqualificado e desatualizado, tido 

como tradicional.  

Essa população pobre que é alojada nas periferias da cidade de Fortaleza vive 

numa luta diária contra a carência de tudo, falta de tudo, constroem suas representações, 

instituindo imaginários, perpassando também por essas experiências do dia a dia. Nessa 

luta, constituída pela ameaça, pela incerteza de ter alimentos, essa população constrói 

um saber que lhe possibilita viver o avesso da vida, a qual, insistentemente se que 

diferente. 

Nesse sentido afirma Bonetti: 

 

“ O espaço público articula a organização do espaço urbano, 

espaço das relações sociais que aí se desenrolaram, o espaço político que 

assegura a regulação e o espaço das instituições que constituem o sistema 

de gestão urbana formada pelo conjunto das organizações de que as 

instituições se utilizam para intervir nos bairros e assegurar seu 

funcionamento. Esse sistema contribui largamente para a estruturação de 

dinâmicas sociais que permeiam os bairros. Nos bairros em crise, esse 

sistema compreende os serviços de gestão de habitat e dos espaços 

urbanos, os serviços e os equipamentos escolares, sociais, culturais, 
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comerciais, sem esquecer da polícia. A este respeito, seria, aliás, mas 

justo falar de sistemas de gestão de urbanização, pois ele participa 

amplamente da produção da identidade e da cultura urbanas. Parece que 

temos que nos referir mais a uma crise de urbanização do que a uma crise 

urbana propriamente dita, no sentido de uma crise de valores, de modos 

de relações e do simbolismo ligado aos bairros em crise.” (BONETTI, 

1999, p. 32) 

 

Essa população que cada vez mais é afastada dos centros urbanos e acomodada 

em bairros periféricos inserem-se num espaço onde o reconhecimento social e simbólico 

dá-se em qualquer circunstância. Sobre essa questão diz Antonio Torres Montenegro: 

 

“Pertencer a um bairro significa a inserção num espaço onde se 

é reconhecido em qualquer circunstancia. “ adentrar nos processos de 

comunicação da perspectiva dos movimentos sociais pode nos ajudar a 

relativizar o mediacentrismo que domina o campo e descobrir nas 

práticas populares de comunicação algo mais que restos de folclore: a 

memória atuante de sua “economia moral”. È assim com a sobrevivência 

de um sentido para a festa que, da celebração familiar a quermesse do 

bairro integra sabores culturais a saberes de classe, transações com a 

industria cultural e afirmações étnicas.”( MONTENEGRO,2007,pp. 

148,149) 

 

Nesse sentido a população que mais sofre com esse afastamento e de  uma 

certa invisibilidade social e política referentes aos  poderes públicos é a população 

negra. 

 

“Privados de uma visibilidade afirmativa que só o espaço 

público pode construir enquanto mundo tangível numa realidade 

reconhecida por todos, os jovens negros ficam prisioneiros de uma 

existência fragmentada, que não consegue emergir como algo 

significativo. É como se estivessem fora da História, fora desse espaço 

que pode ser visto e ouvido, e no qual as ações de cada um aparecem 

como algo dotado de uma eficácia real nos acontecimentos que afetam 
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suas vidas. Os negros se sentem periféricos não só em relação à cidade, 

mas ao mundo; embora participem de sua feitura, não constam de seus 

anais. Vêem sua história acontecer fora dele, geralmente construída pelo 

discurso de seu opressor branco.” (LOPES,2002, p. 43) 

 

Mas mesmo com essas dificuldades as camadas populares revelam uma 

maneira própria de viver o espaço urbano de moradia, de trabalho e lazer, bem como 

sua religiosidade. Burlam a vigilância dos espaços institucionalizados, quer os ligados a 

Igreja católica, quer aqueles sob autoridades políticas civis, pois também vivem, em 

parte, as tentativas de imposição da disciplina de trabalho, quanto ao emprego fixo, à 

assiduidade e aos horários estabelecidos. O desejo de impor controle e disciplina as 

camadas populares era manifesto sob essas diversas formas. 

A elite letrada e política do final do século XIX e início do XX fez um imenso 

esforço para impor novos formatos ao carnaval. Tudo o que lembrasse o barbarismo das 

práticas populares deveria ser eliminado. A ferramenta utilizada foi a mesma que 

buscou modernizar a cidade através da  derrubava velhos edifícios e   alargamento de  

antigos becos. Tal tendência estava em sintonia com as reformas urbanas que buscava 

“civilizar” os costumes. Mas, por mais que tentassem as autoridades políticas não 

alcançaram seu intento, quando o diziam soterrados pela modernidade, os batuques 

continuavam sendo insistentemente evocados por grupos  que se aglomeravam nas ruas 

da cidade nos dias de carnaval. 

Simultaneamente as sociedades carnavalescas, desenvolveram-se diversas 

manifestações de cunho popular, que não somente resistiram à apatia de que foram 

vítimas, mas também, passaram a exercer influência considerável sobre o carnaval da 

elite. Dentre essas manifestações destaca-se o Zé Pereira. A manifestação foi muito 

criticada pelos cronistas da época que a não considerava sinônimo de civilização. 

Exigindo a intervenção policial, buscando eliminá-la dos costumes da época, mesmo 

que para isso fosse utilizada a força física. No começo do século XX, a manifestação         

ainda estava presente no Rio de Janeiro, perdendo espaço a partir de 1904, com a 

remodelação da cidade. Sendo que em meados da década de 1920 o zé-pereira ainda se 

fazia presente nas ruas da capital
56

. (SOIHET,1998) 

                                                
56

 Os zés pereiras organizavam-se em ensaios e em grupos permanentes, multiplicando assim a atenção e 

o entusiasmo do carnaval carioca. Eram na maioria das vezes executado por negros pobres do Rio de 

Janeiro. Homens e mulheres dançavam ao som dos tambores dos batuques negreiros e requebravam nas 
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                                CAPÍTULO IV 

 

    O  MARACATUCÁ NO CARNAVAL FORTALEZENSE   

 

 
 
 

 
 

Maracatu Estrela Brilhante 

Maracatu o teu brilho errante 
Gamela da nossa mistura 

Tão linda, tão mista e tão pura 

Maracatu 
Garra maracá já guerreiro 

Batuque, ferro e ganzá 

A flecha cravada no céu brasileiro 

Infinitamente cantar 
Cantar, cantar ( Letra de Ednardo. 

“Por Tras do Falso Negrume”) 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

              

 

 

 

  

 

                                                                                                                                          
umbigadas e  danças de terreiros. Muito rápido a manifestação, tornou-se o próprio centro do carnaval. A 

música e a dança executada no seu interior davam a folia outra cor e sabor. Diz Cunha: “Quem poderia 

duvidar que, nas ruas, dançando ao som dos tambores e legitimados pelas loucuras de Momo, homens e 

mulheres usassem e abusassem de requebros e umbigadas das danças de terreiro?”(CUNHA,2002,p.395) 
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4.1 O MARACATU NO CARNAVAL DE FORTALEZA 

 

 

“ A dama que leva na mão a boneca preta, Leva nas mãos o 

símbolo da raça, Que veste roupa como arminho,Por que a alma do 

amuleto está por fora, O mestre de toada entoa música, tristes, dolentes, 

rítmicas, soltando, Sob aplausos do povo abertos em risos, Pedaços lentos 

da Africa passada, E que beleza no chapéu de sol, Em vermelho a agitar 

sobre a cabeça, Da rainha em ternura e abandono, Vai ficando no asfalto 

a sombra em circulo, Aureolada  de risos em dentes claros, De sua 

majestade em preto e branco,Não vão frutas no cesto da baiana,Vão 

convites chamando para a festa,De deuses conservados no folclore,Vai 

xango, vai ogun, vai Iemanjá, A fé dos dançarinos do cordão,Sai da 

fumaça azul que vai dançando, Do cachimbo de barro, um pito imenso, 

Do curandeiro em oração gingando, E os tambores repetem na batida, 

Relembradas da dor ficadas longe, Perdidas e enterradas nas  senzalas,Os 

gongês são os gritos dos senhores, Pelo mato caçando fugitivos, E os 

chocalhos gotejam suor e sangue, A música que cantam são lamentos, 

embebidos em fogo, incendiados, que os negros escravos eclodiram pelos 

troncos ardendo em chicotadas, na avenida eles vão como contrastes em 

suas fantasias luxuosas, no lugar do feitor, agora há príncipes, no lugar 

do senhor, embaixador, índios, rainha e rei dançarinos vestidos de balé 

em evoluções, num festival de dor apresentado ( Jornal O Povo, 01 de 

fevereiro de 1986) 

 

Todos os anos, o Carnaval ocupa os espaços e referências na imprensa de 

Fortaleza, quer sobre a chamada para os preparativos, quer sobre o transcorrer da folia, 

dos bailes. Dentre as suas formas de apresentação, que passaram a ser valorizadas, 

consta a prática do maracatu - desfiles de cortejos pelas ruas da cidade, com diversas 

alegorias, configurando homenagens a valores, hábitos, religiosidades, personalidades, 

personagens e acontecimentos que envolvem a população afro-descendente. Diz Mario 

de Andrade: 
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“ Os maracatus, portanto, não festejam apenas sobrevivências 

históricas e totêmicas. Festejam religião. Aproveitam-se do carnaval, 

iludiram a perspicácia dos brancos opressores e festejam os seus reis, as 

suas instituições, a sua religião. E entre os seus deuses, adoraram 

Calunga, um dos maiores, um motivo universal, o deus do mar e das 

águas.” (ANDRADE, 1982,p.93) 

 

Em Fortaleza, os maracatus, surgidos no final do século XIX, no bojo de um 

processo de aformoseamento urbano, tem sido, desde então, a principal manifestação  

presente no carnaval da cidade. Através dos enredos, das loas, das indumentárias e 

principalmente dos participantes, a manifestação cria uma importante narrativa 

identitária que perpetuam o mito da mãe África 

Os maracatus criam uma África mítica que se constitui enquanto referencial 

para a construção de narrativas identitárias, resultando na invenção daquilo que se 

considera afro. A prática da manifestação não se resume aos desfiles de carnaval, mas 

nos encontros, nos ensaios, nas confraternizações, nas confecções das roupas e 

adereços. Ao recriarem simbolicamente  elementos que remetem a África, os maracatus 

fortalezenses vivenciam novos significados  e criam tradições que possibilitam pensar 

novos conceitos  de ser e de se sentir negro, conferindo autenticidade, orgulho e sentido 

para quem assim se define. 

Podemos entender o maracatu como um local de memória. Como diz Pierre 

Nora: 

 “ uma oscilação cada vez mais rápida de um passado 

definitivamente morto, a percepção global de qualquer coisa como 

desaparecida – uma ruptura de equilíbrio. O arrancar do que ainda sobrou 

de vivido no calor da tradição, no mutismo do costume, na repetição do 

ancestral, sob o impulso de um sentimento histórico profundo. A 

ascensão à consciência de si  mesmo sob o signo do terminado,o fim de 

alguma coisa desde sempre começada.” (NORA,1993,p.07) 

 

O maracatu é uma festa popular, onde as posições ocupadas no cotidiano são 

invertidas. O mundo dos participantes do maracatu é, de certa forma, o mundo da 

periferia, do passado, presente, e das fronteiras da sociedade de Fortaleza. Seu foco é a 



159 

 

revitalização, a inversão de tudo aquilo que está fora do sistema oficial de 

representação, ou o que está no limiar desse sistema.  

Os desfiles de maracatus fazem parte do chamado carnaval de rua. É um 

carnaval aberto, público, sem muita ordenação. O desfile assume a forma de um 

encontro coletivo. Onde os participantes objetivam a alegria, o sorriso, a satisfação, a 

felicidade. Perseguem tenazmente o prazer e o bem estar.  

Um ponto importante a se destacar é que o grupo de maracatu desfila 

solenemente, cadenciadamente, mas cada participante realizando um gesto diferente do 

outro dentro de um conjunto de passos convencionais. Possibilitando, dessa forma, 

inovações e interpretações individuais a cada gesto dentro do padrão convencional. 

Transformando assim o desfile numa dança.  

Achamos salutar no desenvolvimento dessa pesquisa utilizarmos os jornais 

como tipologia de fontes , sendo o principal o Jornal O Povo. 

Muitos são os textos publicados em jornais e outros meios midiáticos de 

Fortaleza por jornalistas, músicos e  pesquisadores sobre a prática do maracatu. Esses 

textos são publicados, principalmente, nos dias que antecedem o carnaval. Esse material 

apresenta uma rica fonte de informação. Primeiramente, porque apresenta múltiplas 

percepções dos autores sobre a manifestação, e segundo, por que  trás suas vivências e 

experiências enquanto praticantes do maracatu. 

 

 “ O carnaval de rua Fortaleza, que ganhou uma dimensão muito 

maior nesta década de 70, pode se apontado hoje como um dos melhores 

do norte-nordeste. A partir dos maracatus, característica e tradição do 

nosso carnaval, que se realiza aqui em Fortaleza, atualmente, é um 

espetáculo visual belíssimo, [...] somos da opinião de que continuam a 

ser os maracatus o grande destaque de nosso carnaval de rua, pela arte de 

sua organização,  pelo espetáculo visual que representam, além da 

mística de seus quadros que chegam a tocar sensivelmente a alma do 

público.”( Jornal O Povo, 28 de fevereiro de 1979) 

 

As nações de maracatu, ao desfilarem na avenida durante o carnaval, 

transformam esse espaço a  maneira de um imóvel alugado. Transformam aquilo que 

outrora era de outro em lugar tomado de empréstimo, por alguns instantes, segundos 

minutos ou horas. Esses breves locatários transformam o lugar do outro, semelhante ao 
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imóvel que decoram com seus gestos, sentimentos, esperanças e desejos; O público que 

observa e participa nas calçadas e arquibancadas são objetos de seus desejos, anseios e 

interesses. 

O maracatu, enquanto uma prática popular, apresenta momentos de liberação e 

sociabilidade, muitas vezes proporcionando quebras de comportamentos padronizados. 

Constituindo-se em rica expressão e manifestação da cultura popular, integrando 

diversas tradições, com grande envolvimento das camadas menos favorecidas.  

Embora a festa seja um momento carnavalesco, ela é também sagrada, 

ritualizada, que é também oferenda a  Nossa Senhora do Rosario -  estão unidos no 

imaginário religioso os brincante e realizadores da manifestação. As nações de maracatu 

reforçam a idéia dessa união.  

 

Com o tema  “Senhora do Rosário, abençoa os pretos teus”. O 

maracatu Vozes da Africa promete abrilhantar a avenida Domingos 

Olimpio no sábado e na terça feira de carnaval. Contando com 300 

pessoas nos desfile, o Vozes da Africa fará uma referencia aos 280 anos 

de Fortaleza e a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. 

A igreja será lembrada por ter sido o local onde os negros coroavam o 

Rei do Congo. ( Jornal O Povo, fevereiro,  2005) 

 

Como salienta Franck Ribard, os maracatus, em um contexto de conflitos 

sociais entre grupos em busca de hegemonia,  possibilita a formação de identidades, ou 

seja, de superação da invisibilidade entre diferentes segmentos da sociedade, bem como, 

estratégias de manutenção e instrumentalização dos processos de afirmação, 

resistências, solidariedades e cidadania. 

 Assim, as nações de maracatu, garantindo a participação social, contribuem 

para a construção da cidadania, do trabalho, do reconhecimento da riqueza e do direito à 

diferença, isto é, da dignidade humana. 

 

4.2 A CORTE, PERSONAGENS E CORTEJOS 

 

O conjunto dos personagens que desfilam nos maracatus de Fortaleza 

representa personagens que não são homogêneos. Rainhas, Reis, Príncipes, Orixás, 
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baianas, pretos velhos e capoeiristas criam um campo heterogêneo, em conjunção 

simbólica antagônica e contraditória que constitui a própria essência do carnaval. Esses 

personagens criam um espaço social de encontro, onde as diferenças e 

incompatibilidades desses papeis representados significa romper fronteiras 

individualizantes que segregam grupos, categorias e pessoas. 

Atualmente, o desfile de maracatu cearense pode ter até 150 participantes, que 

se dividem em  sub-grupos. Com exceção dos índios, todos desfilam com o rosto 

pintado de preto. A seguir uma breve descrição dos principais personagens, em ordem 

de apresentação: Porta-Estandarte, Baliza e Lampiões - São os condutores do cortejo. 

Os guias, cada um com um lampião, e o porta-estandarte abrem o cortejo apresentando 

o escudo do maracatu, acompanhados pelo Baliza, que dança e faz acrobacias; Cordão 

de negros africanos; Cordão dos índios; Cordão das negras; Balaieiro – Personagem que  

carrega sobre  a cabeça um cesto repleto de frutas, muitas vezes representa uma 

oferenda aos orixás; Pretos velhos – se apresentam usando bengala e fumando 

cachimbos, em algumas nações o casal de negros velhos representam os terreiros de 

umbanda; Corte – formados por príncipes, princesas, vassalos, mucamas e por último, o 

rei e a rainha com roupas coloridas e enfeitadas; Macumbeiro (s) - Uma ou duas pessoas 

que cantam a loa; Bateria - Vários percussionistas com surdos, ferros, caixas e 

chocalhos. 

Na edição de sábado, de 28 de fevereiro de 1976, no jornal O Povo, o jornalista 

Sergio Pires teceu algumas considerações sobre os personagens e cortejos do maracatu: 

 

O cortejo é aberto pelo cordão de indios: só eles, e as baianas, 

ou cordão das negras, possuem coreografia própria. Dançam os índios 

com arco e flechas, machados,  e lanças, ora, ora de cócoras, ora com o 

tronco inclinado, pulando, marcando passo, sempre com as armas 

apontadas. Algumas vezes apresenta o tuxaua, o chefe índio [...] a 

evolução do cordão dos índios, diferem do que apresentam o cordão das 

negras, ou baianas. Com suas longas saias brancas de rendas, as baianas 

mantem o tronco ereto, enquanto balançam os ombros, observando com 

rigor a cadencia, o ritmo marcado pelos zabumbas. Os índios formam um 

grupo sem alinhamento rígido, enquanto que as negras seguem sempre 

em fila indiana, ladeando o balaeiro, o solista ou tirador de loas. Abrindo 

o desfile, o baliza e logo a seguir o porta-estandarte [...] a corte é formada 



162 

 

por um embaixador que outrora portava uma bandeira, príncipes, 

princesas, pajens, lanceiros, ministros e damas de honra.  Em volta do 

pálio dançam os vassalos, conduzindo as lanternas acessas e os grandes 

leques de plumas, e a frente o rei apresenta a rainha,  para os aplausos da 

multidão.  

 

Os maracatus fortalezenses desfilam num cortejo determinado, onde cada 

personagem tem seu lugar e sua função. A baliza inicia a apresentação, de cara pintada 

de preto, e trajando uma fantasia muito brilhante e colorida, composta de meia calça, e 

camisa fofa na mangas, turbante na cabeça, além de sapatilhas e meias longas, faz 

evoluções e malabarismo na sua dança. Em seguida vêm os Lanterneiros, em número de 

dois, carregam lampiões, no alto de um mastro e aparecem vestidos de calças e de pés 

descalços. Depois vem a Porta-Estandarte, vestida com uma fantasia de luxo, fazendo 

evoluções com o estandarte do maracatu, feito em cetim ou veludo. Na ala das Negras, 

por sua vez, os personagens apresentam-se vestidos de longas saias e camisas rendadas, 

com uma blusa preta de mangas compridas por baixo e luvas também pretas, portando a 

cabeça um turbante. Desfilam em duas filas indianas nas laterais do cortejo. Já a Dama 

do Passo ou Negra da Calunga, como também é chamada, é uma negra que desfila no 

centro da ala das Negras, fantasiada como os demais componentes da ala, carrega a 

Calunga do maracatu. Após o cordão das negras vem as Baianas, vestem saias rodadas 

com estrutura interna feita de arame, o que dá um diâmetro de aproximadamente dois 

metros, trazem a cabeça diferentes turbantes, sua coreografia é livre, mas predominam 

os giros que realizam em filas indianas. O Balaieiro, equilibrando na cabeça um balaio 

cheio de frutas, desfila no centro do cortejo, e sua fantasia é livre. O Casal de Pretos 

Velhos também desfila no Centro do cortejo vestindo roupas simples e fumando 

cachimbos. Os Carregadores de Leques aparecem fantasiados com roupas da corte e 

carregam grandes leques anunciado a ala dos Nobres.  A ala dos Nobres é composta por 

príncipes e princesas, na grande maioria, e vestem ricas fantasias inspiradas nas cortes 

européias do século XVIII, aparecem com os rostos pintados de preto e a coreografia é 

livre. O Defumador veste uma fantasia livre, mas parecido com Negras ou Baianas, 

carrega um incensário, caminhando por todas as alas do maracatu. O Rei e a Rainha são 

as principais figuras do cortejo, e desfilam um ao lado do outro, suas fantasias são as 

mais luxuosas do cortejo. O Escravo carrega a sombrinha (chapéu de sol ou pálio) 

sempre girando, protege a rainha. O Macumbeiro, fantasiado de Negra, canta a música 
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(loa) do maracatu. A ala dos Batuques é a  ultima do maracatu, fecha o cortejo, seus 

membros tocam chocalhos, ferros, caixas e bumbos, portam turbante e vestem calças 

compridas e camisas de mangas compridas. 

As alas variáveis são: a dos Capoeiras, composta por capoeiristas, desfilam 

dentro do cortejo; a do Maculele, comporta também por capoeiristas, em duplas 

desenvolvem uma coreografia batendo paus. A ala dos Orixás, composta por brincantes 

fantasiados de orixás, a coreografia é baseada nas danças próprias de cada orixá. A ala 

dos Pais e Filhos de Santo, composta por membros de religiões afro-brasileiras. A ala 

dos Africanos, representam os guerreiros africanos. 

O pesquisador Oswald Barroso, num artigo publicado no jornal O Povo, de 

1998, descreveu com precisão e poesia o cortejo que acompanha a coroação da rainha 

do maracatu:  

“ Mal se distingue de longe o batuque retumbante e grave do 

Zabumba. Depois, o grito breve e metálico do triângulo corta a gravidade 

do ar, como a pedir socorro [...] aponta a baliza, no início do quarteirão, 

com seu turbante, rosto pintado de azeviche, calções e mangas fofas, traje 

de cetim nas cores de seu maracatu... feito um batedor, um saltimbanco, 

um capoeira, um passista de frevo, um acrobata, ele faz evoluções, 

exibindo sua maestria, enquanto abre e anuncia o espetáculo[...] Este 

começa solene, com dois sentinelas negros guardando  uma porta 

imaginária, um portão que com eles caminha. Trazem cada um uma 

lanterna acesa, dourada com o interior vermelho, sobre a ponta de um 

mastro, como as lanternas da procissão do senhor morto. Avançam com a 

lentidão dos rituais sacros. Com sua luz, abrem caminho para o 

estandarte luxuoso e pesado, com o nome do seu maracatu e seu símbolo 

em alto relevo, uma estrela espelhada, um leão dourado, ou um naipe de 

baralho. O primeiro cordão é o dos caboclos, guerreiros com cocares e 

penas, arco e flecha. Marcando o ritmo do batuque[...]Curvados como um 

escritor sobre sua escrivaninha, rabiscam o desenho trôpego de seus 

passos com muito cuidado sobre o calçamento [...] Nas baianas, o mesmo 

passo lembra a cadência do caminhar das negras escravas, vendedoras de 

frutas, vergadas sobre o peso de seus balaios, ou das filhas de santo, 

fazendo mesuras para saudar suas mães. Giram como sóis, com suas saias 

rodadas, enfeitadas de rendas e babados, dando boas vindas às suas 
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divindades [...] De suas bocas escuta-se fluir o canto roufenho e 

encatarroado das loas e toadas do maracatu, pontos de macumba, 

palavras ininteligíveis em línguas africanas, pedaços de frases em 

português [...] Depois das baianas vem o balaieiro carregando sobre a 

cabeça um grande cesto com toda abundância de suprimentos, com toda a 

fartura do mundo [...] quanto mais cheio o balaio e mais naturais as frutas 

que carrega, mais mérito tem o balaieiro, se a graça e a beleza de seu 

balaio não se altera [...] Pode aparecer também a feiticeira, com um dos 

braços dobrados para trás, corpo encurvado e cachimbo na boca. É a 

preta velha que muitas vezes aparece ao lado do preto velho. Ao seu lado 

vem a calunga uma boneca pretinha, vestida como uma baiana do 

maracatu, o mesmo traje do brincante que a conduz [...] Agora já se 

divisa nitidamente o som de cada instrumento de percussão. Além do 

zabumba (o coração da mãe África que bate), e do triangulo (seu grito de 

dor), a caixa surda (os passos atordoados dos filhos), o gonguê e o ganzá 

(seu fino molejo, sua sensualidade contida). O som parece emergir das 

entranhas da terra, hipnótico e embriagador, fazendo o chão estremecer 

[...] Acompanhadas por pajens e açafatas, aproxima-se a corte africana, 

com seus leques emplumados, braços estendidos, sorriso eterno na boca 

[...] Nobreza não de mando ou opressão, corte de divindades, de gente 

que anda deslizando sobre a superfície e mal toca o chão, para quem tudo 

é graça, gentileza, gestos mágicos e muito delicados. Évem lá Príncipe 

Sueno, Sonho ou Sereno, filho do Imperador do Congo, Henrique 

Cariongo [...] Com ele vem as princesas, que cada vez aparecem em 

número maior, fazendo salamaleques e mesuras ao povo [...] Mas como o 

guarda-sol rodopiante que a protege, todo este cortejo só existe para 

emoldurar a glória e a majestade da Rainha, para celebrar sua solene 

passagem, o Rei é apenas um parceiro, um coadjuvante [...]” ( Jornal O 

Povo, 1° de março de 1998) 

 

As mímicas e os gestuais apresentados nos cortejos dos maracatus expressam 

uma suavidade natural na comunicação corporal. Os trejeitos narram sentimentos e 

formas de lhe dar com a vida cotidiana. Embalados pelos tambores, chocalhos e agogôs 

os participantes dos maracatus passam horas dançando compassadamente, gesticulando 
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braços, pernas e corpos.
57

 Esse forma de linguagem extrapola os sentimentos e 

pensamentos – a palavra e a escrita. O gestual tem um forte sentido para os brincantes 

da manifestação, que desconsiderá-los é não compreender o maracatu na sua essência.   

A utilização  das linguagens pelo homem, no sentido amplo, desenvolve-se do 

biológico para o social. Esse desenvolvimento aconteceu a partir da comunicação não-

verbal. Posturas, gestos, danças e expressões faciais se transformaram até atingir a 

sofisticação da fala. Essas linguagens passaram por formas e variações culturais 

oferecendo múltiplas possibilidades de análise para o historiador social. Diz Williams: “ 

Não é, pois, surpreendente que dançar e cantar, em suas formas mais gerais, tenham 

sido e continuam a ser, tanto nas sociedades complexas quanto nas simples, as práticas 

culturais mais disseminadas e populares” (WILLIAMS, 1992,p.91) 

O corpo que gesticula e dança no  maracatu apresenta uma riqueza de memória 

e historicidade acumulado no tempo, espaço e pensamento popular. Um corpo coeso, 

associado e personalizado, um corpo macro, que pertence a um todo; em cada 

fragmento desse, o corpo se apresenta. 

Ao perceber a importância do gestual corporal na prática do maracatu deve-se 

atentar para o fato de que a sociedade busca regular, restringir ou reprimir o corpo, 

sendo assim, deve-se olhar para o corpo como ele é percebido e vivido, nas suas  

atitudes e formas particulares. 

O corpo no maracatu é mestiço, plural, que assume formas, estéticas, padrões e 

valores diversos. Essa mistura possibilita assimilação e troca de informações no tempo e 

no espaço num jogo de religiosidade e ludicidade. Assim sendo, é o corpo se 

comunicando com o exterior que o engloba, em seus modos de ver, pensar e sentir.   

Produzindo um intensa rede de  metáforas num exercício coletivo de significação da 

manifestação. 

Sobre o corpo diz Zandra Pedraza Gómes: 

 

“ A disposição e a interpretação das tarefas e dos hábitos 

corporais que constituem a vida cotidiana revelam os princípios 

                                                
57

 Segundo Vigarello o corpo  é o lugar da alma, dos pecados e do erro que demanda conservação, 

tratamentos diferentes numa infinita valorização. Cada cultura tem sua forma peculiar de tratar o corpo 

sempre se redefinindo ao longo dos século de acordo com as expectativas e limites de cada sociedade 

específica: “Todavia, nem todas as culturas consideram o corpo de um indivíduo a sua principal marca 

identitária. E nem sempre, em uma mesma cultura, esta marca recebeu significados similares ou a mesma 

importância ente homens, mulheres e crianças.”( VIGARELLO, 2000 p.225) 
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ideológicos, cuja condição se naturaliza precisamente por envolver o 

corpo. O caráter evidente e indiscutível dos costumes, o fato de que o 

corpo se nos apresenta como entidade  objetiva –pura realidade -, 

resultado de um longo e complexo processo de naturalização que o faz 

inquestionável, concede uma condição natural, entre outras, às diferenças 

entre os sexos e aos processos de exclusão a que dão lugar; às distinções 

entre as crianças, jovens, adultos e idosos, o mesmo que faz 

desnecessário esclarecer as diferenças entre grupos étnicos e raciais, 

camponeses e habitantes da cidade, pobres e ricos ou bonitos e feios. A 

naturalidade com que se expõe no corpos as diferenças permite que a 

ordem social e simbólica que elas acarretam, ao mesmo tempo que as 

produzem, resulte indiscutível, bem como encobre a história que nos 

levou a reconhecê-las sem semear uma ponta sequer de dúvida sobre a 

sua validade. Esta homologação epistemológica provém de uma 

percepção do corpo, que elimina toda incerteza de sua superfície e de 

seus componentes emocionais mediante um trabalho de interpretação, um 

esforço cultural no qual as diferenças com respeito ao padrão que se 

percebe como natural se consignem em categorias que as possam 

denegrir moral ou esteticamente.” (GOMES,2002,p.83) 

 

Como afirma Georges Vigarello, ao ritmo corporal  que ativa, acelera, revigora 

forças e energias, os corpos transbordam seus limites, revivendo experiências e 

vivências, renovando saberes, costumes e valores transmitidos por seus antepassados, 

reatualizando patrimônios que se dirigem a seus descentendes, no exercício de 

preservação de conquistas, direitos, saberes, relações, no qual o corpo funciona como 

uma espécie de arquivo, em constante transformação de experiências 

vividas.(VIGARELLO,2000,p.45) 

O corpo não é algo unificado, é algo múltiplo, que representa diferentes 

dimensões da vida, tais como a sensibilidade e a expressão; evocando diferentes 

imagens, e sugerindo múltiplas possibilidades de conhecimento. Se apresentado como 

algo inabalável e heterogêneo.  
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4.3 O Saber Fazer dos Brincantes  

 

Os participantes que formam os grupos de maracatus não apenas desfilam e 

representam personagens no carnaval de rua da cidade de Fortaleza, esses indivíduos, 

também, sustentam o maracatu através de um trabalho penoso e não lucrativo 

financeiramente. Inventam e reinventam, na feitura de materiais, adereços e do próprio 

espetáculo num trabalho gigante, onde o principal retorno é a satisfação pessoal -  está 

em jogo a apropriação ou uma reapropriação do saber fazer. Instaura-se um cotidiano 

relativo a um espaço e lugar específico, estabelecendo uma espécie de contrato com o 

outro, o próximo, o grupo. 

 

“  Eu lavo as fantasias. Eu arrumo quando tem apresentação. Eu 

venho para cá e ajudo o Marcos a ajeitar as fantasias dos brincantes 

tudim e separo da bateria, da corte, das nêgas que vão comigo e a minha. 

O meu trabalho é voluntário. Faço porque eu gosto, gosto de ajudar, 

gosto do maracatu.”
58

  

 

A falta de recursos para manter o grupo perpassa todos os maracatus da cidade 

de Fortaleza. As nações de maracatu, na maioria das vezes, contam apenas com os 

recursos físicos e materais de amigos, vizinhos e familiares que vêem na prática uma 

identificação e satisfação pessoal.  

O maracatu Nação Baobah, considerado um maracatu recente,   formado em 

1995, tem sua sede num barracão improvisado na periferia da cidade de Fortaleza, no 

bairro denominado Bela Vista. Para ajudar nos trabalhos de confecção de roupas e 

adereços os próprios moradores do bairro, homens, mulheres, crianças e idosos,  

colaboravam como podem. 

 

Com apenas sete anos, o Nação Baobah já caminha como gente 

grande. Um barracão improvisado no bairro da Bela Vista, reúne sessenta 

pessoas que se revezam para acertar os últimos detalhes. Roupas e 

                                                
58 Fala de Maria Lucena participante do maracatu Az de Ouro. Entrevista presente no trabalho de João 

Wanderley Roberto Militão. “Maracatu Az de Ouro: 70 anos de memórias, loas e batuques. Fortaleza, 

Ommi, Solar, 2007, pp. 123,124. 
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acessórios são confeccionados pelos próprios moradores. Os preparativos 

tiveram inicio em dezembro do ano passado, mas há três dias do desfile, 

o tempo parece mais curto. Homens, mulheres e crianças correm para 

acertar tudo até o domingo.( Jornal O Povo, 06 de fevereiro de 2002,p 

05) 

 

O maracatu Reis de Paus, uma das agremiações mais antigas de Fortaleza, 

fundada nos anos 60, também sofre bastante com as dificuldades financeiras. Seus 

brincantes doam sangue para verem seu maracatu desfilar na avenida durante o 

carnaval. 

Torna-se indispensável na manutenção dessas Nações a participação de todos, 

não apenas nos incansáveis ensaios que precedem o carnaval, mas na confecção de 

indumentárias e alegorias. As vestimentas de alguns personagens do maracatu são muito 

detalhistas, principalmente da ala da corte, pois são confeccionadas com veludo, paetês, 

lantejoulas, apresentando muito brilho e impressão visual.  Dessa forma, muito se exige 

na confecção dessas vestes, que na maioria das vezes são recicladas do carnaval 

anterior.
59

 

As condições de instalação do maracatu Rei de Paus, como dos demais, são 

bastante precárias. As oficinas onde são confeccionadas as indumentárias do grupo 

funcionam em galpões sem portas e nas residências do presidente e diretores do 

maracatu. 

 

Nos setes compartimentos da casa de Geraldo Barbosa 

misturam-se aos móveis e demais objetos de uma residência os estandartes, 

bandeiras, roupas, balaios e diversos outros acessórios do maracatu. Na casa 

vizinha que pertence a parentes, a situação é a mesma. Afinal são elas que no 

período de preparação do desfile servem como barracões. Lá mulheres e 

                                                
59

 Sobre esse saber fazer o pesquisador Certeau denomina “ trabalho com sucata”. Diz o autor: “acusado 

de roubar, de recuperar material para seu proveito próprio e utilizar as máquinas por conta própria, o 

trabalhador que “trabalha com sucata” subtrai a fabrica tempo (e não tendo bens, porque só se serve de 

restos) em vista de um trabalho livre, criativo e precisamente não lucrativo. Nos próprios lugares onde 

reina a máquina e que deve servir, o operário trapaceia pelo prazer de inventar produtos gratuitos 

destinados somente a significar por sua obra um saber-fazer pessoal e a responder por uma despesa a 

solidariedades operarias ou familiares [...]” (CERTEAU, pp.87,88) 
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homens costureiros, bordadeiros, artistas plásticos que confeccionam fantasias 

e adereços trabalham, trabalham dia e noite preparando o que a agremiação vai 

levar para a passarela do carnaval de Fortaleza. Em alguns dias, 22 pessoas 

trabalham no local. (Jornal O Povo, fevereiro de 2005) 

 

O que sustenta as nações de maracatu é o apoio de todos os envolvidos. É 

imprescindível ao presidente  e aos demais diretores de uma nação de maracatu contar 

com a participação efetiva, cotidiana dos brincantes. A manutenção de uma nação de 

maracatu exige um trabalho sistemático  de organização, ensaios e confecções de 

fantasias. 

 

Somado a  isso,  ele (Geraldo Barbosa, Presidente do Reis de 

Apus) ressalta a compra de tintas, pregos, cordões, linhas, agulhas, alem 

de meias e calçados para os que desfilarão. Barbosa afirma que manter a 

tradição familiar não rende um centavo de lucro. Como a agremiação não 

conta com suporte financeiro, revela que quem quer desfilar tem como 

opção alugar ou comprar a roupa. Os valores das fantasia variam 

conforme o estilo. “o que fazemos é mais que sacrifício. É por amor a 

tradição de nossa família que damos continuidade ao maracatu, na 

esperança de dias melhores para o carnaval de Fortaleza (Jornal O Povo, 

fevereiro de 2005) 

 

As necessidades são muitas, os presidentes e diretores das nações de maracatu 

se viram como podem para manter as necessidades da agremiação. 

 

Há 28 anos que Geraldo dedica sua vida a manutenção do Rei de 

Paus. A aproximação do período momino não o apanha, absolutamente, 

desprevenido. Isso porque, durante todos os dias do ano, suas atividades 

são voltadas para o maracatu: desde o inicio da manha, quando fabrica 

portas e janelas, em serviços avulsos que rendem um dinheirinho para a 

conta na caixa, até altas horas da noite, quando coordena ensaios  ou 

escreve a letra do enredo para o carnaval do ano seguinte ( Jornal O 

Povo, fevereiro de 1988) 
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Mas, Geraldo não se desanima, mesmo numa atividade dura,contínua, sem 

recursos financeiros, o presidente da nação Reis de Paus conta com a ajuda de pelo 

menos 12 membros da família, entre irmãos, filhos e sobrinhos, que desfilam 

invariavelmente, todos os anos. Sem falar no apoio de Nariza (a esposa, de 77 anos) e 

dona Joana (a mãe atualmente, com 87 anos)  

 

Com um ar de satisfação. Seus filhos, Francisco José e Pedro 

Paulo, 18 e 19 anos respectivamente, já nasceram dentro de um clima 

místico-festivo de maracatu e, desde bem cedo, observaram o segredo 

das batidas cadenciadas. “ de tanto ver, eles acabaram aprendendo a fazer 

os instrumentos, e ainda novinhos,  já ensinaram os outros meninos a 

tocar”. Conta Geraldo. Mas Geraldo não considera da família apenas seus 

parentes de sangue. “na verdade o maracatu é uma grande família. A 

maior parte dos que dançam começaram desde criança. Muitos deles 

entraram aos dez anos e vem acompanhando nosso crescimento esse 

tempo todo. É bom a gente saber que a dedicação e o amor ao maracatu é 

uma coisa de todos, de toda a nossa grande família” (Jornal O Povo, 

fevereiro de 1988) 

 

Dessa forma homens, mulheres, crianças e idosos trabalham exaustivamente 

para a manutenção da manifestação. Recuperando o que podem e o que não podem em 

vista de pequenos sucessos pessoais, que dão sentido as suas vidas. Tiram partidos de 

forças que lhe são estranhas e as transformam em  possibilidades de realizações pessoais  

através de táticas e  astúcias de “caçadores”.
60

 

 

                                                
60

  Certeau define   “Tática” como sendo  um  calculo que “não pode contar com um próprio”. “A tática 

só tem por lugar o do outro.” A tática  tem por forma não um discurso, mas o  ato e  a maneira de 
aproveitar a ocasião. A  tática está  presente nas práticas cotidianas como: falar, andar, escrever,  ler, 

cozinhar etc. Ou ainda, numa grande parte das “maneiras de fazer”,  “ vitórias do “fraco” sobre o mais 

“forte” (os poderosos, a doença, a violência  das coisas ou de uma ordem etc). pequenos sucessos, artes da 

dar golpes, astúcias de  “caçadores”, mobilidades de mão-de-obra, simulações polimorfas, achados que 

provocam euforia . “ A tática depende do tempo, vigiando para “captar no vôo” possibilidades de ganho. 

O que ela ganha não o guarda. Tem constantemente que jogar com os acontecimentos para os transformar 

em “ocasiões”. Sem cessar, o fraco deve tirar partido de forças que lhe são estranhas (...)” ( CERTEAU, 

2003,p. 47) 
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4.4 História Oral e Memória: A Fala e as Vivências dos 

Maracatuqueiros  

 

Podemos perceber que os brincantes do maracatu têm pontos em comum, como 

a valorização da manifestação, mas, também, diferentes modos de viver e construir essa 

realidade. Desse modo, cada experiência individual se constitui num espaço específico, 

com significados peculiares, construídos por esses brincantes em suas práticas 

cotidianas, nas contradições em que se constituem; essas experiências individuais e 

coletivas apresentam uma identidade simbólica  à manifestação, além de contribuírem 

com solidariedades e divergências nas escolhas cotidianas. Nesse processo, semelhanças 

e contradições acontecem em situações especificas vivenciada e mediadas por 

determinadas circunstâncias em  lugares e costumes redimensionados a partir de 

perspectivas futuras imaginadas. 

Uma das maneiras de perceber as experiências, vivências e contradições 

experimentadas pela população pobre e menos instruída  é através da fala. A aquisição 

da capacidade de falar, de comunicar idéias, reivindicar e  discutir ocupa um lugar de 

conquistas  das camadas populares, através de um processo de socialização.   

 

“ A história oral se descobre um processo de socialização de 

uma visão do passado, presente e futuro que as camadas 

populares desenvolvem de forma consciente/inconsciente. 

Entretanto,  a aquisição da capacidade de falar, de comunicar 

idéias é elemento determinante dessa historicidade. Uma 

historicidade de luta, de resistência, que, evidentremente, tem 

suas marcas de conformismo e repetição do status quo. A 

descoberta e apropiração da fala resultam num processo de 

interiorização e transformação do imaginário popular que se 

reconhece, que se redesenha em um outro lugar da sociedade. 

Essa mudança é, sobretudo, a redefinição de um outro plano da 

cidadania e, por extensão, de poder. Poder falar, reivindicar, 

discutir, defender idéias contrarias, ou mesmo de fazer notar, 

ocupar um lugar entre as diversas falas é uma consquista das 
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camadas populares através dos mais diversos processos de 

socialização.” (MONTENEGRO,2007,pp. 41,42) 

 

Michel de Certeau, na obra, “A Invenção do Cotidiano”, estudando a 

perspectiva da enunciação, privilegia o ato de falar e todas as suas táticas enunciativas. 

Afirma o autor que a fala situa-se num campo de sistema lingüístico, onde está em jogo 

uma apropriação, ou uma reapropriação da língua por locutores; instaurando um 

presente relativo a um momento e a um lugar, estabelecendo uma espécie de contrato 

com o outro, o interlocutor, numa rede de lugares e de relações.(CERTEAU,1994) 

Dessa forma, podemos entender história oral como uma forma específica de 

discurso: história relacionado com passado, e oral como um meio de expressão. 

Historiadores que trabalham com a história oral estão cada vez mais convencidos de que 

ela é um discurso dialógico, produzido não apenas pelo que os depoentes dizem, mas 

também pelo que nós cabe enquanto historiadores – por nosso ofício, técnica e 

metodologia de trabalho. História Oral refere-se ao que os historiadores escutam e 

interpretam, dizem ou escrevem. Dessa forma, remete ao que fazem juntos, no momento 

da entrevista, o historiador e o depoente. (PORTELLI,1997) 

Alessandro Portelli salienta que a complexidade da historia oral resulta em 

larga extensão da rica heteroglossia de uma forma dialógica de discurso, que tem como 

seqüência processos e construções verbais produzidos pelos encontros entre o narrador e 

o historiador. Diz o autor: 

 

 “ A história oral é, conseqüentemente, um gênero composto, 

que apela para uma aproximação crítica estratificada: além do uso do 

gênero no discurso público do historiador e o gênero no espaço entre 

eles. Se definirmos o gênero como um constructo verbal moldados por 

dispositivos verbais compartilhados entre várias pessoas – pouco importa 

se convencionados ou não - a história oral é, então, ao mesmo tempo um 

gênero de narrativa e um discurso histórico, e um agrupamento de  

gêneros, alguns compartilhados com outros tipos de discurso, alguns 

peculiares a ele.” (PORTELLI,1997,p.11) 

 

Afirma Emilio Bonvini, que num contexto da oralidade, é a palavra que 

permite a transferência da experiência no grupo. As palavras estão estreitamente ligadas 
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as experiências do grupo, “aquela do passado, presente e do futuro”. São palavras  

“comunitárias”, condensadas por toda a vida do grupo, orientadas para estas práticas 

numa dialética, onde o vivido reflete-se nas palavras e no qual estas, quando 

pronunciadas, reverberam, por sua vez,  no vivido. “Estas palavras “comunitárias” 

organizadas, diferenciadas, especializadas, em gêneros múltiplos, são os textos orais, 

verdadeiros “espelhos falantes” da vida de um povo.  As palavras pronunciadas pelo 

grupo é toda a vida desse grupo de ontem e de hoje que está presente nos textos orais. 

Portanto, as palavras quando transferidas num “espaço-temporal” da experiência do 

grupo se inscrevem na trajetória de vida do grupo e formam, juntas, a tradição oral. 

(BONVINI,2001,p.,39) 

Entendemos que a História Oral é um processo interpretativo onde a 

construção se dá pelas vivências e experiências dos próprios sujeitos históricos. Onde 

esses sujeitos históricos não são entendidos como abstração, mas sim como pessoas 

vivas e atuantes, que se fazem cotidianamente no seu ser histórico. Ao se trabalhar com 

esse tipo de fonte deve-se ter o cuidado de não desvincular as dimensões individual e 

social, pois as mesmas estão intrinsecamente relacionadas.  Essas pessoas vivem 

intensamente experiências cotidianas de trabalho, de organização, e de lazer, com 

bagagens cultuais bem diversificadas, enfrentando muitas vezes processos de exclusão, 

marginalização e segregação social. 

Deve-se apreender os significados mais densos das relações sociais, e da 

alternância histórica, de modo a entender e incorporar a multiplicidade de perspectivas e 

olhares, como possibilidades sociais, procurando interpretar e analisar os fatos. Nesse 

sentido, é importante pensar as fontes orais em sua própria historicidade, como 

expressões sociais, constituintes de relações específicas. Afirma Khoury que ao escolher 

e analisar determinada fonte oral implica identificá-la e compreende-la num contexto 

social em que se engendram e, igualmente, dentro das perspectivas de investigação do 

historiador. Desse modo, mais do que tentar encontrar dados e informações nas fontes 

orais, os pesquisadores devem observá-las como práticas sociais  através dos quais os 

sujeitos formam-se historicamente. 

Nessa pesquisa, procuramos não trabalhar com quantidades exaustivas de 

entrevistas. Optamos por considerar amostragens tidas como representativas de 

diferentes grupos de pessoas. Escolhemos aquelas mais significativas e, por meio delas, 

identificar e avaliar possibilidades que melhor expressassem a dinâmica e a 

complexidade de determinada realidade social 
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Desse modo, foi necessário desenvolvermos certa habilidade para percebermos 

nas falas dos entrevistados perspectivas, temores, diferenças e tensões. Expressas muitas 

vezes nas entrelinhas das conversas, nos  silêncios e omissões.  

Khoury chama atenção para alguns cuidados que o pesquisador deve ter ao 

trabalhar com fontes orais, “ se cada narrador organiza os matérias da história de 

maneira única, valendo-se de instrumentos socialmente criados e compartilhados e se as 

narrativas ocorrem em um meio social e dinâmico, devemos ser cautelosos para não 

situarmos fora do indivíduo.” (KHOURY,2001,p.84) Isso implica em estar atento com a 

subjetividade presente em cada entrevistado, não cair na armadilha. Trabalhar com 

subjetividade e objetividade como elementos amorfos e dicotômicos. Deve-se, também, 

observar as dimensões imaginárias e simbólicas presentes em cada narrativa, como 

realidades históricas, buscando perceber e explicar os profundos significados presentes 

nas relações sociais vividas por essas pessoas. Deve-se, ainda, atentar para o modo 

como os tempos: presente, passado e futuro aparecem nos enredos narrados, refletindo 

sobre a subjetividade da fala, da memória e da consciência na construção dessas 

histórias e na constituição dos sujeitos sociais. 

Trabalhar com história oral implica repensar algumas noções e modificar 

alguns procedimentos de análise. Diz Khoury:  

 

“as entrevistas abrem caminhos para pensarmos e trabalharmos, 

por exemplo, a noção de fato histórico. Se cada pessoa traz em sua 

experiência e em suas narrativas elementos de sua cultura, impregnados 

de seus próprios pontos de vista, forjado em convívio e em conflito na 

dinâmica social, não só dizemos que, na narrativa, dispomos menos de 

fatos reconhecidos como tais, do que textos, de enredos, como também, 

que estes, a seu modo, são também fatos, ou seja, dados de algum modo 

objetivos, que podem ser analisados e estudados.” (KHOURY, 2001, pp. 

84,85) 

 

Sendo assim, é possível tratar sonhos, anseios, expectativas e projetos de 

nossos interlocutores, como fatos, sujeitos à reflexão objetiva, que oferecem indícios de 

análises de determinada realidade social. 

Para entender as narrativas, o pesquisador deve observar e analisar a 

especificidade de cada fala, compreendendo que cada narrador situa-se no presente 
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mediado por perspectivas passadas e futuras e, também, como sua fala expressa reações, 

levando em conta diferenças culturais, formações, condições e relações de poder na 

sociedade.  

O observador ao utilizar a historia oral no seu trabalho precisa observar a 

variação da linguagem, em diferentes momentos das entrevistas, pois podem ter 

significados importantes. Nessas variações poderá identificar importantes detalhes, 

perspectivas e projetos, formas de submissão e de resistência. 

 

“quando a preocupação de explicar um coletivo se sobrepõe a 

uma perspectiva de pensá-lo como uma experiência múltipla, construída 

por sujeitos com bagagens culturais diferentes, visões diferentes e 

propostas e projetos de futuro diferentes, disputando lugares e formas de 

organizar e de caminhar o futuro, acabamos por perder de vista as 

dimensões complexas, ambíguas e contraditórias dessa experiência.” 

(KHOURY,2001,pp. 86,87) 

 

Khoury salienta que o pesquisador tendo o cuidado de não desvincular as 

narrativas dos sujeitos que as constroem, dando a devida atenção ao lugar e ao 

significado de cada depoimento e os mecanismos por meio dos quais elas são 

construídas, na experiência e na  comunicação, o pesquisador tem  melhor condição de 

examinar e evidenciar diferenças, contradições e ambigüidades como constituintes dos 

próprios movimentos e dos grupos. 

As narrativas orais podem revelar a multiplicidade de sujeitos e 

temporalidades, mostrar também a flexibilidade das pessoas ao lidar com determinadas 

situações. É possível o pesquisador explorar nos entrevistados a  subjetividade nas 

expressões, a multiplicidade, as contradições e identificações, avaliando modos como 

estas interferem na dinâmica social, refletindo sobre elas como possibilidades na 

construção dos processos sociais. ( KHOURY, 2001,p. 88) 

 

“lidar com a oralidade das entrevistas, como um tipo de  

discurso cujo elementos constitutivos  (interrupções, digressões, 

repetições, correções) tornam evidente o trabalho da palavra em 

manifestar o processo de transformação e o trabalho da consciência; 

ainda representa um caminho a ser percorrido com maior desenvoltura, 
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no sentido de melhor compreendermos os modos como aquele que narra 

constrói sua interpretação e se situa na realidade social, e no sentido de 

tirar proveito desse trabalho explicando, igualmente, por esse 

procedimento, dimensões e mecanismos de uma determinada experiência 

social.”  (KHOURY,2001,p.92) 

 

Pensar a oralidade historicamente constituída e situada, é observar que, numa 

sociedade onde a linguagem escrita exerce um papel dominante, tem-se refletido pouco 

sobre a importância da oralidade na constituição dos processos sociais. Estudiosos 

detêm-se  mais na dimensão da linguagem escrita, do que na presença da oralidade na 

constituição do cotidiano das pessoas, na preservação e transformação de costumes; na 

comunicação diária de hábitos, tradições, trabalho, etc. 

Sobre a concepção de historia oral como possibilidade de avanço na leitura de 

sujeitos constituídos a partir de experiências da oralidade, diz Antonieta Antonaci:  

 

“ entretanto, como o conhecimento histórico se sustenta e faz 

avançar suas reflexões sobre experiências a partir de argumentações e 

questionamentos contínuos, a história social, preocupada com a cultura – 

entendida como costumes, tradições, valores, atitudes, expressos de 

diferentes formas em vivências e representações historicamente situadas -

não pode prescindir, nem desconsiderar expressões de grupos portadores 

de tradições de oralidade. Ao surpreender, em pesquisas com 

depoimentos orais, evidências de cruzamentos de expressões de uma 

cultura letrada dominante com uma disseminada cultura oral, não 

podemos deixar de trabalhar encaminhando questionamentos a 

construções históricas do prestígio sociocultural desse letramento, 

aprofundando nossas possibilidades de diálogo com homens e mulheres 

que, constituídos a partir de injunções oralidade/escritura, produziram 

outras práticas de leitura e de escrita.” (ANTONACCI,2001, p. 116) 

 

Como diz Alessandro Porteli a História Oral é uma ciência e arte do indivíduo. 

Sua natureza é a relação interpessoal. Sempre visando por meio de diálogos pessoais 

sobre vivências e lembranças individuais e os impactos que estas tiveram na vida do 

individuo. (PORTELLI,1996) 
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“ nosso problema não se limita a aliar nosso compromisso como 

historiadores à objetividade daquilo que realmente aconteceu nem à 

nossa consciência pós-moderna de que, na realidade, jamais chegaremos 

realmente a descobri-lo.Também estamos cientes, a esta altura, de que 

muito aconteceu na mente das pessoas, em termos de sentimentos, 

emoções. (PORTELLI,1997,p.64) 

 

Um dos grandes debates, em torno do meio acadêmico, é sobre a possível 

subjetividade dessa fonte. Sendo que a grande riqueza na produção do conhecimento 

histórico está nessa subjetividade. A riqueza dessa fonte está na possibilidade de captar 

as próprias experiências através das quais os indivíduos constroem e dão significado a 

sua existência e experiência.  

 

“ De fato, os textos – tanto os relatos orais como os diálogos de 

uma entrevista – são expressões altamente subjetivas e pessoais, como 

manifestações de estruturas de discurso socialmente definidas e aceitas 

(motivo, formula, gênero, estilo) Por isso é possível, através dos textos, 

trabalhar com a fusão do individual e do social, com expressões 

subjetivas e práxis objetivas articuladas de maneira diferente e que 

possuem mobilidade em toda narração ou entrevista, ainda que, 

dependendo das gramáticas, possam ser reconstruídas apenas 

parcialmente”( PORTELLI,1997,p.64) 

 

Afirma Portelli, que uma entrevista é acima de tudo um troca entre dois 

sujeitos. Os dois sujeitos interagindo de forma a constituírem  uma visão mútua. O 

pesquisador deve ter como objetivo principal na produção desse tipo de fonte numa 

possível igualdade, como elemento imprescindível para uma comunicação menos 

distorcida e informações menos tendenciosas. 

 

A entrevista de campo, por consequinte, não pode criar uma 

igualdade que não existe, mas ela pede por isto. A entrevista levanta em 

ambas as partes uma consciência da necessidade por mais igualdade a 

fim de alcançar maior abertura nas comunicações. Do mesmo modo que 
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a hierarquia de poder na sociedade cria barreiras entre pesquisador e o  

conhecimento que buscam, o poder será uma questão central levantada, 

implícita ou explicitamente, em cada encontro entre o pesquisador e o 

informante. Acabar com o poder abertamente transforma uma entrevista 

de campo num experimento de igualdade.” (PORTELLI,1997,pp. 09,10) 

 

A História Oral não apresenta um sujeito unificado, é contada por múltiplos 

pontos de vista, é contada a partir do que é importante para o narrador. E, dificilmente, 

as crenças e pontos de vista do pesquisador e do narrador estão do mesmo lado. As 

narrativas são contadas por sujeitos de quem sabemos pouco ou quase nada. As 

narrativas envolvem a história em sua própria subjetividade, existe uma forte relação 

entre o entrevistado e o pesquisador.  

 

“ Fontes orais são aceitáveis mas com uma credibilidade 

diferente. A importância do testemunho oral pode se situar não em sua 

aderência ao fato, mas de preferência em seu afastamento dele, como 

imaginação, simbolismo e desejo de emergir. Por isso, não há “falsas” 

fontes orais. Uma vez que tenhamos checado sua credibilidade factual 

com todos os critérios estabelecidos do criticismo filológico e verificação 

factual, que são requeridos por todos os tipos de fontes em qualquer 

circunstância, a diversidade da história oral conssite no fato de que 

afirmativas “erradas” são ainda psicologicamente “corretas”, e que esta 

verdade pode ser igualmente tão importante quanto registros factuais 

confiáveis” (PORTELLI,1997,p. 32) 

 

Segundo KI-ZERBO, tradição oral é ainda muito discutida como fonte  

histórica, embora cada vez menos. Os historiadores mais reticentes, a que ele denomina 

“os fetichistas da escrita”, continuam a negar qualquer importância  à tradição oral. Os 

funcionalistas, que apenas vêem nela mitos tecidos para as necessidades de uma causa, 

são pouco mais ou menos da mesma opinião.  

 

“Os cronófilos lamentam que a ausência de cronologia segura 

traga consigo um encadeamento arbritrario dos factos que torna difícil ou 

falsas as relações causais, encontrando-se a perspectiva histórica 
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comprimida, esquartejada ou destruída. A maior parte dos historiadores 

da África admite agora, porém, a validade da tradição, mesmo se muitos 

a consideram menos consistente do que as fontes escritas  ou exigem que 

ela escorada por uma outra fonte (...) em casos privilegiados, e com um 

tratamento metodológico apropriado, comporta ela o grau de certeza que 

normalmente se espera do conhecimento histórico. O problema não 

consiste, pois, em saber se é válida a priori ou se beneficia ou não de 

apoios exteriores, mas em determinar que métodos adotar para 

diagnosticar as tradições e selecionar com toda a segurança aquilo que é 

digno de servir como fonte para a história.” (KI-ZERBO,1980,pp. 19,20) 

 

4.4.1 Francisco Braga – Heleninha 

 

Eu sou conhecido como Heleninha. Heleninha é um apelido carinhoso que 

colocaram em mim, por conta de uma novela que estava passando. A Heleninha 

Hotman era um personagem da Renata Sorat, e ela bebia muito, e na época, agente 

sempre tomava uns drinques. Aqui, eu era sempre o último a largar o copo, e daí surgiu 

esse apelido, e foi como fiquei conhecido. Escalafran, ninguém sabe quem é, não. Eu 

sou louco pela raça, e eu me considero um preto de coração, então minhas amigas eram 

pretinha, e meus amigos eram negão. 

O nosso maracatu veio de Recife, e lá sim tem negro, é coisa de preto de gente 

da raça. Aqui nós não tínhamos preto. Como o maracatu é coisa da África, então agente 

pinta a cara de preto. Ser negro é uma questão muito particular, as pessoas tem muita 

restrição em se definir negro, principalmente, os daqui. Os negros daqui tem vergonha 

da raça. Por eles terem ficado minoria, eles tem vergonha, não tem aquele orgulho de 

ser negro. Eu me defino negro, sou de alma e coração e eu grito pela raça. 

 Eu moro aqui mesmo no barracão do maracatu, já faz 22 anos. Eu fui trazido 

para o maracatu por um dos brincantes mais antigo, já vinha trazendo bagagem, porque 

eu sempre fui artesão de nascença, desde aí eu fiquei trabalhando. Meu primeiro papel 

foi como índio, desde aí, eu venho confeccionando roupas de índio. Isso aconteceu a 22 

anos atrás. Eu comecei aqui no Vozes da África, foi o primeiro e único maracatu que eu 

desfilo. 
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O bom do maracatu Vozes da África é que a sede fica aqui no centro da cidade. 

É o único maracatu do centro da cidade. E por isso, vem gente de todos os bairros pra 

cá.  E, o centro é um lugar onde você pode reunir todo mundo, que vem gente de todo 

lugar. O carnaval sempre foi no Centro da Cidade. No princípio, as criaturas vinham 

com suas garrafinha de café, as suas tapiocas, vinham com seu litro de cachaça, com o 

seu celular, fazia a grande festa, e ficava esperando os maracatus passar. 

Quando eu vim para o maracatu, o presidente era o Airton. Eu quando entrei no 

maracatu,  comecei confeccionando roupas, na verdade, roupas de índios. Então, o 

Airton me mandou escolher uns tecidos de brilho, como aqueles que confeccionam as 

roupas de uma Princesa. Eu escolhi dentre três, o que eu achei o mais bonito, e daqui a 

pouco eu fui, eu perguntei: Airton eu vou sair de que? Ele disse – faz qualquer coisa pra 

ti, aí para minha surpresa foi que ele me deu uma Princesa belíssima, aí eu saí de 

princesa.  Mas,  já tem cinco anos que eu desfilo de Preta Velha, nunca teve outra como 

eu, porque é um papel que eu faço, porque eu gosto de fazer. Eu faço com amor, e pela 

importância que ele também tem dentro do maracatu. 

Eu, quando criança, tinha medo do maracatu. Aquele medo que toda criança 

tem quando vê os personagens com a cara preta. Eu vim para o maracatu com 15 anos 

de idade, desde aí,  foi amor a primeira vista. Eu me identifiquei. Eu já fui ficando, e por 

conta disso, do meu trabalho, por que eu sou o único artista da família. Eu já vim feito, 

o que é bom, já vem feito. Então, quando eu vim pra cá, eu já trouxe bagagem. Eu já 

trabalhava com arte. Além de ser artesão, eu dou palestra, eu dou curso. Eu faço mais 

fantasias, e eu preparei toda uma equipe pra fazer as fantasias pra quando eu tiver 

ausente, eu passei todos os conhecimentos pra eles. 

Aqui é uma grande família, e tem que ser, porque é através disso que agente 

tem uma convivência boa. Tem muita diferença, muita gente, muito pensamento, mas 

agente se afina até chegar num todo. Quem me trouxe para o maracatu vozes da África 

não está mais vivo, partiu para o outro plano. Eu nunca tive a pretensão de sair desse 

maracatu para um outro, a não ser trabalhar, porque eu posso trabalhar para qualquer 

maracatu, porque é a minha profissão. Já trabalhei muitas vezes para outro maracatu. Já 

trabalhei para o Nação Fortaleza, do Calé de Alencar, para o Kizumba, na criação do 

Nação Iracema, que foi criado por nos aqui do Maracatu. 

 Então, eu tenho essa liberdade de trabalhar para outros maracatus, porque é 

como eu ganho dinheiro, é o meu meio de vida, é fazer arte. Olha, os maracatus tem 

tudo pra ser uma grande família, mas sempre, bota uma diferença, ou seja, até a 
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Avenida, é uma grande família, mas na avenida tem a concorrência, então,  aí, já  deixa 

de ser uma grande família para ser rival, e que vença o melhor.  

Eu sou artesão de carterinha, e por conta disso, eu já  recebi o convite para ir a 

São Paulo fazer a comissão de frente de várias escolas de samba. Uma vez, eu fui a São 

Paulo fazer a comissão de frente pra uma escola que era toda de rainha de maracatu.  Eu 

fiz essas quinze rainhas 

 Foi uma surpresa para as pessoas que não estavam sabendo. Ficaram muito 

felizes com a coisa, foi uma maneira de homenagear a cultura de Fortaleza.  O 

responsável pela coisa foi o  carnavalesco da escola, Augusto de Oliveira. Inclusive, ele 

é cearense, foi através dele que eu fui. 

O maracatu tem 28 anos de fundação, eu to a 22 anos aqui. Aqui, enquanto não 

se tomar vergonha e não se valorizar os artistas que a terra produz, que aqui é um 

grande berço de artista, mas aqui não tem quem dê valor a isso, agente vai ter sempre 

que sair daqui, vai ter  sempre que ganhar o dinheiro lá fora, e procurar o nosso trabalho 

lá fora, aqui não tem que dê. 

Todo mundo fala que o maracatu tem  a ver com macumba, mas eu não sou 

totalmente macumbeiro. A minha religião é muito eclética: minha religião é Deus, eu 

pratico todas, eu não tenho vergonha de ir num candomblé, num terreiro de macumba, 

numa igreja. Eu acho que onde ta Deus, eu to presente. Eu não tenho uma religião 

definida, eu não sou ateu. 

 

 4.4.2 Eveline 

 

Meu nome é Eveline Cavalcante de Albuquerque de Araujo, eu nasci em 64, 

em Fortaleza, eu moro no monte castelo, eu nascei e mi criei no Centro da Cidade, e 

quando me casei fui pro monte castelo. 

Eu entrei no maracatu para ser Baiana, e de baiana eu não quero deixar, não 

saio de outra coisa, tá louco? É a maior satisfação, pra mim é muito mais gostoso, é uma 

sensação muito maior, eu tenho prazer. Sou eu que ensaio as meninas que dançam 

comigo, as meninas, as senhoras, eu que ensaio com elas. Ali, eu grito; ali, eu reclamo; 

ali, eu digo – dança direito!  Ali, eu reclamo, seja lá no ensaio, seja na avenida, mesmo 

antes delas saírem no estacionamento onde agente se arruma. 
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Agente ensaia tudo, agente ensaia na calçada, agente ensaia tudo bem direitim 

pra fazer bonito na avenida. Agente segue o ritmo, agente continua no ritmo, quando 

chega na avenida, vamos. Quando começa o batuque, aí pronto. Todo mundo continua, 

aí vai ensaiando até a hora que disser – pronto, agora é a hora de entrar.  

Aí, ali tem que prestar atenção a tudo, cada rodada que eu dou, eu to olhando 

quem ta fazendo alguma coisa atrás. Eu to dançando, mas a cada virada, eu vejo quem 

ta fazendo exatamente aquilo que agente combinou.  É muito bom, eu adoro o que eu 

faço. 

Desde pequena que eu sonhava muito com o maracatu, eu achava a coisa mais 

linda, mas eu tinha muito medo. Eu cresci vendo o maracatu, eu assistia, eu ia com a 

minha mãe, com a minha vó, com as minhas irmãs, agente cresceu vendo. 

 Aí, o que aconteceu? Foi que a minha irmã entrou pra dançar, e eu nunca quis 

entrar, a minha irmã entrou, começou a dançar, anos e anos, hoje ela é insincera. A   três 

anos que  ela é  insincera daqui.  Ela já dançou de negra, ela já dançou de princesa, já 

apareceu na televisão como rei, já fez de tudo um pouco. Aí, aconteceu que um belo dia 

ela resolveu me trazer aqui no barracão, porque eu tinha muito medo, porque atrás 

daquela cara preta, você nunca sabe quem tá ali, e eu dizia: - não, vou nada, e, ela: - 

vombora; e, eu: - vou nada! – vombora; - vou não, e: - vamu; - vou não. Vou, vou não, 

acabei chegando aqui.  

No dia que eu cheguei, o Jusiê que é a rainha tava aí, aí conversou foi muito 

comigo, me fez preencher uma ficha, disse que de baiana eu ia me dar muito bem e tal. 

Eu dizia: -  não, ne pra mim não, eu vou preencher a ficha, mas eu não venho não;  - 

você vem; - venho nada; -vem, e de tanto insistir acabei vindo. E na outra semana era os 

ensaio, e a partir daí,  eu estou a dois anos coordenado a ala das baianas. Ali, eu tenho 

que correr atrás de roupa, eu tenho que saber como é que elas estão.  Ali, eu tenho que 

saber quem tá com a roupa em casa, porque geralmente, tem pessoas que levam as 

roupas pra casa pra lavar, guarda né? E quando precisa, é só ligar.  Agente vem, trás 

tudo que você necessita, desde a calça preta, a roupa que agente dança, colares, anéis, 

pulseiras, o que agente leva na cabeça, seja uma coroa, um turbante, não importa, o 

importante é que agente quando é convocado agente vem mesmo, porque agente gosta. 

Durante o ano, agente sai quantas vezes seja necessário, mas tem uma turma que sai, 

não são todas ne? Porque ninguém pode ficar as 24 numa apresentação, geralmente são 

4 ou 5, tem apresentação que só vão 3 ou 2. 
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 Quando eu entrei já tinha uma quantidade de pessoas aqui, uns saíram, e 

outros que iam chegar pra entrar e tal.  E,  agente preenche ficha, agente preencha ficha 

e tal, e trás elas para os ensaios, e tenta compor as 20 baianas. Tendo as 20, aí agente vai 

ensaiando, ensaiando, ensaiando, porque são pessoas que realmente já tem uma certa 

idade, que pra elas as vezes fazer um passo mais complicado já atrapalha, então agente 

tem que ter uma coisa bem mais simples, mas que dê beleza na avenida, porque o efeito 

é muito grande quando você vê todas as baianas rodando. Quando você vê  todas 

virarem pra um lado, virar pro outro. É essa coisa que dá um efeito muito grande.  A 

nossa roupa é muito bonita. É, tanto,  que você observando, você vai ver que baiana 

realmente de maracatu você encontra. Você vai ver aquela roupa trabalhada, tão bonita 

como a nossa.  Aí, o que é que acontece? Você vê que agente dá muito valor ao que 

agente faz, sabe? 

 Depois que eu cheguei aqui, o Fernando ficava: - ombora, costura aqui, 

costura aqui, costura ali, e essa história de costura aqui e ali e aculá, aí agente foi 

fazendo, no meu caso, eu fui fazendo. No ano passado, o Fernando não estava mais 

aqui, e pra mim sair, a saia era muito grande, e as rodas eram muito pequenas, aí eu me 

arrisquei a abrir a minha roda, aí fiquei abrindo a minha roda, depois que eu me 

arrisquei a abrir, e eu vi que deu certo, mede daqui, dali, daculá, monta, aumenta, 

diminui, a minha roda deu certo, a partir da minha eu fui fazendo as outras. 

 Em 2001, a nossa roda era grande, e em 2002, nos já dançamos com uma 

baiana bem menor, ou seja, tive que reduzir toda as rodas. O ano passado, 2003, 

aumentaram, então eu tive que abrir todas as rodas. Se eu botar uma roda grande numa 

saia pequena, já não dá o efeito grande, eu já vou ter que fazer quatro rodas menores.  

Aqui, nos somos uma família, aqui agente convive, agente vem aqui, conversa, 

quando liga, agente vem, se for preciso se apresentar, agente vai. Agente, realmente, 

aqui tem amizade. Eu gosto muito do que eu faço.  

Também tem uma coisa, porque além do maracatu, eu também tenho a minha 

vida, tenho meu marido, tenho meus dois filhos. Sou casada a 20 anos, o mais velho tem 

18, e o outro, tem cinco anos. O meu mais velho assistia muito a minha irmã quando ele 

era pequenininho. Depois que eu entrei aqui, aí eu engravidei do Tiago, então dancei 

grávida por algum tempo, depois eu fui obrigada a deixar, porque a minha gravidez 

passou a ser uma gravidez de risco, aí eu não pude mais dançar, é tanto que ele nasceu 

no último dia do sétimo mês. Mas, ele com um mês, ele já tava aqui no maracatu, com 

um mês, eu vinha para os ensaios, ele ficava aqui em cima com o meu filho mais velho. 
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Nas apresentações era o Fernando me pintando e eu com o Tiago nos braços dando 

mamadeira, e ele foi crescendo, crescendo. Ele ainda bem pequenininho, ele chegava 

aqui, e já saia correndo atrás de uma baqueta pra tocar algum instrumento. Do jeito que 

o meu mais velho também gosta, ele toca também, e até hoje. É tanto que ele ganhou 

um triângulo dos meninos, o ano passado. E durante o ano, desde pequenininho, ele já 

dançava comigo de índio, mas hoje ele já não quer mais saber de dançar de índio, ele 

quer dançar no batuque, o negócio dele é tocar, o negócio do Tiago é tambor. O negócio 

do Tiago é triângulo, é pintar a cara de preto, ele acha aquilo ali fantástico. E o mais 

interessante, apesar de pequenininho, ele conhece a mãe dele, ele conhece a minha irmã, 

ele conhece, ele sabe distinguir, realmente, quem são as pessoas. Porque, quando você 

pinta a cara, todo mundo se parece. Mas ele sabe realmente quem são as pessoas, ele 

conhece um a um. Ele fez cinco anos agora esse ano.  

O meu marido trabalha, ele também tem o emprego dele, nos temos uma 

empresa pequeninha de fornecimento, de montagem de divisória, de forra de PVC, e ele 

trabalha, só me acompanha de vez em quando, numa necessidade, se não ele só me 

acompanha no carnaval. 

 No carnaval, ele vai me ver desfilando, ele não acha ruim, porque ele sabe que 

é a diversão que eu tenho. Eu só me divirto uma vez por ano que é na avenida. E nas 

apresentações, quando dá, ele vai, quando não dá, ele fica em casa. Existi um 

preconceito sim, as pessoas realmente, elas não sabem, elas não conhecem o que é o 

maracatu. Então tem muita gente que me critica, como tem outros que adoram, acham 

interessante. Mas isso aí acontece em todos os ramos que você for.  

Pra gente dançar num negócio desse, você tem que ter alma, porque se você 

num tiver, você não dança. Dançar por dançar, você dança porque você gosta, porque 

você senti aquilo ali, você senti realmente. O Tiago tinha tudo pra não gostar, mas eu 

dancei grávida, ele me acompanha desde bebê, mas se ele não gostasse com certeza ele 

não estaria no meu lado, não ia querer estar perto de mim. Mas ele não, ele gosta, ele 

acha aquilo ali tudo de bom. A minha mãe, ela fica meio assim, mas ela não pode dizer 

nada. O meu pai não diz nada não. 

 Eu nasci e me criei católica, hoje meu esposo é espírita, mas nem por isso ele 

acha ruim eu ta aqui. Eu gosto do espiritismo, eu acredito, eu não vivo lá dentro, eu não 

sigo piamente, mas eu faço umas preces, agradeço a Deus, agradeço a todos que estão 

no meu lado. Todo dia eu agradeço, pra isso eu não preciso estar dentro de nada, acho 

que pra estar com Deus, não precisa estar em nenhum lugar específico.  
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Nos estamos aqui no maracatu porque nos gostamos, nos não estamos visando 

dinheiro não, agente ta aqui pra mostrar o que é que agente tem de bom, todo mundo 

tem seus trabalhos, tem seus empregos, mas nos estamos aqui pra mostrar o que nos 

temos de melhor. Isso aqui é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que a gente leva á 

sério. Você pode ter certeza que a gente não leva isso somente como uma brincadeira, 

porque se fosse só um brincante, ninguém tava aqui trabalhando não. E agente trabalha 

porque o negócio é sério, todo mundo gosta, e todo mundo ta aqui pra ajudar. E pra 

fazer as coisas acontecerem. 

 

4.4.3 Francisco 

 

Eu me chamo Francisco,e tenho 34 anos, sou apaixonado pelo maracatu. E pra 

mim,  o maracatu não é só no carnaval, é no ano todo. O maracatu pra mim, já faz parte 

da minha família, é a minha segunda casa. Eu tenho irmãos aqui dentro, tem pessoas 

que eu gosto, eu estou cem por cento satisfeito com o Vozes da África. Você só pode 

participar de uma coisa quando você gosta, quando você não gosta, não vale a pena. 

Você deve gostar do que ta fazendo,  pra fazer um trabalho bem feito. 

 A primeira vez que eu desfilei a sensação foi de medo, medo porque?  Medo 

dos meus amigos, do meu pai, da minha mãe me ver de princesa ne?  Porque agente 

começa a ter um tabu de mostrar pra nossa família aquilo ne?  Hoje eu não tenho mais 

vergonha de botar qualquer roupa no maracatu, desfilar e mostrar para os meus amigos 

que eu estou naquele personagem.   

Os meus pais sempre tiveram, tanto eu como meu irmão, assim, uma relação 

bem aberta, sabe? Porque agente sempre, tão eu como ele, nos somos homossexuais; e o 

homossexual é  assim: se você trabalha, se você ajuda dentro de casa, então os pais não 

te recriminam em nada, agora quando você não faz nada, eles começam a pegar no pé 

mesmo, então eu  vejo muito isso, sabe?  Nos sempre trabalhamos, nos sempre 

ajudamos em casa, praticamente agente tomou de conta da casa. 

Eu não sei minha religião, acredito que eu seja católico, apesar de não gostar de 

missa, de não acreditar em padre, mas eu sou.  Eu gosto muito.  Eu tenho 3 santos, alias, 

tem dois santos e Deus, mas primeiro  vem  Deus, santo Expedito, Santo Antonio. Santo 

Expedito é um santo que ajuda muito, se você tiver com dívida, com alguma coisa, você 
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pode pedir que você consegue. E, também tem  Santa Luzia né? Mas, é  pelos meus 

olhos, porque eu tenho os olhos claros.   

Eu acredito muito em Deus. Eu acredito assim: que pra você ser católico não 

precisa você estar dentro de uma igreja, basta você fazer o bem, se você faz o bem a 

alguém, se você diz que é um cristão, se você acredita em Deus, se você faz o bem, se 

você vive a sua vida, é católico. 

Eu comecei a participar do maracatu por influência do presidente, o Claudio. 

Depois que o Claudio assumiu o maracatu, aí uma das coisa que ele me pediu foi pra 

mim não dançar o maracatu, passar para a organização, e eu adorei a idéia. Mas aqui ou 

aculá, eu saio quando tem uma precisão. Tá precisando de alguém? Eu saio.  Aqui nos 

somos polivalentes, se ta precisando é claro que agente sai, se veste e sai numa boa. 

 Aqui quando agente entrava, inicialmente, era pra  gente fazer os bordados. 

Você tinha as negras, era tudo bordado. Era trabalho de cinco meses, de seis meses até, 

pra você fazer aquele trabalho ali. Hoje, numa semana você faz o carnaval, você apronta 

a sua roupa, já vem quase tudo feito, vem só as vezes umas nesgas bem fininhas, você 

rapidinho pega, contrata uma pessoa pra fazer.  

O maracatu de 80, na administração do Airton, ele era muito bom, mas não era 

tão alegre como é hoje. Nessa época, agente tinha uma corte muito rica, hoje nos não 

temos mais. Agente perde muito brincante, podemos dizer assim. Esse ano mesmo, eu 

achei fraquíssimo a nossa corte, nos estamos perdendo príncipe, nos levamos dois 

príncipes, quando na verdade agente tinha dez, dez príncipes, antigamente agente tinha 

muita princesa, muita gente. Muita gente saía por gostar mesmo, hoje não tem mais 

aquele amor  pelo grupo. 

 O carnaval de Fortaleza sem o maracatu não existe, na minha opinião. Eu sinto 

que as pessoas vão mais pra ver os maracatus.  Uma pessoa conversando com agente, 

fala que é uma coisa triste, aqueles blocos, aquelas escolas de samba, é porque as 

pessoas não investem, pegam o dinheiro, mas não sabem investir. Eu acho assim: que o 

maracatu Vozes da África, eu não gosto da nossa batida, é uma batida muito acelerada, 

não tem ritmo de maracatu. Eu acho que podia diminuir um pouquinho mais a batida.  O 

nosso mestre de bateria, ele acelera muito, eu não sei aonde ele vai parar, porque a todo 

ano ele acelera mais, e as pessoas que vem o ano todo sentem que ta mais acelerado, 

apesar de ser bem legal de dançar, fica assim uma coisa bem boa de dançar, mas já ta 

fugindo do maracatu, a nossa batida ta fugindo um pouquinho. 
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E eu vejo que os jovens gostam dessa batida acelerada, pra você ver: tivemos 

ano que a ala dos índios desfilou com 40 jovens, esse ano desfilamos com apenas 11, e a 

bateria desfilou com 35 jovens. Tem muito adolescente na bateria, e tem o pessoal do 

Conjunto Palmeiras, um bairro da periferia daqui, lá tem muito adolescente, no bairro  

Tancredo Neves também tem muito adolescente, e esses adolescentes vem todos para 

cá, para o Vozes, vem participar da bateira. O Vozes da África ta se formando muito 

com adolescente, é a tendência.  

Eu gosto muito de todos os maracatus, mas o que eu mais gosto é o Vozes da 

África. Esse maracatu, desde o primeiro dia que ele entrou na Avenida, pisou um 

maracatu campeão. Foi um maracatu campeão no primeiro ano, e na época de 80 até 96 

foi  campeão todo ano, não tinha quem ganhasse dele. Esse ano não teve campeão, eu 

acho até legal por um lado, mas pelo outro lado, eu acharia que deveria ter, porque 

quando se tem competição, os maracatus, eles procuram pelo menos mostrar um 

trabalho mais bonito, quando nesse ano você tava na avenida, você via aquela coisa feia, 

as pessoas usam muito tnt, fica uma coisa feia. tnt é um papel que é muito baratinho, 

que não é reciclável. O nosso presidente quando pega a verba investe toda no maracatu, 

em coisa novas, coisa bonitas. 

 As pessoas que  estão fora pensam que o maracatu é uma macumba né? E 

dizem: – a não vou entrar nisso não que é uma macumba. Mas, na verdade, quando você 

ta dentro, você vai notar que não é uma macumba, porque em todo canto você encontra 

gente que participa da Umbanda, participa do Candomblé, mas você não é obrigado a 

participar. 

 Existe um preconceito com o maracatu, apesar do maracatu ser assim bem[ ...] 

ta bem assim divulgado. As escolas convidam o maracatu pra  fazer shows em semanas 

culturais, mas ainda existe o preconceito. Quando agente chega lá na escola, pra se 

arrumar, aí tem uma criancinha olhando com medo sabe? Quando na verdade, ele não 

sabe que aquilo ali faz parte da cultura, porque as própria escola, os próprio professores 

não dão uma aula, não chamam e explicam. 

O maracatu deveria ser mais divulgado para acabar com esse estranhamento, 

muitos maracatus só aparecem para um público maior no carnaval. Então, o que é que 

acontece? Muitas pessoas daqui mesmo, da cidade de Fortaleza, não conhecem direito o 

nosso maraatu. As apresenações quando acontecem, na maioria das vezes, é no período 

de férias, e é mais para os turistas verem, e mesmo assim, é apenas alguns maracatus, 

principalmente aqueles que estão em evidência como o  Vozes da África, Reis de Paus, 
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Az de Ouro, o Nação Solar,que foi fundado agora, são os maracatus que estão mais em 

evidência. 

 

4.4.4 Dona Graça 

 

Faz muito tempo que eu participo do maracatu, faz mais ou menos um cinco. 

Antes eu brincava na escola de samba, da escola de samba eu passei pro maracatu. Eu 

comecei com outro maracatu, o marcatu da Piedade (maracatu Reis de Paus) né? Eu 

comecei lá. Aí, eu tinha uma amiga minha  que brincava aqui (Vozes da África),  aí eu 

disse: - sabe eu tô com vontade de sair daqui, e se eu sair eu vou procurar outro 

maracatu. Aí ela disse: -vamos brincar no vozes da África, que lá eu brinco lá a muito 

tempo e te coloco lá.  Daí comecei  a  conhecer os meninos. Fiz amizade com o Claudio 

e o Aderaldo. O Aderaldo vem sempre aqui. Eles gostam muito de mim. Na primeira 

vez, que eu desfilei, nos ganhemos; na segunda vez, nos ganhemos de novo, aí 

aconteceu de eu gostar e aí fui ficando.  Eu gostei deles, e eles gostaram de mim. 

A primeira vez que saí foi fantasiada de nega, porque a baiana tem que saber 

daquela roda. Eu sou acostumada, eu já brinquei em São Paulo. Sou maraense,  brincava 

lá também. Já fui baliza também. 

Eu sou assim mesmo metida a artista, sabe? É porque não tenho foto pra 

mostrar, mas desde menina que sou assim. Eu tinha muito retrato pra mostrar, só que eu 

fui assaltada, eu e minha menina veia. Agente saiu pra rua, tentaram assaltar,  aí 

pegaram minha bolsa com todos meus retrato, com dinheiro e tudo[....]tinha de entregar 

né? Pois então, eu sempre fui artista, tinha uma foto até eu cantando. Eu cantei em 

outros tempos. Cantei no Irapuan, cantei no programa do Jordão Ramos, Paulo Cabral 

que em outros tempos era aqui no parque. Eu cantava música velha [...] música antiga 

que hoje em dia é antiga. Mas, no tempo que eu  cantava era música nova, e eu era 

nova, as músicas eram novas. Hoje é a velha guarda, mas eu continuo cantando, eu 

gosto de cantar, gosto de dançar, gosto de tocar. Eu tenho até  um violão que eu toco um 

pouquinho. 

Hoje eu estou com 76 anos, e eu nasci no maranhão, em Teixeira.  Eu brincava 

tudo, até  bumba meu boi, mas  depois que eu me casei, eu parei. Eu casei novinha, eu 

saí de casa para casar, porque minha família não queria que eu me casasse com meu 

esposo, então eu fugi. Minha família não gostava dele porque ele era uma pessoa pobre 



189 

 

e minha família tinha as coisas, era metida a besta. Mas, não tinha esse negocio comigo, 

cansei de escutar besteira em casa, meu pai e minha mãe dizia: -  você vai sofrer muito. 

Eles sempre me acusaram de só querer  brincar, não querer estudar. Eu não quis saber 

muito de estudo não.  Eu sei mais conta, agora estudo pra me formar eu não quis saber 

não, não me dediquei não.  Minha irmã é advogada, ela  tá até  nos Estados Unidos, o 

outro (irmão) é goleiro do América, que é o Elho, mas eu não quis nada e fiquei assim 

né?  Dando trabalho a família. 

A minha renda é pouca, vem do baralho. Eu boto baralho, sou cigana. Isso já  

tá com um bocado de tempo. Eu recebi essa missão, sabe? Às vezes você tá fazendo um 

trabalho e recebe outra missão pra fazer outro trabalho, eu tinha o dom. Já nasci com 

esse dom. Uma vez uma cigana disse: - menina, você tem o dom, você tem que botar 

baralho. Um dia eu tive muito doente  e fui para o hospital, aí o  médico disse que eu 

não tinha doença, eu tinha era uma voz muito boa, tinha era que desenvolver, e tinha 

que trabalhar em alguma coisa, e aí eu comecei a me dedicar. 

A primeira vez que eu trabalhei de botar baralho foi em Salvador, depois no 

Iguatemi, e de lá eu fui viajando, só eu e Deus, ele me acompanhava pra todo canto, 

nem todo mundo acredita né? Minha família é tudo da Igreja, a espiritualidade naquele 

tempo todo mundo condenava, ave Maria  quem acreditava nessas coisas.   Hoje em dia 

é tudo de Deus né? Só sei que eu comecei tudo sozinha, saí de casa meti as caras,  

arribava, pegava um avião, um transporte que os outros me dava, convidava, e vamu 

simbora! 

Hoje em dia eu num tenho mais marido não, mataram ele né? Quando eu tava 

com ele, eu não trabalhava não, porque era ele quem botava dentro de casa. Ele era 

milico de soldado, era soldado raso, ele morava no Maranhão, mas ele era daqui 

(Ceará), foi fazer um trabalho lá, aí me simpatizei, e aí vim com ele pra cá, eu era bem 

novinha, tinha 15 anos, aí eu arribei né? 

Hoje que ele não tá mais aqui com a gente, tenho que me virar sozinha. Uma 

vez me convidaram para  fazer um trabalho no Benfica (shopping Center) também eu 

não quis. Era um trabalho de botar baralho. Lá no Benfica tem a festa lá, como é que 

chama ...  Ficar trabalhando de dez a dez da noite,  aí eu não quis não. Eu disse: -  quer 

saber de uma coisa, quero não. Fiquei trabalhando aqui mesmo. Aluguei aqui e fiquei 

trabalhando. Eu ganho pouco, mas o pouco que você ganha não tá desempregado, não tá 

pedindo. Eu não boto mão não, porque hoje em dia  é muita gente que faz isso. Hoje 

todo mundo lê mão, todo mundo bota barai, tem gente que bota por dez, tem acolá que 



190 

 

bota por cinco, e rebaixa,  tem outro acolá que se vende por uma cerveja de dois real. Se  

vende por dois real, se rebaixa, por dois real já é baixo, o pessoal já faz pra rebaixar. 

Eu não sei como eu aprendi esse negócio de baralho, eu não sei, aí eu não sei, 

acho que é uma missão mesmo. Um dia eu botei e deu certo, aí as pessoas que querem 

saber também achou que deu certo, e fiquei botando, até hoje estou trabalhando, 

botando meu baraisim. Acontece de as vezes  sou chamada também nos canto,  e agente 

que precisa tem que ir né? 

Hoje eu num tenho mais nem pai nem mãe, só essas irmãs mermo, mas eu 

tenho uns irmão lá  no maranhão, tenho um  bocado de irmão, tem irmã, tem parente. Só 

que pra me ajudar num tem muito não, só se tiver precisando muito é que eles ajudam, 

mas só se eu tiver.  Graças a deus que tenho a proteção de  Santo Benedito na doença. 

Mas se eu quiser mesmo tem o  goleiro do América, mas tá na França. Minha irmã tá 

nos Estados Unidos, e a outra  que mora aqui é que ajuda menos. 

 Eu moro aqui a dez anos, no centro, adoro esse bairro. Estou nessa casa a dez 

anos, mas passei três anos aqui na Visconde (rua: Visconde do Rio Branco, centro da 

cidade de Fortaleza). Passei quase nove anos na Joaquim Magalhães (centro da cidade 

de Fortaleza) Eu gosto de demorar nos canto, não era nem pra demorar porque é 

alugado. Aqui eu to pagando dozentus rial, mas infelizmente é alugado, e quando tá 

alugando agente tem que sair logo, mas eu demoro, eu já disse: - aqui,  eu quero morar 

muito tempo. Casa minha eu já possui no Maranhão. Eu possui uma na Piedade (bairro 

da cidade de Fortaleza), no tempo que o Fábio era rapaizim, e tocava violãozim. Ele  

tinha uma voz boa. Na Piedade eu tinha uma casa muito boa. 

 O pessoal todo me conhece demais (Cantores famosos do Ceará), mas me 

conhecem como dona Graça. Aqui, acolá, eu ainda canto, mas eu quero aprender a tocar 

sanfona. Tem um amigo meu que diz: - dona Graça, vá aprender a tocar sanfona. Mas, 

meu nome mesmo é dona Maria, eu  tenho dois nome porque quem me criou mesmo foi 

duas famílias, uma minha mãe e outra minha tia, aí diz: - dona Graça vamos tocar, 

vamos cantar, vamos embolar. Só  sei que eu vou levando minha vida assim, brincando, 

me divertindo. Vou levando minha vida assim. Aí ele disse que ia comprar uma 

sanfona.  Eu disse: - compre pra você me ensinar, aí quando você me ensinar, aí eu vou 

e compro uma sanfona também. Eu tive no começo sanfona também, mas não continuei 

não. Sanfona também é muito difícil de aprender,  é difícil de  você dizer que sabe. Mas 

eu sei umas coisinhas: lá maior, lá menor, não sei solar bem, eu não fiz curso nem nada, 

aprendi só,  vi as outra tocar, vi as voz e o violão dela. 
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  Violão também eu aprendi só, eu era inteligente, hoje não só mais não, to 

velha já né?  Mas hoje eu inda canto seresta, no seu maneu, aí é o modo de me divertir 

ne? É porque dizem: - você é velha, e num sei que de velha.  Mas nas  velhice é que é 

bom da gente se animar mermo.  Ninguém pode tá no fundo de uma rede pra morrer né? 

Muita gente quer conhecer dona Graça pra festa e tudo, eu sou baliza de festa, danço 

que só. Já   tirei primeiro lugar nesses forró por aí.  Eu ia muito naquele que hoje em dia 

é o Kukaia ne? O Kukaia (casa de forró) que era do Maradona. Eu ia lá demais, ia muito 

naquele parque do vaqueiro (casa de forro), eu mais  o filho do irmão do  tio do Zé 

Heleno, Zezão.  Toda vida eu me divertir, gostei muito e gosto ainda, hoje eu não vou 

mais não, porque agora da mais não, porque agora pra sair assim, tem que ter 

companhia, tem que ter também dinheiro pra ir e pra voltar.  O dinheiro que agente 

ganha mal da pra alimentação, já to na idade, e aqui são  seis pessoas, meu irmão, minha 

filha, meu filho, dois netos, só tenho esses dois filhos, tive sete, tive dez,  mais criei só 

os dois, fiz aborto também, eu vou levando minha vida. 

O maracatu é muito importante pra mim,  eu acho demais.  Da minha turma do 

Vozes da África eu gosto,  adoro, rezo pra eles continuarem pra frente,  que as vezes eu 

digo assim: - aí meu Deus houve esse problema. As vezes até pra eles desvanecerem, 

porque o presidente lá, o cara quando fala, diz: -olhe meu maracatu eu vou fazer, mas 

não vou mais depender mais de ninguém.  

O maracatu me faz sentir muito bem. Eu  me sinto bem, me sinto bem.  Parece 

que eu nasci de novo, me sinto bem. As pessoas me aplaudindo, aplaudindo a coroa 

dançando bem no meio dos outros, porque eu danço bem. Eu não fracasso, eu não olho 

pra ninguém, eu não erro passo. Olho como é que aquela vai pra mim seguir também. 

Eu nem ensaio que preste talvez, porque o ensaio não me interessa não, o que me 

importa é você sair na avenida e prestar atenção, porque na avenida é que tá.  

Só o que atrapalha um pouco minha diversão, mas só um pouquinho, é os 

problema financeiro. As vezes, eu fico apeirrada. Estou apeirrada agora. Aqui nessa 

casa,  eu pago duzentos aqui. Eu digo pro do dono da casa: - seu Galão eu to com o 

menino doente, tenho que medicar, tenho que botar pessoas com ele, tenho que pagar o 

ônibus. Eu  estou muito imprensada agora, quem que num ta,  né?  

O dinheiro aqui em casa é só meu. Eu jogo baralho, peço as pessoa pra arrumar 

freguês pra  mim. Vou muito pra cidade de  Paracuru também botar umas cartas por lá,  

não fui agora por causa do maracatu,  porque vieram me chamar. Eu disse que não ia, 
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porque eu ia brincar o maracatu. Só se fosse depois. Eu disse que não podia ir, porque 

tava lutando com o menino doente, meu neto. Ela disse:- tem muita gente dona graça 

esperando pela senhora. Eu disse: - lamento muito, mas eu não vou deixar de cobrir um 

santo pra descobrir o outro, porque eu tenho que tá é aqui ne? Vou levando minha vida 

até quando Deus quiser. 

Eu vou falar um pôquim do meu neto, ele tem 18 anos. Ele sempre foi um 

menino doente. Ele desde que nasceu, que ele tem problema.  Primeiro ele nasceu de um 

veneno, a pessoa que nasce de um veneno. Eu sou forte, porque que eu tenho essa, essa, 

essa [...] porque é que eu tenho esse [....] foi meu pai que me deu [...] era uns homi forte, 

paraense.  Já  ele tem problema de cansaço.  Negócio de asma, problema do pulmão 

também, pneumonia também, um bocado de coisa. Falta de ar também que ele tem, tem 

muita coisa aí, emenda uma coisa com a outra.  Ele usou umas coisa aí ne? Com os 

amigos. E num sei se ele continua.  Doente ele não pode né? Depois que ele ficar bom 

né? Eu num sei. Eu só sei que eu já fumei.  Tomar uma cervejinha é muito bom, 

aviciada eu nunca fui, mas quase que eu me aviciava em álcool, mas eu vi que não dava 

certo você se aviciar com coisa que não serve.  Eu fumava cigarro,  é porque no tempo 

que eu fumava, cigarro era saúde,  hoje em dia é tudo misturado, é com coisa que até faz 

mal.  

 Eu dou graças a  Deus gostar de uma cervejinha, mas não sou aviciada não, é 

de vez em quando que eu tomo uma ou duas com os amigos. Uma pessoa tá comigo, no 

outro dia eu nem me lembro, depois não to nem aí. Hoje você bebeu duas, amanhã você 

quer três, depois quer quatro, e continua.  Eu sou diferente de muita gente.  Hoje eu não 

fumo mais nenhum cigarro. Eu sou filha de um homem que não bebia, meu pai 

trabalhou muito na agricultura, era um homem forte, era cangaceiro de índio. Minha 

mãe também não fumava, então você é de um berço, vem de um tempo sadí. Você tem 

que ter saúde. 

Eu num tenho uma religião definida, mas sou muito católica. Não vou pra 

igreja, porque Deus tá em toda parte. As vezes, eu freqüentava o centro espírita,  a 

umbanda, quimbanda, só pra aprender. Eu acho bom, não vou condenar nenhuma não. 

Eu não preciso seguir, mas eu conheço. Eu gosto da Umbanda, mas nem todo mundo 

vai com o pensamento bom, não vai com o pensamento de ajudar, muitos vão de 

derrubar. Alias, religião nenhuma eu condeno não. Pode ser crente, pode ser que quiser, 

é que a minha eu faço só de orar em casa, pedir a Deus. A reza que você faz, você pode 
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orar: - meu Deus me dá um bom dia, uma boa noite, me guarde por todo dia, por toda 

noite, eu e minha famía. Depois você se benze, e  pede proteção, e pronto.  

 

4.4.5 França 
 

Eu me chamo França Lima, nasci em 1957, aqui na cidade de Fortaleza. 

Atualmente, estou morando no bairro Jose Walter. Eu sou auxiliar de enfermagem. Eu 

to no maracatu já faz cinco anos, não, acho que é seis anos, é o sexto carnaval que eu 

participo. Então, minha família acha bom que eu participe do maracatu, 

Lá em casa somos três, duas mulheres e um homem. A minha irmã é casada, e 

dona de casa, ela não se mete muito na minha vida e nem eu na dela; já o meu irmão, 

mora do lado da minha casa, eu tenho uma boa relação com ele. Ele é umbandista, 

conhece muita gente. Já conhece até  o pessoal daqui (Vozes da Africa)  

Esse meu irmão gosta muito do maracatu. Todo mundo diz que o maracatu tem 

a ver com macumba, eu não vejo assim, não. Só é macumbeiro quem quer, lá tem quem 

gosta e quem não gosta. Eu gosto e não gosto. Eu gosto do maracatu desde criança, 

lembro que com quatro anos de idade, minha mãe me levava pra assistir. Eu queria por 

que queria ver os negão passar, que era os cara pintada.  Eu dizia: - mãe eu quero ver o 

negão. E ficava esperando por eles, aí  quando eles passavam eu ia embora, mas eu 

chorava muito. Passando o maracatu, eu chorava de emoção.  

Eu comecei a participar do maracatu através de uma amiga minha. Ela 

conhecia o presidente do Vozes da áfrica, Claudio Correia. Um dia, ela me apresentou a 

ele, e eu disse que gostava muito do maracatu, então ele me convidou para conhecer o 

barracão. Na outra semana, eu fui; e, na outra, eu já estava aqui dentro trabalhando com 

ele. 

No maracatu eu faço de tudo. Eu gosto de fazer qualquer coisa. Me mande eu 

fazer qualquer coisa que tiver lá eu faço. Então eu vou pra cozinha fazer nosso almoço,  

aí eu venho pra cá, faço almoço, faço café.  Todos os anos eu venho pra cá, me 

aborrecendo ou não, mas eu venho. Aqui é onde eu me distraio. Aqui tem hora que é 

muito bom, tá todo mundo alegre, tá tudo mundo brincando. Mas também tem hora que 

agente se aborrece, mas também qual é o lugar que agente não se aborrece. Em todo 

canto né? E num vai ser diferente aqui também. 

Aqui no barracão eu faço tudo, no maracatu eu faço tudo. O que eu num faço 

aqui é desfilar, nem tenho vontade. Primeiro, porque eu não suporto a roupa, fico 
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sufocada. Podia participar um dia se fosse da bateria, aí eu ia, como tive muita vontade 

de ir,  mas eu tenho vergonha de dizer que quero.  Já brigaram comigo: - frança você 

devia ter dito que queria ir pra bateria, porque agente já tinha colocado você desde o 

começo. Mas, aí, eu acho que se eu tiver empenhada em alguma ala vão precisar de 

mim na hora que for pra se arrumar. Porque  na hora do desfile, quando o marcatu vai 

pra avenida, é muita responsabilidade, precisa ficar prestando atenção em tudo. Vê se 

nada tá errado. E eu sei que eu faço muita falta nessa hora, mas do que se eu tivesse na 

bateria. Eu acho que eu sou mais importante lá dentro cuidando dos meninos do que eu 

tando brincando. Pra tu ver minha preocupação. 

Pra mim, o maracatu tá presente na minha vida o ano todo, não é só no 

carnaval quando nois desfila. Pra mim, é o ano inteiro. Apesar que eles não me 

convidam para certas coisas que acontecem, viagens não me convidam. Parecem que 

não precisam de mim, mas também é porque, geralmente, os componentes que viajam 

pra se apresentar são poucos. Aí não precisam tanto de mim. E as  apresentação por 

aqui, quando o Claudio fica sabendo ele me avisa, outras vezes não me avisa. Eu fico 

sabendo que passa o ano todinho tendo apresentação. O ano passado eu não fui pra 

nenhuma apresentação. Pra não dizer que não fui, eu fui, pra uma. Eu  gosto tanto de 

ajudar e não me convidam. Eu sei que o ano todinho, o maracatu faz apresentação. Eu 

até entendo, é que as vezes é muito pequena a apresentação, não tem muitos 

componentes, e dá pra resolver sem precisar de mim. Mas, eu acho que precisa de mim 

toda hora.  

  No desfile de rua, de carnaval, eu fico feito uma loca, porque muita gente vai 

precisar de apoio, e eu quero tá responsável. Porque muita gente veste camisa de apoio, 

e passa pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, e não olha, não faz o trabalho direito. Eu fico 

doidinha nos desfiles de carnaval. Eu vou lá no começo e volto de novo. Eu fico pra lá e 

pra cá. Eu acho que eu sou muito interessada nesse aspecto, tudo que eu vou fazer eu 

tenho muita atenção. Eu  tenho muito isso, sabe? Eu fico de olho. Se ta correto assim, se 

tá certo ali, se não ta precisando acolá. 

Eu me dedico muito no que eu faço, eu sempre fui assim. Eu sou muito 

dedicada nas minhas coisas, e no maracatu também é assim. Eu estou presente no 

maracatu o ano todo, por mais que não me chame pra todas as apresentações, o ano todo 

eu to aqui no barracão, eu nunca deixo de vim. Aqui no Barracão mora só o Aderaldo 

ne? O Aderaldo é o diretor do maracatu, eu nunca sei quando ele ta. Pra eu vim aqui eu 
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tenho que ligar pra ele, mas eu venho, durante o ano eu venho.  Dou uma passada aqui, 

se ele precisar de alguma coisa, eu ajudo.  

Mas, aqui as pessoas estão sempre presentes, quer dizer:  nem todas ne? Mas a 

maioria tá. Seria bom que as pessoas todas  viessem mesmo. Assim: o fulano é Princesa, 

então ele vêm, pega a roupinha, concerta, dá uma geral no barracão, ajuda no que 

precisar, limpa as fantasias, guarda, mas não é assim né? Muita gente vem, fica por aqui 

e não ajuda. Era pra ajudar. Aí eu venho e faço isso, ajudo. Dou uma geral no barracão, 

arrumo a cozinha, ajeito algumas fantasias, boto no sol, guardo. Quando me chama eu 

venho. Por que é assim, eu também não vou ficar me oferencendo sempre, as vezes eu 

tenho preço, agente tem que se dá valor. Como já aconteceu. Eu combinei tudo 

direitinho de vir ajeitar as coisas aqui, aí depois disseram que eu  não viesse agora não, 

que só quando o outro pessoal viesse, é que eu vinha. Eu vinha arrumar umas coisas 

aqui, mas aí falaram não, não. Disseram: -não vá agora não, porque tem que esperar por 

fulana, porque quando ela for, você vem. Aí acabou que ninguém organizou nada, 

porque ficaram esperando por fulano e fulano não apareceu, quando eu quis ajudar não 

quiseram. Ta entendendo? Fui eu quem dei a idéia. Eu disse Aderaldo: -quando terminar 

o carnaval, próxima semana,  agente vai lá  para tirar toda a fantasia, botar tudo no saco, 

guardar tudo num cantinho. Aí ele disse: - tá certo. Aí outra pessoa vem e [...]  - não, 

deixa fulana entrar, porque no dia que ela for  [...] eu peço pra ligar pra ti, pra tu ir. Não 

que eu não dependo de ninguém, dependo só de mim mesma. Pra mim, o Aderaldo 

estando aqui pra abrir o portão pra eu entrar tá tudo certo. Ele pode até sair, que ele que 

tem a chave. Ele abrindo aqui o portão, ele pode se mandar que eu fico aqui, eu arrumo 

tudim.  

Então eu me sinto muito bem aqui no maracatu. Assim: eu sou do maracatu a 

seis anos, quer dizer seis anos aqui dentro. Eu acho que cada idéia que eu dou [...] já dei 

umas idéias aí. Aí é assim: -tá certo, tá certo, tá certo. Aí quando eu vou ver passa o 

tempo e chega outra pessoa e diz outra coisa. Eu já falei pra certas pessoas [...] A pessoa 

vai [...] pois é, fulano já disse que dava ordem [...] num sei que, num sei que, num sei 

que, e minha palavra nunca voga. Eu dou a idéia, sem cobrar nada, assim de brincadeira 

sabe? Eu dou a idéia, pra você ver, aí você diz: -  ta certo, tudo bem, ta ótimo.  Aí chega 

outra pessoa bem aqui, que escutou eu falar, aí no outro dia chega pra você e diz: -

vamos fazer assim, assim, assim, assim. Pois vamos. Quer dizer que você tá certo, e eu 

não estou. Eu não tenho mais coragem de botar muita idéia não,  porque eu já fiz isso 

não sei quantas vezes aqui. Até agora não ouviram o que eu falei. 
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 Essas coisa acoentecem toda hora. Aconteceu agora, sábado. O Claudio 

comprou uma panela de pressão muito sofisticada, custou cem reais, mas essa panela 

aqui não ia dar certo, porque vai quebrar logo, porque tem gente que não tem 

responsabilidade, e é cem reais jogado fora. Aqui no barracão só tem mais é homem, e 

casa que tem só homem não tem muita responsabilidade, não tem organização. Eu disse: 

-  Claudio bote sua panela de pressão no bingo que você vai ser ressarcido nos seus cem 

reais. Aí ele escutou, e  no sábado vai ter o bingo dela. Mas, eu não gosto de dar uma 

idéia porque as vezes a pessoa diz: -  não França, isso dá certo não, não França. E além 

de eu ser organizada, eu sou muito perfeccionista, gosto de tudo perfeito, perfeito, 

perfeito. Se não tiver perfeito, se não for pra mim fazer perfeito eu prefiro não fazer. Eu 

sou demais, demais, demais. 

Mas aqui nos somos uma família, não pelas pessoas ne? Não por certas 

pessoas, mas pelo maracatu em si. Por que em família, ou melhor na minha família, eu 

podia falar, eu podia dizer alguma coisa, e já aqui nem sempre é assim. Mas, agente  

sabe que em todo canto tem essas coisinhas ne? Pra mim não importa nem considerar 

não. Tem gente aqui que fala de mim, mas também tem gente que fala muito bem de 

mim. Porque eu quando digo uma coisa, eu digo do coração, não é pra agradar a ou b, 

eu digo o que eu sinto, e as vezes algumas pessoas se sentem incomodadas com isso. 

Mas de qualquer forma, aqui no maracatu eu me sinto em casa. Sim, me sinto. 

É como se eu estivesse na minha casa, mas não completamente, só em parte. Porque na 

família mesmo você fala o que você quer, você impõe suas idéias, impõe umas coisas. 

Na minha família a minha sugestão é válida, e já aqui nem sempre. Mas tudo bem, isso 

não me incomoda muito.   

Todo mundo acha que o maracatu é só brincadeira, mas o maracatu é muito 

sério. Eu levo o maracatu muito a sério, até porque aqui é muito trabalho. Dá muito 

trabalho você fazer uma roupa dessa. É dinheiro que ta em jogo nessas coisas todinha. 

Não é brincadeira, brincadeira, brincadeira não, porque se não o pessoal não ia ter tanto 

trabalho, não ia sofisticar tanto uma fantasia, não ia fazer tanto assim ne? Pra mim ne 

brincadeira não. Pra mim é muito sério, pra mim é sério. Eu acho que o maracatu tem 

muito significado para as pessoas que participam dele, as pessoas particiapm de corpo e 

alma. 

Aqui dentro do maracatu a maior preocupação é no dia do desfile. No dia do 

desfile eu tenho medo. Eu me preocupo se ta tudo certo, se não tem nada errado, se 

todas as fantasias estão prontas, se estão bem amarradas nos brincantes. Porque tem que 
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ta tudo direitim. É muito importante você fazer tudo direito, se não já viu, dá confusão.  

O Claudio já tirou um da avenida, todo arrumado. Disse: -vá pra casa, porque aqui você 

não brinca mais. Não pise nem mais no maracatu. No maracatu você não vai mais. 

Minha preocupação é com isso: de uma roupa não dá certo. Na minha consciência eu fiz 

aquilo ali direitinho, então tá ótimo.  

Outra grande preocupação no maracatu é com o dinherio, porque a manutenção 

do maracatu é cara, as roupas são caras. Então pra tentar resolver isso, agente trabalha 

muito com recliclagem. Eles sempre tão aproveitando alguma coisa. Sempre tão 

aproveitando uma fantasia. Sempre tá aproveitando. Aí agente vai fazer, e termina 

ficando bonito. Porque se for ficar esperando pelo dinheiro que vem da prefeitura, 

agente não sai do lugar. Então agente se vira como pode.  

Se eu tivesse de expressar o maracatu pra mim em uma palavra seria emoção. 

O maracatu pra mim é emoção. Muita emoção. No carnaval, eu vou chorando o desfile 

todo. O maracatu é emoção pra mim demais. Fico muito emocionada, muito, muito. 

Porque retorno financeiro, eu não tenho.  Dão uma ajudazinha pra locomoção, pro final 

de semana se eu quiser sair. Pra eu ter dinheiro pra tomar alguma coisa, pra comprar 

meu cigarro. Então eles me gratificam. Não me pagam, me gratificam. Porque eu nunca 

acordei de me pagarem. Eu venho por que eu quero, e eles me gratificam. Eles dizem: - 

vai. Eu vou. Mas, eu nunca fui pra ganhar dinheiro.  

 

4.4.6 Aderaldo 
 

 

Eu me chamo Francisco Aderaldo de Oliveira, eu tenho cinqüenta anos de 

idade. Fiz agora em janeiro com uma grande festa. Pra mim foi uma grande emoção ne? 

Chegar a meio século com muita euforia, muita vida, muita coisa ainda pra dá e 

oferecer. Eu sou de Fortaleza, minha família mora toda aqui no bairro da Aerolandia, 

bem aqui pertinho.  Eu tenho oito irmãos, cinco homens e três mulheres. Quando eu 

entrei no maracatu minha família achava estranho eu participar do maracatu, porque 

também eu tive metido na vida religiosa. Eu passei seis anos no convento pra ser padre.  

No convento, eu passei seis anos. Fui padre caputino, fiz voto, fiz os primeiros votos, e 

saí do convento todo desorientado ne? Porque eu perdi minha mãe, perdi meu pai, aí 

fiquei todo desorientado, fiquei perdido, aí sai do convento. Teve uns problema lá, 

problema de família, problema de [...] de [...] de [...] Na época minha família coisou de 

mim né? Porque minha família é um bocado pobre, de pessoas carentes, e eu sair foi 
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uma experiência muito boa também. Lá no seminário, naquela época, recebi o hábito de 

frade, fiz os votos de pobreza, obediência e castidade.  As vezes eu faço uma avaliação 

de mim sabe?  - Meu Deus, quem era eu pra ser eu hoje? Porque quando eu entrei no 

convento cara, eu era assim um meninozinho tão santo, tão bom, e o mundo , a vida 

aqui fora me mudou sabe? Assim, porque eu era dentro de uma vida religiosa e hoje eu 

estou numa vida de carnaval ne? As vezes eu olho no coração de Jesus, num lugar que 

eu morei lá.  Os padres dizem assim: - é Aderaldo que mudança tu fez na tua vida, tu era 

frade e hoje é ligado a carnaval.  Eu num sei, foi o destino ne? Foi o destino. 

Mas, eu saí do seminário porque eu quis. Foi decisão minha. Meus pais 

queriam demais que eu continuasse, eles queriam, mas eu tinha muitos conflitos comigo 

mesmo sabe? No convento, aconteceram muitos problemas comigo, problemas assim 

emocional, problemas assim, até assim de relacionamento, eu sentia muita dificuldade lá 

dentro, porque nos éramos trinta seminaristas, cada um com uma formação, é tipo aqui,  

aqui eu sinto muito dificuldade, aqui cada pessoa tem um jeito muito diferente, aqui eu 

convivo com pessoas que usam drogas, e droga eu não aceito, problema de droga. Aqui 

rola muita droga, não sei de você percebeu? Mas, rola.  Rola muita droga, muita bebida, 

e assim, há muita falta de respeito com o próximo, e a minha formação não permiti esse 

tipo de coisa sabe? As  vezes dizem assim: -  Aderaldo você quer ser melhor. Eu não 

quero ser melhor não,  é porque eu não vejo a minha pessoa assim. Eu me acho bem 

diferente dos meninos aqui. Eu me acho [...] Aqui tudo é eu, eu sou o cabeça de tudo.  O 

Claudio aqui só confia em mim. Tem vez que nas apresentações eu vou sozinho. Eu que 

arrumo o pessoal. Eu que falo na hora da apresentação. Eu canto a loa, eu faço a 

coroação. Eu falo o que é o maracatu para o pessoal, e nesse ponto o maracatu me 

ensinou muita coisa sabe? Apesar de ser coisa de carnaval, de ser coisa profana, de ser 

coisa assim, mas ele me ensinou. Hoje eu sou uma pessoa aberto, sou mais seguro, eu 

não me acho uma pessoa tímido. Eu falo pra cinco pessoas, eu falo pra quinhentas 

pessoas, ta entendendo? Já saí do Brasil através do Maracatu. Já conheço vários estados 

do Brasil através do maracatu, e tudo isso. Tudo bem que não existe um retorno 

financeiro, é porque agente também precisa ne? Ninguém pode viver sem dinheiro. 

Existe só um retorno assim,  mais de conhecimento, de passeio, assim de  conhecer 

outras coisas fora, mas se houvesse esse retorno financeiro, até que era bom, mas não há 

porque nas apresentações o cachê é muito pouco, e aqui ainda tem que pagar aluguel, 

água, luz, telefone, e tem que se manter numa parte de alimentação, tem que comprar 

fantasias, e isso não existe aqui.   
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As pessoas reclamam, porque  era pra ter uma ajuda de custo, mas não dá 

rapaz, não dá. As vezes, o que eu ainda dou na apresentação é o dinheiro do transporte. 

O Claudio me dava um valor dele, tirando do bolso dele, porque o maracatu não tinha 

ne? Eu sei que hoje o maracatu pra mim é como o Paulo falou ontem, aqui é minha 

família ne? Já me desliguei da minha família. Quando eu não vou lá, eles se preocupam 

comigo, - Como é que tu ta lá?  Tu dorme bem? Eles nunca vieram aqui, eu estou aqui a 

seis anos, e minha família nunca veio aqui. 

Foi um choque para a minha família quando eu saí do seminário.  Minha 

família toda religiosa. Minha irmã dá eucaristia.  A minha mãe queria demais, e eu entro 

muito em conflito comigo mesmo por eu ter saído, sabe? Porque no fundo, no fundo, eu 

tenho raízes. É uma coisa que não acaba, entende? É uma coisa que não acaba fácil 

assim. É uma coisa muito forte, eu tenho muitos amigos padres, eu morei em 

Guaramiranga, morei em Parnaíba, Belém, aqui em Fortaleza, tem toda uma história, 

tem toda uma vida ne? Foi muito interessante, mas o tempo foi passando, e eu já to com 

uma idade, eu já me conscientizei que não dá mais. A vida religiosa pra mim acabou. 

Eu saí do seminário todo chateado, porque eu saí triste. Chorei muito, e  caí em 

depressão. Houve uns problemas lá de relacionamento.  Tu sabe que agente, agente se 

apega as pessoas, a questão da afetividade, aquelas coisas, agente se apega, eu me 

apeguei a uma pessoa lá ne? Que não era pra ter acontecido, e  isso me atrapalhou, isso 

me atrapalhou, infelizmente isso aconteceu. É uma coisa que você não consegue 

segurar, aconteceu. Eu me apeguei lá a uma pessoa e, e tava sofrendo os dois, e eu achei 

melhor sair, e como ele já tinha muitos anos de vida religiosa, eu disse: - não você fica, 

eu saio.  Mas hoje ele é um padre. É um grande amigo meu. Agente conversa muito. 

Agente tem uma amizade muito forte. E,  depois que eu sai de lá, eu arranjei um 

emprego no canal 10 (emissora filiada da Rede Globo) Trabalhei dez anos no canal 10. 

Eu era telefonista  do canal 10. Eu trabalhava no PABX. No PABX, eram nove 

telefonistas, e acabou e ficou o sistema direto, e não precisou mais de telefonistas. O 

setor acabou e eu senti muito falta. Eu me apego muito as coisas sabe? É uma empresa 

maravilhosa. Eu tinha muitos amigos lá, por sinal eu fui lá agora, e  fiz várias matérias 

sobre o maracatu. As vezes eu digo: - eu não entendo assim ô.  Tive no convento e saí 

ne? As vezes eu to só aqui. Cara eu to aqui deitado, eu penso tanto sabe? Assim na 

minha vida [...] e poxa eu não sei. Eu não sou uma pessoa mau [...] num sei.  Acho que 

ainda vai vim,  eu to esperando umas coisas boas na minha vida sabe? O que eu já 

passei assim ne?  Num é questão financeira não, é questão de felicidade, de emoções, 
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assim de [...] Eu acho que já é época de eu ser uma pessoa feliz sabe? Já tá em tempo, 

porque eu já fiz tanta coisa boa, já ajudei tanta  gente.  

Quando eu saí foi decisão minha. Meus pais queriam demais que eu 

continuasse. Eles queriam, mas eu tinha muitos conflitos comigo mesmo sabe? No 

convento, eu tinha muitos problemas assim emocional, problemas assim, até assim de 

relacionamento.  Eu sentia muita dificuldade lá dentro, porque nos éramos trinta 

seminaristas, cada um com uma formação. É tipo aqui:  aqui eu sinto muito dificuldade. 

Aqui cada pessoa tem um jeito muito diferente, aqui eu convivo com pessoas que são 

diferentes [...] aqui tudo é eu, eu sou o cabeça de tudo [...] o Claudio aqui só confia em 

mim, tem vez que nas apresentações eu vou sozinho [...] eu que, que arrumo  o pessoal 

[...] eu que falo na hora da apresentação...eu canto a loa, eu faço a coroação, eu falo o 

que é o maracatu para o pessoal, e nesse ponto o maracatu me ensinou muita coisa sabe, 

apesar de ser coisa de carnaval, de ser coisa profana, de ser coisa assim, mas ele me 

ensinou, hoje eu sou uma pessoa aberto, sou mais seguro, eu não me acho uma pessoa 

tímido, eu falo pra cinco pessoas, eu falo pra quinhentas pessoas, ta entendendo, já sai 

do Brasil através do Maracatu, já conheço vários estados do Brasil através do maracatu, 

e tudo isso, tudo bem, que não existe um retorno financeiro, é porque agente também 

precisa, ninguém  pode viver sem dinheiro, existe só um retorno, assim mais de 

conhecimento, de passeio, assim de  conhecer outras coisas fora, mais se houvesse esse 

retorno financeiro, até que era bom, mas não há porque nas apresentações o cachê é 

muito pouco, e aqui ainda tem que pagar aluguel, água, luz, telefone, e tem que se 

manter numa parte de alimentação, tem que comprar fantasias, e isso não existe aqui, as 

pessoas reclamam é agente era pra ter uma ajuda de custo, é mais não dá rapaz, não dá, 

as vezes o que eu ainda dou na apresentação é o dinheiro do transporte, por exemplo pra 

poder sair no carnaval, eu repassei pras pessoas o dinheiro do transporte, o Claudio me 

dava um valor dele, tirando do bolso dele, porque o maracatu não tinha ne? Eu sei que 

hoje o maracatu pra mim é como o Paulo falou ontem, aqui é minha família ne? Já me 

desliguei da minha família, quando eu não vou lá, eles se preocupam comigo, como é 

que tu ta lá, tu dorme bem? Eles nunca vieram aqui, eu estou aqui a seis anos, e minha 

família nunca veio aqui. 

Até aqui no maracatu, eu já ajudei muita gente, e eu faço parte do maracatu 

Vozes da África a vinte anos ne? A vinte anos que eu estou aqui. A vinte anos atrás eu 

tinha a maior vontade de participar de maracatu. Eu ia pra a avenida ver.  Aí eu não 

sabia como chegar aqui, não sabia como chegar. Aí,  em 1981, o Vozes da África tava 
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desfilando na avenida da universidade, aí eu fui ver esse maracatu desfilando.  Alias, o 

maracatu foi até campeão esse ano. Era um maracatu pequeno, mas com boa qualidade. 

O maracatu tava muito bonito, e esse maracatu me cativou muito; que coisa linda cara, 

que coisa bonita. Aí o tempo passou, passou, e eu [...] e pronto. E eu não sabia como 

chegar, não conhecia ninguém ligado  a cultura de maracatu.  Aí, uma vez,  eu fui aqui 

pra uma praia aqui na leste oeste, não existia ainda nem o hotel marina. Tinha até aquele 

monumento do Castelo Branco. Aí, eu conheci um carinha lá, com o nome de Uilton. O 

nome dele era Uilton Jamaica. Ele tava lá lendo um livro. Agente começou a conversar, 

falando, aí falou que fazia parte do maracatu. Aí eu disse: -  rapaz tu faz parte do 

maracatu. – sou. -  é [....] e qual é o teu maracatu?  - Eu sou do Vozes da África. Pois eu 

disse: - rapaz eu vi esse maracatu em 81, lá na avenida da universidade. Esse maracatu 

me impressionou, assim de tudo: da evolução, de ritmo. Achei a loa muito bonita, muito 

luxo nas fantasias, e eu queria tanto participar , queria participar desse maracatu. Aí ele 

disse: - rapaz você encontrou a pessoa certa,  pois eu vou lhe levar lá para o maracatu.  

Aí eu vim com ele, e cheguei aqui.  Todo sem ambiente.  Nessa época eu trabalhava. Eu 

trabalhava no canal 10. Eu trabalhei dez anos no canal dez. Eu trabalhava durante o dia 

e só tinha folga a noite.  Aí eu chequei aqui novato, não conhecia  ninguém, me deram 

uma roupa pra eu trabalhar em cima dela.  Eu sem ter nem  noção de costura, de 

bordado,  de fazer nada.  Me deram uma fantasia pra eu fazer a reciclagem em cima 

dela.  Aí eu disse: - não Wilton, vai dar pra mim não.  Eu não tenho jeito pra essas 

coisas não. E eu não sei nem pegar numa agulha, imagina pregar um paetê ne? Aí, os 

menino aqui foram legal comigo, me ajudaram. Isso foi em 87 ne? Em 87, eu conheci 

ele, e ele me trouxe pra cá.  Aí, em 87, eu saí de princesa rapaz, de princesa. Foi o 

personagem que me deram né? Eu não tinha noção de personagem.  Até que minha 

roupa ficou bonita.  Trabalhei, comprei meu material.  O maracatu não me deu nada. Eu 

comprei tudo, tudo pra minha roupa, e eu saí com muita emoção, muita adrenalina. Eu 

me sentia assim: assim uma estrela sabe? Foi uma experiência tão legal na minha vida, 

eu ter saído na avenida. Foi até na avenida Duque de Caxias.  Foi assim uma emoção 

maravilhosa eu ter entrado pro maracatu. Assim, hoje eu estou aqui. Eu  já participei de 

todos os personagens, só falta eu sair de velha nesse maracatu, de velha e velho, porque 

eu tenho maior vontade de sair, porque eu acho uns personagens muito rico, muito forte 

sabe? Mas, todos os outros personagens, eu já saí.  Saí de rei, saí de rainha, saí de 

princesa, saí de baiana, saí de guia levando o estandarte,  já saí de balaieiro, já saí de 
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calunga. Tudo isso já foi experiência pra mim legal, porque cada um é um personagem 

diferente, e é bom, enriquece, foi legal, foi muito interessante. 

Engraçado, eu ajudo as pessoas, mas não me sinto totalmente feliz. Eu acho 

que ainda falta. Não sei. Eu gosto muito da solidão sabe? Eu gosto da solidão. Gosto 

muito de tá só, entende? Eu adoro ta só aqui. Nove horas, eu fecho o portão lá embaixo, 

e fico aqui sozinho. Tem gente que não gosta de vir pra cá não(Barracão do Maracatu),  

porque acha essa casa assim muito esquisita. Eu não, pois eu gosto. Eu me identifico 

com isso aqui. Eu me identifico. Fico aqui dentro, fico contemplando. Olhando as fotos. 

Por sinal, uma vez, até, eu fui num terreiro de umbanda, e eles disseram que sempre tá 

aqui comigo. Eles dizem: - moço, sempre eu vou lá. Eu vejo você lá, naquela casa 

grande. Eu não sei quem é, não sei se é caboco. Não sei como é que eu classifico. Eles 

disseram que gostavam, que tavam sempre comigo. Até, eu disse assim: -  mas não me 

façam nenhum mal não. Aí, ele disse: -  não, eu to lá, mas eu não vou lhe fazer nenhum 

mal, não, que eu gosto de você, que você ta lá, que eu me preocupo. Até,  o próprio 

dono daqui, o Airton, ele faleceu a cinco anos atrás, agente acha que ele ta aqui dentro. 

Eu sinto a presença dele aqui dentro. Eu sou muito parecido com ele, até o sobrinho dele 

disse: -   Aderaldo tu parece muito com o meu tio, tu parece com ele em tudo. Você vê: 

eu arrumo tudo aqui,  eu to aqui dentro arrumando, e o engraçado que esses dias eu to 

aqui meio triste, porque pediram o prédio, aí, eu tava dizendo pro Nei: - Nei eu to tão 

triste, será que é porque nós vamos sair daqui? E o teu tio Airton, de onde ele tiver, ele 

não ta gostando? Porque a vida dele era isso aqui [...] Ele era louco por isso aqui. Isso 

aqui tudo é dele. Tudo foi o trabalho dele, o suor. Aí, ele disse: -  Aderaldo, não acredito 

nisso não. Aí, eu disse: -  pois eu acredito. Eu acho que tem tudo a ver,  principalmente, 

ele que era muito apegado ao maracatu. Ele morreu de HIV né? Engraçado, ele tinha 

tanto cuidado com agente, quando agente morava com ele;  pra gente se prevenir,  pra 

gente ter muito cuidado,  pra gente não fazer coisas erradas. Pessoas [...] entende? E, ele 

foi o primeiro a morrer de HIV, tá entendendo?  Pois bem, ele cuidava da gente e não se 

cuidou. 

O Airton chegou aqui, em 1979, aí eu entre aqui, em 87. Aí,  eu vejo assim:  

aqui é uma vida.  Aí, a imobiliária pede o prédio. Você tá entendendo?  agente tem um 

mês pra entregar o prédio.  Não vê o tempo que agente morou aqui ne? O  locatário 

ainda continua ele. Agente nunca passou pro nosso nome.  Aí, se tivesse no nosso nome, 

seria até melhor agora né? Porque é no nome do falecido. Só que na notificação dele, 
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consta como se nós tivéssemos invadido isso aqui. Pra ele lá, nos estamos como invasor. 

E, agente nem invadiu, porque ele era o presidente daqui, e ele faleceu, e nos demos 

continuidade ao trabalho dele. E agente nunca deixou de pagar: o aluguel tá em dias, 

água, luz, telefone e IPTU. Só que os donos, os filhos da proprietária, que faleceu ela, 

eles tão querendo o prédio. Só que eles estão argumentando: dizendo que o prédio está 

em ruínas, que agente não tem  condições de morar aqui, mas não, nos já tomamos 

conhecimento que o prédio ele vai vender. Aí, isso me abateu muito, sabe? A saída 

daqui, porque eu gosto daqui.  Eu gosto do centro,  e eu não queria deixar isso aqui. E 

no dia que eu deixar o maracatu, eu deixo o carnaval cearense. Eu não quero ir pra outro 

lugar não,  porque eu comecei aqui. Aqui, que tem tudo a ver comigo, a história, tudo. 

As amizades que eu conheci aqui. Hoje em dia, eu conheço muita gente através do 

maracatu. Conheço o pessoal da FUNCET (órgão ligado a cultura na cidade de 

Fortaleza), todo o pessoal ligado a cultura, ao carnaval. Hoje em dia, eu conheço. 

Agente já tem um ciclo de amizades né? Isso aqui é minha vida cara! Eu gosto demais 

disso aqui. Já tenho muita história pra contar. Já fui duas vezes pra França, já fui pra 

Finlândia, fui pra São Paulo, fui pra Recife, fui pra todos os interior do Ceará.  

Todas essas viagens, foi divulgando o maracatu. Essa cultura rica. Esse 

folclore. Essa coisa assim que é nossa. E eu vejo assim: uma situação dessa, não vejo 

ninguém assim, por exemplo: as autoridades [...] agente vai ter que sair daqui, e  

ninguém toma uma iniciativa.  Ninguém quer ajudar não.  Não sei como é que vai ficar 

não!  Faz sete anos que eu estou aqui no maracatu. Eu não queria mais voltar pra casa 

não, sabe? Porque eu tenho minha casa né? Meu pai, graças a Deus, Graças a Deus, meu 

pai e minha mãe faleceram, mas deu a cada um filho uma casa. Eu tenho minha casa, 

que por sinal é alugada, eu vivo de aluguel dessa casa.  Essa casa é alugada por 

trezentos reais, é tipo assim:  minha pensão que meus pais me deram, uma casinha 

assim bonitinha, que fica na Aerolândia. E, eu tenho um irmão que é deficiente, que ele  

é surdo e mudo, e ele tem a casa dele, quando eu vou pra Aerolandia, eu fico com ele, 

porque ele mora só,  e eu faço companhia a ele. Ele é solteiro e tudo.  E eu não queria 

mais não! já chorei foi muito aqui. 

 Cara, eu não sei. Eu não sei  como é que vai ficar tudo aqui,  porque eu não 

queria voltar pra minha família. Por mais que lhe aceite, por mais que seja família, mas 

sempre quer se meter na sua vida. Minha família se preocupa muito comigo, de vez em 

quando, eles me ligam. -  Como é que está as coisas aí? Cuidado, cuidado com a 



204 

 

violência. Porque minha família sabe da minha opção sexual, mas ela não comenta, ela 

respeita meu espaço. Ela nunca perguntou:  tu é isso? Tu é aquilo? Não.  Eu também 

não comento, nem vou comentar porque não tem necessidade. E ela sabe que aqui é 

uma casa que anda muita gente ne? Uma associação cultural, maracatu. Aqui tem muito 

homem, tem muita bebida.  Já disseram também que tinha droga. E ela se preocupa, da 

violência ne? Por exemplo: ela se preocupa de alguém fazer algum mal a mim, ta 

entendo? Aqui agente já foi assaltado várias vezes.  Agente tem um brincante que o 

nome dele é [...] ele agora está em São Paulo, ele bebe e usa drogas. Um dia ele trouxe 

um rapaz pra  cá, e o rapaz estudou a casa todinha,  quando foi dois dias depois o rapaz 

arrombou o portão lá de baixo e entrou no quarto dele e levou a televisão, o DVD e o 

som. Nesse dia, eu ia subindo e o cara ia descendo.  Passou por mim. Eu disse: - oi, oi.  

O portão tava até aberto, e vinha eu e o Junho. A televisão tava bem aqui dentro de um 

saco. Ele já tinha levado o DVD, o vídeo e uma televisãosinha pequena.  Já ia levando a 

outra. Ai eu disse: -  vala,  junho, a [...] deixou o quarto aberto, que nada o quarto estava 

arrombado.  

Essas coisas assim que a gente se preocupa. Até o próprio Claudio se preocupa 

com agente, porque agente só encontra pessoas pra explorar agente.  São pessoas que 

não são amigas, não são companheiras. E a minha família se preocupa muito comigo.  

Aí, eu disse pra minha irmã que ela não se preocupasse, porque eu era uma pessoa 

muito prudente. Eu tinha muito cuidado. Eu era uma pessoa que não tava andando de 

noite pelas ruas. Quando eu andava, eu andava acompanhado. E, eles tem muita vontade 

que eu volte pra casa, tem muita vontade. Eles dizem: - menino volta pra tua casa, já ta 

bom,  já passou muito tempo no maracatu. Tu não ganhou nada, tu não ganha nada lá. 

Mas, eu digo: - eu gosto, eu to lá de manhã e tarde, eu não ganho nada não, mas eu 

gosto, e eu me sinto bem. Eu me sinto tão feliz quando eu vejo o maracatu todo pronto.  

Na terça feira, que eu tava no apoio, cara lindo! Eu ia do estandarte a sobrinha que 

levava a rainha.  Ali, é todo um trabalho feito também por mim,  é todo um trabalho 

realizado com muito suor aqui nos ensaios. Lá em cima, agente suando, levando peso. 

Quando você ver o maracatu pronto, é muita emoção.  É isso que me faz continuar no 

maracatu, é ver um trabalho feito, as pessoas alegres, as baianas cantando, aquelas 

senhoras de idade, tudo feliz né?  E, tudo isso é um trabalho realização, e o maracatu 

faz. Ele me dá esses momentos de alegria né ? 
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Aqui eu tenho momento de chateação, como todo canto tem. Aqui, as vezes 

agente se desentende com o colega, mas eu vejo isso como normal, através disso eu 

cresço em cima dele.  Tem pessoas que é difícil de relacionamento né? Mas, eu cedo 

muito. Aqui uma coisa que eu aprendi foi ceder,  sabe? As vezes tem gente que chega 

bebo. Quando chega bebo, eu entro no meu quarto, fecho a porta, eu não vou brigar. Só 

briga quando dois quer, né?  A [...] gosta de usar droga.  O [...]  é uma pessoa 

maravilhoso, um menino super inteligente, coreógrafo, mas o menino ta se acabando 

nas pedras (uma droga alucinógena, conhecida como crak), eu morro de pena. Todo o 

dinheiro que o [...] ganha de apresentação, ele gasta com pedra. As vezes, eu proíbo dele 

entrar aqui, porque quando ele vem pra cá, ele sobe e vai usar pedra lá em cima, e eu 

fico preocupado. Eu não durmo quando ele vem pra cá. Eu não agüento  mais, as vezes 

eu quero ir pra minha casa, pra não ver isso.  Eu não quero dizer pro Claudio, pra não 

ter problema maior. Eu vou dizer: -  Claudio eu to indo embora, vou deixa o maracatu.  

Uma coisa que eu adoro, mas eu não consigo ter autoridade sobre você.  Eu vejo a hora 

você ter uma parada cardíaca lá em cima. Amanhece o corpo aí. A polícia vem. A mãe 

dele ligou pra mim ontem. Faz um mês que ele não aparece em casa. Tá se acabando 

nas pedras. Morro de pena. Agente fala muito em dignidade: que o maracatu ajuda as 

pessoas,  mas tem pessoas que não se ajudam ne? Eu não culpo o maracatu por isso não, 

porque eu to aqui a sete anos e nunca fumei maconha, e nunca fumei pedra. Eu não 

preciso disso. Eu não nego pra você não, eu tomo uma cachaçazinha com muita 

dignidade, com respeito.  Não ofendo meu próximo. Eu bebo minha cachaçazinha e 

pronto, ta entendendo? É isso que eu ainda faço. Mas, eu sei que o maracatu hoje pra 

mim é: - sei lá [...] é uma coisa muito forte, é muito forte. E enquanto eles me 

agüentarem por aqui [...] Uma vez eu disse pro Claudio: - Claudio enquanto vocês me 

agüentarem por aqui, eu to aqui pra somar.  

Eu vejo que o nosso maracatu ta perdendo a tradição do batuque, o batuque 

lento, cadenciado.  O Rei de Paus, que  na minha opinião é um dos melhores maracatus 

de Fortaleza, pela tradição do batuque,  ainda usa a batida lenta. Aquela batida triste de 

lamento dos negros. Vêm a ala das negras: são belíssimos a ala das negras dele. É um 

maracatu muito luxuoso. E a loa deles, eles colocam na avenida a macumba, e nos não.  

Agente faz uma loa, uma loa,  uma loa que homenageia. Agente já homenageou a 

calunga, o leão coroado, as camélias do Rio de Janeiro. Eles não.  O Rei de Paus vêm 

trazendo a macumba. É o canto da macumba.  
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Num terreiro de umbanda,  num tem a gira que toca, que canta a cantiga dos 

cabocos? Pois o Rei de Paus,  eles vem com aquele canto, cara! Aquilo ali eu acho 

lindo, porque eu gosto. Eu tava, ontem, vendo o Paulinho dizendo que não gostava.  

Engraçado. Eu sou muito eclético. Eu tive uma formação religiosa, mas eu curto isso 

como folclore.  Eu acho a Umbanda linda.  O Candomblé mais ainda.  Eu sempre vou a 

festa de candomblé. Cara, eu fico empolgado com aquilo. Aquela coisa bonita: os orixás 

trabalhando ali. Eu acho muito bonito,  muito forte.  É uma cultura afro também. Eu 

vejo assim: tudo aquilo que é positivo, que não tire nada de mim pra fazer o mal, pra 

mim é válido. Quando eu vou lá pra umbanda,  eu não vou pra fazer mal a ninguém. Eu 

vou lá pra pedir algumas coisas pra mim. Então é válido. Como eu já fui pra terreiro de 

umbanda. 

 Aqui, no maracatu, nos temos várias mães de santo.  São pessoas 

maravilhosas: mãe Margarida, dona Ramiro, Raimundinho. E, eu tiro isso como 

proveito, e não como coisas negativas, porque eu não vou lá pra fazer coisas negativas. 

Eu vou lá pra tirar coisas pra mim. E eu vejo assim o maracatu. Os maracatus de 

Fortaleza,  eu acho que tem haver com a umbanda e com o candomblé, porque agente 

trás instrumentos da umbanda. Agente trás por exemplo, a ala das negras;  agente trás o 

casal de preto velho que está dentro da umbanda; agente trás a calunga, porque  que a 

calunga está dentro da umbanda; agente trás a própria umbanda dentro do maracatu; 

agente trás também  o candomblé; agente trás o terreiro; e, até, a própria loa, a História.  

Agente fala de Iemanjá, agente fala dos Orixás. Eu acho que tem a ver sim,  porque é 

uma coisa muito forte, o que agente faz aqui.  

Agente conta a história do negro da África, e  lá o que predominava era a 

religião afro, era o candomblé. E, eu vejo isso muito forte. Eu levei o maracatu pra um 

colégio de freiras. Era uma gincana, e tinha que levar um grupo folclórico. Os alunos 

vieram aqui, e eu disse assim: - olha vocês estão sabendo o que vocês estão fazendo? 

Porque, as pessoas tem uma visão de maracatu com coisa ligado a umbanda e 

candomblé,  e vocês estão levando o maracatu pra um colégio de freiras.  

Chegando no colégio de freiras, o maracatu se apresentou, e eu cantei as loas 

todas ligadas a Xangô e  a Iemanjá. Aí quando foi na hora da coroação, aí eu disse: -  

agora é o ponto alto da festa do maracatu. Então, eu convidei  a irmã, a freira, a irmã 

fulana de tal  pra coroar a nossa rainha do maracatu. Ela olhou pra mim e ficou até 
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admirada  ne? Ela disse assim: - olha você tá fazendo eu quebrar um protocolo, porque 

isso nunca aconteceu na minha vida, eu uma religiosa fazer a coroação de uma rainha de 

maracatu, porque eu só faço coroar nossa senhora. Pois eu disse: -  então a senhora vai 

quebrar esse protocolo hoje. É uma coisa que vai ser diferente. Por sinal era pra eu ter 

registrado com foto,  pra eu colocar aqui na galeria [...] E eu entreguei a coroa a ela, e 

cantei uma loa de xangô, de umbanda,  pra uma feira coroar a rainha de maracatu. Tudo 

bem ela fez esse questionamento, mas ela não colocou dificuldade. Porque,  uma vez 

nos fizemos uma coroação, e  nos convidamos o prefeito de Fortaleza, Lúcio Alcântara, 

e ele disse que não ia coroar porque a religião dele não aceitava. 

 Já eu fiz uma apresentação na base aérea de Fortaleza, na semana cultural do 

colégio Gomes,  e eu convidei na época o padre Cheregado, o comandante da base aérea 

pra coroar. O padre Cheregado achou a idéia maravilhosa, e disse: -  cara isso nunca 

aconteceu comigo, eu sou de São Paulo, e eu um padre vou coroar a rainha do 

maracatu? Pra você ver né? Uma questão de formação. Outra vez, também, eu fui pra 

paróquia da Parangaba (bairro de Fortaelza), e lá tinha um senhor muito jovem, eu disse 

assim: -  olha,  eu queria fazer a coroação da rainha, porque ele tava a frente lá,  eu 

queria que o senhor me indicasse uma pessoa pra coroar a rainha.  - Como assim? Essa 

pessoa pode ser um líder comunitário, pode ser um padre. - Então pode ser eu? Eu disse: 

- pode. E ele: -eu sou padre. Hoje em dia depende muito de formação.  Olha lá, o padre 

não colocou nenhuma dificuldade, ele achou legal. Aí, eu  disse: - olha, mas tem um 

detalhe padre, a loa que eu tenho de coroação ela fala de xangô, de iemanjá,  e da 

consciência negra.  O maracatu já participou de uma missa da consciência negra. O 

padre mandou a rainha do maracatu entrar com a bíblia na mão,  e entregar pra ele, pra 

ele ler. Cara eu achei aquilo ali uma coisa bem ecumênica. Bem assim: bem legal. Eu 

achei aquilo muito forte. 

 O maracatu evoluiu muito. Em todo evento de Fortaleza agente tá 

participando, agente já participou até de aniversário. Num aniversário de 15 anos, o 

maracatu ficou na recepção do hotel. Deixemos lá a princesa num canto. O rei e a rainha 

lá pra receber os convidados. Congressos no centro de convenções. Vários congressos 

que teve o maracatu já participou. O povo de fora quando ver o maracatu de Fortaleza,  

eles ficam assim encantados, sabe? Com a beleza. Com o falso negrume. Eles ficam 

impressionados porque agente pinta o rosto de preto. Aí eu vou explicar: agente pinta o 

rosto de preto porque aqui no Ceará não tem negro. Tudo bem que nos somos negro no 
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sangue, na raça, na cor, na luta. Mas, nos não somos aquele negro preto da cor dessa 

tinta aqui. Porque aqui quando nos temos negros, eles não pintam o rosto de negro. 

Veja o caso da Neide. A Neide eu não pinto o rosto dela, porque ela é uma 

negra, e se eu for pintar o rosto dela  as pessoas não vão gostar.  Vão achar isso como 

uma agressão. Agora, eu, no caso, pinto. Se eu não pintar fica esquisito. Maracatu no 

Ceará é conhecido como pintar o rosto, aí eu vou sair com a cara limpa?  Não fica legal. 

As pessoas não vão entender. E esse falso negrume,  eu acho que é coisa rica do nosso 

maracatu. Lá em São Paulo, o povo ficaram encantados. E perguntam o que é isso? -

porque vocês estão de cara preta? Eu disse: - nós estamos de cara preta porque nos 

estamos representando o maracatu. 

O maracatu é afro-brasileiro ne?  E,  como eu não sou negro de cor,  como eu 

não sou preto, eu pinto o meu rosto. Simboliza o falso negrume. Aí  perguntam: - como 

é feito isso?  Aí eu digo: -  é feito de tisna de lamparina, com vaselina, com pó sem 

cheiro e óleo mineral. O óleo é pra dar o brilho. E agente forma esse negro,  esse negro 

afro né?  Aí perguntam: - e  porque essas roupas tão luxuosas? -  Porque é uma festa, é 

uma festa do Congo. É a festa dos negros. Os negros viviam no trabalho, na agricultura, 

na lavoura, na senzala, mas eles também tinham o lazer deles. E no lazer deles é  que 

eles colocavam as melhores roupas. 

Tudo bem que o maracatu de hoje tá bem diferente do maracatu do passado ne? 

Porque, o maracatu do passado não tinha brilho. Hoje não. Hoje agente ta [...] Houve 

uma renovação, que foi até demais.  Eu achei que tá bem exagerado.  Hoje é pluma, é 

muito luxo, é brilho,  é muita pedra,  mas agente tem que acompanhar, porque se eu não 

fizer isso no meu maracatu, o outro vai fazer no dele. Como agente vive num carnaval 

de competição, você tem que fazer o melhor pro maracatu, porque quando ele começou, 

quando eu assistia os outros maracatus, eu lembro que não tinha brilho, não tinha 

pluma.  

 Eu lembro que era tudo assim, umas roupinha de renda. Não tinha esplendor.  

Hoje não. Hoje cada presidente de agremiação, o que eles puderem faze pra deixar o seu 

maracatu mais bonito eles tão fazendo. Como esse ano não teve competição [...]  Eu 

tava vendo o maracatu rei zumbi. Achei um  maracatu muito pobre, sabe? Aquele 

maracatu que eu vi lá no carnaval: as baianinhas bem simplisinha. Aquele ali que é o 
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maracatu tradicional, que mostra a História dos negros. No começo era assim, mas hoje 

não dá. Não tem como, ou então tem que mudar o regulamento do carnaval, porque no 

regulamento do carnaval os quesitos que são julgados: porta estandarte, agente tem que 

levar um estandarte bonito, pois se agente não levar um bonito, o outro leva e  o meu 

estandarte perde. O nosso estandarte é com brilho, com paete.  O balaeiro é um quesito 

que também é julgado: que é aquele balaio de frutas. O que eu puder pra fazer ele 

bonito, eu faço: botar muita fruta, botar muita folhagem , e a roupa do balaeiro. Porque, 

tudo isso é julgado também. O balaeiro é julgado. Ele tem que fazer a evolução dele. 

Ele tem que ser simpático. Ele tem que mostrar pras pessoas o balaio, e outra coisa: ele 

não pode tocar nos balaio. Ele tem que fazer a dança dele, a coreografia dele. Tem que 

mostrar o balaio pra comunidade sem pegar no balaio.  

Outro quesito é a loa. A loa é  um quesito que é julgado. Cada maracatu cria 

um título.  No ano retrasado, o nosso  maracatu elogiou a nossa senhora do Rosário, e  

no ano passado foram as carmélias, por sinal, uma loa muito bonita. Já  esse ano, agente 

homenageou os orixás, e agente também não pode repetir loa.  Cada ano  tem que ser 

uma loa diferente, e por sinal, agente tem a maior sorte. Todo ano as nossas loas são 

muito bonitas, são loas muito criativas. São loas espiritual. Criadas por Descartes 

Gadelha [...] que ele disse, que quando ele vai criar as loas do Vozes da África [...]   ele 

disse que senta lá numa mesa, fecha os olhos [...] aí começa a vir uma inspiração 

espiritual, lá do celestial, e,  aí, ele começa a escrever nossas loas. É interessante, 

porque ele também [...] ele faz pra outros maracatus, e nos tira 10 e os outros maracatus 

não tiram 10. E, ele disse: - eu faço pra todos os maracatus no mesmo pensamento, com 

muita responsabilidade, muita dedicação. Mas a nossa não, agente percebe que ele [...] 

As nossas são lindas.  Todo ano, as nossa loas são lindas. A nossa senhora do Rosário 

foi linda, linda, linda. Nos pedimos autorização a igreja católica. Fomos na igreja do 

Rosário, falamos com o vigário, padre Clairton. Levemos um cd pra ele. Levemos uma 

camisa com nossa senhora do Rosário - era “nossa senhora do Rosário abençoa seus 

filhos pretos”, e ele achou lindo a loa.  Alias, agente até ia levar uma imagem pra 

avenida., mas como não podia levar a imagem, nos levamos um estandarte desse 

tamanho (fez um gesto com os braços). E, foi lindo, lindo, lindo. Eu pensava que o 

maracatu fosse ser campeão aquele ano, porque foi uma das loas mais bonitas. O 

maracatu tava todo bonito. E agente não levou, mas não importa. Importa é que agente 

tá fazendo um trabalho e o povo gosta. Você vê que o Vozes da África é um maracatu 
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muito bonito, que as pessoas fica até o fim pra ver agente. O nosso maracatu é um 

maracatu de nome.  Maracatu de tradição. É um maracatu já conhecido no Ceará todo.  

Já faz parte do folclore cearense .Todo mundo conhece o Vozes da África né?  Tem 

muita história né? 

Eu diferencio loa de macumba, pra mim macumba já é aquele canto buscando 

os orixás, os trabalhos, tá entendendo?  Procure ouvir o canto do Rei de Paus. Ele é 

mais próximo dos guias, dos cabocos. Ele é tipo assim: um trabalho, sabe? É bem 

diferente. A nossa loa não é loa de macumba não,  é loa de trabalho. Não é loa de ponto. 

O Rei de paus são loas de ponto. Ele vem dançando, ele vem homenageando os 

cabocos. Ele fala o nome dos cabocos. É bem diferente. O rei de paus, eles são muito 

ligado a umbanda. O seu Gerardo era de umbanda, lá todo mundo é ligado a umbanda. 

Já os outro não.  Os outro não.  Os outro é o nosso estilo. Eles homenagea as pessoa.  

Homenagea. É bem diferente da gente. Mas, todos eles tem que falar da umbanda. Tem 

que falar alguma coisa ligada a candomblé. 

Outra coisa que eu acho legal no nosso maracatu é pintar o rosto. No 

regulamento do carnaval diz [...] diz que é proibido, é proibido. Porque tinha rainha que 

era negra, e não pintava o rosto, isso aí ta errado.  Porque no regulamento diz que todos 

os brincantes tem que pintar o rosto, com exceção dos índios, que não é pra pintar, com 

exceção dos [...] Por exemplo: tem umas alas que não se pintam.  Por exemplo:  a ala do 

candomblé não pinta, a ala da umbanda não pinta, mas as baianas e princesa tem que 

pintar, isso tá no regulamento. Aquela agremiação que não pintar será punida. É punido. 

E já aconteceu de agente  não pintar. 

 Por exemplo: o Vozes da África é assim: por exemplo: o ano passado nos 

levamos para avenida as damas imperiais do império da corte, aquelas mulheres lá no 

Rio de Janeiro, no Leblon, que vendia as rosas, as carmélias,  e com esse dinheiro era 

pra libertar os escravos. Nós levamos dozes mulheres da sociedade com flores, e o 

Claudio fez um requerimento comunicando a federação que aquelas mulheres estavam 

indo com o rosto branco, mas é porque elas faziam parte da sociedade do Rio de 

Janeiro, que era as dama imperial, e elas não podiam ir com o rosto pintado de preto, e 

não tinham motivo pra serem punido aquelas mulheres, porque elas faziam parte. 

Porque elas tinham tudo a ver com a loa do maracatu. Agente no requerimento justifica 
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isso, pra não ter nenhum problema com o jurado né? Nem com as outras agremiações, 

pra não querer nos atrapalhar no julgamento. 

Na década de 80 e 90, houve uma revolução muito grande em termos de 

tradição. Na década de 80, os maracatu cearense, eles eram mais um maracatu 

tradicional. Por sinal até mais bonito, porque era uma coisa simples. Hoje não. Hoje tá 

uma escola de samba. É como o Paulo falou:  antes, antigamente, o Vozes da África era 

conhecido como a Beija Flor (escola de samba do Rio de Janeiro) Agente fazia uns 

esplendores enormes, com pluma, e na época dos escravos não existia nada disso, tudo 

isso foi com o tempo, as pessoas foram evoluindo tá entendendo?  Mas, eu acho bonito 

o maracatu. 

 Eu ainda não vi, mas parece que o maracatu solar, ele tá nessa linha 

tradicional.  Ele quer conservar o maracatu passado né? Ele não tá trazendo brilho. Ele 

tá trazendo uma coisa muito assim artesanal. Uma coisa muito local. Uma coisa muito 

nossa, mas, o nosso não. Agente ta trazendo muito brilho [...] Mas assim: se agente não 

acompanhar, agente vai ficar pra trás. Assim, se agente não coloca brilho nas coisas 

daqui, o outro vem e coloca, aí o meu maracatu vai fica pra trás. Tem que acompanhar o 

ritmo. Agora se houvesse um consenso de todos os maracatus pra não usar mais, aí era 

válido porque ficava mais original. O maracatu sem o luxo, sem o brilho, e aquela 

batida [...] Eu também não gosto da batida do Vozes da África, eu não gosto. Eu já falei 

isso pro Claudio. Eu gosto da batida lenta. Eu acho a batida do Rei de Paus lindíssima. 

Olha o Rei de Paus, ele ta aqui, você ta escutando lá  longe. Você já ta escutando os 

triângulos, só os triângulos. Mas, o Claudio não entende. Disseram pra ele que quando o 

Rei de Paus [...] quando ele esta desfilando as pessoas ficam paradas. E ele disse que o 

maracatu é carnaval, é festa, e se é festa, tem que colocar música pra gente dançar. Eu 

não sei! Agente vai até conversar, porque eu ouvi umas críticas que acharam que esse 

ano o batuque estava muito acelerado.  

O Marcio ( princesa do Vozes da África) é quem diz que o nosso maracatu 

parece um forró. Teve uma época que nós levamos 30 ferros (espécie de triangulo) ficou 

lindo porque era uma batida lenta, e acelerada. Esse ano nos levemos 10 ferros. O 

maracatu sem ferro não é maracatu. E eu espero que agente mude nosso batuque, que 

agente volte a ser um maracatu.  Porque tudo mundo diz: -   o Vozes da África tá 

diferente, tá querendo mudar. Todo mundo diz que parte de nós as mudanças né? 
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O batuque partiu da gente mudar. Eu não gosto não, eu queria manter a 

tradição. Manter o ritmo da batida lenta. É interessante. Os maracatus antigamente 

tinham baliza, aí tiraram o baliza do maracatu. O baliza é aquele escravo que vai 

abrindo, que vai pedindo passagem para o maracatu passar. Os maracatu tinham 

lampião. Pra que o lampião? O lampião era pra iluminar o cortejo para o maracatu 

passar . Tão tirando. Agente percebe que tão tirando muita coisa. Nem um maracatu 

mais tem baliza. O baliza vai fazendo acrobacia na frente do estandarte,  e ao lado dele 

vêm dois lampião iluminando a avenida. Naquela época, não tinha energia né? E não 

tem mais isso hoje.  Antigamente tinha alegoria. Tinha uns carros belíssimos, contando 

a História da loa. Por exemplo:  nós já levamos Chica da Silva;  a igreja do Senhor do 

Bomfim; o navio negreiro de Castro Alves.   Levamos o navio de castro Alves cheio de 

negros. Tudo isso fazia parte do maracatu, do cortejo. Era uma coisa rica. Lindo, lindo, 

lindo.  Tudo isso foi tirado. Tirado porque?  Porque os presidentes de agremiação 

falaram  que gastava muito, era muito trabalho, e que a verba da prefeitura era pouca e 

não dava pra faze esse trabalho todo, mas eram coisas que faz falta. Ficou triste.  

Por exemplo, aqui pra nós:  o nosso maracatu é no centro. Agente trabalha com 

comunidades afastadas. Olha, todo o sábado eu pagava aquele ônibus, 220 reais pra 

trazer aquele pessoal do conjunto palmeiras e do Tancredo neves pra cá. Foram cinco 

sábados. Só aí, eu gastei mil e pouco. Só pra trazer o pessoal pra cá. Porque se eu não 

fizesse isso, eu tinha que dar o dinheiro do ônibus daquele pessoal  todo dia, porque são 

um pessoal carente.  São um povo tão pobre, que eu digo: -  meu Deus, que eu to aqui 

tantos anos, eu to aqui a tantos anos, e nunca esse maracatu me deu dinheiro de ônibus. 

Nas apresentações, a primeira coisa que perguntam é: -  Aderaldo vai ter merenda. São 

pessoas carentes de comida. São pessoas carentes de tudo. O pessoal tão pobre que eu, 

eu  boto água ali, eles avançam. São pessoas, assim,  pobre em tudo: de formação. Olha 

quando agente vai. [...] quando agente vai dar o  lanche, eles avançam. Aí, tem aquele 

que pega o lanche, e quando agente vê, ele  já ta na fila de novo.  

Nos trabalhos daqui, tem gente que adora vir pra cá,  porque nos trabalhos 

daqui, graças a Deus,  aqui a alimentação é boa. Tem café da manhã, tem merenda, tem 

almoço. Isso aí agente não deixa faltar para o pessoal.  Eu dou tudo. Aí o que acontece?  

Dizem: -  é porque recebem um cachê da prefeitura, e é  muito dinheiro,  e não fizeram 

nada. Como assim? Eu gastei um absurdo. Naquele domingo de carnaval, eu paguei um 

ônibus do conjunto palmeiras pra cá. Do Tancredo pra cá. Ainda bem que na terça feira 
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a prefeitura deu os ônibus.  Porque se ela não tivesse dado, agente não ia desfilar, 

porque não tinha dinheiro pra pagar os ônibus. O estacionamento (local onde o grupo se 

arruma antes de entrar na avenida) foi pago. O homem pra ficar na porta foi pago. O 

Marcão (fotografo) foi gratificado. Os cantor foi gratificado. Tudo é pago, nada é de 

graça. Nós pagamos o Davi Duarte,(musico reconhecido em Fortaleza).  Pagamos a 

Meire, pagamos o Marcão. O dinheiro só vai saindo, só vai saindo, e aqui os brincantes 

todos eles, as roupas foram dadas pelo maracatu. Só o Marcio que fez a roupa dele, mas 

os outros chegaram aqui: - Aderaldo eu quero sair me ajude, o Claudio comprava. Aqui 

não tem nada de carnaval, tudo vem de fora, e eles cobram  um absurdo. Aí, o Claudio 

disse: -  Aderaldo acabou o dinheiro. Ele gratificou o Nem (artesão e princesa do 

maracatu),  a Jucie (artesão e Rainha do Maracatu) É que toda semana ele dava 70 reais 

ao Nen. Ele falou: -  não vamos dar um salário a cada um. Demos 350 reais a cada 

pessoa.  Demos ao Nen, ao Jucie, o Paulinho. E, é isso cara. Não apareceu aqui um 

político pra ajudar agente, não apareceu um político pra dar um transporte. Não 

apareceu ninguém.  Tudo aqui foi pago, tudo. Aquele carro de som ( o carro de som que 

acompanha os ensaios) eu que pagava  40 reais, para ensaiar.  

Pois é, quando termina o carnaval fica tudo assim, sem nada. Agente fica sem 

um tostão em caixa. Comprei doze tesouras. As tesouras sumiram. Eu não  tenho nem 

uma pistola.  Aquela pistola de silicone (aponta para uma pistola em cima da mesa)  eu 

não tenho cola. É porque aqui é aquele slogan: “ o dinheiro não é meu, eu vou gastar”.  - 

Aderaldo estou precisando de material. Eu digo: - rapaz nesse instante eu te dei 1 

pistola. Aí o outro diz: -  rapaz o dinheiro né teu não. Pois é, é assim meio complicado.  

São pessoas que falta amor né? Falta amor. Devia ser assim: vamos economizar, porque 

economizando é até bom que sobra dinheiro, e o dinheiro agente reparte, divide entre as 

pessoas que trabalharam.  

Dá nem pra fazer um lazer com a galera ne? Porque minha irmã tem uma casa 

em Aquiraz, com piscina e tudo. Eu  tava doido pra levar os meninos lá pra gente 

passar, pra descansar, tá todo mundo cansado, mas não sobrou nada rapaz, não sobrou 

um tostão.  O que o maracatu lucrou foi uma caixa de som que agente comprou por 500 

reais, só isso. Já os outro maracatu, que eles moram nas comunidades deles, que eles 

não tem despesa com alimentação, e nem com transporte porque as pessoas vem 

almoçar em casa, é diferente. Aqui no nosso o  povo vem do Tancredo Neves, Conjunto 

Palmeiras, mas não tem ninguém daqui, ninguém. Todo povo que vem pra cá nos temos 
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de dar o dinheiro do ônibus. É diferente ne? E aqui não, aqui todo dia almoçava  vinte a 

trinta pessoas.  Aqui todo dia tinha uma despesa, agente comprava três frangos, 

comprava tudo. Agente aqui tem muita despesa.  

E o nosso maracatu, ainda, é um dos mais organizados. Aqui nos temos nossa 

galeria de fotos, troféus. Agente vai nas outras agremiações e não se vê isso. O Lucio 

Alcantara ( foi prefeito de Fortalezes e Governador do Estado do Ceará) veio aqui, e 

ficou impressionado com a organização. Achou aqui um negócio legal. O pessoal da 

FUNCET também achou um negócio legal. Ainda falta aqui era pra gente ter um 

arquivo. Era pra ter mais material, por exemplo: recorte de jornal. E olha que  nos 

somos os melhorsinho, imagina os outros. O seu Gerardo, do Rei de Paus, nem estatuto 

tinha, fez agora pra participar do edital.  Nos temos nossa diretoria, o presidente, o vice-

presidente, eu sou o assessor do Claudio. 

 Eu lamento porque esse ano agente teve pouca apresentação, porque? Porque 

falta aqui um relações públicas, falta um trabalho de marketing, falta gente que faça um 

bom projeto. Porque o Solar é um maracatu novo, e já ganhou um projeto da SECULT, 

agora viajou, porque? Porque o Pingo é cantor. O Pingo tem influência na SECULT, na 

FUNCET, tudo isso. Já  agente não.  O Calé Alencar (presidente do maracatu Fortaleza) 

tem o maracatu dele que não para de crescer. E, agente ta se sentindo prejudicado, 

porque agente tem contas pra pagar, agente não tem de onde tirar. 

 As vezes, quando chega um estudante aqui [...] Esse ano teve semana cultural 

nas escolas, e eu ainda fui pra  umas três escolas. Só que como é do Estado e da 

Prefeitura eles não tem como repassar a verba. Eles repassam pra mim em alimentos. 

Esses alimentos servem pro pessoal comer no carnaval. Como foi o caso do Teatro José 

de Alencar que agente fez aquela campanha dos alimentos. Taí, eu arrecadei, mas 

arrecadei só arroz e açúcar. Ajudou muito, mas eu tive que comprar macarrão, feijão. 

Quem chega aqui, eu nunca deixo o cliente voltar, - vamos conversar, quantas 

pessoas? Eu estipulo um valor tipo 300 reais. Aí, o cliente diz: - eu não posso não. Aí eu 

digo: - então vamos conversar, você pode dar  transporte? Então  você me dá tanto. Eu 

faço tudo pra divulgar o maracatu. Pra levar pras apresentações.  Mas acontece que os 

maracatu tá crescendo. Todo ano é um maracatu novo né? Estamos com 11 maracatus. 

Cada um mais forte que o outro. E eu vejo assim: eu me preocupo com o Vozes da 
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África. Eu digo: -  Cláudio pelo amor de Deus, olha o  Az de Ouro foi pra Rússas, 

Jaguaruana,  e nos não, não fizemos nada nesse carnaval. É com isso eu me preocupo, 

porque  tem que divulgar o maracatu, porque tem que ganhar dinheiro também. Com 

esse dinheiro que entra, tem que comprar fantasia, comprar material e pagar as dívidas: 

agua, luz, telefone, aluguel, essas coisas. E o aluguel eu não sei como é que vai ficar o 

aluguel agora, porque agente não sabe nem pra onde vai  depois que entregar esse 

prédio. 

 

4.4.7 Marcelo 

 

Eu me chamo Marcelo, tenho 35 anos, e atualmente, moro  no Centro. Agora 

eu estou trabalhando no setor hoteleiro. Lá, eu exerço a função de mensageiro,  mas não 

estou muito satisfeito. Mas, é bom porque pelo menos eu me ocupo, a minha vida é 

muito só. Eu tenho família, pai, mãe, e irmãos, mas eu resolvi, resolvi sair de casa, e é 

bom ter seu próprio local, seu espaço, suas coisas; onde,  ninguém mexe. Tem mais 

privacidade. Sempre gostei disso. Eu trabalho todo dia, oito horas por dia. Tenho 

carteira assinada e tudo. 

No meu momento de descanso, eu gosto de ler, dormir, gosto de filme, gosto 

de viajar. Eu não gosto muito de balada.  A noite, eu gosto de ficar em casa. As vezes, 

eu rezo, faço as minhas preces. Eu sou católico, mas gosto de descobrir as outras. Eu 

vou à missa regularmente, mas eu já fui mais freqüentador da Igreja. Eu já fui na Igreja 

Universal, na Igreja Batista, na Assembleia de Deus, Testemunha de Jeová,  mas nas 

religiões afro-brasileiras eu nunca fui. Eu tenho mais curiosidade nas Igrejas Cristãs. 

Mas, se eu fosse convidado pra ir numa religião afro, eu iria. Eu gosto de conhecer 

cultura. Não pra agregar, mas mais pra conhecer. 

Todo mundo diz que o maracatu tem a ver com macumba, mas eu não vejo 

muito isso não. Eu conheci o maracatu no carnaval. Sempre eu ia pro carnaval no 

interior. Esses carnavais de praia, mas eram todos iguais. Fosse em Paracuru, Iguape, 

Cascavel. Mas, me entediava muito, as pessoas melando umas as outras.  Sempre uma 

banda de axé tocando, e aquilo me enjoou. Eu fui pra uns 18 carnavais assim. Então, eu 

me cansei daquelas mesmas coisas, da mesmice. Cansei daquelas músicas, pra mim tava 

muito convencional, eu queria uma coisa diferente. Por conta disso, eu comecei a ficar  

em Fortaleza, e assim, eu conheci mais o maracatu.  
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 Foi uma oportunidade que eu achei,  porque eu não conhecia como era a 

cidade, porque eu sempre viajava para outros lugares. Eu  sabia que a cidade ficava 

vazia, e isso me atraiu. Aí aconteceu de um dia eu ficar, e comecei a me identificar com 

o clima da cidade. Mas, foi no Centro Cultural do Dragão do Mar que eu tive 

aoportunidade de conversar mesmo com os integrantes do maracatu.  Eles estavam 

fazendo uma apresentação lá, aí depois da apresentação, eu conversei com o pessoal do 

gupo, e aconteceu de  me interessar. Antes de conhecer o Vozes da África, eu participei 

do maracatu Rei de Paus. Achei um maracatu muito bom, eu participei quatro anos.  

Eu fui convidado por um próprio integrante do maracatu para participar do Rei 

de Paus. Agente conversando, ele me convidou. Eu estava assistindo, aí me interessei, e 

quando terminou a apresentação, eles foram tirar as fantasia, aí eu fiquei por perto, e 

comecei a perguntar: -  onde eram feitos os ensaios?  Onde era a sede? Aí, ele pegou e  

me deu o telefone, e disse: -  liga pra mim que quando estiver próximo ao carnaval, nos 

ensaios, eu te explico melhor. Então eu guardei o telefone. Aí,  próximo ao carnaval, eu 

liguei pra ele. Eu já  tenho dois anos no Vozes da África. No Vozes da África, o que 

mais me chamou atenção foi o ritmo, o batuque. Era  um batuque bem diferente dos 

carnavais pra onde eu ia.  

Antes de eu ir pro Vozes da África, eu fui pro Rei de Paus, eu fui conhece a 

sede. Lá, os ensaios aconteciam numa quadra. Eu me identifiquei muito com o pessoal 

de lá. Eu entrar pro  maracatu foi bom pra mim, porque na época eu só trabalhava, e 

precisava de uma diversão. O maracatu chegou na hora certa. 

No Rei de Paus, o meu primeiro contato foi o seu Geraldo.  Eu me apresentei  

pra ele, disse que eu tava interessado em  participar do grupo. Eu fui muito bem 

recebido por ele, pela família dele, e por todo mundo lá do maracatu. Aí, ele perguntou 

qual era a ala que eu queria participar. Aí, eu disse a ala do batuque, isso foi mais ou 

menos em outubro de 2005, e quando foi em dezembro começou os ensaios. Eu 

comecei tocando o bumba.  Eu saí dois anos no batuque, e depois eu fui pra corte. Teve  

um ano que eu fui ser princesa, e no outro, eu fui ser destaque, mas aconteceu que eu 

comecei a me interessar  por outro tipo de ritmo dos outros maracatus. Eu gostei do 

ritmo mais dançante. Aí comecei a me interessar por outros maracatus que o ritmo era 

mais dançante. 

Mas, não foi só pelo ritmo que eu saí do Rei de Paus, foi por uma série de 

coisas: a questão dos ensaios.  Os ensaios do Rei de Paus sempre era a noite, e a noite 

eu trabalhava. Então, eu tinha que sair mais cedo, e pedia pra alguém ficar no meu lugar 
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no trabalho,  ou então tinha que faltar pra poder ir aos ensaios.  Já o Vozes da Africa é 

bem  mais perto da minha casa,  e lá eu encontrei um ritmo mais dançante, menos 

cadenciado. Eu me identifiquei muito com o ritmo do Vozes da África, com a batida. 

Era mais animado. Cada ala do Vozes da África tem uma coreografia própria, já no Rei 

de Paus é assim também, mas tem um ritmo deles. Mas, eu me dou muito bem com o 

pessoal do rei de paus. Tenho muitos amigos lá. Eu sou muito bem vindo lá. Tenho uma 

ótima relação com  o dedé que é o filho do seu Geraldo. 

Já recebi convite de outros maracatus, de outras pessoas que eu conheço de 

outros maracatus.  Não é aquela coisa que eu vou ficar de maracatu pra  maracatu, mas 

nunca se sabe! Mas,  enquanto eu tiver achando bom no Vozes da África, eu vou 

ficando. 

Eu cheguei no Vozes da África querendo comprar um cd que tivesse as 

músicas, as loas. Pra mim ver como eram as loas antigas. Pra ver se eu me identifica 

realmente. Se eu gostava. Então eu comprei um cd com nove loas, todas muito boas. Aí, 

eu falei que queria participar. A Heleninha e o Aderaldo foram as pessoas que me 

receberam com os braços abertos e o sorriso estampado, sem exigir nada. Eles apenas 

pediram que eu freqüentasse os ensaios. Isso foi no ano passado, em dezembro de 2006. 

Eu queria uma ala mais leve, não queria roupas pesadas. Aí fui pra ala dos africanos. E 

esse ano não tive tempo de ensaiar, porque os ensaios acontecem sábados a tarde, e  

sábado a tarde eu trabalho. Só tenho um sábado de  folga, então não deu pra eu 

acompanhar a coreografia.  Então eles disseram: - não tem problema, tu vai solto, dança 

como tu quiser dançar. Foi muito bom, porque eu me senti mais a vontade ainda.   

No rei de paus, quando eu saí na corte, eu mesmo comprei todo o material. Eu 

não confeccionei o material, porque lá tem pessoas que confeccionam pra gente. Basta a 

gente dar o material, e eles vão dizendo o que o  ta faltando. O tecido era veludo azul 

marinho, e muitas lantejoulas, plumas, paetês, muitas pedras. Inclusive minha roupa eu 

doei pro Vozes da África. 

Lá no vozes da áfrica eu não preciso fazer, eles me dão a roupa feita. A roupa 

custou mais de 400 reais na  época.  Eu comprei as peças  na loja Casa Blanca.  No Rei 

de Paus, algumas roupas são do  maracatu. Mas, tem alguns brincantes que tem suas 

próprias roupas. Eu não usei a roupa do maracatu, porque eu queria ter a minha própria. 

Quando eu saí no batuque, eu saí com a roupa do maracatu. As vezes, eu dava uma 

pequena contribuição de um real, dois reais, só pra ajudar em alguma coisa que 

precisasse.  
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O melhor momento pra mim no maracatu é o desfile de carnaval na Domingos 

Olimpio. Essas apresentações pequenas eu já não vou.  Eu vou no carnaval porque no 

carnaval eu não tenho opção, porque eu não tenho pra onde ir,  que eu não quero voltar 

pra mesmice. Eu trabalho no carnaval. Então eu  peço antecipadamente ao meu chefe 

que me libere um dia de carnaval, que é o dia do desfile. Aí quando tem um imprevisto 

como esse que  teve esse ano, eu troco com algum amigo. Pra mim é muito prazeroso tá 

ali! Tem as escolas de samba, mas elas não mechem tanto comigo.  O maracatu parece 

mais comigo. Esse ano (2008), a estrutura, da avenida Domingos Olimpio, melhorou 

bastante, mas precisa melhorar muito ainda. Aqui em Fortaleza, agente tem a prática de 

negar o que é nosso, agente nega. Falta incentivo, falta patrocínio. Os nossos maracatus 

são muito carentes. O nosso carnaval de rua é um carnaval  marginal.  

O maracatu pra mim preenche um espaço no carnaval, que é quando eu não 

quero estar em casa. Então eu me identifico na Domingos Olimpio. É muito prazeroso 

você estar ali, as pessoas lhe aplaudindo, cantando, te olhando. Eu me sinto muito bem 

trazendo uma fantasia que muitas vezes agente passa até três meses pra fazer.  

Esse ano, eu ajudei as pessoas do barracão a fazerem minha fantasia. Eu 

preguei muitas conchas do mar, fiz os recortes, tirei os moldes. Eu ia sempre pela 

manhã, ia três vezes na semana. Eu fiquei muito satisfeito com a minha fantasia. Tava 

uma luxo. Eu estava solto, não tinha uma coreografia específica. Eu estava bem 

selvagem. Era como uma roupa de índio, mas não era índio.  

As pessoas fazem uma imagem do maracatu com a macumba. Costumam dizer 

que quem participa do maracatu é macumbeiro, e que ali na Domingos Olimpio é um 

desfile de macumbeiros. Aí ficam dizendo que não vão fica em fortaleza, no carnaval, 

pra assistir um desfile de macumba.  Eles dizem: - aquelas roupas são roupas horrorosa, 

aquele povo de cara pintada preta, são a coisa mais feia do mundo. 

 Eu trabalho num hotel, e nesse hotel,  as pessoas são instruídas a falar que no 

carnaval de Fortaleza tem uma feirinha, tem pirata, tem as barracas na praia do futuro, 

mas não tem nada que diga pro hóspede que existe um carnaval de rua em Fortaleza. 

Mas, eu já vi muitos turistas na Domingos Olimpio,  e a gente vê que eles gostam, que 

eles apreciam.  Na verdade, a maioria da população de Fortaleza não valoriza o carnaval 

e os maracatus da cidade. O Fortal que é uma micareta baiana, é uma indústria. Já o 

nosso maracatu não possui essa organização financeira, que visa acima de tudo o 

capital.  
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As pessoas tem um preconceito com o maracatu, eu acredito que isso é porque 

fazem uma relação com a macumba. Eu  pratico o maracatu, mas não sou macumbeiro, 

mas tem muitos que são. Mas, o que vale é o respeito a escolha do próximo, e tem 

mesmo  um momento que agente até se sente macumbeiro, e é tão bom a gente se sentir.   

 

4.4.8 Eder 

 

Eu me chamo Eder, sou fortalezense, e tenho 25 anos.  Hoje eu moro na Barra 

do Ceará. Sou solteiro, homossexual, cobrador de ônibus. O meu pai é motorista e 

minha mãe recepcionista, também tenho uma irmã que tá com 18 anos. A minha 

formação é segundo grau completo. 

Eu estou a três meses como cobrador de ônibus, antes disso eu era garçom da 

lanchonete chamada Catatau. Eu comecei a brincar o maracatu com 13 anos de idade. 

Foi assim: uma vez,  eu me encontrei com um dos diretores do maracatu Vozes da 

África, no  centro da cidade, e fui convidado para fazer parte do maracatu, aí eu fui ,e  

gostei. O meu primeiro maracatu foi o Vozes da África, eu sempre saí de princesa. Mas 

também teve vez que eu  saí  de rei, de baiana, de tudo. 

 O maracatu pra mim é muito importante. Eu vejo como uma grande diversão. 

Por conta do meu trabalho, eu não posso estar sempre presente, então é mais no 

carnaval. Aqui agente não ganha dinheiro, muito raramente. O ano passado, eu gastei 

300 reais, porque eu tive que comprar tudo.  

O maracatu pra mim é tudo. Eu me realizo na avenida. É uma coisa muito boa 

pra mim. A minha mãe, e o meu pai não querem que eu participe do maracatu, porque 

dizem que é de umbanda, num sei o que.  Mas, eu acho assim: eu acho maravilhoso, 

mas o meu pai nem sonha, a minha mãe então vixe. A minha tia me apóia e tudo, mas 

meu pai não gosta. 

 O maracatu pra mim é uma coisa muita séria. Eu não vejo preconceito do 

cearense com o maracatu. Pra mim, quando eu desfilei pela primeira vez, foi uma 

sensação incrível, por mais que a roupa pesasse muito, eu gostei muito. Eu me saí muito 

bem por sinal, desfilei muito bem, fui muito aplaudido. O desfile foi na Domingos 

Olimpio.  

Eu adoro sair de princesa. As roupas são muito lindas, luxuosas, ricas. Eu 

adoro o grupo, tudo me agrada no grupo. Esse maracatu é minha família. Eu não posso 
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colaborar com o grupo porque eu não tenho recurso pra isso. Agente faz reciclagem.  A 

primeira vez que eu fui coroado foi incrível, eu fiquei muito feliz, eu substitui a rainha, 

foi um evento de apresentação num colégio do Estado. Nesse dia, a Rainha oficial não 

pode comparecer, aí eu saí, e quem coroou foi um professor da escola.  

 

 

4.4.9 Márcio 

 

Eu nasci em 1976, e atualmente estou cursando Turismo na Faculdade Latino 

Americana. Eu fazia parte de um grupo folclórico, numa cidade aqui próximo, em que o 

Regis ele fazia parte do maracatu, e sempre convidava o grupo pra vir participar, e 

nunca dava pra eu vir,  porque era longe. Eles eram tudo independente, e eu ainda não, e 

tinha dinheiro pra passagem, e eu não. Eu não ganhava, então eu não tinha como tá 

vindo pra cá, isso era em 1992. E, quando foi em 1996, eu resolvi vim. Eu vim porque  

tinha um amigo meu que fazia parte, e ele me convidou e eu vim. Acabei aparecendo 

aqui, (Vozes da África) eu tinha uns 18 anos.  

 A primeira vez que  eu saí na avenida, eu saí de africano, porque era uma das 

alas mais esperadas no maracatu, porque era uma ala show. E,  como eu era dançarino e 

também fazia parte de dança, a coordenadora convidava mais gente alta, e bailarino, 

porque tinha essa responsabilidade de ter uma plástica muito grande nessa ala. Eu 

participei uns quatro anos nessa ala, aí depois eu dei um tempo do maracatu, fui fazer 

outras coisas, e acabei voltando, e quando eu voltei , eu fui convidado pra ser princesa, e 

acabei ficando de princesa até hoje.  

Eu gosto muito de ser princesa, porque como eu tenho muito contado com 

barracão de escola, participei de vários barrocões de escola, e sou carnavalesco também, 

faço fantasia de luxo, e a princesa ela me dar mais possibilidade de fazer uma grande 

fantasia de luxo, de pluma, com pedrarias e cristais que eu gosto. Eu mesmo 

confecciono minha roupa, e eu mesmo que custo minha roupa. Todo ano eu confecciono 

uma roupa diferente, eu tenho umas quatro ou cinco roupas, eu não guardo pra mim, 

fica aqui no barracão, quem quiser usar, usa. Alguma coisa as vezes, as vezes eu preciso 

de uma barra, duma manga, aí aproveito uma coisa, aí desmonto uma.  

Dessas roupas todas que eu já fiz, eu acho que só restam duas ou é três, porque 

tem uma lá em casa que tá desmontada, e eu to querendo refazer ela todinha para o ano 
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seguinte. Mas, as minhas roupas apesar de serem todas recicladas, se você ver uma foto 

de uma, de todas elas, você não identifica uma e a outra, porque eu modifico 

completamente, eu utilizo só a base mesmo.  

A minha roupa não é muito pesada, tem gente que coloca muita coisa, aí fica 

muito pesada. Minha roupa não, porque eu sei aproveitar o material pra não ficar tão 

pesado. A minha roupa é imensa, as pessoas até brincam dizendo que vão falar com a 

prefeita pra alargar a avenida pra eu passar, porque as minhas rodas são imensas, e eu já 

sei o que dá pra agüentar o peso. A parte do esplendor, eu sempre modifico,  o 

esplendor é a moldura da fantasia, é o que fica atrás, que encaixa nas costas, cria-se uma 

moldura. Nesse esplendor é que vem carregando todas as plumas, é que vem levando a 

beleza  da fantasia, a identidade da fantasia e luxo é o esplendor.   

Aqui, quando começou esse maracatu que veio com Raimundo Feitosa, era 

apenas um grupo de brincantes. Com o passar do tempo, por conta da competição, 

quando passou a ser competitivo, cada grupo passou a querer fazer melhor, e melhor. Aí 

então cresceu  o luxo, e cresceu a fantasia, e cresceu tudo, porque cada grupo tinha esse 

termo de competição, porque era julgado e tudo, então cada um queria criar um luxo 

próprio, então veio o enredo próprio, então cada maracatu criou uma história para 

desenvolver em cima. Teve um período até a década de 90, que os maracatus pegaram 

muito o espelho das escolas de samba da região sudeste.  Tudo tinha um coordenador, 

tinha um figurinista, tinha o adericista. Todo esse povo que fazem parte. E,  até o ano de 

2000, os maracatus tinham carros alegóricos, que foi proibido de um tempo para cá pela 

federação.  Acho até  que foi na gestão do Calé de Alencar. Então foi proibido. Acho 

que não foi tão bom, porque castrou o maracatu, porque era um grande espetáculo. Não 

que o maracatu tenha perdido o brilho, mas tirou uma coisa a mais que tinha.  

O maracatu, antes de 30, era um maracatu de homens que se vestiam de 

baianas e pintavam o rosto para não serem identificados, porque isso vem dos folguedos 

do Ceará, já que nossos folguedos usam muitas máscaras, porque eram feitos por 

homens, porque as mulheres não participavam dessas manifestações.  O papel dessas 

mulheres  era preparar a comida, as bebidas, não sei o que ...  O ritmo mudou porque os 

ritmos eram coco, macumba, eram outros ritmos que se utilizavam com tambores, então 

tinha uma identidade própria. As prostitutas saíam no carnaval, nos carros, nos 

caminhões, as mulheres da sociedade não participava.  

O maracatu Rei de Paus, na verdade, é todo original. As negras, a arrumação 

do cortejo, o baliza, o estandarte, a arrumação do cortejo é toda tradicional, mas não 
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quer dizer que ele seje original tal qual, porque houve muita influência. Já se passou por 

muitas mãos, muita gente foi lá, e já fabricou uma coisa diferente, já tem uma coisa ou 

outra que não é já tão tradicional. Mas,  mesmo assim,  tem uma identidade própria que 

deveria ser preservado.  

Agente tá questionando essas loas no nosso maracatu que parecem um baião. 

Agente quer colocar um ritmo mais tradicional, um ritmo não tão dolente, mas mais 

adiantado um pouquinho, mas nem tanto.  Hoje o maracatu tem um puxador que puxa as 

loas, mas antes não era assim, era tambores. O povo dançando e pulando no meio da 

rua. Então para o cara cantar, eles colocaram mais alguns instrumentos para a harmonia, 

mas os tambores ainda são muito forte, junto com os triângulos. 

 A loa em si só, o enredo, só depois quando virou competição que cada um quis 

criar seu tema para desenvolver com o espelho das escolas do rio. A loa é a letra, a 

macumba é o ritmo. Nos outros maracatus por aí, você não vê o triângulo.  O triângulo é 

uma identidade nossa.  O maracatu nunca levou tema de religiosidade afro-brasileira pra 

avenida, sempre foi tema de história ligada ao negro; era escravizaura, dama das 

camélias, nossa senhora dos pretos, nunca foi Oxossi, o nascimento de Oxossi,  como os 

outros maracatus. Outras vezes agente trás  uma história dos orixás, os orixás chegando 

no ceará que era uma loa do  maracatu baobah. Eu sou católico, mas já pesquisei o 

candomblé para fazer um espetáculo.  

O carnaval de Fortaleza, não rende, não dá dinheiro, fica só o povão mesmo.  

Agora toda vida que eu desfilo na avenida Domingos Olimpio, ela tá lotada, até debaixo 

de chuva.  O fato de ser negro é identificação, e não na cor da pele. Eu vejo assim:  

antes eu achava engraçado por que eu gastava, fazia aquela roupa imensa, e eu sentia 

uma emoção tão grande quando eu entrava na avenida, que quando eu escutava a loa, a 

beleza do som, dos batuques, é uma sensação que não dá pra explicar o que eu sinto. Eu 

todo dia vivencio o maracatu.  Eu venho aqui (barracão), eu costuro, eu bordo, furo os 

dedos, então é uma sensação muito forte. 

O nosso maracatu é setorizado, essa setorização do grupo até dificulta a 

aproximação do grupo, do grupo todo, porque no conjunto palmeiras eu conheço apenas 

o Enio. Já o Claudio e o Aderaldo conhecem todos os integrantes um a um, sabe o 

telefone, onde mora e tudo. O maracatu também paga no período do carnaval algumas 

costureira, ferreiros que fazem os ferros.  
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4.4.10 Enio 

 

Meu nome é Enio Marques, tenho 23 anos, moro no conjunto palmeiras a 22 

anos, trabalho com dança de salão e danças populares, isso desde os 12 anos que eu 

trabalho nessa área.  Comecei como professor de forró e daí fui pra parte popular.  Meus 

pais me apóiam muito nessa área, porque havia um preconceito que ser professor de 

dança era coisa pra mulher e viado. Mas, a dança me ofereceu muitas coisas.  Hoje em 

dia eu trabalho só nessa área, me sustento disso. E tive o prazer de viajar pra vários 

países. Fui três anos para a França, com o grupo de danças populares, e com o maracatu 

também. Agente foi a França, representando o Brasil. E, também,  já tive na Bélgica, 

Cazaquistão, e por último passei seis meses na China. E ao retornar agente montou um 

grupo aqui na comunidade do conjunto palmeiras que é o nosso grupo. 

O nosso grupo começou com seis pessoas, hoje tem em torno de 90 

adolescentes da comunidade do Palmeiras. Aonde hoje em dia, a maior parte dos 

componentes são do maracatu Vozes da África, tanto na parte dos batuques, como nas 

alas dos índios, das negrinhas, lampião e pajens. E, assim:  o nosso trabalho em si 

atualmente dentro do maracatu, eu faço as coreografias que é chamado uma ala show, 

que já é uma mudança pra dar mais motivo para o pessoal assistir.  

 O maracatu foi para fora, a primeira vez, em 1997.  Foi o primeiro maracatu a 

ir pra fora, e abrindo portas para outros grupos. E, em 2005, ele foi convidado 

novamente para retornar, e agente passou mais ou menos 25 dias por lá. Aí tinha show 

de meia hora, uma hora e dez, onde agente apresentava os índios, capoeira, os africanos, 

as  calungas, os balaios, as negrinhas, o rei e a rainha, terminando com o auto que é a 

coroação da rainha do congo.  

A primeira viagem que eu fiz com o maracatu foi em 2001, foi para o encontro 

das nações em Santa Catarina, lá agente chegou e como todo mundo queria ver o 

maracatu, colocaram agente pra se apresentar doze horas da noite, porque aí segurava o 

público. O público ficava até o final, o maracatu  segurava o público. Então, agente saiu 

de lá com o convite para retornar. Na França, também nos sempre éramos os últimos, 

para segurar o público. 

 Minha primeira experiência profissional foi trabalhando em mercadinho, 

fazendo entrega, essas coisas.  Isso, eu tinha 10 anos. Eu fazia para poder começar a 
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ajudar em casa. Aqui, o  conjunto palmeiras é uma periferia pobre. Tem muitas crianças 

carentes, e o índice de violência aqui é muito forte, e o engraçado é que através da 

cultura agente ta conseguindo mudar isso. Nos temos duas favelas aqui, uma é o ABC, e 

a outra, é lá em baixo. Então,  o que é que acontece? O pessoal que é daqui não desce 

pra lá, e os que são de lá não sobem pra cá.  Então, pessoas que não tinham nada a ver 

com isso, que queria participar do maracatu não podiam vir. Então, o que é que 

acontece? Agente, meu irmão, mas algumas pessoas da coordenação, agente foi 

conversar com o pessoal da favela do lado para o pessoal poder participar.  Eles falaram 

que poderia vir o pessoal que não tem atrito com eles, mas outros não poderiam vir.  

Então, agora, as pessoas podem transitar bem, entendeu?  Isso tudo através da cultura. 

Através da cultura agente conseguiu fazer esse elo, e aumentou a paz aqui dentro da 

comunidade. 

A minha primeira experiência com a cultura afro foi a capoeira. Eu praticava 

nos dias: segunda, quarta e sexta. E, eu cheguei numa segunda feira aqui, não estava 

mais tendo capoeira. Tinha mudado os dias da capoeira, e tinha começado aula de forró. 

Então, o professor falou:  - vai fica! tem umas gatinhas, num sei o que! e eu ensino você 

a dançar. Aí  quando falou nas gatinhas, aí já mudou nosso pensamento ne?  Eu fiquei 

mesmo naquele momento só pra tentar namorar, essas coisas ne? Aí um menino que 

fazia capoeira comigo, ele gritou da sala, -  ei você não tem jeito para dançar, tu só sabe 

jogar capoeira e mal. Aí, eu pra querer mostra que eu poderia aprender a dançar, 

continuei nas aulas.  Aí, daí, já fui dançar em banda.  Era um dom que estava guardado 

e eu não conhecia, isso eu tinha 12 anos de idade, ainda hoje eu dou aula de forró. 

Atualmente, eu trabalho com dança de salão, danças populares e danças 

estrangeiras. A dança de salão é tango, mambo, salsa, merengue, forró, samba de 

gafieira. Aí também tem outras danças estrangeiras: danças espanholas, mexicanas, 

portuguesas, francesas, e também tem as danças populares que são: maracatu, frevo, 

capoeira, carimbo, ciriar, lundum. 

O nosso grupo chama-se CORDAPES, Companhia de Ritmos e Danças 

Populares. Agente começou o grupo usando o espaço do ABC (espaço comunitário 

pertencente ao Estado) que foi cedido pelo Henrique, ele é o vice presidente do grupo. 

Ele foi muito bacana, nos ajudou a registrar o grupo, essa coisa toda. Um dos quesitos 

para poder participar do ABC é ter que estar estudando, não pode estar fora da escola, e 

só pode participar de  7 a 17 anos, isso já vem do governo do Estado.  
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O coordenador do ABC e os professores  não acham muito legal essa idéia 

porque o adolescente depois que faz 18 anos tem que sair, então ele fica desamparado, 

mas é regra. Pra mudar isso tinha que mexer com políticas públicas, para poder mudar 

essa quadro, aí  é muito complicado ne?  

 Hoje em dia, eu faço parte do Conselho Municipal de Juventude de Fortaleza. 

Eu  cuido da parte de raças e etnias, que é justamente essa parte do resgate da cultura 

afro-descendente, que aí vem através dos maracatus, dos frevos, dos sambas, de todas as 

danças que são de origem negra.  Agente trabalha para poder resgatar. Agente conta  a 

história do negro em cima de cada dança dessa.  Eu participo do Conselho já faz um 

ano. Agora dos movimentos negros, já faz uns 4 anos que eu participo.  Os negros no 

Ceará não se identificam como negros, a pessoa é racista por si só, não aceita sua cor.  

O maracatu eu participo desde 2000, faz oito anos que eu participo do 

maracatu, e sempre no Vozes da África. É igual um time de futebol, você tem amor, 

você veste a camisa, e você não quer mais sair em outro,  apesar de que tem muitos 

maracatus muito bonitos aqui em Fortaleza, mas sou apaixonado pelo Vozes da África. 

Eu, atualmente, coordeno as alas.  Antigamente, eu saía muito de pajém, saía 

de índio, africano, saí até de calunga. Eu já fiz apresentação como rainha,como também,  

de outros personagens, e, hoje, eu só coordeno. Como o maracatu tem crescido muito de 

levar 300, 500 pessoas para a avenida, então muitas pessoas tem que parar de brincar 

para poder organizar para poder acontecer. Mas, o que realmente eu gosto de fazer é 

dançar, então, no primeiro momento, que o coordenador pediu pra eu fazer parte da 

coordenação das alas, eu não quis, aí ele insistiu, insistiu, eu não saí. Quando ele foi ver, 

eu tava dançando.  Agora num segundo momento, quando ele sofreu um acidente, aí pra 

eu poder ajudar mais ele, eu tive de ir pra coordenação. Mas, o que eu gosto  mesmo  é 

de pintar a cara, e você tá no meio dançando, é muito mais empolgante do que você tá 

apenas administrando.  

Eu trabalho o ano todo com o maracatu. Num primeiro momento, houve um 

preconceito das mães querendo tirar os filhos do ABC por conta do maracatu, diziam 

que era coisa de macumba, discriminação. Então, eu  juntamente com os demais 

professores do ABC fizemos um trabalho de conscientização na comunidade para tirar 

essa imagem discriminatória.  

 O ABC tem como principal objetivo resgatar aquele jovem que está ocioso, os 

jovens que poderiam estar causando problemas à sociedade. Então, tem jovens que 

jogam futebol, tem jovens que gostam de dança, outros gostam de tocar.  Então, eles 
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chegam muito cheios de energia, até é muito difícil para a gente controlar no início.  

Eles apresentam um quadro de muita rebeldia, por que  todos são de áreas de risco, e 

são jovens que estão na rua sem expectativas de vida.  

No ABC, eles encontram um sentido para a vida. Tem uma história 

interessante: eu tinha um aluno que ele catava latinha, ele ia do conjunto palmeiras ao 

centro, catando latinha para poder vender lá no centro.  Então, era mais ou menos  

quatro horas andando todo dia no sol quente catando latinha. Aí, teve um dia,  que ele 

entrou na dança. Ele veio um dia, ele veio aqui no bairro vizinho, e viu algumas 

meninas do grupo, quando ele viu as meninas, ele pulou pra dentro do carrinho,  ficou 

escondido, depois que as meninas passaram, o irmão dele chamou ele, ele saiu do 

carrinho e disse que não queria mais isso para a vida dele.  Aí foi o primeiro momento 

que ele sentiu vergonha do que ele fazia.  Ele chegou pra mim e falou que tinha 

vergonha do que fazia, e queria fazer outra coisa, e perguntou  se eu poderia ajudar ele, 

mas como ele não tinha estudo, eu não poderia dar emprego, fazer nada.  Então, peguei, 

levei ele lá pra casa.  Ele começou a pintar lá em casa, aí começou a receber dinheiro 

por isso, aí pegou esse trabalhosinho. Mas,  como ele vivia da latinha, a família 

começou a passar necessidade, porque  ele disse que não ia catar mais, agora ele ia atrás 

de uma coisa pra ele.  Então assim, eu também trabalho com artesanato fazendo roupa 

de maracatu, os tambores eu confecciono;  então, ele aprendeu a construir tambor, 

alfaia, e outros instrumentos.  Então, hoje em dia ele trabalha nessa área.  Hoje em dia 

você vê é um novo menino, tem um porte físico. Ele era muito magro. Agora  sabe 

conversar, ta voltando a estudar.  

Então assim, um projeto desse, como o ABC, modifica muito a vida, mas eles 

tem que ter um sentido. Você tem que dar um sentido a eles. Eles vão para o maracatu, 

aí eles começam a gostar daquilo.  Esse menino que eu falei, ele quem faz as roupas 

todas dos índios do maracatu, ele teve um sentido de querer aprender a fazer 

instrumentos, artesanato.  Hoje em dia ele trabalha nessa área. 

 Eu e meu irmão, agente começou a trabalhar como voluntário aqui. Até hoje, 

ele trabalha como voluntário, não recebe um centavo. Ele também trabalha com 

artesanato. Então agente ensina eles a dançar e a fazer o próprio figurino.  O que é que 

agente acha? Agente acha que  a partir do momento que ele faz a própria roupa, ele tem 

sentimento, ele tem mais valor. Ele valoriza o que faz, por exemplo:  ele não deixa mais 

as roupas jogada no chão, se ele ver alguém jogando,ele diz: - opa!, opa! isso aí fez eu 
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suar, isso aí fez eu suar os dedos. Então, eles tem esse valor pela roupa.  Então agente 

gosta que eles mesmo façam. 

Agente já passou várias noites aqui com um grupo de jovens fazendo roupas do 

maracatu, e de outros espetáculos. Agente faz espetáculos em vários lugares. O povo 

convida e agente vai. Mas assim: como o figurino saí muito caro, agente se apresenta 

em 4 danças, e agente só não é mais convidado, por que as pessoas querem coisas 

novas, e agente não tem como se apresentar por que a gente não tem figurino. Então,  

agente tem sempre que estar repetindo a mesma coisa. As nossas penas são feitas de 

TNT, algumas  partes de enfeite que é de palha. Os meninos vão na carnaubeira, aí eles 

trazem; Cortam lá a carnaúba ne?  Agente risca a folha, entendeu?  E agente trabalha 

com a palha, mas tem coisas que não dá pra ser reciclada como por exemplo: os tecidos 

que são muito caros. 

 Agente já tem os espetáculos formados, são 90 jovens só na área de dança. 

Temos o cearense: xote, baião coco, caninha verde e termina com o maracatu; aí nos 

temos o show nordestino que vem com a capoeira, boi do maranhão, caboclinhos, coco 

de alagoas, maracatu e termina com o frevo; e temos o espetáculo brasileiro que termina 

com o samba, também incluído o maracatu. Esses espetáculos tem o coreógrafo que sou 

eu, aí é composto por seis dançarinos cada dança, eles dançam uma dança, aí entra outro 

grupo de seis, eles vão trocar de roupa, eles trocam de roupa, saí os seis e entra mais 

seis, sempre mudando.  

A gente tá com um ano e meio fazendo esses espetáculos. A gente já se 

apresentou no Teatro José de Alencar, na Conferência da Juventude, e em alguns 

interiores aqui próximo;  também  em Hotel, e festas de escolas.  Aonde chamam 

agente, agente  vai e se apresenta. Se a apresentação for pra comunidade, agente só pede 

alimentação e transporte. Alimentação pros meninos. Teve um encontro agora no 

Congresso Nacional da Juventude, aí chamaram agente e perguntaram quanto era o 

show, só que  agente não sabia informar, porque a agente não tinha noção. A mulher 

ofereceu 200 reais pra gente, aí  agente foi  e se apresentou. Aí  convidaram de novo, e o 

cachê foi de 350 reais. Agente não  sabia ne?  Por que assim:  agente só se interessava 

por essa parte social, mas  com o passar do tempo (...)  

No início, o grupo  era só seis componentes, agora são 90. Eu financiava, 

praticamente, o grupo sozinho. Era eu que comprava uma bicicleta, aí agente fazia os 

bingos, ai agente conseguia fazer o material, e também pagar as  passagem dos meninos, 

algumas coisa pra eles poderem se apresentar. Aí aconteceu que  eu sofri um acidente, 
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no dia 28 de fevereiro de 2007, eu quebrei o pé.  Eu passei por uma necessidade muito 

grande financeira, agente pensou até em terminar o grupo, por que não tinha mais como 

se manter.  

Esse nosso grupo é diferente do ABC. Agente trabalha com todas as idades, 

mas  é bem divido entre crianças, jovens e adultos.  Como eu quebrei o pé, eu não tinha 

como mais me manter, então ficou complicado pra mim. Aí, foi que o coordenador do 

ABC deu a maior força pra continuar, porque realmente precisa de um recurso básico.  

Mesmo que você não vá se apresentar, você tem que ter um recurso para se manter no 

dia a dia. Aí, agente pensou em registrar o grupo. Então agente não sabe como arrecadar 

recursos.  O coordenador o ABC é que dá o lanche dos meninos, como é de 7 a 17, eles 

tiram também um pouco para os adultos. Eles não deixam os adultos sem lanchar.  Ele 

dá assistência, e agora agente ta passando por uma fase, vai mudar a coordenação, e 

agente não sabe se continua nesse espaço.  Os meninos falaram que qualquer coisa 

agente vai para  a pista.  Interdita a pista e fica dançando lá; ou então,  agente vai para o 

campo, no dia que não tiver jogo, agente vai para o campo. 

 Agente tá sem espaço até vim a nova coordenação e perguntar se agente pode 

utilizar os espaço. Então tem muitas dificuldades, mas o legal é a garra deles.  Eu sou 

funcionário do ABC, eu trabalho hora aula.  No ABC, eu sou professor de forró. Agora 

a otra atividade que eu faço, ela não é remunerada, que é o grupo. Nos temos 35 adultos, 

tudo da comunidade, homens e mulheres.  O  Claudio Correa( presidente do Vozes da 

África) ajuda muito agente. Ele vem trás cesta básica para os meninos.  Ele deu um 

DVD pra gente poder fazer um bingo e poder compra o material.  O Claudio tá sempre 

aqui dando conselhos, agente até chama ele de conselheiro do grupo. Ele vem dá 

conselhos, dá carão nos meninos, explica que não é assim, então agente tem esses 

apóios.  

 

4.4.11Pingo de Fortaleza 

 

Eu sou músico né? Uns tempos atrás eu lancei um disco chamado Maculelé, 

que de uma certa forma é uma projeção estética do Maracatu Cearense, cada música 

desse disco é dedicada a uma ala do maracatu. Esse trabalho eu desenvolvi em 1991. 

Para eu produzir esse disco, eu precisei conhecer a ralidade dos maracatus cearenses, e 

para isso eu fiz uma rápida pesquisa e comecei a interagir com os maracatus da cidade. 
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Esse foi meu primeiro contato com os maracatus de Fortaleza. Então eu criei uma 

poximidade com os grupos, com os dirigentes, com os brincantes. Aí quando foi um 

tempo depois desse trabalho, o  Calé e o Marcos me convidaram para integrar a direção 

do Az de Ouro. O Calé embora  fosse do az de Ouro, ele não podia muito militar no Az 

de Ouro porque ele tava a frente da Federação Carnavalesca. Organizando o carnaval, 

brigando pelo carnaval. Aí eu fiquei no Az de Ouro de 2000 a 2007. Nesse período,  eu 

fiz todas as músicas do Az de ouro, não só fiz música, como fiz a confecção de temas, 

rítmica, organizei fantasias, fiz produção, fiz muita coisa no Az de ouro. Foi um 

momento maravilhoso. Não só fiquei no Az de Ouro, mas interagia com outros 

maracatus.   

Quando eu estive no Az de Ouro foi um momento muito rico de conhecimento. 

Eu  comecei a me interessar pela história do maracatu, e comecei a pesquisar, só que 

não encontrei nada de substancial sobre. Então, eu fiz uma projeto de um edital pra 

escrever um livro sobre o Az de Ouro. Consegui aprovar esse projeto, e fiz durante um 

ano uma pesquisa para poder escrever  sobre o maracatu Az de Ouro. 

E no desenrolar da pesquisa, eu encontrei várias referências rítmicas, que 

começaram a mexer com a minha imaginação artística, principalmente, os ritmos 

gravados em 1944; como também a forma de cortejo, dimensão tempo, espaço, 

fantasias, instrumentos utilizados.  Então, tudo isso foi mexendo com a minha cabeça 

artística. E tudo isso, eu até cheguei a aplicar no Az de Ouro, só que eu senti que lá não 

havia essa possibilidade de ter essa postura, pela forma de como ele tinha sido 

construído. Então, eu recuei, agente recuou. O Az de Ouro é um maracatu que a sua 

essência não permite muitas alterações. Eu pensei em mudar o ritmo, só que mudar o 

ritmo implicava numa mudança de  figural também. Aí, eu percebi que era muita barra 

pesada para o maracatu essa mudança, as pessoas não iam aceitar muito bem isso. Eu já 

tinha mexido em muita coisa por lá, mas sempre respeitando o limite do convívio do 

mestre Juca. E a vida me ensinou a respeitar os limites, é uma coisa de práxis de vida.  

Então, quando eu me desliguei do Az de Ouro, eu resolvi montar o maracatu 

Solar. Eu já tinha a associação cultural, solar.  Aí, o maracatu veio depois. Então eu 

aproveitei toda a experiência que eu tive no Az de Ouro e apliquei no maracatu Solar. E 

foi bacana a criação do maracatu, porque aqui na associação nós tínhamos muitos 

projetos ligados a produções artísticas, e nos tínhamos projetos de mobilização pontuais, 

mas não tinha um projeto que atraísse muita gente, e transformasse numa casa viva, pra 
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trazer as pessoas pra cá também,  e que isso aqui ficasse uma coisa viva, não ficasse um 

escritório de produção. 

 Então, isso se deu mais ou menos em 2006. Quer dizer um ano depois da 

fundação da associação. Agente fez uma assembléia e decidimos participar do carnaval 

do ano seguinte, 2007. Nós decidimos em assembléia que o nosso maracatu seria um 

maracatu de experimentação, ou seja, iríamos fugir um pouco dos critérios estéticos 

adotados por outros maracatus. 

 A minha experiência com os mestres da cultura cearense, com aqueles 

indivíduos que dedem  um vasto conhecimento sobre determinadas  práticas sociais na 

nossa sociedade,  me permitiu perceber que eles eram livres para adaptar dentro de uma 

circunstância, dentro  de determinada considerações que eles tinham como essenciais, 

mas sempre se permitindo a mudança.  

Então assim, as características principais no nosso marcatu Solar são:  o 

rompimento com o figural tradicional dos maracatus cearense, principalmente, dos 

últimos 40 anos, principalmente, o figural de 1970. O figural dos nossos maracatus 

atuais vem muito desse período de 1970, que é um figural que trás uma corte vestida 

com pesadas roupas, fazendo referencia a  Luiz XVI. Agente buscou romper com isso. 

Então, agente fez um figural altamente diferente, inclusive, impactante para os 

outros maracatus, inclusive, gera um certo questionamento com relação ao Solar. 

Agente botou uma rainha com uma coroa de palha, agora já é de cipó, mas a primeira 

era de chapéu de palha mesmo. Então o nosso figural é diferente, porque ele é diferente? 

Primeiro porque ele se baseia nessa pesquisa histórica, e porque o nosso ritmo, ele 

mescla o andamento acelerado e o lento.  

E, o que é que acontece?  As fantasias pesadas, muito trabalhadas, sofisticadas, 

com muitas plumas e adereços não permitem uma coreografia mais apurada, um 

andamento mais acelerado. Que é o andamento que você pode constatar em gravações 

de época de 1940.  Então, o ritmo da gente procura voltar um pouco para a década de 

1940, 1950. Mas, ele varia também , ele não é um só. Ele é acelerado, mas tem 

momentos que ele é também lento, quando na coroação da rainha. O coroamento da 

rainha é um momento mais solene. E na década de 1940 era assim, o ritmo era mais 

acelerado, mas quando era no coroamento da rainha, ele ficava mais lento. Algumas 

pessoas chamam esse ritmo de dolente, que é péssimo, no meu ver, porque dolente do 

escravo, de dor.  
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Pelo menos o Solar não tem isso, o Solar é alegria. Porque se você enxerga um 

cortejo, um alto dramático de maracatu, de festa, de coroação, tem que ser festa. Você 

não vai ficar triste numa coroação duma rainha. Não pode ser dolente, ele deve ser no 

mínimo solene. Ele tem que ser alegre. Eu acho que essencialmente tem que ser feliz. E, 

foi uma das coisas que agente procurou trazer no maracatu Solar, ele é essencialmente 

feliz. Alegre, ele é alegre, ele mescla esses ritmos alegres. Incorpora o lento do 

maracatu cearense, agente não tira, mas mescla. É como se fosse mesmo uma 

brincadeira, e não uma competição de 10 quarteirões. Agente não prioriza a competição, 

a gente nunca prioriza isso. Não é o propósito ser campeão, ganhar, competir. É outra 

coisa, é informal, é inventividade, é a alegria dos brincantes. 

 E agente trabalha também muito com o universo de arte afro-brasileira.  A ala 

de Orixás, canções, referências, isso aí agente trabalha muito. Trabalhos muitos com os 

referenciais simbólicos da baianas,negras, calungas. Esses elementos, agente considera 

que são importantíssimos. E, agora é o questionamento do negrume né? Que é outra 

coisa que o Solar tá fazendo, que é não considerar o negrume, ou o falso negrume que é 

pior ainda, que é um termo equivocado né? Não existe falso negrume. Considerado esse 

elemento como um elemento estético, e não de referência de raça e etnia.  Primeiro, 

porque raça não existe mais, existe só politicamente, se quiser demarcar politicamente, 

pode chamar de raça, mas os próprios movimentos negros mais radicais não utilizam o 

elemento raça, porque consideram que as etnias não puderam mais ser reagrupadas, mas 

aí a antropologia não considera mais esse termo, e sim etnia.  

Então, agente considera que a cor da pele não é mais referência primordial na 

definição de uma etnia, e sim a plástica cultural que você realiza, os elementos que você 

professa, as crenças que você tem, os alimentos que você come, e a música que você 

toca né? Então tudo isso pra gente, esse conjunto de elementos é que caracteriza  a 

expressão essencialmente africana. 

 

Agente do maracatu Solar considera que  o negrume tem um elemento estético, 

uma máscara de transformação, e não de afirmação dessa etnia. Nós não corroboramos 

com a idéia de que o negrume é para representar uma cor, a cor do negro. Esse idéia é 

equivocada. Nós questionamos essa idéia do “falso negrume” desde o início.  

Agente do maracatu Solar  só saiu com a cara pintada durante os dois primeiros 

carnavais, a partir do terceiro, nós optamos por deixarmos livre. E, a maioria das 

pessoas optaram por não pintar o rosto. O bricante é livre para pintar o rosto da cor que 
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ele quiser, porque agente considera a pintura como uma máscara, apenas como um 

elemento estético e não como um elemento identitário. Então, ele pinta da cor que ele 

quiser: branco, preto, verde, vermelho.  

O que agente faz muito aqui no nosso maracatu é dialogar, estamos sempre 

dialogando sobre refenciais. Estamos sempre realizando debates. Tem debate aí pra 

caramba. Então é isso, o nosso maracatu é um lugar de experiementação, de 

movimetnação, de discussão. E, nós também temos contribuído muito para o carnaval 

de Fortaleza. Agente tem atraído  muita gente pra essa manifestação. E, tem criado a 

necessidade da discussão. E, agente também tem feito muitas oficinas, muitos debates 

pra discutir elementos estéticos, da espiritualidade, de coreografia, de batuques.  

O nosso batuque é bem dançante. Os instrumentos utilizandos no nosso 

maracatu são os mesmos daqueles utilizados nos outros maracatus, apenas o ritmo é que 

é diferente.  Agente não altera muitos os instrumentos não. Nós usamos basicamente a 

caixa, o bumbo, o ferro, o chequerê, e com o chocalho. São basicamente os mesmos 

instrumentos que todos os outros usam. Com funções apenas diferentes. Os 

instrumentos podem ser os mesmos, agora o ritmo é que diferencia. A pulsação, a  

forma como esses elementos se repetem, a velocidade com que eles se repetem. E o 

tempo de cada um. Não é só o ritmo que é diferente, a pulsação é diferente também, 

quer dizer, as figuras desenhadas são diferentes também de um ritmo para o outro. 

Agente não só acelerara o lento não, agente toca outro, e outros;  as vezes,  tem canção 

que tem três ritmos, quatro.    

Nós do maracatu Solar achamos que o ritmo é muito importante no maracatu, e 

consideramos que o ritmo mais acelerado é um ritmo mais animado, e já que o maracatu 

é associado a agremiações carnavalescas, nada mais aproriado do que um ritmo 

animado. O carnaval é alegria né? Então nos fazemos um maracatu alegre. E o maracatu 

por ser institucionalizado como agremiação carnavalesca tá inserido numa grande festa, 

numa festa  multicultural.  

E, hoje, pensar em multiculturalismo é pensar em produtos culturais né? E o 

maracatu é um produto de difícil negociação. Porque é de difícil penetração no mercado 

de massa. Isso se dá porque a manifestação envolve toda uma estética que o mercado 

não se apropriou ainda, pelo menos esse cearense né? Então como o mercado não se 

apropriou dessa estética, então o seu nicho de mercado é bem pequeno. Ele então como 

manifestação é pequeno, e você não tem essa dimensão de espetáculos, de cachês 

consideráveis durante todo o ano. Então isso é uma dificuldade.  
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Mas, com relação aos outros produtos que você pode gerar apartir do maracatu 

CDs, livros e tal, isso é uma coisa que nos estamos iniciando ainda esse processo.  

Estamos ainda construindo. E a experiência mostra que quando agente constrói, eles são 

bem procurados, bem quistos. E isso acontece até por quê a produção não é muito 

grande, é feito através de uma tiragem específica.  

Nós aqui do maracatu Solar temos tido boas experiências com livros, discos, 

camisas,cursos. A demanda dos cursos tem sido muito positiva. Então eu vejo o 

seguinte: o nosso maracatu é um produto, e  ele tem um potencial muito grande, mas 

não ta sendo explorado como merece né? Por exemplo, veja o maracatu de Pernambuco. 

Lá, eles tem o maracatu como um produto muito bem divulgado. Os caras criaram uma 

marca, e venderam o produto antes da gente. Então,  quando agente vai vender, é como 

agente tivesse criando outra coca-cola né? Digamos que nos vamos ser a Pepsi. 

  Mas, se agente conseguir ser a Pepsi já tá bom demais. Porque os caras 

venderam isso nacionalmente, essa idéia do maracatu. Os dois inclusive, o de baque 

solto e o de baque virado, porque você tem referência dos dois, sempre presente nas 

propagandas nacionais, na mídia. Os caras conseguiram vender esse produto muito 

antes da gente, e agente aqui ainda hoje tenta mostrar que  tem o produto aqui, e que ele 

existe e que ta abrindo alguns canais né? Essa é uma discussão que passa por outra 

discussão que a questão da identidade do Estado do Ceará, e da cidade de Fortaleza. E o 

sentimento de pertencimento. 

 

4.4.12  Descartes Gadelha 

 

O maracatu em Fortaleza é muito curioso, cada maracatu é uma nação, e cada 

qual tem a sua estética e a sua posição politica cultural, como é que ele se acha dentro. 

O  mais suis generis em termos sociais é o maracatu de Fortaleza, por que ele é um 

maracatu estético. O compromisso dele é com a beleza das fantasias, não existe uma 

política interna de conscientização, da situação histórica. Alguns até tem, alguns 

integrantes, mas o grosso dos integrantes do maracatu cearense não tem uma 

conscientização, mas tem uma coisa curiosíssima dentro do maracatu é uma espécie de 

súmula do sentimento estético do Ceará. 

 O Maracatu Vozes da África ele é  exponencial dessa estética, de mostrar 

coisas belas. É um espetáculo assim muito bonito. Anualmente eles dão um show de 
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beleza, mas a questão política é outra coisa.  Eles investem muito, e não existe assim 

uma política que trate de outras questões como a política do negro, não existe isso. Em 

algumas comemorações, eles falam mais da parte estética do negro, da beleza do negro,  

e os outros maracatus também não tem essa visão. 

Agora por exemplo, existe um detalhe nos maracatus de Fortaleza, nos 

maracatus de Fortaleza que é o preconceito muito grande com o negro com a cor, não 

com  a identidade, mas com a cor do negro, é uma coisa assim tão estranha [...] ora se o 

maracatu é uma coisa de origem africana negra que se instalou aqui no nosso Estado 

desde a metade do século trasado ne? Onde tinha um agrupamento de negros tinha que 

ter uma coroação de reis né? O maracatu é uma palavra pejorativa que tem só 70 anos 

né? A função do reinado de congo aqui no nordeste é muito mais antigo do que a 

palavra maracatu. Então alguns africanos que moram aqui no Ceará, são da Guine 

Bissau, eles não toleram o maracatu de Fortaleza por conta dessa falta de respeito com a 

etnia. Isso é doloroso  pra mim,  é doloroso. E olhe que  eu participo do maracatu desde 

1950, e eu estou nessa luta sempre, eu participo do maracatu por uma necessidade de 

DNA. Eu sou negro, então eu  preciso, para me sentir vivo, do maracatu, do candomblé, 

da Umbanda, de todas essas manifestações culturais ligadas a África negra. Mas no 

maracatu eu me sinto muito mal em ter que ser obrigado a pintar minha cara para dizer 

que eu sou negro, isso é lamentável que ocorra no Ceará.   

 Então o que é que acontece? Os maracatus para desfilarem eles pegam a tinta 

preta e pinta o rosto, isso é uma coisa muito estranha porque isso nega o sentimento de 

negritude, é uma espécie de  negação ao contrário;  por exemplo: eu sou negro, tenho 

consciência negra, trabalho  na consciência negra aqui de Fortaleza, e vai haver a festa 

de uma brincadeira alemã, por exemplo, e eu pinto meu corpo todo de branco, visto as 

roupas alemãs, para dizer que tenho sentimento alemão, quer dizer:  é a mesma coisa 

com o maracatu. Eles se pintam de preto para fazer uma ironia, não, uma anarquia, não, 

como é? [...] subversão, mas quando acaba aquilo, eles lavam a cara e não querem mais 

saber do negro, tá entendendo? Eles alegam a teatralização, é até compreensível a  

teatralização, mas no fundo é um grande preconceito, preconceito. Eu não diria tanto de 

raça, mas um preconceito de cor. 

Essa palavra negrume foi um tema utilizado por um professor na universidade, 

um intelectual, um sociólogo. Ele achou por bem definir essa pintura preta que as 

pessoas do maracatu aplicam ao seu rosto de negrume, falso negrume. A  palavra 

negrume é altamente preconceituosa porque ela não justifica outra coisa se não o 
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próprio preconceito. Ela é vamos dizer assim: o título do preconceito. Aí o que é que 

acontece -  as pessoas assumem isso como uma realidade de maracatu, mas não é uma 

realidade. A grande maioria não gosta, elas tão lá porque precisam do maracatu, mas 

elas são obrigadas a se pintarem de preto, com uma tinta estúpida, grosseira. Essa 

pintura é pra debochar mesmo, é uma tinta. Aquilo irrita os olhos e as pessoas se sentem 

mal. Agora a pessoa tá pintada de preto, mas é branco, na grande maioria dos maracatus 

não tem gente negra né? Aí o que é que acontece? A mão aparece branca, porque ele é 

branco; aí o que é que acontece? Eles vestem a roupa do maracatu, botam umas luvas 

pretas até aqui,(mostrou o antebraço) já que não podem pintar o braço todo, porque ia se 

sujar todo, eles vestem aquela luva preta, e a pessoa sofre temperaturas de 40 graus, 

com temperaturas pesadíssimas,  como no caso dos reis e rainhas e a corte toda. 

O maracatu solar é um maracatu recente, mas que os integrantes são imigrantes 

que vieram de outros maracatus. É um maracatu que tem essa preocupação com a 

conscientização, com o significado do maracatu. Ele procura manter cursos lá dentro do 

maracatu, então o Pingo tem esse cuidado com aspectos pedagógicos e didáticos com o 

maracatu, e com os outros maracatus também, como é o caso do maracatu Az de Ouro 

que ele também participa. 

 Agora no solar acontece quase que permanentemente cursos de cultura geral, 

porque lá é uma ONG, e o maracatu recebe o mesmo título da ONG, é muito 

interessante! Agora o maracatu solar, que é um maracatu novo, e o corpo do maracatu 

solar, os integrantes que são em torno de umas 300 pessoas, que são mulheres, adultos, 

crianças e idosos também, todos eles definiram, -  olha não vamos mais pintar nossa 

cara, somos negro culturalmente e etnologicamente negro, para que vamos pintar o rosto 

de preto? É uma caricatura, eles não querem viver essa caricatura, e o Pingo teve que 

concordar, foi uma decisão do corpo do maracatu.  

E, eles, nesse carnaval, não vão sair com pinturas de preto, só com pinturas 

coloridas, vão fazer maquiagem, mas não essa pintura brutal. Inclusive, essa tinta é 

chamada de negrume, eles chamam de falso negrume. O que reforça mais a questão do 

preconceito. O falso negrume é como se de repente existisse um falso chinês, um falso 

índio, então eles se auto-determinam nos maracatus de falso negrume 

Agora no maracatu solar que tem pessoas negras ligadas a consciência negra, 

embora o pingo não seja negro, ele é mais ligado ao índio, mas como ele é uma pessoa 

culta, ele permite que agente  estude lá, leve livros, passe filmes. Pois bem, o pingo 

elege uma senhora para ser a rainha, porque ele não quer criar conflitos com a etnia. 
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Então é um maracatu que todo mundo tá procurando hoje em dia. Os africanos que 

habitam aqui lotam a quadra, inclusive dançam com agente. Eles se sentem inteirados 

culturalmente dentro dum maracatu com essas características, eles não perdem o seu pé 

lá na África.  Nós fundamos aqui a Associação Cultural pela Consciência Negra,
61

 agora 

por necessidade de cartório mudou de título, e eu não sei como é que está. 

 

A única referência de peso que se tem da manifestação negra em Fortaleza é  o 

nosso maracatu. O nosso maracatu é uma grande tradição
62

 da nossa população 
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 A História do movimento negro no Estado do Ceará inicia-se com a fundação do grupo de consciência 

negra (GRUCON). O Grupo de Consciência Negra já existia em três estados do Brasil. A grande 
responsável pela fundação do grupo no Ceará foi Lucia Simão e seu esposo William Augusto Pereira. O 

primeiro núcleo do GRUCON surgiu no bairro Bom Jardim e era formado por familiares de Lúcia, 

vizinhos e membros das pastorais católicas do bairro.O  GRUCON desempenhou um papel muito 

importante no início do movimento negro no Ceará. Dentre suas principais características se destacam: a 

capacidade de aglutinar e mobilizar membros; a capacidade de posicionamento afirmativo mediante 

situações da negritude cearense; e a capacidade de  apresentar  estratégias de manutenção  dos espaços de 

representatividade política da população negra do estado do Ceará. Os encontros realizados pelos 

membros do GRUCON suscitavam uma ampla discussão  sobre a inserção sócio, político e econômico da 

população negra na sociedade cearense. Os principais objetivos do movimento consistiam em valorizar  a 

herança cultural e reconhecimento  e aceitação de ser negro, desconstruindo a  ideologia dominante que 

pregava a superioridade da “raça” branca; buscava construir  uma  auto-imagem positiva, através da  

conscientização  dos negros como sujeitos da história.O principal desafio enfrentado pelo movimento era 
rejeitar um conceito de negritude que apoiada na crença de especificidades  inatas entre indivíduos 

pertencentes a um determinado grupo étnico termina por institucionalizar-se e servir a grupos dominantes 

interessado em mascarar a realidade. É esta negritude – que camufla, em nome de uma suposta 

originalidade e diferença dos negros, o verdadeiro problema, que passa pela reestruturação 

socioeconômica da sociedade.O movimento entendia que o  conceito de negritude devia ancorar-se num 

pressuposto histórico que congregasse os indivíduos  em torno da afirmação dos “valores negros” sem 

excluir o combate político. Sendo assim, a legitimidade de  uma identidade negra pode coabitar com 

outras dimensões de identidade como nacionalidade, sexualidade etc. 
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  Apartir da fala de Descartes vale destacar aqui o conceito de tradição inventada por Eric Hobsbaw: “ 

Por tradição inventada entende-se um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácita ou 

abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas 

de comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente: uma continuidade em relação ao 

passado. Alias, sempre que possível, tenta-se estabelecer continuidade com um passado histórico 

apropriado [...]  Contudo, na medida em que há referência a uma passado histórico, as tradições 

inventadas caracterizam-se por estabelecer com ele uma continuidade bastante artificial. Em poucas 

palavras, elas são reações a situações novas que  ou assumem a forma de referência a situações anteriores, 

ou estabelecem seu próprio passado através da repetição  quase que obrigatória. É o contraste entre as 
constantes mudanças e inovações do mundo moderno e a tentativa de estruturar  de maneira imutável e 

invariável ao menos alguns aspectos da vida social que torna a “invenção da tradição” um assunto tão 

interessante para os estudiosos da história contemporânea [...] A “tradição” neste sentido deve ser 

nitidamente diferenciada do “costume”, vigente nas sociedades ditas “tradicionais”. O objetivo e a 

característica das tradições, inclusive das inventadas, é a invariabilidade.  O passado real ou forjado a que 

elas se referem impõe práticas fixas (normalmente formalizadas), tais como a repetição. O costume, nas 

sociedades tradicionais, tem a dupla função de motor e volante. Não impede as inovações e pode mudar 

até certo ponto, embora evidentemente seja tolhido pela exigência de que deve parecer compatível ou 

idêntico ao precedente. Sua função é dar a qualquer mudança desejada (ou resistência a inovação) a 
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afrodescendente. Muito antes de Raimundo  Feitosa fundar seu maracatu em 1936  já 

havia a coroação de reis ligada a irmandade do Rosário né?   Então o que é que 

acontece? No Ceará sempre houve manifestações ligadas a identidade afro-brasileira, 

mas é como se quisessem apagar né? Transformar o maracatu numa coisa caricatural 

que só sai no carnaval, uma espécie de  brincadeira né? Mas as pessoas que fazem parte 

do maracatu doam sangue por eles. Porque o maracatu é uma coisa cara, e quase não 

tem financiamento de fora, os recursos são poucos, não há investimento, então as 

pessoas fazem por que gostam, porque se identificam com aquilo. As pessoas que estão 

lá, elas vão levadas por um sentimento místico, religioso, é por isso que tem essa 

presença inexplicável, esse envolvimento,  aquela coisa assim - como é que eu poderia 

dizer: aquela coisa de fé, emoção.  

 No maracatu cearense tem muito de sacrifício. É uma loucura porque uns 

amigos meus da França que eu sempre hospedo aqui em casa né? Eu levo pra ver o 

maracatu, eles são músicos, são professores. Eles ficam horrorizados, eles chegam uma 

hora da manha, as pessoas estão enlouquecidas trabalhando, eles perguntam? – 

Descartes, quanto é que uma pessoas dessa ganha? Eu digo: -   não ganha nada. -  

Descartes, eu não acredito.  Eles não acreditam que pessoas aqui trabalhem até a 

exaustão, até tombar de cansada, de stress, sem tomar banho, comendo mal, comendo 

em pé, aquela coisa toda, pra fazer uma coisa que não tem o menor retorno,  mas tem o 

retorno existencial, o psicológico que é o da realização pessoal.  

 

 

 

 
                               

 

 
 

 

 

                                                                                                                                          
sanção de precedente, continuidade histórica e direitos naturais conforme o expresso na história.” 

(HOBSBAWM,1997,pp. 09,10) 

. 
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4.4.13 O Lugar da Memória  

 

Segundo Pierre Nora, fala-se de memória porque ela não existe mais. Isso é 

devido ao fenômeno da mundialização, da democratização, da massificação, da 

mediatização. É o fim das sociedades-memória, como todas as outras que asseguravam 

a conservação e a transmissão dos valores, igreja ou escola, família ou Estado.  

 

“ fim das ideologias-memórias, como todas aquelas que 

asseguravam a passagem regular do passado para o futuro, ou indicavam  

o que se deveria reter do passado para preparar o futuro; quer se trate de 

reação, do progresso ou mesmo da revolução. Ainda mais: é o modo 

mesmo de percepção histórica que, com a ajuda da mídia, dilatou-se 

prodigiosamente, substituindo uma memória voltada para a herança de 

sua própria intimidade pela película efêmera da atualidade” 

(NORA,1993,p. 08)  

 

Os tempos modernos aprofundaram a distância entre memória verdadeira, 

social, aquela das comunidades ditas primitivas; e a história que é a memória das 

sociedades ditas civilizadas, sociedades condenadas ao esquecimento. Memória e 

história, longe de serem sinônimos, opõem-se uma a outra. A memória é  a vida, 

formada por grupos vivos, sendo assim, ela está sempre evoluindo, fazendo-se na 

lembrança e no esquecimento; já a memória é um fenômeno do presente, é um elo que 

tem sua existência no atual. A memória é mágica, ela se alimenta de lembranças vagas, 

particulares ou simbólicas.  A memória instala a lembrança no sagrado, e  tem sua raiz 

no concreto, no absoluto, no objeto, na imagem, no espaço e no gesto.
63

 A história, por 

                                                
63

 “ Muitos amigos que leram o manuscrito mostraram-se surpresos. Como é que a memória de um 

homem de mais de oitenta anos é capaz de reconstituir  tantas coisas e, principalmente, com tal minuncia 
de detalhes? É que a memória das  pessoas de minha geração, sobretudo a dos povos de tradição oral, que 

não podiam apoiar-se na escrita, é de uma fidelidade e de uma precisão prodigiosas. Desde a infância, 

éramos treinados a observar, olhar e escutar com tanta atenção, que todo acontecimento se inscrevia em 

nossa memória como cera virgem. Tudo lá estava nos menores detalhes: o cenário, as palavras, os 

personagens e até suas roupas. Para descrever uma cena, eu só preciso revivê-la. E se uma história me foi 

contada por alguém, minha memória não registrou somente seu conteúdo, mas toda a cena – a atitude do 

narrador, sua roupa, seus gestos, sua mímica e os ruídos do ambiente [...]” HAMPÂTÉ BÂ, Amadou. 

Amkoullel, o menino fula. Trad: Xina Smith de Vasconcellos. São Paulo, Palas Athenas: Casa das 

Africas,2003, p 13 
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sua vez, é a reconstrução problemática e incompleta do que não mais existe. É, apenas, 

uma representação do passado. A História sendo uma operação intelectual e laicizante 

exige análise e discurso crítico. A história  não tem dono, pertence a todos e a ninguém, 

o que lhe confere uma vocação para o universal. A história só se liga as continuidades 

temporais, ao desenvolvimento, as evoluções e as relações das coisas. 

 

 “ no coração da história trabalha um criticismo destrutor da 

memória espontânea. A memória é sempre suspeita para a história, cuja 

verdadeira missão é destruí-la e a repelir. A história é desligitimação do 

passado vivido. No horizonte das sociedades de história, nos limites de 

um mundo completamente historicizado, haveria dessacralização última e 

definitiva... uma sociedade que vivesse integralmente sob o signo da 

história não conheceria, afinal, mais do que uma sociedade tradicional, 

lugares onde ancorar sua memória.” (NORA,1993,p. 08)  

 

Segundo Seixas, a memória não é estática, nem seu volume e conteúdos são 

fixos; ela se movimenta, e esse movimento configura uma espiral no espaço e no tempo, 

que se inicia e se atualiza no presente. A memória não é jamais como aparece 

superficialmente, ou seja, como uma retrospectiva, um resgate passivo e seletivo de 

fatias de passado que vêm, como um decalque, compor ou ilustrar nosso presente; seu 

movimento, ao contrário, é, antes de mais nada, prolongar o passado no presente. A 

memória não é regressiva (algo que parte do presente fixando-se no passado); ela é 

prospectiva e, mais do que isso, é projetiva, lançando-se em direção ao futuro. 

(SEIXAS, 2002, p. 45) 

 

“A memória não se possui mas se percorre, pois a lembrança 

que se atualiza não é uniforme nem medida. A memória é elástica e 

movente, supõe uma seqüência de planos em profundidade que colocam 

em pauta a noção de tempo.” 

  

Nessa perspectiva, concordamos com Seixas quando ela diz que o tempo da 

memória é fluido – passado, presente e futuro se sobrepõe, as três dimensões da 
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temporalidade humana não se detêm, não se singularizam, não apresentando intervalos 

entre elas. 

“A memória que se atualiza no presente, e que se move do 

passado em direção ao presente, não se detém nele; pela própria natureza 

contínua da duração, ela é portadora do futuro. O tempo da memória está 

longe, portanto, de se voltar exclusivamente para o passado, pois a 

duração engaja sempre o futuro.” (SEIXAS, 2002,p.48) 

 

É importante considerar as memórias como processos de lembrar e esquecer, e 

que História e Memória relacionam-se de maneira íntima, complexa e contraditória. O 

pesquisador deve buscar investigar as narrativas de modo a compreender os processos 

de configuração e transformação simbólica, refletindo sobre as relações entre memória, 

espaço e cultura. Buscar compreender, por exemplo, modos de trabalhar e morar, 

dimensões simbólicas da cartografia da cidade. Buscar compreender como os moradores 

constroem, projetam e disputam seus territórios; lembranças de lugares onde circularam, 

usaram e  apropriaram-se; lugares de memórias tidos como referências simbólicas de 

experiências vividas, de relações disputadas e de novas experiências.  

Segundo Mauad, a partir de um diálogo com o presente, o relato oral rememora 

o passado, projetando-se no futuro, relação num vir a ser, geralmente, planejado e 

desejado. Sendo assim, a memória passa a ser  uma espécie de resgate e recuperação das 

idéias, onde a descontinuidade do tempo é estabelecida numa relação dialógica em que 

o sujeito do discurso estabelece com suas lembranças. Transformando, dessa forma, 

práticas discursivas, textos presentes, inseridos numa descontinuidade temporal,  numa 

certa  prática social.( MAUAD,2001, p. 157) 

Nos últimos anos, historiadores têm relutado em aceitar a história oral como 

puro e autêntico registro do passado, preferindo explorá-la em processos de lembranças 

e reminiscências por eles registradas. A principal preocupação desses pesquisadores era 

quanto a confiabilidade da memória como fonte histórica. Argumentavam que  a 

memória apresentam alguns inconvenientes como: distorção e deterioração física, 

nostalgia da idade, tendências pessoais e influências coletivas. (THOMSON, 1997) 

As imagens e linguagens usadas pelos depoentes, nas nossas pesquisas, 

raramente dão conta de lembrar totalmente as lembranças e experiências vivenciadas ao 

longo da vida,  
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“ há sempre uma tensão que pode ser manifestada através de um 

desconforto latente, da comparação ou da avaliação. Portanto os relatos 

coletivos que usamos para narrar e relembrar experiências não 

necessariamente apagam experiências que não fazem sentido para a 

coletividade. Incoerentes, desestruturadas e, na verdade, “não 

relembradas”, essas experiências podem permanecer na memória e se 

manifestar em outras épocas e lugares – sustentadas talvez por relatos 

alternativos – ou através de imagens menos conscientes.” (THONSON, 

1997,pp.56, 57) 

 

Thonson afirma, que nossas lembranças sofrem alterações dependendo das 

nossas experiência cotidianas. Todo relato trás no seu bojo uma história que 

vivenciamos no passado e que se identificava com o que éramos, quem pensamos que 

somos no presente e o que gostaríamos de ser. Sendo assim, nossas lembranças não 

representam exatamente o passado, mas trazem elementos desse passado e os projetam 

para que se adéqüem às nossas identidades e  anseios presentes. Assim, podemos 

entender que nossa identidade influencia nossas lembranças. “ reminiscências são 

passados importantes que compomos para dar um sentido mais satisfatório à nossa vida, 

à medida que o tempo passa, e para que exista maior consonância entre identidades 

passadas e presentes.” (THONSON,1997,p.57) 

Entendemos ser a memória não apenas um depositório passivo de fatos, mas 

um processo ativo de criação, interpretação e significações. Dessa forma, as narrativas 

dos depoentes repousam na tentativa de buscar dar sentido a um passado, e dar forma as 

suas vidas. Sendo assim, o historiador deve atentar, acima de tudo, não em preservar um 

passado, mas perceber as mudanças forjadas pela memória. 

 

 “não obstante, no espaço intermediário (na terra de ninguém 

dos fatos e da filosofia, e no duvidoso confim onde ambos se superpõe) 

se coloca o território inexplorado e exorcizado da subjetividade. O 

principal paradoxo da história oral e das memórias é, de fato, que as 

fontes são pessoas, não documentos, e que nenhuma pessoa, quer decida 

escrever sua própria autobiografia, quer concorde em responder a uma 

entrevista, aceita reduzir sua própria vida a um conjunto de fatos que 

possam estar á disposição da filosofia de outros. Pois, não só a filosofia 
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vai implícita nos fatos, mas a motivação para narrar consiste 

precisamente em expressar o significado da experiência através dos fatos: 

recordar e contar já é interpretar. A subjetividade, o trabalho através do 

qual as pessoas constroem e atribuem o significado à própria experiência 

e á própria identidade, constitui por si mesmo o argumento, o fim mesmo 

do discurso. Excluir ou exorcizar a subjetividade como se fosse somente 

uma fastidiosa interferência na objetividade factual do testemunho quer 

dizer, em última instância, torcer o significado próprio dos fatos 

narrados.” (PORTELLI,1996, pp.60,61.) 

 

A memória é feita, acima de tudo, de hábitos e  de ação. E, é essa relação que 

simplesmente revive o passado. Passado esse reconhecido através de imagens. 

 

“ Reconhecer por imagens, ao contrário, é ligar a imagem (vista 

ou evocada) de um objeto a outras imagens que formam com elas um 

conjunto e uma espécie de quadro, é reencontrar as ligações desse objeto 

com outros que podem ser também pensamentos ou sentimentos.”  

(HALBWACHS,1990, p.54) 

 

Colocar as imagens como sobrevivências das lembranças passadas significa 

misturar as imagens passadas a nossa percepção do presente de forma a substituí-la. 

 

“As imagens só se conservam para tornarem-se úteis: a todo 

instante completam a experiência presente enriquecendo-a com a 

experiência adquirida; e, como essa não cessa de crescer, acabará por 

recobrir e submergir a outra. É incontestável  que o fundo de intuição 

real, e por assim dizer instantâneo, sobre a qual se desenvolve nossa 

percepção do mundo exterior é pouca coisa em comparação com tudo o 

que nossa memória nele acrescenta. Justamente porque a lembrança de 

intuições anteriores análogas é mais útil que a própria intuição, estando 

ligada a nossa memória a toda a série de acontecimentos subseqüentes e 

podendo por isso esclarecer melhor nossa decisão, ela desloca a intuição 

real, cujo papel então não é mais – conforme mostraremos adiante – que 

o de chamar lembranças dar-lhe um corpo, torná-la ativa e 
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consequentemente atual. Tínhamos razão portanto em dizer que a 

coincidência da percepção com o objeto percebido existe mais de direito 

do que de fato. É preciso levar em conta que perceber nada não acaba 

sendo mais do que uma decisão de lembrar, que na prática medimos o 

grau de utilidade, que temos todo o interesse, enfim, em erigir em  

simples signos do real essas instiuições imediatas que coincidem, no 

fundo, com a própria realidade. Mas descobrimos aqui o erro daqueles 

que vêem na percepção uma projeção exterior de sensações inextensivas, 

tiradas de nosso próprio âmago e a seguir desenvolvidas no espaço. Eles 

não tem dificuldade em mostrar que nossa percepção completa esta 

carregada de imagens que nos pertencem pessoalmente, de imagens 

exteriorizadas (ou seja em suma rememoradas); esquecem apenas que um 

fundo impessoal permanente, onde a percepção coincide com o objeto  

percebido, e que esse fundo é a própria exterioridade.”(BERGSON, 

2006, p.70) 

 

As nossas imagens constituídas a partir da memória e das lembranças 

produzem uma consciência individual onde as idéias e pensamentos  sucedem seguindo 

uma ordem onde cada um de nos tem uma história. Dessa form, produzimos ambientes 

históricos, sociais e culturais onde cada um desses ambientes está ligado um ao outro na 

nossa consciência.  

“Desde então esses estados nos aparecem ligados um ao outro 

em nossa consciência. A partir do momento em que entram nesta 

sequencia interna e nela tomam seu lugar, eles se organizam em um 

conjunto tão bem ligado que de bom grado imaginamos cada um 

emanando dos que o precedem e contendo em germe os  que o seguem. 

Mais do que isso, um estado se torna então uma espécie de ponto de 

perspectiva sobre todos os outros, como se deles e somente deles 

extraísse toda a sua substancia. Será que agora a memória evoca uma ou 

muitas partes dessa série e estes estados reaparecem apenas por serem 

evocados por outros estados que foram e continuaram ligados a eles em 

nosso espírito? Somente a ligação interna ou subjetiva, interviria nesse 

momento.”(HALBWACHS,1990,p. 56) 
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Esses ambientes sociais, históricos e culturais se associam à pensamento e 

sensação consciente transformando-se em imagens. Dessa forma, a unidade interna da 

consciência estabeleceria a coesão das lembranças.  

 

“No entanto, essa unidade não depende do mundo exterior e dos 

ambientes que atravessamos. Não contestamos o fato de que, ao nos 

referirmos aos dados do que é chamado de observação interior, é 

exatamente assim que tudo parece acontecer; mas aqui somos vítimas de 

uma ilusão bastante natural. Já dissemos que quando sofremos 

docilmente a influência de um meio social, não a sentimos. Ao contrário, 

ela se manifesta quando em nós um ambiente é cotejado com outro. 

Quando muitas correntes sociais se cruzam e se chocam em nossa 

consciência, surgem esses estados que chamamos de intuições sensíveis e 

que tomam a forma de estados individuais porque não estão inteiramente 

ligados a um e a outro ambiente, e então os relacionamos a nos mesmos. 

Nem por isso eles puxam menos de toda a sua força e da intensidade de 

suas ações conjugadas que então se exercem sobre nós. Nós 

perceberíamos isso muito bem se analisássemos então, se as 

rastreássemos até suas raízes. Normalmente não nos preocupamos em 

procurar as causas. Toda a nossa atenção se concentra nos estados em si, 

no constraste entre sua vivacidade e a banalidade de impressões ou 

pensamentos anteriores, na riqueza que eles subitamente desvendam em 

nosso eu, porque representam uma combinação original de elementos de 

origens variadas”.(HALBWACHS,2006,p. 58) 

 

Mas, também, não é menos verdade entender que essas associações de 

lembranças e ambientes sociais, históricos e culturais expliquem-se não apenas por uma 

realidade interna objetiva nem tanto por nossa objetividade fora do sujeito. Esse 

encontro se apresenta como um fator objetivo, não somente nos jogos de imagens, mas 

através do encontro efetivo de representações e sentimentos subjetivos  que estão 

presentes na natureza de forma objetiva, como as coisas e matérias. Dessa forma, a 

intuição sensível é explicada pela associação  que se estabelece entre nós e os objetos 

fora de nós.  
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“ Portanto, existiriam memórias individuais e, por assim dizer, 

memórias coletivas. Em outras palavras, o indivíduo participa de dois 

tipos de memórias. Não obstante, conforme participa de uma ou de outra, 

ele adotaria duas atitudes muito diferentes e até opostas. Por um lado, 

suas lembranças teriam lugar no contexto de sua personalidade ou de sua 

vida pessoal – as mesmas que lhes são comuns com outras só seriam 

vistas por ele apenas no aspecto que o interessa enquanto se distingue dos 

outros. Por outro lado, em certos momentos, ele seria capaz de se 

comportar simplesmente como membro de um grupo que contribui para 

evocar e manter lembranças impessoais, na medida em que estas 

interessam ao grupo. Se essas duas memórias se interpenetram com 

freqüência, especialmente se a memória individual, para confirmar 

algumas de suas lembranças, para torná-las mais exatas, e até mesmo 

para preencher algumas de suas lacunas, pode se apoiar na memória 

coletiva, nela se deslocar e se confundir com ela em alguns momentos, 

nem por isso deixará de seguir seu próprio caminho, e toda essa 

contribuição de fora é assimilada e progressivamente incorporada a sua 

substância. Por outro lado, a memória coletiva contem as memórias 

individuais, mas não se confunde com elas – evolui segundo suas leis e, 

se às vezes determinadas lembranças individuais também a invadem, 

estas mudam de aparência a partir do momento em que são substituídas 

em um conjunto que não é mais uma consciência pessoal.” 

(HALBWACHS, 2006,p.72) 

 

Halbwachs salienta que a memória individual não está inteiramente isolada e 

fechada. Os indivíduos para evocarem seu próprio passado, precisam das lembranças 

dos outros, e ter pontos de referência que existem fora de si, determinados pela 

sociedade a qual pertencem. Dessa forma, o funcionamento da memória individual não 

é possível sem os instrumentos que são as palavras e as idéias que o individuo não 

inventou, mas toma emprestado de seu ambiente. Também não é menos verdade que só 

lembramos do que vimos, fazemos, sentimos e pensamos num momento do tempo, ou 

seja, nossa memória não se confunde com a dos outros. Ela está intrinsecamente 

limitada no espaço e tempo. Da mesma forma é a memória coletiva, mas os limites não 

são os mesmos,  podem ser mais estreitos e mais distantes. (HALBWACHS, 1990,p.72) 
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Não é possível haver percepção sem que essa esteja impregnada de memória. 

As nossas experiências passadas dão sentido as nossas concepções do presente. 

Algumas vezes acontece dessas lembranças nos remeterem a percepções reais, as quais 

remetemos algumas indicações em formas de signos que nos direcionam a  antigas 

imagens forjadas em memórias passadas.  

 

“Nada impede que se substitua essa percepção, inteiramente 

penetrada de nosso passado, pela percepção que teria uma consciência 

adulta e formada, mas encerrada no presente, e absorvida, à exclusão de 

qualquer outra atividade, na tarefa de se amoldar ao objeto exterior. 

Dirão que fazemos uma hipótese arbitrária, e que essa percepção ideal, 

obtida pela eliminação dos acidentes individuais, não corresponde de 

modo nenhum a realidade. Mas esperamos precisamente mostrar que os 

acidentes individuais estão enxertados nessa percepção impessoal, que 

essa percepção está na própria base de nosso conhecimento das coisas, e 

que é por havê-las desconhecido, por não a ter distinguido daquilo que a 

memória acrescenta ou suprime dela, que se faz da percepção inteira uma 

espécie de visão interior e subjetiva, que só se diferencia da lembrança 

por sua intensidade.” (BERGSON,2006,p.30) 

 

A memória apresenta uma pluralidade  de momentos, constituindo assim,  uma 

camada de lembranças numa percepção imediata. Análogo a essa realidade,  apresenta 

também, uma conscientização individual na percepção das coisas – o lado subjetivo da 

nossa consciência das coisas.  

 

Portanto, no que se segue, deve-se apenas ver apenas uma 

exposição esquemática, e pediremos que se entenda provisoriamente por 

percepção não minha percepção concreta e complexa, aquela que minhas 

lembranças não preenchem e que oferece sempre uma certa espessura de 

duração, mas a percepção pura, uma percepção que existe mais de direito 

do que de fato, aquela que teria um ser situado onde estou, vivendo como 

eu vivo, mas absorvido no presente, e capaz, pela eliminação da memória 

sob todas as suas formas, de obter da matéria uma visão ao mesmo tempo 

imediata e instantânea.” (BERGSON, 2006,p.30) 
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4.4.14 Mestre Juca 

 

 Eu me chamo Juca, hoje estou com o título de Mestre Juca do Balaio. Eu nasci 

na cidade do interior por nome Cedro. Vim de lá para Fortaleza, em 1936, com um 

irmão meu e fiquei por aqui até 1940. Em 40, eu me encontrei com um pessoal tirando 

reisado na Floriano Peixoto, e lá eu conheci o Boca Aberta, o Chico Candido, o Chico 

Midiato, o Chico Bagre, era tudo na base dos seis ou mais  

Aí quando chegou o carnaval, eu morava na Castro e Silva. Ainda não tinha 

observado nenhum desfile de carnaval aqui em Fortaleza, não. Nem ligava, não. E lá eu 

desci e fui assistir lá na praça, ver aquele movimento da praça da sé, em frente a estátua 

de D.Pedro II, e lá me encontrei com esse pessoal tirando reisado na Floriano Peixoto, 

mas não conheci mais ninguém porque tava tudo de cara preta. E, nesse movimento, eu 

me encontro com um rapaz que era até engraxate – engraxate de nível por sinal! – aí, ele 

veio e disso: ô rapaz, você por aqui e tal, não quer brincar com a gente não? Aí eu digo: 

De que rapaz?. “Hora de índio, tu entra aí”.  

Eu, como já tinha um certo conhecimento com o drama, porque, toda a vida, 

participei muito – sempre participei da questão de drama – eu achei o maracatu, aquilo 

muito bonito. Ainda me lembro como eram os tipos de roupas, as saias das negras: era 

uma saia de bramante com 7 az de feltro. Antigamente se trabalhava era com feltro, 

aqueles 7 az pregados arrodeando na saia e aqueles casacos muito bem feitos,  

trabalhando com renda da terra. E achei aquilo muito bonito e fiquei com aquela 

impressão de voltar a brincar o maracatu. 

Quando eu brinquei a 1ª vez, era á tarde, de três horas a uma hora dessas, nós já 

tava indo [...] Eu me lembro bem assim: a gente se juntando, se juntando ali no passeio 

público, e lá no Passeio Público, nós ficávamos farreando por ali, tomando umas 

caninhas e brincando, aquelas conversas todas de gente novo mesmo, e dali quando eu 

tinha uma corneta – nessa época agente tinha uma corneta que dava o sinal, aquele 

clarim que fazia aquele alarme, aí ele apitava – aí ele saia todo se balançando, o seu 

Raimundo que era o macumbeiro, né? Aquela roupona cheia de coisas por baixo, pra 

ficar bem cheiona, bem arrumada aquela roupa, botava saco plástico, botava muita 

goma, muita coisa e botava papel, desses papel grosso pra poder ficar bem, fazia aquela 
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zoada, era ele andando e saia lá ...chi...chi...chi... chega era a arrumação mesmo dele, ele 

gostava né? Aí nos saímos cantando pela Senador Pompeu  

A roupa era a mesma roupa: saia branca com sete triângulos arrodeando a saia 

e aquele casaco com aquela renda branca. 

Por que a gente do maracatu é muito, como se diz, é muito convidado para 

essas coisas, e as vezes a gente não quer deixar de ir. 

Aqui no Az de ouro, no Az de ouro mesmo, que eu assumi o balaio foi  de 73 

para cá, porque quem em 72, 73 foi o Marilu, que era balaieiro que tinha [...]70,71 foi o 

neguim, morreu, aí quando foi em 72 [...] parece que eu saí de princesa no 1º ano. 

Agora no outro ano eu não saí de nada, não porque eu não podia, era muita luta, muita 

coisa, saí só na base do apoio, na direção mesmo. Aí quando foi em 74, eu, o menino, 

neguim, que era outro balaieiro bom também, adoeceu aí morreu bem pertinho do 

carnaval. Aí eu disse: “menino que diabo é isso! Eu vou levar esse balaio, eu sei levar. 

Aí aproveitei o balaio e saí com ele, em 73, lá na aguanambi. Aí, pronto, o pessoal 

acharam importante aquela maneira de com eu, eu comecei [...] era um balaio 

ornamentado de frutas naturais, e eu botava muita coisa [...] tinha o Aluísio, que era 

muito bom assim, gostava de trazer coisas, frutas para botar no balaio, ele trazia 

carambola, trazia cacho de pitomba, trazia sapoti, aí eu arrodeava o balaio todim, o 

balaio bonito, pesado. De lá para cá, pronto, fiquei eu dirigindo o maracatu, como 

diretor, como presidente e, ao mesmo tempo, como balaieiro, né?‟  

Agora só que isso aí é aquela história, né? Se isso não tivesse acontecido, 

talvez o maracatu tivesse com maior influência, mas com essa mudança, atrapalhou 

muito, porque quando eles levavam o ritmo, mesmo que seja diferente, mas que agente 

entende que é uma coisa bem feito, tudo bem, mas quando não é, eles levam aí ás vezes 

uma batucada que é a coisa mais horrível do mundo, é uma misturada que ninguém sabe 

o que estão tocando, as próprias pessoas  que estão dançando depois sai reclamando.”  

Eu acho que quem está segurando ainda a tradição do maracatu aqui é o Az de 

Ouro e o Rei de Paus, e os outros criaram essa batida diferente, que eu não entendo 

como é que as pessoas vão para avenida pra dançar pulando, mostrar o fundo das calças. 

Maracatu não é pra ser assim. Maracatu é uma dança lenta, uma dança que as pessoas 

pensam que é lenta, ma é engano. O maracatu não tem passo pra frente e para traz, é só 
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pra frente, é batendo e ele andando, ... escola de samba que é rodando, vai lá e vem para 

cá e a pessoa pensa que é ligeiro e nem é.
64

 

 

4.4.15 Afranio Rangel 

 

Meu nome é Afranio de Castro Rangel. Nasci no dia 21 de julho de 1934. 

Atualmente, fiz 71 anos.  

Assim, mais ou menos com 9 para 10 anos, eu via esse movimento em frente à 

minha casa. Tinha um terreno que morava, tinha uma casa muito grande que ao lado 

tinha um jardim e tinha uma nesga, um beco e, mais adiante, tinha um terreno muito 

grande, tinha uma casa assim de alvenaria grande e morava lá seu Chico da Midiato. Ele 

era mecânico, adorava negócio de carro e brincava maracatu. A mulher dele era 

lavadeira 

Naquele tempo só tinha o Az de ouro. Então, quando chegava o carnaval, ele se 

aprontava lá na casa dele. Antigamente, uma coisa que eu friso muito é que, quando os 

brincantes saíam de suas casas, já saíam todos prontos. Não tinha esse negócio de se 

aprontar na rua, não. Saía todo prontim pra lá. Então, lá se aprontava ele, alguns outros. 

Ele era negra, negra de cordão e a rainha se aprontava lá também, e eu achava bonito 

aquilo ali tudo. 

Minha casa tinha fundo correspondente  com a dele. Nessa época, a gente 

brincava tudo no quintal. Aí, quando chegava a hora de quatro horas, quatro e meia, aí 

começava um som: tuco, tico, tuco, tico, tuco, tuco, o maracatu ensaiando. Então, 

começava os ensaios de rua e bem pertinho ali da gente. Eu entrei no maracatu em 53. 

Quando chegou o dia do carnaval, que a rainha tava toda pronta dentro de casa, 

a princesa, ele olhou assim, encheu os olhos né? De fato, foi uma fantasia bonita, enchia 

a sala. Foi quem usou o balão no maracatu foi eu. Nesse tempo, não tinha, não. Usava 

saia de grude, mas aqueles arames quem primeiro usou fui eu. Até aquele menino 

Valdemar Garcia, que ele era do teatro e ele morava quase em frente lá de casa, ele 

disse: “ olha, Afranio, eu tenho um sonho de ver a rainha tomar a rua” Aí eu disse: 

“Como é, seu Waldemar?” Aí ele me deu esse modelo de saia e recomendou fazer por 

cima dela, pra não aparecer os arames, uma saia de morim, aquele bem durão que 

                                                
64 Entrevista coletada  por  MILITÃO, João Wanderley Roberto: Maracatu Az de Ouro: 70 anos de 

Memórias, Loas e Batuques. Fortaleza, OMMI, Solar,2007,pp 73-95. 
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enchia. No palito também e ela ficava bem durinha, né? Pois é.... ficava bem durinha e 

não aparecia porque ficava aquele negócio assim e não aparecia o arame. 

Do maracatu eu não tenho nada do que reclamar, não. O pessoal sempre me 

tratou muito bem, principalmente como rainha, eu era tratado como se fosse uma pessoa 

nobre. Os brincantes do maracatu, rapaz, me têm como uma pessoa superior, sabe? Eu 

achava bonito, bonito eu achava. Agora, só que, quando tocava, eu não andava no chão, 

não, eu flutuava, flutuava.
65

 

 

4.4.16 José Ferreira de Arruda – Zé Rainha 

 

 Quando foi em 63, aí eu [...] um amigo meu por nome Miguel me convidou 

para eu ir [...] ir pro Rei de Paus, pra ser princesa [...] aí eu fui, fizemos a fantasia [...] 

aquela fantasia que era humilde, não tinha esses luxo [...] hoje o maracatu é um luxo, 

mas antigamente o maracatu era aquelas coisinhas, simples, muito simples [...]  aí eu 

[...] todos me admirava, achava minha estatura muito bonita, por que eu era alto né? E 

todo mundo dizia: “esse rapaz é bom pra ser rainha”. Aí foi o seguinte: a rainha botava 

muita banca. O povo ficava dizendo: “essa rainha bota muita banca, não sei o que. Esse 

rapaz é que é bom pra ser a rainha”. Aí quando foi em 64, houve uma eleição lá no 

programa „Fim de semana na Taba”, e foram três rapaz: eu e mais dois [ ...] pra escolher 

a rainha do Rei de Paus. 

Não era eu que ia ser escolhido. Fui, escolhido lá, de nos três. Quem escolheu 

foi o povo [...] tinha esse programa no sábado, e o maracatu participava e, então, foi a 

escolha nesse programa 

O que mudou foi ter uma responsabilidade. Eu prestava atenção como era que 

aquela rainha passada dançava, aí eu ficava olhando né? [...] o dançar dele [...] e eu 

aprendi, e hoje em dia, eu danço do meu jeito, naquele ritmo, porque hoje já tem as 

pessoas que dançam de rainha do maracatu, mas não é pra dançar ligeiro [...] é pra ter 

muita comunicação. 

Quando eu visto aquela roupa de rainha, parece que eu mudo de figura, porque 

o público me aplaude completamente diferente, né? O povo grita, as criança grita, os 

senhores. Uma senhora idos, num carnaval, começou a chorar porque queria pegar na 
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Entrevista coletada  por  MILITÃO, João Wanderley Roberto: Maracatu Az de Ouro: 70 anos de 

Memórias, Loas e Batuques. Fortaleza, OMMI, Solar,2007,PP. 96-104 
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minha mão por finda força. Aí eu tive que sair do desfile pra pegar na mão daquela 

senhora, porque ela chorando pra pegar na minha mão.”
66
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                                    CAPÍTULO V 
              MARACATUS  – AFRO-RELIGIOSIDADE 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 Ê gonguê 

 A lerê lerô lerê 
 Amulá, amulequê 

Alevanta memezim fí 

Qui tem munto qui dizê 

Vai fazê a ginitrinha 
Bem feita e bem fazida 

Qui estes necessitado 

Fica de boca embasbacato 
E de ôio engragarato. 
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5.1 Afro-Religiosidade nos Maracatus Fortalezenses 

 

 

Macumbeiro II (Loa de maracatu) 

 

Macumbeiro: Macumbeiro, macumbé, ê 

                     Macumbeiro, macumbê, ê 

                     Foi feitiço, foi macumba 

                     Pra acabar com meu amor 

                     Foi feitiço, foi macumba 

                     Pra acabar com meu amor  

 

Coro:            Macumbeiro, macumbé, ê 

                     Macumbeiro, macumbê, ê 

                     Foi feitiço, foi macumba 

                     Pra acabar com meu amor 

                     Foi feitiço, foi macumba 

                     Pra acabar com meu amor  

 

Macumbeiro:Com duas velas de cera 

                    Com dua  latas de ungüento 

                    Trabalhou a feiticeira 

                     Pra acabar meu casamento 

                     Tenho fé em meu Jesus 

                     Tenho fé em meu bom santo 

                     Nossa Senhora da luz 

                     Me livre de tal quebranto 

 

A religiosidade afro-brasileira é um elemento constante nas nações de maracatu 

de Fortaleza. Sobre a questão diz Pingo de Fortaleza, presidente do Maracatu Nação 

Solar: 

 O maracatu é macumba mesmo, não é uma macumba 

institucional, uma prática religiosa institucional, mas é uma macumba. Se 
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você tá cantando orixá, tocando tambor, tem preto velho, o que você tá 

fazendo? Missa não é. Na verdade existe uma forte discriminação em 

torno da religião afro brasileira, e eu acho que esses termos são ruins, 

como loa, que desassocia a manifestação desse universo, porque acaba 

que agente não vai contribuir para a discriminalização dessa 

manifestação religiosa. Eu acho que o maracatu é uma forma, sempre foi 

uma forma dessa manifestação existir; desses elementos históricos 

religiosos existirem na rua de uma forma realmente de fazer com que eles 

fossem mais presentes, e, portanto, mais aceitos. Se você tira a 

terminologia, também vai perdendo essa capacidade de resistência. Então 

você mantém o negrume, mas chama loa. Então é um conjunto de 

elementos estéticos né? Então pra mim, eu sou é macumbeiro 

 

Constantemente, nos desfiles de  carnaval, as nações de maracatu trazem nos 

seus enredos temas relacionados a religiosidade afro-brasileira, e dentre as nações que 

mais privilegiam temas relacionados a religiosidade africana está a Nação Baobah
67

 

 

 O canto de amor aos orixás do maracatu nação Baobab 

contagiou ao público que assistiu aos desfiles das agremiações carnavalescas 

na Avenida Duque de Caxias. O maracatu estreante obteve o primeiro lugar na 

categoria e ontem voltou a avenida onde recebeu o troféu e desfilou após os 

demais vencedores. Cerca de 70 mil pessoas estiveram na avenida Duque de 

Caxias, segundo estimativas da Federação das Escolas Carnavalescas do Ceará, 

Flávio Peixoto. (Jornal O Povo,  fevereiro de 1995) 

 

E, novamente, no dia 06 de fevereiro de 2002, o mesmo periódico citado 

acima diz: 

No domingo de carnaval, santos africanos irão invadir a avenida 

Domingos Olimpio. Os santos serão personagens de destaque do 

maracatu do  Nação Baoba. Com função especial dentro do ritual do 

                                                
67

 O Baobá, ou Baobah é uma palavra bantu que denomina uma árvore originária das regiões quentes da 

África, de raiz profunda, tronco largo de madeira mole, folhas grandes, flores brancas, azuladas e fruto 

acidulado. Com mais de 20 metros de circunferência, vive de três a seis mil anos. Os bantus 

reverenciavam  o Baobab como totem sagrado. Em torno dela giram toda a religiosidade e os grandes 

acontecimetnos sociais. 
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candomblé, santos como Obaluaê, de cura e Oxossi da caça, já estão com 

as fantasias prontas. A frente deles desfilará a calunga “para afastar o mal 

da nação”. 

 

Salve Ogum, Xangô e Oxalá ( Loa de Maracatu) 

 

Macumbeiro:  Salve Ogum, Xangô, Oxalá 

                     Salve a sereia rainha do mar 

                     Salve Ogum, Xangô, Oxalá 

                     Salve a sereia rainha do mar 

 

Coro:            Salve Ogum, Xangô, Oxalá 

 

Macumbeiro: Eu venho de longe, eu venho do outro lado do mar 

                     Eu venho de longe, eu venho  

                     Do outro lado do mar 

                     Eu trago flores e frutos 

                     Pra minha mãe ofertar 

 

Coro:            Salve Ogum, Xangô, Oxalá 

 

Macumbeiro: Se esta rua fosse minha 

                     Eu mandava ladrilhar 

                     Com pedrinhas de brilhante 

                     Pra minha mãe passar 

 

Coro:            Salve Ogum, Xangô, Oxalá 

 

 

E, em 25 de fevereiro de 2004, o periódico ressalta: 

 

“O tema levado para a avenida foi  “Ogum, ê,  na levada do 

tambor”. Na avenida o orixá Ogum foi reverenciado em suas várias 

invocações, entre as quais Ogum-Menino, Ogum-Sete Espada, Ogum-
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Sete Encruzilhadas, Ogum do Cariri, Ogum da Pedra Branca e Ogum 

Maiê. O nação Baobah levou Iemanjá e outras figuras que povoam o mar 

para a avenida. Com o tema dona Janaína princesa de Aiocá, o maracatu 

ressaltou a presença da mãe das águas na cultura  e no cotidiano do povo 

cearense. Com uma batida mais agitada que a tradicional, os membros da 

agremiação cantavam “A minha guia é de conchas do mar/linda sereia 

minha mãe Iemanjá” 

 

Xangô (Loa de maracatu) 

 

Macumbeiro: Xangô, Xangô 

                     Ogum – dê – dê 

                      Vem ogum – dê – dê 

                      Xangô, meu pai 

                     Já se foi pra Luanda 

                     Já se foi de cá 

                     Xangô 

                     Valei-me, meu pai 

                     Valei-me, Xangô 

 

Coro:            Ô, ô, ô,ô 

                     Ô, ô, ô,ô 

                     Tetê angorô, Corumbá 

                     Que no samba nos dá sarava 

 

Macumbeiro: Tem mureque pra dá ponto 

                    Pra descer Oxumaré 

                    Pra saudar nosso terreiro 

                    Catura, madura, maruré 

 

Coro:           Saravá, saravá 

 

Macumbeiro: Xangô, xangô 

                      Ogum – dê – lê 
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                      Vem Ogum – dê – dê 

                      Xangô, meu pai 

                      Já se foi pra Luanda 

                      Já se foi de cá 

                      Xangô 

                      Valei-me, meu pai 

                      Valei-me, Xangô 

 

Numa edição sem data, no Jornal O Povo, a manchete dizia:  

 

O maracatu “Rei de Paus”, tradicional pela beleza que sempre 

exibe no carnaval cearense, desfilara com um enredo imaginado pelo 

carnavalesco Geraldo Barbosa da Silva, também presidente do maracatu, 

e que trás o título de “os orixás na terra da luz”. O enredo visa 

homenagear os orixás, todos sem exceção nas linhas e falanges, e evocar 

os cambias de todos os terreiros. A musica do enredo , também assinada 

por Geraldo Barbosa da Silva, diz versos como: “Saravá caetana e preto 

Mané/cruzados em todas as linhas são preto da fé”. 

 

Em 1978, o maracatu Reis de Paus homenageou os filhos da Maria Conga, uma 

guia espiritual da Umbanda. 

 

Maria Conga é guia espirituosa Yalorixá. Todos os elementos 

devem girar em torno do conjunto em desfile e que está sendo contado. 

Na coroação da rainha, o incenso e as ervas que estão sendo queimadas, 

as oferendas do conga, fazem parte do ritual. ( Jornal O Povo, 28 de 

fevereiro de 1978) 

 

Outra nação de maracatu que surgiu apartir de uma proposta religiosa afro-

brasileira foi a Nação Verdes Mares, fundada, em 1987,  pelo umbandista Luiz de 

Xango. 

Entre as novidades consta o local de saída do maracatu, que será 

no centro de seu Candomblé, na rua 21 de abril, 80, na Bela Vista. Como 

tradicionalmente acontecia na África, onde nasceu, o maracatu partia de 
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um templo em direção ao mar, em cortejo para levar o presente a 

oferenda, para Olodum Maré (mar)” Explica outras mudanças em relação 

ao desfile no Ceará é que não haverá índios na Verdes Mares, a corte terá 

apenas Rei e Rainha e as roupas  serão todas unicamente africanas.( 

Jornal O Povo, fevereiro de 1988) 

 

 

5.2 Calunga – Boneca Preta do Maracatu 

 

 

Boneca preta do maracatu (Loa de Maracatu) 

 

Macumbeiro: Boneca preta do maracatu 

                    Boneca preta do maracatu 

                    Boneca preta do maracatu 

                    Boneca preta do maracatu 

 

Coro:            Boneca preta do maracatu 

                    Boneca preta do maracatu 

                    Boneca preta do maracatu 

                    Boneca preta do maracatu 

 

Macumbeiro: Ela vem de Luanda 

                     De saia rodada 

                     Pisou no terreiro 

                     Saiu na virada 

Macumbeiro: Boneca preta do maracatu 

                    Boneca preta do maracatu 

                    Boneca preta do maracatu 

                    Boneca preta do maracatu 

  Coro:           Boneca preta do maracatu 

                    Boneca preta do maracatu 

                    Boneca preta do maracatu 
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                    Boneca preta do maracatu 

 

A calunga é a personagem que melhor representa o imaginário religioso e 

cultural dos maracatus  fortalezenses. A Calunga é uma boneca confeccionada de pano 

ou de madeira que tem um forte teor simbólico para os praticantes da manifestação. 

Sobre a Calunga, diz Lyrisse e Onélio Porto, num editorial publicado no jornal 

O Povo, em fevereiro de 1988: 

 

(...) a Calunga deusa boneca de pano que encerra todos os orixás 

(representa a força maior das três pessoas da santíssima trindade) (...)  a 

calunga, com as três pessoas da santíssima trindade (religião católica 

romana, promovendo o sincretismo, tão incentivado pelos padres da 

religião oficial. Assim agindo os sacerdotes prestavam valioso auxilio 

aos colonizadores portugueses e transformavam um símbolo de uma 

cultura de resistência em instrumento de dominação cultural. (Jornal O 

Povo, 15 de fevereiro de 1988, p 35) 

 

A presença da calunga nos maracatus fortalezenses pode ser entendida como 

um objeto de grande significação simbólica cultural e religiosa. Sua importância na 

manifestação e para os seus participantes vai além de que apenas um objeto decorativo. 

Compreender esse totem é remeter-se a uma atmosfera religiosa O seu sentido 

completa-se quando remete-se ao espaço religioso. Seu entendimento dá-se ao 

contextualizá-la enquanto uma imagem do sagrado. Para os grupos de maracatu seu 

ritual é nevrálgico.   

 

[...]  é o maracatu Vozes da África, que promete levar para a 

avenida 250 brincantes para prestar honras a calunga, a deusa da 

fertilidade. Homenagens a calunga, personagem importante do maracatu. 

A divindade do culto bantu, deusa da fertilidade –será dada em loas na 

avenida pelo maracatu Vozes da África, “levo meus sonhos nos braços da 

calunga” é o tema escolhido pela agremiação ( Jornal O Povo, 15 de 

fevereiro de 2003) 
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 Sobre essa importância nos fala Malu Lucena, brincante do maracatu Az de 

ouro: 

 

 Quando eu seguro a calunga, sinto, eu me sinto assim como se 

fosse uma transformação assim em mim. Quando eu levanto ela, sempre 

antes de começar, eu faço um pedido a ela, e ela consegue [...] que a 

pessoa quando vai, a pessoa que leva a calunga sempre faz um pedido a 

ela e, na coroa, quando levanta a coroa também, faz um pedido, aí eu 

faço. Faço um pedido a calunga pra ela ajudar os companheiros que estão 

todos dançando e trazer muita paz e pra mim acontecer muita coisa boa
68

 

 

Sobre a calunga, diz Edson Carneiro:  

 

“Mas, no Congo e em Angola, o fetiche ou iteque de Calunga é 

uma figurinha de madeira, representando um pequeno boneco. É por esse 

motivo que, no Brasil, a palavra Calunga passou, no uso popular, a ter a 

significação de boneco. Os próprios negros do maracatu, que chamam a 

sua boneca de calunga, já não sabem porque o fazem, ficando esquecida 

no inconsciente a primitiva significação de calunga, um deus. Há ainda a 

notar, que entre os Gêge- iorubano, os orixás não devem ser confundidos 

com os ídolos, esculturas de madeira, apenas usados nos afochés ou 

festas profanas, embora haja, em nossos dias, uma tendência a gradual 

identificação de uns aos outros. Entre os Bantus, porém, os iteques são os 

próprios fetiches e, no iteque do calunga, o pequeno boneco de madeira, 

eles adoram o próprio deus mar. Explica-se desta maneira o engano a que 

foi levado Mário de Andrade aplicando à boneca-calunga dos maracatus, 

o mesmo raciocínio que a um orixá sudanês. Entre os Gêges-iorubanos, 

de fato, o ídolo é um objeto de excitação conduzido pelo feiticeiro ou 

crente, não devendo ser confunfido com o deus, o orixá ou o fetiche, o 

boneco é a calunga e o Calunga é um deus. (CARNEIRO, 1957, p 93) 

 

                                                
68 Entrevista presente no trabalho de MILITÃO, João Wanderley Roberto. Maracatu Az de Ouro: 70 anos 

de memória, loas e batuques. Fortaleza, OMMI, Solar, 2007. 
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A boneca calunga pode ser entendida apartir de uma atmosfera que representa  

a presença dos corpos nas estatuárias de determinadas culturas africanas; transparecendo 

para além de sua visualidade, no sentido sensitivo, sensorial, tátil, próprias de produções  

escavadas, tatuadas e modeladas inscritas na madeira pelo artesão num ritmo de 

conhecimento  e tradições advindo de um imaginário ancestral. Diz  Antonacci: 

 

 Entalhando “a herança do ouvido”, recebida de seus 

antepassados com ritmo, mímica, gestualidade, artistas africanos 

trabalham seus materiais, imprimindo acidentada topografia, esculpindo 

nichos de memória que, à semelhança dos refrões na literatura oral, 

sustentam a continuidade da narrativas ou abrem deixas para 

improvisações reatualizadas de tradições.”( ANTONACCI, 2001 p.163) 

 

As calungas são confeccionadas por indivíduos que captam elementos 

essenciais do seu universo cultural e transmitem para a imagem. 

 

 Tais imagens levam a interferir dinâmicas sensoriais, 

articulando vocalidade, sonoridade, visualidade, enfim, sensibilidades e 

simbologias culturalmente desenvolvidas em corpos finitos em circuitos 

de transmissão/comunicação a outros corpos.” (ANTONACCI, 

2002,p.163) 

 

Segundo Robert Slenes:  

 

um dos vocábulos-raízes bantu bastante difundidos na África 

Central e Austral é –dónga (com significado de “rio”, “vale”, “canal”), 

que em Kikongo, Kimbundo e umbundo toma a forma de Kalunga e 

adquire também o significado de mar. É possível que nlungu/ulungo (em 

kikongo) e ulungo (em kimbundo) sejam derivado da mesma raiz que 

Kalunga, também por metonímia (isto é, que de  “rio/mar” tenha-se 

chagado a canoa) (SLENES, 1991/92, p 112) 

 

Para os povos africanos  que tinham a mesma cultura “malungo”,  o termo 

“meu Barco” não teria o mesmo significado, e nem “camarada da mesma extensão”, 
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mas forçosamente também “companheiro na travessia de Kalunga”. 

(SLENES,1991/92,P214) 

Diz o autor:  

 

Ora, acontece que kalunga também significa a linha divisória, ou 

a superfície, que separa o mundo dos vivos daquele dos mortos; portanto,  

atravessar kalunga (simbolicamente representada pelas águas do rio ou 

do mar, ou mais genericamente  por qualquer tipo de água ou por uma 

superfície reflexiva como a de um espelho) significava “morrer”,  se a 

pessoa vinha da vida, ou “renascer”, se o movimento fosse no outro 

sentido. (SLENES, 1991/92,p. 214) 

 

Robert Slenes  ressalta que o conceito de Kalunga vem dos bakongo, os 

falantes de Kikongo. Afirma o autor que o vocábulo Kalunga existe também em 

Kibundo e Umbundo, e para os falantes dessas línguas há basicamente o mesmo 

conjunto de sentidos.  

 Para os bakongo, como para boa parte dos povos da região 

Congo-angolana, a cor branca simbolizava a morte; os homens eram 

pretos, os espíritos brancos. Como resultado dessa crença, do tráfico de 

escravos e da associação do oceano com a barreira de Kalunga, foi fácil 

os bakongo identificar a terra dos brancos, mputu, com a dos mortos. 

(SLENES,1991/92, p. 214) 

 

Os Bakongo possuíam uma outra crença antiga que salientava que aqueles 

indivíduos que se dirigiram da África para as Américas poderiam um dia voltar através 

da calunga, Kalunga. Voltariam não apenas como espírito depois da morte física, mas 

ainda durante  a vida, se a pureza do espírito fosse guardada. (SLENES, 1991/92,p. 214) 

Para muitos povos africanos o mar, rio ou oceano  apresenta forças mágicas, 

misteriosas, ameaçadoras e promissoras. O mar “alimenta-se dos homens como também 

os nutre.” O mar pode ser um inimigo e pode permitir organizar a resistência contra ele. 

Na cosmovisão tradicional dos Kongos e dos Mbundos, o mar também é o lugar onde 

moram os espíritos dos  ancestrais. A sua natureza é  fonte de energia acumulada na 

história coletiva. (LIENHARD, 1988, p 18) 
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Muitas das práticas  religiosas dos “kongos” africanos ou 

americanos aludem, de uma maneira ou de outra, às energias – benfazejas 

ou nefastas – que se concentram na nfinda e que são aproveitadas pelos 

nganga ou feiticeiros. Em suma, é no mar e/ou no mato que se concentra 

toda a  experiência vital dos grupos humanos africanos e afro-

americanos.” (LIENHARD, 1988, p. 20) 

 

Calunga do Maracatu (Loa de Maracatu) 

 

Macumbeiro: ô,ô,ô,ô,ô, calunga 

                       ô,ô,ô,ô,ô, 

                       ô,ô,ô,ô,ô, calunga 

                       Do maracatu 

 

Coro:            ô,ô,ô,ô,ô, calunga 

                     ô,ô,ô,ô,ô, 

                     ô,ô,ô,ô,ô, calunga 

                     Do maracatu 

 

Macumbeiro: Eu venho de longe, eu venho 

                     Da terra do meu pai Xangô 

                      Trazendo no meu samburá, á 

                       Macumba de Pai João, ô,ô 

Coro:               ô,ô,ô,ô,ô, calunga 

 

 

5.3  Dona Margarida: Mãe de Santo e Dirigente da Ala das Filhas de 

Santo da Nação de Maracatu Vozes da África 

 

Este ano (2008) fez sete anos que agente brinca no maracatu Vozes da África.
69

   

A primeira vez, eu sai de rei, de rei não, minto, de príncipe. Isso foi em 2000, aí quando 

                                                
69

 O maracatu Vozes da Africa foi fundado em novembro de 1980. Data que correspondia ao dia da 

consciência negra. A iniciativa partiu do pesquisador e jornalista Paulo Tadeu: As apresentações 
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foi em  2001, eu tornei a sair de novo de príncipe. Aí as minhas filhas de santo botaram 

farda e perguntaram se podiam sair? Aí eu disse: -   quanto a mim não tem problema 

nenhum, tem que falar com o presidente, que é o Claudio Correia. Aí eu perguntei a  

ele, e ele disse que num tinha problema não, então saíram as duas, era a Jacqueline e a 

outra esqueci agora o nome, porque já faz tempo. 

 Quando foi em 2002, aí eu já não saí mais na ala dos príncipes da corte, já saí 

com o Centro. Aí de duas aumentou pra seis, seis componentes.  E, de lá pra cá, o 

Claudio Correia até colocou o nome da minha ala, que a ala da macumba. Ele diz que é 

a ala perfumada do maracatu. Essa ala já chegou a sair até 18 folião, 18 componentes. 

Só sai mulher na Ala, com a farda de umbanda. Agente escolhe a farda  dependendo da 

loa.  Agente sai de branco, já saímos de azul, saímos de verde, mas o que é mais é 

apreciado é a farda branca que é a que representa Oxalá, e representa todos os Orixás.  

A farda branca é usada no cotidiano da casa, asotra agente fez diretamente para 

o maracatu, pra depois ser usada nas festas do Centro.  No caso a azul com branca, ela 

foi aproveitada para a festa de Iemanjá, a verde com branco ficou pra Oxossi, que é uma 

festa de São Sebastião, que é em Janeiro.  E a branca é que todas as baia agente usa.    

E, o maracatu tem tudo a ver com a Umbanda, porque a umbanda ela é 

enraizada dentro do contexto do maracatu, porque vem os índio. Os índio, dentro da 

umbanda, é a pajelança; onde foi é, tem iniciação, aí vem a da pajelança que é os que 

são os índio, dos índio vem os preto velho, os preto velho que faz a cura, que usa a 

folha, usa a casca, usa a raiz, fazer chá, essas coisa ne? Aí vem ... dentro do maracatu 

vem todo esse segmento, tem a parte dos orixás, que é outro rapaz o responsável. Eu 

comando essa ala que eu to falando, e ele comanda a ala dos orixás  que tem a ver com 

o candomblé, aí eu não posso falar porque eu não tenho muito conhecimento né?  

Eu tenho que falar da baia, porque o meu é Umbanda. Umbanda é isso. É que 

trabalha com preto velho, trabalha com boiadeiro, trabalha com índio, tem os orixás, e  

eu trabalho com os intermediários que são esses, que são os escravo do santo, que é esse 

que ele toma de conta, só que eles trabalham direto com eles, eles trabalham com 

Iemanjá, com Ogum, que são 16 orixás. Tem o  Xangô, tem Ossaim, Oxossi, Exu, aí 

tem nana, Iassan, Oxumaré, são, como é que se diz? É outra categoria. É outro 

                                                                                                                                          
mereceram prêmios até em outros países. Em 1997, o maracatu venceu o festival mundial do Folclore em 

Bray Dunis, na França. No ano seguinte o prefeito da cidade enviou um certificado a agremiação 

nomeando-a como amigo da França. O premiado maracatu acumula mais de 70 troféus – esteve ainda na 

Guiana Francesa, no Uruguai e Paraguai (Jornal O Povo, fevereiro de 2003) 
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departamento. Então, como esse rapaz já é feito, ele tem feitura, ele é Babalao. Então 

ele sabe tudo. Sabe destrinchar né? Da feitura até onde chega, e sabe determinar quais 

os orixás, e a minha parte não, já é o que eles chama de catiço. Nós somos Umbanda, 

mas eles chamam catiço, agora porquê,  que eu não sei. 

 Eu tenho filhos de santo e tenho filhas de santo, tenho. Eu acho assim: se for 

juntar da mais de cem. Atualmente é cem, porque vão se fazendo e vão procurando as 

vezes colocar sua casa, e as vezes o trabalho não deixa, se afasta e faz as obrigações 

onde der.  

Eu tenho 30 anos de Umbanda, comecei em 80, já era desenvolvida ne? Mas 

para assumir o centro [...] O centro, aqui no início, era da minha mãe, e,  em 80, eu já 

era desenvolvida, aí foi quando eu assumi. Foi quando ela teve um derrame e ficou 

afastada. Era ela quem  comandava tudim, mas não entrava mais, porque agente trabalha 

e puxa muito pela mente. Aí, como eu já era desenvolvida, pronto, eu assumi. Antes eu 

dava só uma ajuda, mas eu assumi mermo o centro em 80 e to até hoje. 

Aí, foi assim, eu dava uma ajuda quando ela entrava pra trabalhar. Era eu  

quem batia o tambor, eu cantava, eu tocava cabaça.  Quando as vez ela abria a gira, aí o 

guia dela botava eu pra trabalhar. Aí, ela já despertava, ficava só sentada, olhando, 

comandando.  

Eu nasci dentro da Umbanda, e aqui no centro minha mãe trabalhava, meu 

irmão trabalha, eu trabalho, meus primo, todos trabalham. Minha mãe de santo inclusive 

é minha prima, só que atualmente ela deixou o centro, fechou ne? Casou e abandonou, e 

quem já era feito, feito ficou. 

 Eu já tive a sorte de minha mãe já ter um centro. E, tem   o centro da minha 

prima também, que fica no bairro da  Aerolandia. Agente é muito conhecido assim na 

Umbanda. As vezes, o pessoal aqui da vizinhança reclama dos tambores, dizem que até 

na esquina da pra escutar. A minha mãe não trabalhava  com tambor, era só nas palma e 

nos canto. Agora esses vizim depois que eu comecei com os tambores reclamam  muito, 

soltavam piada, depois foram se acostumando ne? Os Vizim aqui das duas casas de lado 

não, eles foram casando, outros foram embora pra São Paulo, aí quando não tá alugada, 

passa a maior parte do tempo fechada, e, os de frente, também, todos são vizim antigo, 

só tem uns três que não, são novato, e agora que fizeram esses quitinete tem umas 

pessoa que não se importam não, se falam não chega nos meus ouvidos. 

 O período que minha mãe trabalhou não tinha tambor não, quando eu 

desenvolvi aí já era outro ritual, foi desenvolvido com tambor, com cabaça, que chama 
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maracá né? Quando assumi aqui, eu disse:- mãe eu vou colocar tambor, ela disse: - aí, 

os vizim, num sei o que. -  Não mãe, mas deixe. Eu batia os tambor tarde, era  tarde pra 

não incomodar, era de três as seis. Como a procura foi grande, e as pessoas tinham 

dificuldade de vim, porque trabalhavam durante o dia, passou pra noite. E quando foi a 

noite, ai pronto, eles jogavam água, botavam a radiadora bem perto, mas foi, foi. Eu 

mandei fazer uma parede, já tinha a de lá, eu mandei fazer outra, procurei abafar o mais 

possível. Aí foram indo, foram indo, se acostumaram. 

 A necessidade também é que faz a ocasião. Você pode até criticar, mas quando 

precisa faz até o que precisa e o que não precisa. A minha vizinha aqui do lado passou 

por uma precisão, que o marido dela tava ruim né? Aí veio pedir ajuda. Depois disso,  

botou o saco na viola, e Disse: -  não essa zuada aí não é pra encher o saco de ninguém 

não, é uma necessidade. Aí pronto, depois disso  ficaram calado. Mas, da rua mesmo, 

aqui por perto, pouquíssima gente vem. Trabalho pra gente de fora, gente do Eusébio, 

Messejana, Caucaia, só gente de fora que vem pras baia. 

Quando eu me iniciei não foi com a minha mãe, porque eu não gostava, eu 

tinha medo. Aí um dia, eu fui  passar o final de semana na casa do meu tio,  e ai lá tinha 

ne? A sessão lá é dia de sábado. Aí um dia, a minha prima disse que era pra mim 

desenvolver. Aí eu disse: -  não, num  sô disso não, eu tenho é medo. Aí foi indo, foi 

indo, foi indo, aí eu comecei a ficar assim com dor de cabeça, ficava zonza, as vez tava 

num canto, e não sabia onde era que tava. Aí, através disso, foi que eu fui, aí pronto. Aí  

lá  fiz três  desenvolvimento, dei passage aos meus guias. Então,  depois da passage, 

fiquei mais quatro anos e seis meses fazendo as obrigações pros cruzo e as afirmações 

de corrente. Quando eu fiz todo esse ritual, foi que eu recebi a permissão pra fazer o 

batismo, aí pronto. O batismo é como se fosse um diploma que você recebe, é o  grau de 

Mãe de Santo, aí pronto. Depois disso tudo, eu fui tomar conta da casa da minha mãe, e  

botei meus próprios filhos de santo. É importante ter os seus cruzo, afirmação, seu 

batismo. Tem  muito pai de santo que tem filho de santo sem ter sido feito, mas não é 

certo. 

O povo não respeita a gente, o nosso trabalho, principalmente nas favelas. Tem 

uma favela ali  pra banda do Tancredo Neves(bairro da periferia de Fortaleza) que a 

pessoa tá trabalhando, aí acontece de  entrar os malfazejo e atrapalhar a baia. Muitos 

amigos meus, dizem: - ora tamu fazendo uma gira, e entra um espírito de porco pra 

atrapalhar os trabalho, tem que tá tudo fechado, porque se não entra um bebo, vê a 

zuada, e vai logo pedindo: - ei me dá aí a cachaça.  Quer dizer: cadê o respeito? Se não 



267 

 

der ali é alvo de confusão, ou precisa a pessoa agir de muita ignorância também, porque 

eles encarnam.  

Então, aqui mesmo no nosso Centro, só teve uma vez que uma senhora, até de 

idade, entrou aqui, mandada por alguém pra fazer confusão, e eu tenho quase certeza 

que foi eles daqui (os vizinhos). Aqui  no nosso centro,  agente tem a prática de quando 

as pessoas chegam guardam as coisas aqui, ou então tem umas pessoas que eu trabalho 

que eles são da polícia, e eles vem de revólver, aí eles já sabem que aqui não pode entrar 

armado, aí eles enrolam, tiram as balas e tudo, aí eu fico toda me tremendo, eu boto, 

guardo as arma dentro das gaveta, e tem uma senhora que é advogada, que é outra coisa, 

esse pessoal pensa que quem anda nas macumba é tudo lascado (risos), mas não é. Aqui 

tem advogado, tem juiz, tem o pessoal da segurança pública, tem professor, toda 

camada vem. Eu acho engraçado demais, pensa que só é gente que num presta, é 

preconceito, puro preconceito. Eu tiro assim ô: eu não tenho vergonha de dizer que eu 

sou umbandista, mas tem certas rodas que eu já fico... se me perguntarem, eu num nego 

não, mas eles quando falam na umbanda já vai coisando,- fulano de tal é macumbeiro. 

Porque num diz: -fulano de tal é umbandista. Aí quando tem gira, eles vão chegando, 

bota as bolsa, pronto, tem negócio de fechar não, só quando é arma que a gente tem 

mais receio, que a casa tem criança. Então,  esse é o povo que freqüenta. Eles vem pedir 

ajuda, vem pedir proteção ne? Aí, essa senhora entrou, já de idade, fez  o maior 

furdunço, aí eu acordei.  Quando eu acordei os meus  filho de santo tavam  tudo 

apeirrado. Ela entrou, olhou, quando saiu, chegou aqui fora, no beco, saiu dizendo que 

tinham roubado a bolsa dela, aí quando eu acordei daquele negócio, atordoadazinha, eu 

disse: -  segura ela, agora ela vai dizer como era a bolsa dela, quanto é que tinha? Aí, o 

menino foi atrás dela, e encontrou foi o canto mais limpo, aí  quando eu saí, aí eles 

tavam tudo rindo aqui na calçada, aí eu disse:- escute uma coisa, isso nunca aconteceu 

aqui na minha casa. Aí agente voltou, se acalmou todo mundo, ela também não 

apareceu mais, e ficou todo mundo atordoado, quem é que ia querer?  E os  menino 

disse que ela tava pura a cachaça, aí tudo bem; aí eu voltei, me tranqüilizei. Eu  rezei e 

pedi que se tivesse acontecido aquilo que me mostrasse.  

Aí, depois, passou foi tempo, teve um aniversário aqui do lado, na casa da 

minha vizinha, só que aconteceu que nesse dia tinha uma baia aqui no centro,  e 

coincidiu de ser num sábado, eles também tavam fazendo uma festa. Aí, veio um rapaz 

de lá, e  entrou aqui no Centro,  aproveitou que no meu centro sempre a maioria é 

mulher, na viajem que ele entrou, ele se fez, porque eu  tava com um guia, pegou uma 
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senhora, que tava na corrente,  rodou tanto que quando soltou, a bichinha, a pobi de 

idade ficou assim atordoada e caiu, quando os menino quiseram pegar a velinha, ele 

aproveitou e saiu, viram ele entrando lá no vizim.  Quando foi no outro dia, a vizinha 

veio, e disse: - ora o fulano de tal entrou aí e fez isso e aquilo. Eu disse: - olhe Luciola, 

eu acho que você tá agindo de má fé, se era a festa do Danilo, porque que você não 

perguntou? - madrinha vai ter trabalho aí? Porque se fosse ter a sua festa, e o meu 

trabalho, eu podia botar o meu trabalho para o outro dia, agora não vim os seus 

convidados melado, entra aí, ia fazendo arte. Imagina se essa mulher caí, bate com a 

cabeça, morre, quem é que ia dar conta, eu. Aí, eu disse umas coisa a ela, pronto. 

Depois desse dia, ficou normal. As vezes quando tem alguma atividade lá, que é quando 

eles fazem no quintal, as vezes ela diz:  – Margarida dia tal vai ter uma festa, ou da 

Adriana, ou do Danilo. Aí eu digo:- tudo bem. Naquele dia eu já não marco.  

E, aqui no meu centro quase todo mês tem festa, tem baia, tem trabalhos que 

parece uma festa. Que a Umbanda ela é muito alegre, aí tem a gira de Exum, uma gira 

que parece uma festa. Um trás flores pras moças, as moças começam a cantar, gostam 

de tomar champagne, gostam de tomar wisk, porque o povo de Exu é um povo muito 

mais chegado agente,  aí eles gostam de tudo que é bom, gostam do luxo, gostam da 

veste bonita, gostam da cigarrilha, gostam de leque, gostam das coisa, gostam das 

oferenda ne? E, os outro nem tanto, não. Quando é festa de preto velho, é tanto que 

depois que minha mãe faleceu, e ficou doente, eu não fiz mas festa aqui,  

Fora esse Centro, eu tenho um sítio que é onde eu faço as festas grandes, 

porque  lá tem mais espaço, não tem vizinho perto. Os vizinho que tem é um outro aqui, 

outro aculá, só tem os crente pra duvidar. É a macumba truando e eles queimando. 

 Eu assumi o Centro depois que a minha mãe morreu. Depois que ela teve o 

derrame, ela passou 18 dias em estado de coma, e o médico desenganou, desenganou e 

tudo. Ela fez todos os testes, aí ele disse que ela não tava mais com sinal nenhum, que 

ela ia morrer, com 24 horas ela não tinha mais chance não. Quando ele desenganou, isso 

foi seis horas da noite, quando deu seis horas da manhã, ela voltou, ficou normal. Ela 

passou três meses loca, loca, loca.  

Mas, com três meses, começou o tratamento, aí ela foi voltando a consciência e 

tudo, quando ela voltou, ficou boa, normal, ela foi voltando ne? Ficou  consciente e 

tudo. Passou mais de 16 anos normal, aí ela teve aqui um abalo do meu irmão, aí ela 

teve um começo de AVC, pronto, aí pronto. Isso foi em 80, quando ela teve o coisa, eu 

já não deixei mais ela, aí ela ficou, quando ela ficou normal, ela fazia a mesa branca de 
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Alan Kardec que é dia de segunda feira. Eu num queria não, mas ela era teimosa, e 

rezava muito bem. Tanto é  que aqui num faltava gente. Ela rezava assim na faixa de 

umas cinqüenta pessoas durante o dia, vinha gente de todo canto. Aí eu disse assim: -

mãe deixe dessas mesas brancas, é muito puxado. Mas, ela era teimosa e dizia:  - não,  

não tem quem me substitua. Aí eu vendo aquilo, eu disse: - pois  eu já tomo conta do 

centro, e posso tomar conta da mesa também. Mas,  pra mim tomar conta do centro e da 

mesa branca fica muito pesado pra mim, mas ela disse: - não eu fico com o Edvanio, 

que é um rapaz que era o mentor, que lia  o evangelho, e era a dona Toinha, o Edvanio, 

e  seu Nascimento, e tinha outra pessoa que eu não me lembro agora o nome, aí eles 

faziam uma mesa branca dia de segunda feira, era  muito procurado, porque nos centros 

eles fazem o passe comunitário, e aqui não, tinha a consulta. Aqui se tivesse 20 pessoas, 

toda as vinte eram consultadas, uma por uma. Por isso, que as pessoas gostavam era 

muito. Então, depois quando ela teve esse começo de AVC, aí ela começou a 

desconhecer agente, principalmente a mim. 

 Ela sempre gostou muito de rezar, ela não esqueceu as reza. Ela morreu com 

83 anos. Ela tinha dia que ela tava incorporada, eu dizia:- hoje não é a mãe, porque 

quando era ela, ela não andava mais, ela não focava em pé, e quando ela tava 

incorporada, ela ficava em pé sozinha, ela andava, ela sentava, pinotava. Você sendo 

médio, você incorpora a qualquer momento, porque o desenvolvimento ele é mais pra 

aprumar suas corrente, e pra ele não lhe machucar muito, porque o espírito é uma pedra 

bruta e agente também, do jeito que a gente vai tentando moldar, ele também, ele vai 

moldando a gente. Não sei se você já assistiu alguma sessão? Num tem médio que é 

bem sereno quando vai incorporar? E, já tem outro que é aqueles estrupícios? Então, ali 

é, foi uma falta de orientação. Tudo isso depende da concentração da pessoa. 

 Eu aqui não posso falar pelos outros porque eu já tenho a feitura e já tenho 

trinta anos de experiência ne? Quer dizer: eu desenvolvi um método de incorporação 

que aqui eu posso coisar, é só me concentrar, se ele tiver propício, e seu tiver com a 

bateria limpo, incorpora. O formato quando ele incorpora é diferente, ele tem a 

aparência do preto velho, do índio, da criança. A criança tira muita energia, porque ela 

pinota, ela é todo tempo pinotando, e a voz é diferente, o linguajar é diferente, os 

trejeito é diferente. Apesar de eu ter recebido logo no terceiro desenvolvimento, mas eu 

penei. Agente sai assim meio ... como eles não tem a pimenta do pensamento, o caboco 

parece que ele num fica concentrado direito na matéria da gente. Os menino diziam que 

eu saia assim batendo, era os cotovelos ficavam arranhados, os joelhos, quando eu 
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incorporava um índio, acho que o índio pensava que tava na aldeia dele, dava um 

pinote, caia, e cimento né? Eu era toda roxa. O preto velho já é todo jeitim. O  Exu que 

o povo mais condena dentro da Umbanda,  eu fiz muita obrigação, porque eu achava 

muito feio, não queria meus Exus, assim não, tudo troncho. Tem como mudar? Tem, é 

só  fazer obrigação. Então,  ramo pra cemitério, lá rezava, dormia em cima das 

catacumba; pa passar a noite, passava a noite, pronto, até ir. O Exu hoje é normal, como 

a gente. Mas, tem muita gente que ainda recebe aquele Exu todo incriquiado, com a 

boca torta, não, o meu né assim não, é bem  diferente. Já tem o boiadeiro, o boiadeiro 

vem com aquele linguajar.  Noutro dia, a menina tava falando assim: - se a pessoa é 

matuta, o guia por mais esclarecido que ele seja, ele vai falar matutado, porque ele tá 

incorporado numa matéria viva, ele num tá incorporado numa matéria morta, e o orixá, 

ele é uma energia, ele é uma força.  Aí diz: -  porque eu não acredito não, porque tem o 

Nego Gerson aqui, tem o Nego Gerson ali. O caboco é como o vento, o vento tá aqui, o 

vento num vai deixar de tá ali naquele portão, nem vai deixar de tá ali naquela esquina. 

Agora pra pessoa compreender isso.  

Eu não freqüento muito Centro. Eu sou muito convidada, as pessoa, assim, até 

o jeito é assim: - vixe, ali é a Margarida, eu era doida pra lhe conhecer, eu sempre ouvi 

falar de você. Eu pergunto: - De bem ou de mal? (risos). - De bem. Porque tem certas 

coisas em centro que eu num admito não. Eu disse: -  Eu gosto da minha, do meu 

catimbozim, todo mundo aqui vem, se sente bem, sem ter obrigação, todas as 

obrigações da minha mãe eu fiquei fazendo.  

Como o Centro é de Cosme e Damião, dia 27 de setembro, a gente dá bala, dá 

bombom, dá biscoito, dá o que tiver, agente faz arrecadamento. As pessoas que 

freqüentam eu digo: - tragam dois bolos, um saco de bombom,  traga dois bolos um 

saco de pirulito, traga dois bombons, uma garrafa de refrigerante, porque é uma 

promessa pra vinte e sete menino, mas vem menino, vem menino. Aí assim: é  a única 

festa que eu perdo a  vergonha de pedir, é o jeito eu pedir, aí eu vou nas pessoas que eu 

trabalho, as vezes eu peço o telefone, deixam, ai eu digo: - quando tiver mais próximo, 

quando for em setembro tem a festa dos meus menino, e você sabe! - não mãe, pode [...] 

se preocupe não, pode [...]  aí pronto, aí vem. É como se fosse uma festa de criança, 

boto a mesa com as lembrança, aí compra bastante balão verde e rosa. Enfeito o Centro 

todim, aí  enfeito ali, pronto, marco 4 horas, mas fica lotado de menino vei. Quem 

distribuía as bolsinhas era a minha mãe, esse ano passou a ser eu, pronto [...] aí ela vem, 

faz a fila, e eles entram por aqui (apontou para um canto da casa), porque menino é 
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senvergoim, tem menino que pega três, quatro bolsa. Quando pega a bolsa já vai tudo 

dentro, aí passa pega o refrigerante, por último é o picolé, que é lá  na calçada para irem 

embora. Só que começa três, três e meia já tem menino aqui, vai até seis e meia, porque 

quando tá terminando uns, os outro tão voltando dos colégio, aí vão entrando, aí pronto, 

quando termina que saem tudim, aí eu faço a festinha deles, que é  a hora da 

incorporação, porque eu não deixo na hora não, porque eles são muito danados, faz 

medo aos menino sabe? (risos)  E mela a cara dosotro de bolo, é aquela esculhambação, 

só fica os menino, os filho dos filhos de santo, os neto que moram por perto é que 

ficam. O que sobram, aí eu vou pras favela, e lá pro interior, porque agente já tem os 

canto determinado, pronto [...]  Se sobrar quinhentas bolsinhas, aí eu levo as quinhentas 

bolsinhas, aí agente chega, manda fazer a fila, do mesmo jeito, refrigerante, não fica 

nada, tudo vai, aí, ali agente reza, sim.  Um dia antes, dia 26, eu vou pra praia, agente 

deixa tudo que agente arrecadou, de tudo, agente deixa a bola, deixa a língua de sogra, 

apito, bombom, biscoito, xilito, bolo, refrigerante, aí leva as vela, leva perfume, deixa 

tudo na praia. Quando é no dia 12, que é o dia da criança, eu suspendo a minha, aí 

agente sai com um panelão de sopa, um ou dois, quando tem mais gente agregado que 

leva bolo e refrigerante, aí eu desço pra banda do interior, agente vai, faz a mesma 

coisa, distribui a sopa, as vezes tem presente, mas presente ne? Muito coisado, dá não, 

porque a coisa ta meia apertada,  mas quando tem agente leva. Bota o nome das menina 

e dos menino, aí pronto, entrega. Aí vem por cima, termina lá na praia do futuro, que é 

um Centro dum amigo da gente, que também brinca no maracatu. Aí,  lá também tem 

distribuição e agente dá, eu guardo a panela de sopa, e leva cem picolés, e bombom, 

essas coisa. Essa é a festa grande, que é do dono da casa.  

Outra festa grande é de preto velho. A de preto velho tem tudo que tinha na 

senzala, e na mesa de preto. Quem cozinha as comida sou eu. Passo a noite todinha. 

Quando é no sítio, eu vou um dia antes, agente passa o dia pra ajeitar, e a noite a gente 

cozinha, quando é nove horas da manhã, o ônibus sai daqui com os filhos de santo e as 

pessoas que vão pra festa. Lá, quando chega, essas comida já tem que tá tudo feita, tudo 

arriada, quando ele chega só faz se trocarem e começa o trabalho, vai de dez horas, dez 

e meia, até uma hora da tarde, quando termina, aí todo mundo se serve, se soca dentro 

do ônibus e vem embora. Aí,  também,  se faz o vatapá, o mucunza, o doce.  Agente faz  

o mucunza salgado, porque o mucunza salgado é que era a feijoada dos pretos velho, 

porque hoje em dia a feijoada da gente é  feijão preto né?  Já a deles é o mucunza 

salgado, que é a feijoada -   é o milho de mucunzá, feijão de corda ou mulatim;  aí pega 
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também: pé de porco, lingüiça, o bacon, é a carne de charque, e o tempero a gosto, 

bastante pimenta de cheiro. A pimenta é do reino, colorau, sal, aí cheiro verde, tomate, 

pimentão, cebola, essas coisa tudim. Isso tudo fica muito gostoso ne?  Fica muito 

gostoso. O mucunza vai, dependendo do [...] Eu faço mais de frango, porque nem é todo 

mundo que pode comer camarão ne? Porque é rimoso. Aí, tem o arroz doce que é o 

coisa, aí vem a paçoca, aí, a gente faz a farofa de cuzcuz, faz o arroz salgado que a 

gente chama de arroz carretero, faz o baião de dois, aí bota o milho, bota a batata doce, 

a macaxeira, o jerimum com carne muída dentro todo coisado. Esse é o banquete dos 

preto velho.  Aí,  também tem o nagô ne? Que é o café, que agente chama café, agente 

chama nagô né? Agente gosta de nagô, e tem o vim que é o sangue de cristo. Ali tudo é 

servido para os preto velho. Poucos preto velho tomam cachaça, as vezes a preta 

mandinga toma! O pai João da Costa é muito difícil, eles tomam mais vinho e o café, 

que é o nagô. Aí,  fuma a cachimba, e  osotro não, é charuto, eles chamam marupa ne? 

E, esses outro Goiabeiro toma a cachaça que eles chamam oiti ou então marafa, e assim 

vai. 

Já pra festa pra Yemanjá, pras oferendas, rosas brancas, aí eu compro.  São 

quinze jarros que a gente benze de rosas brancas,  aí leva a bebida, que é a champagne, 

é o vinho branco, a cerveja. Mas, pra Yemanja agente tem um barco e nesse barco vai as 

oferendas:  é o espelho, dente, é perfume, adereço, é também anel, brinco, colar, o que 

você quiser botar dentro, ela é muito vaidosa. 

 Já  pra Ogum, eu levo só a cerveja e as duas espadas dele, levo pra Cosme e 

Damião porque tem de levar as oferendas dos dono da casa, que é os bombons, e as 

maças, e  notra cesta agente leva uva, da verde e da roxa, maça e pêra, essas são as 

oferendas de Yemanjá. 

 Outra festa que eu faço grande, que eu faço, não que elas fazem (as filhas de 

santo), é a festa da Pomba-Gira, Cigana. Nessa festa, o ritual é mais pesado porque se a 

festa for no sábado, na sexta feira eu vou.  Aí, eu tenho de calçar a casa, o que é calçar a 

casa? É da comida do povo de rua, o que é a comida? É um galo, uma galinha, aí 

sangra, o que é que ele aproveita? Cabeça, as asa, os pés, e o sangue serve pra dá a 

vitória pra gente, e ali, cada parte daquele que ele tira tem um significado, aí se arreia, 

faz a farofa, a pipoca, aí tem a champagne, tem wisk, tem cigarro pra elas e o charuto 

pros Exus; pros cumpadi, rosa, muita rosa, aí tem de toda cor, rosa vermelha, branca, 

amarela. Sim, também tem as comidas de quem é de fora, as comidas sem ser deles, fora 

a parte, as menina as vezes que combina, aí elas fazem um jantar, alguma coisa desse 
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tipo, aí pronto, aí é o dia todim.  No sábado, começa, geralmente, as oito ou nove horas, 

e  termina duas, três horas da manhã. A noite, eu entro pra girar, que eu faço a matança 

dos bichos incorporada, aí vem o meu guia de costa que no caso é o seu Gerson, aí ele 

incorpora, aí, ali é um ritual que fica só o caboco, aí fica o tambozero, o rapaz das 

cabaças, a cambone e a auxiliar que no caso é a Diana, e a Ana.  

 A Ana é a cambone, e o axiliar é o casero que toma conta do sítio, porque ele 

também é feito, ele meche ne? Ele meche com Umbanda, aí ele dá uma ajuda, aí ali é só 

aquele guia que vai cortando o bicho, que vai cortando o bicho, vai montando, vai 

fazendo a farofa. Só que dependendo do tanto de bicho que quer matar, vai de uma hora 

e meia até duas, três horas de gira, só na feitura, da pra ajeitar, pra fazer pipoca, fazer 

farofa, aí as bisteca de porco, bisteca de gado. Essa alimentação é só dos cumpadi, as da 

gente é fora. Quando os de fora vão, aí eles já levam.  Já levam um arroz, leva um 

frango, dependendo do que elas fazem ne? Porque lá também é  assim:  as única comida 

que eu faço da festa é a de Preto Velho, porque como eu já to lá, e eu que tenho a 

ciência dela, as vezes eu peço pra levar um arroz doce, um mucunza doce, e a pasta 

salgada que é o grosso, aí eu prefiro fazer, porque eu tenho as medida certa, eu tenho o 

ponto, porque se passar queima, aí tudo tem. Tem que ter  aquela concentração ne? Aí 

agente vai cantando, puxando os ponto pros Preto Velho, pra eles dá aquela ciência na 

comida ne? Aí, essa comida é a  deles, e de quem vai né?  Porque quando eu termino de 

fazer, eu tenho toda a loça de baia, eu boto mucunza, eu boto  coisa, aí agente arreia 

tudim. 

Já osotro tem a casinha deles que é assim de taipa, aí agente bota a esteira e 

arreia no chão as panelas de barro, aí vai trabalhar, quando tá perto assim de terminar, 

uma meia hora, aí eles chamam as meninas, dá uma esquentada nas que for preciso,  aí 

quando termina aí senta, bota as panela entre as perna e vai servir. Aí, é assim: o copo 

uma cuia, o prato é de barro (risos), é pra comer com a mão, mas elas num se 

acostumam, as vezes usa a colher, mas o certo é pra ser com as mãos, porque no tempo 

dos escravos num tinha colher não ne? Mas, elas num querem sujar as mão (risos), e 

assim vai, isso tudo  é durante o dia. Eu já fiz três, eu fiz umas três ou foi quatro durante 

o dia, mas eu já vou passar pra noite,  porque eu não tinha o que fazer e fui cortar o pé 

de cajueiro que dava sombra, aí ficou um sol quente, e a cabana é grande, mas num é 

pra comportar sessenta, duzenta pessoa, aí num dar. 

 Essa cabana quando eu comecei foi com a minha mãe, depois de uns três ou 

quatro anos.  Fizemo só a cabana, antes era só uma coisinha mesmo, tipo esses tucupi da 
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praia, as carnaúba e as coisa de pau e palha. Então, com um tempo começou a estragar, 

aí eu pedi permissão pro caboco pra fazer de tijolo, só que ele não  deu, mas mesmo 

assim eu mandei fazer. Eu fiz, num deu um tempo e ela rachou, do alicerce até o teto, aí 

eu fiquei com medo de trabalhar, com  medo, porque   com a zuada do tambor a bicha  

podia desabar. Então, eu pedi permissão novamente pro Arranca Toco porque a cabana 

é dele, ele é um índio. Mas, mesmo assim, ela rachava. Então, eu ficava trabalhando 

debaixo de um pé de cajueiro. Aí, com muito chororo, choro vai, choro vem, agente 

convenceu ele, porque ele é muito assim: muito arisco né? É índio.  Ele é  muito 

desconfiado. Mas, acabou dando certo, mas foi muito dificultoso, porque pra gente 

arranjar uma pessoa pra fazer essa cabana, tinha que vir pegar agente aqui na praia do 

futuro. Então, cobrou uns absurdo, aí, com menos de um ano a lagarta comia as palha 

tudim, era um outro absurdo de dinheiro, aí, choro vai, choro vem, ele deu permissão, 

mas não era pra cimentar.  Aí, teve de derrubar a estrutura todinha, a primeira. Aí, vei o 

mestre de obra e disse: - não, só vai derrubando o alicerce, aí foi outro gasto, aí pronto, 

aí é essa que nos temos hoje. Aí deu certo porque ele tinha dado a permissão né? Aí 

pronto fez, ficou bem bonitinha, mas não pode acimentar. Então, lá no sítio  tem essa 

grande do Arranca Toco que foi a base de tudo, aí tem a casinha dos Preto Velho, tem a 

casinha dos mestre, tem a casa grande que  é a casa dos compadres, que é do povo de 

rua, tem a ocasinha que é de palha pequena que é da Tapuia, que é uma indiazinha, aí 

tem as pedrera que é no meio do tempo, e uma tronqueira que eu fiz  de caipó, é com o 

tronco do cajueiro que é justamente esse cajueiro que eu mandei cortar, e tem a 

trunquera de coral. Essa trunquera de coral  é afastada porque quando agente coloca 

água com açúcar as cobra coral  vem beber, aí agente tem medo. Eu num vou dizer que 

num tenho(risos), mas é impressionante, aí você faz caco, ele cruza lá o canto, e você 

bota, com pouco tempo você pode ir lá olhar, tem duas, três,  elas  tão lá. Eu num vou 

nem lá perto, e aqui e acolá agente encontra. Essa corrente aqui é a corrente de coral, 

pouca gente trabalha com ela, aí eu não posso, porque eu tenho cruzo de coral, quem 

tem cruzo de coral não pode matar cobra não, e as bicha corre atrás de mim, corre 

mesmo. 

 Aqui no Centro que também é minha casa agente tem os  tombo, o nome  né 

santuário não, é tombo. Aqui fica os santos, o povo do mar, os santo da casa que é 

Cosme e Damião, aí aqui tem o tombo de Oxossi, o tombo de mar que são os 

marinheiros, princesas ne? O tompo dos Preto Velho, aí tem a Mãe Maria, a Preta 

Mandinga. E esse sapim (mostrou um sapo de madeira que estava em cima de uma 
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mesa) é um meninozim, ele é encantado no sapo, é o Manezim. Aqui é o  tombo do seu 

Zé que é o mentor da casa, é o que dar carão,  é o que passa as obrigações. Ele é um 

juremero. Eu sou afirmada com ele na jurema, mas tem uns que é afirmado na linha da 

alma, e ele não é Preto Velho, ele é malandro, é boêmio que diga,  mas é um guia muito 

bom, que tem uma espiritualidade muito assim, muito elevada. Ele é dotor, ele é 

advogado, é o médico dos pobre, das pessoa, dos oprimido, aí dependendo do seu 

pensamento, ele vem lhe ajuda, quando pega assim algum trabalho pra pessoa, pra 

emprego, pra resolver alguma dificuldade, ou então assim: qualquer coisa que a pessoa 

ta passando, assim, por exemplo: se foi preso, se a pessoa ta lhe acusando de uma coisa 

que você num fez, que você num seje, aí eu chamo, agente faz umas preces, ele ajuda, 

se você for, como é que se diz, se você num tiver culpa no cartório, num instante ele 

distrincha, aí tem o Xango pra justiça, se for problema de justiça faz uma gira com ele.  

O nome do meu centro é São Cosme e São Damião é porque minha mãe já 

trabalhava com eles, ela já era desenvolvida, já trabalhava, mesmo ninguém da minha 

família gostando. O meu tio não gostava, o meu pai detestava, é tanto que eles se 

separaram por causa disso.  Ele mandou escolher, ou ele ou os guia, e ela dizia assim:-  

eu não deixo meus guia por nada. Aí aconteceu deles se separarem, mas também não foi 

só por isso, ele bebia muito, quebrava as estatueta, era aquelas coisa. Eu sei que eu tinha 

uns quatro pra cinco anos  quando se separaram.  Ele vei aparecer por aqui quando eu já 

tinha 43 anos. Quando ele voltou, ela já tava assim ne?  Coisada e tudo. Ele ainda  

morou com agente um ano, mas num deu certo, porque ele gostava muito de gritar, 

mandar. Aí eu disse: - mãe, isso não vai dar certo, agente se criou só eu e a senhora, a 

Socorro e a Maraninha, que uma filha da casa, e a Ana, não dá certo o pai aqui não. 

A Maraninha tem 12 anos e brinca no maracatu. Só sei que um dia até eu vinha 

do maracatu com a zureia quente, eu já tinha falado num sei quantas vez, porque o 

banheiro era pra ele usar o  lá de fora,  e ele só usava  o daqui de dentro, aí eu peguei 

uma briga feia com ele,  aí ele pegou e  foi embora, eu achei foi bom! 

O nome do Centro é São  Cosme e Damião também, porque a minha mãe fez 

uma promessa, que na época, quando meu avô faleceu, aí tinha a aposentadoria, aí ela 

disse se caso ela, como é que se diz, se ela ficasse recebendo essa aposentadoria, ela 

ficaria criando um meninozim, e faria uma homenagem todos os anos para as crianças, e 

ela fazia essa festa. Essa manifestação de Cosme e Damião já tem  45 anos, eu acho. Eu 

já to com 30, olha aí, oitenta e trarará já, aí pronto. 
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 Como os  santos dela era  os meninozim, e quando ela foi registrar, a mulher 

disse assim:-  Maria porque é que tu num bota ...  eu to até mentindo. Foi assim: ela já 

girava no Cosme e Damião e já tinha admiração por ele, quando ela foi registrar, ela ia 

registrar no nome do seu Gerson, aí foi que a mulher disse assim: -  Maria porque é que 

tu num bota Cosme e Damião, porque já tem tanto Centro de Negro Gerson em 

Fortaleza, aí ela disse: - num é menina, e eu fiz até uma promessa com Cosme e 

Damião, que se eu vencesse, eu dava os doce pra festa dele, e criava o menino. - Pois 

taí! Pra ficar mais bem feita a tua promessa, tu registra teu Centro com o nome de 

Cosme e Damião.  Aí ela registrou, é tanto que só tinha esse, na época né? Eu num sei 

agora, até um tempo desse só tinha 3 Centro registrado com o nome de Cosme e 

Damião, o restante é só Nego Gerson, Mãe Maria, Zé Pilintra.  

Depois que a minha mãe morreu, eu assumi o Centro. E, eu não faço o meu 

Centro de comercio, mas pra tudo que você vai fazer, você tem que ter o dinheiro no 

meio, porque se você não tiver, não dá né? Se você for fazer uma gira, pra se fazer uma 

gira, agente gasta na faixa de cem reais. Eu não tenho, eu não vou tirar sempre que 

precisa. Então, tem os clientes  que tira.  Eu procuro fazer da melhor maneira possível 

pra não ficar pesado pra ninguém. Por que tem bar né? Tem um que toma wisque, tem 

um que toma cerveja, tem os menino que são de menor e tem que tomar refrigerante. Eu 

pago quinze reais pela batida, o tambor, e se for dois já é trinta. Aí  tem  uma cliente que 

é mais assim coisadinha, que é  a santinha, que já veio dar ajuda pra nossa casa, coisa de 

vela e tudo, quando tem festa agente pede o que é mais fácil, porque marido dela é 

agricultor – Ela diz:  mãe o que é que eu trago?  Eu digo: -  traga um coco, traga umas 

folhas verdes pra gente enfeitar o Centro, traga macaxeira, traga batata, porque ela não 

vai tirar o dinheiro. Ela tem o mais fácil acesso,  mas as outras que moram por aqui e 

tem dinheiro, não!  Já quando não dão dinheiro, traz a bebida, traz o cigarro.  Porque é 

assim: toda terça feira tem a gira, é a primeira segunda feira do mês, aí quem não 

colabora com isso, trás um real, dois reais, cinqüenta centavos. E também tem os 

trabalhos particulares, porque a baia é pra todo mundo, pode trazer, pode não trazer, 

você é recebido do mesmo jeito, já  os particulares são pras pessoas que não querem se 

misturar. Ai agente cobra uma taxa de 60 reais, dependendo daquele trabalho. 

Eu não trabalho pra amarração,(conquistar amores) eu já fiz muito, perde muito 

tempo, ficava assim meia chateada, porque as pessoas são avisadas, quando você quer 

uma coisa, você se apaixona, ou pensa que está apaixonado, fica cego, surdo! E o  

caboco chega e diz assim – olhe meu pai, eu vim aqui pro senhor amarrar fulano de tal. 
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Eu digo: -  minha fia, pelo amor de Deus, é melhor só do que mal acompanhado, essa 

pessoa não é pra você, você vai sofrer. Aí a pessoa diz: - não meu pai, mas eu quero é 

ele. Então a pessoa  faz, mas não ta enganado, faz porque quer, então é isso. Eu fico 

chateada porque a pessoa fica insistindo.  Se conversar comigo eu digo: -  eu não faço e 

acabou, mas se for primeiro falar com o caboco.   O caboco, - você quer é assim, quer?  

- Quero.  Então pronto, aí quando termina e o caboco descampa, ai pede pra eu fazer, o 

caboco disse, tá dito. Aí eu tenho que fazer, porque o caboco mandou, mas eu já fiz 

muito, e  também é assim: eu faço a primeira, aí eu digo: -  Olhe, você tá avisado, vou 

fazer a primeira e a segunda, se o caboco se aproximar ...O   resto é com você, não 

venha mais tirar meu sossego, e o pior é que dá certo, eu acho que a fé é tão grande, a fé 

é tão grande que coisa, mas dá um determinado tempo, depois não dá mais, porque tudo 

que você faz por livre e espontânea vontade já tem os conflito, quanto mais a custa do 

catimbó, eu digo é muito.  

Tem umas aqui, bem novinha, vem e diz: -  mãe Margarida, eu venho aqui por 

que fulano disse que a senhora é tiro e queda.  Eu disse: - eu não sou nem baladeira 

(risos), Aí eu pergunto?- que foi  menina?  - não que eu tenho meu namorado, porque 

me deixou, e tal. Eu digo: - mulher vá rezar pelo amor de Deus! Aí chora,  se 

estrebucha, mas se vir na baia e falar diretamente com o caboco. O caboco não quer 

nem saber não, porque ele diz como é, a pessoa vai, e faz porque quer. Mas, o meu forte 

mesmo é pra levantes, pra proteção, pra concurso, pra emprego, pra cura, porque quem 

cura é eles, eu empresto só, eu digo eu sou só um aparelho, só a matéria, entrego, o que 

dar pra fazer dá, e o que não dá. 

 Já passei muita provação, já tive resolvendo a boca dentro do rio. Eu fui 

trabalhar com um legista que me deu o maior trabalho. Um colega disse pra ele que eu 

fazia curas, aí ele veio aqui. Ligou pra mim, eu disse:  -  Pode vim.  Aí chegou três 

horas da tarde, aí  fez a consulta com o guia, e quando terminou, disse: - olhe, se minha 

mãe não ficar boa, eu venho aqui e lhe mato. Aí eu disse: -  vala minha nossa senhora. 

Eu disse pra ele o que o guia tinha me dito. O guia disse que ela tava com uma doença 

muito coisada, e num dava chance pra ela não, e a comprovação dos exames que vinha 

de umas terras distantes. Ele disse – é mermo, os exame da mamãe tá em São Paulo, tá 

só esperando. Eu disse: - pois é, o guia não mentiu, não autorizou. Você devia era 

levantar suas mãos para o céu que num estágio desse toda ajuda é válida. Aí ele  disse: - 

se a senhora precisar de uma orelha, se precisar de um braço, se precisar das canela, eu 

tenho como arranjar, porque trabalho lá no IML. Eu tenho uma faculdade na Itália, eu 
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posso tirar qualquer coisa. Menina eu fiquei com aquela coisa ruim  na minha cabeça. 

Aí assim mermo ...  O guia passou um negócio pra ela não sentir tanta dor ... e tudo. Aí 

foi embora, com três dias lá vem ele com as coisa, e trouxe a vea, a pobi. A mulher era 

transparente, não tinha um pingo de sangue. Aí ele me chamou assim, aí disse:  – o dona 

Margarida me perdoe, eu tava muito nervoso naquele dia e tudo, foi como os guia disse 

mermo, a mamãe não tem mais jeito não, já tá generalizado tudo. Eu disse: graças a 

Deus. Aí, eu disse ainda bem: porque ele veio mais dócil, e reconheceu. Eu disse: - 

rapaz né assim não, vai ver  as vezes Deus bota as aprovações pra gente passar, pra ver. 

Deus só dá uma cruz pra gente carregar quando ele vê que agente agüenta. Aí, ele disse: 

- eu gostei muito, eu vou voltar de novo. Depois disso,  eu fiquei com aquela coisa, 

porque eu descarreguei, aí eu pensei que aquilo poderia ter acontecido com qualquer 

outra pessoa, no estado que ela  tava né? Ela não durou muito não. Depois, veio só a 

notícia que ela tinha falecido, mas tem muitos, muitos que dá pra levar, como teve um 

agora.  É que eu não sei, eu trabalho com as pessoas não procuro saber o nome sabe? 

Essa senhora é até irmã de uma médica. Ela é ali daquele hospital de criança, que tem 

aqui no Vila União, ela é médica de lá. Só que eu trabalhei pra irmã dela.  Aé,  ela veio 

por intermédio de uma conhecida minha. Aí, eu disse assim: -olhe eu vou atender, mas 

eu acho que  num tem jeito não! Mas ela disse assim:- não mãezinha, ela tem muita fé, 

mas o médico já disse que ela tá com dois tumor no estômago. Eu disse: - vixe Maria 

então vamos ver o que vai dar. Aí, ela veio, eu fiz três giras de cura.  Ela fez a cirurgia, 

foi tudo bem, graças a Deus, só que um era maligno, e o outro era benigno, aí ela tá 

fazendo a quimioterapia, tá se afeitando. Ela disse que quando tiver bem aprumada, aí 

ela vem aqui, agradecer. Eu disse agradeça a Deus, rezando por mim é o que vale.  

Teve também  o do senhor daquele pai do rapaz que mora aqui com meu irmão, 

de uma hora pra outra teve que fazer uma cirurgia. Os médico disse que era cancer, aí 

vamu apelar pros caboco, pros espírito, num sei que, ascende vela, e também tem muita 

fé, aí  pronto. Fez exame, fez a biopsia, graças a Deus deu tudo bem.  Até a velinha dele 

tá até se acabando. Agora eu disse: -  eu só posso fechar a vida do seu pai, se você tiver 

fé. Tudo é a fé.  Eu graças a Deus.  Até eu sei que tem Centro que faz suas mandingas, 

suas bruxarias, meu dom foi pra tirar e desmanchar, tá bom demais, mas agente tem as 

perseguições. 

 Uma senhora uma vez também chegou aqui em casa, no tempo que aqui em 

casa era bem baixinha, gente alta tinha de se abaixar pa entrar.  Bem baixinha de taipa, 

as janela bem pequenininha só cabia a cara da gente. Eu já trabalhava essa época, só que 
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eu não trabalhava aqui direto não. O centro era da minha mãe de santo, aqui ou aculá 

era que eu trabalhava, mas quando a gente começa a trabalhar e faz algumas coisa, a 

propaganda melhor é a de boca ne? Se for boa, mas também se for ruim! Aí, um dia eu 

fiquei, não tinha a casa da minha tia, nem a casa do meu tio, e  ainda não existia a 

cabana lá atrás não, era só o quintaozão, e um pé de azeitona e eu danada jogando bila, ( 

reproduz com a boca o som das bilas ao baterem uma na outra, bate na mesa 

representando alguém bater a porta) Aí eu escutei uma voz: - Margarida. Aí  eu: -  que 

é, - tem uma mulher lá fora querendo te chamar. Aí,  eu: -  ô meu Deus do céu é pra 

bater macumba, vai acabar meu jogo. Aí, lá vem eu, cheguei, eu diga. Eu era dessa 

finura, os braço fino, o cabelo dessa altura.  Aí, ela disse: -  eu queria falar com a dona 

Margarida! Aí, eu disse: -  você tá falando com ela. - Eu pensava que fosse uma velha 

bem gordona (risos). Aí, eu:  - sou não, sou eu.  Aí, ela – é você, tá dizendo que é você. 

Eu disse: diga. – É um trabalho. Mandei ela entrar, ela sentou, era ela e outro, tava 

cheia, o dedo cheio de anel, até aqui de ouro (apontou para o pescoço), um bocado de 

cordão, aquelas veiona. Eu diga! -  Quanto é que você quer pra matar a rapariga do meu 

marido? Eu disse: -  O que minha senhora. – Eu mando derrubar essa sua casa, faço de 

dois andar, diga logo. Eu disse: -  Eu quero minha alma pra dar a deus, quero minha 

alma pra dar ao cão não. Quero nada da senhora não, e saia da minha porta. Menina, 

essa mulher saiu daqui feito uma cobra. Esse bequim (apontou para a lateral da casa) era 

chei de planta e também era areia. Ela disse: - esse pessoal, a casa é caindo, é morrendo 

de fome, agente quer fazer uma casa de dois andares (risos), e num quer, enjeitando meu 

dinheiro, você pensa o que? Eu vala minha nossa senhora. Se fosse em qualquer outra 

casa, mas menino, tinha comido o dinheiro dela todim. 

 Eu pensei: vala minha nossa senhora, e são por essas e outras. Tem gente que é 

enganado na Umbanda, porque vai atrás de fazer mal aos outros, e nem todo mundo 

num merece não, e nem todo mundo tem o direito de tirar a vida dos outros não. Todo 

umbandista que eu vi que trabalhava pra fazer passagi dosotro se acabarum cedo, e 

numa situação muito horrive, aquele Luis de Xango não sei se você já ouviu falar, 

aquele Manuel de Exu, era um também que só vivia pela televisão. A casa do homi é 

um bucado de cão desenhado, com um garfo, a língua de fora, os zoi de bila. E a pessoa 

vem aqui em casa dizer – eu dou todo dinheiro, se quer que morra quando? Hoje? Ou 

amanha? Tá vendo? Só quem tem o direito de tirar a vida dosotro é Deus, mas, por esses 

osotro paga, se um faz o mal, todo mundo pensa que quem trabalha na Umbanda faz o 

mal. Umbanda é bonita. Umbanda, paz, amor e união. Umbanda as três pessoa da 
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santidade: pai, filho, espírito. A Umbanda é bonita pra quem cutiva, pra quem trabalha 

dentro daquele padrão. E outra coisa, eu vim cobrar o trabalho depois que a Diana veio 

pra cá porque por mim eu num cobro não, se for por mim até o material eu boto. Ela 

disse: - mãe a senhora tem que comprar fumo, tem que comprar cachaça, tem que 

comprar vela.  Porque vela você ascendeu quando ela se acaba você não pode derreter 

ela de novo pra fazer outra não. Tem a água, tem a luz, quer dizer: estorando eu vou 

botar uns vinte médium.  

Toda terça feira é banho, eles vão pra debaixo do chuveiro, eles num querem 

saber se vai gastar um litro de água ou se vai gastar oito não, quer dizer:  vamu botar 

oito, que seje oito, oito litro, pra vinte pessoa, complicado né? Ai, lá vem a água, ô, lá 

vem, depois a luz, o ponto ta girando, as luze tão tudo acesa. Vá soprar vela, eu não 

posso dexar soprar lá, é a casa de Exu. O pior que a casa de Exu, tem que fazer farofa, 

tem que fazer pipoca, tem que matar um bicho, mermo que não tenha um bicho, tem que 

ter uma bisteca, tem que ter .... aí fica, são sete dias, mas as vez que eu não agüento 

muito, porque fica rente com o quarto da Socorrinha, fica a catinga, se eu não quero a 

catinga pra mim, eu não vou querer pra elas. Não pode faltar oferenda, mermo que não 

tenha um bicho, porque o bicho é por mês, a bisteca de quinze em quinze dias, e 

estorando não pode faltar, nem que seja uma farofa e a pipoca. E a bebida? O charuto, 

tem de ter, aí as vez uma guia que o caboco passa, pronto. 

Teve uma obrigação agora, no sábado passado, na pedreira. Se gastou dinheiro. 

Eu me soquei dentro do carro, e fui, e quem não tem? Era do pai mudim, eu disse assim: 

- já que vocês querem fazer obrigação, aproveitem e vão com ele. Quer dizer:  aqui 

como já é mais organizado, tinha a parte dos transporte. O cara cobrou cento e oitenta 

reais pra levar. Um queria por  duzentos e cinquenta, depois de muito chorar o cara 

deixou por cento e oitenta. Ele juntou lá a  parte dele, a gente juntou a parte minha, eu 

não ia nem daqui por que agente tinha ido fazer um trabalho no sítio, eu ia de lá, ia só 

me encontrar com ele, quando o menino ligou, não, não vai dar certo não. Porque não 

tinha dinheiro, por que tudo que você vai fazer é com dinheiro. Vai fazer uma roupa, 

uma calça. Eu não costumo estipular, mas dos trabalho particular, eles pagam, porque só 

vem se pagar. Eu só abro a mesa se trouxer o dinheiro, porque eu já tenho minha 

obrigação, ou então venha na terça feira que é atendido do mesmo jeito. Só que não é 

demorado a consulta, porque se tiver cinqüenta pessoa e o guia passar dez minuto com 

você já vai desfalcar, porque são sete meia, oiti meia, nove meia, são duas horas e meia 

de trabalho, olha aí, pra fazer consulta ia ficar muito insosso. 
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 Pras baias, vem poca gente. Tem baia que dá trinta pessoa, tem baia que dá 

vinte e cinco, e tem baia que é só agente mermo, vai umas 3 a 4 pessoa. É  só o pessoal, 

é uma corrente com os filhos de santo, e as vezes outra corrente, e ainda as vez fica 

gente do lado de fora, porque não tem espaço pra ficar, aí fica só o cantinho do caboco 

dançar, cantar, estrebuchar; que  tem o tambor, tem os dois minino que bate o tambor, 

que é esse aí (aponta para um jovem que está próximo a gente) , e tem o outro. Aí, tem o 

que toca cabaça, tem o outro que toca triângulo, aí, as vez,  tem um que ainda vem e 

pega as cabaça, aí fica uma fila dos homi de um lado, e das mulheres de outro. Nesses 

dias  eu perco quase um quilo por baia, só de transpirar, a quintura. É quente, é quente, é 

quente. Daí você tira! É setecentas gramas, oitocentas grama. Gira de Exu, vai, é: são 

duas garrafas de wisque, na faixa de 10 a 15 cerveja, uma garrafa de cachaça, tem pra 

60 cigarro, uma matéria, (sussurra umas palavras incompreensíveis), tu tá boa? O 

caboco, o caboco bebeu, num fui eu, é diferente, fica o bafo, porque é uma matéria, 

também se eu num ficasse nem com bafo, sou nem mágica; mas é muita bebida pra duas 

hora e meia, e muito cigarro. Termina, aí os pessoal vai embora agente vai ajeitar as 

coisa, vou dormir doze e meia, uma hora da manhã, quando dá quati meia, cinco hora eu 

já to acordada.  

Eu passei muito tempo tomando conta da minha mãe, fiquei no costume,  eu 

não tem quem faça eu dormir. Se eu farriar e chegar na hora que eu me acordo eu nem 

durmo mais, só faço me deitar e ficar ali. Agora tem gente assim: que trabalha, bebe, 

acorda embreagado, é por isso que eu não gosto de jogar meu Centro prosotros, que eu 

já vi muito dessas marmota. Caboco piscando o olho pra fulano, acochando a mão, eles 

se aproveitam. Teve uma senhora aqui, que eu fiquei abismada, ela disse: - eu vim aqui 

porque me deram muita boa informação de você, do seu terreiro, da sua casa, do seu 

sítio, antes deu vim aqui eu fiz mil perguntas a seu respeito. Eu disse: porque? – não 

porque eu freqüentei uma casa, eu precisei duma ajuda, o pai de santo se aproveitou da 

minha boa fé, tava molegando meus peito, quando eu notei, eu dei-lhe uma mãozada no 

pé do ouvido dele. Por isso que o povo fala, mas que marmota, tem muita marmota. 

Aqui vem muita gente pra trabalhar, todo mundo trabalha, gosta da casa. Aí, eu 

digo:- fiquem de olho, porque tem gente que corta dito, - é mermo. Eu disse: -  é. Tem 

gente que se aproveita. As vez, você tem admiração por uma guia, pode ser em qualquer 

cabeça for aquele guia ta girando. Olha o seu Zé que é muito galanteador, chega e 

coloca aquele chapéu de panamá dele, e é de paletó, bota a gravata, as mulher fica tudo 

apaixonada por ele. Quer dizer: vai num canto tem um pai de santo senvergoim, se faz 
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que tá com ele, as menina vão ter a merma admiração e ele vai querer se aproveitar, 

quer dizer o caboco ele gira, ele tem o comportamento parecido com o do ser humano, 

mas num tem senvergoisse não. 

 E outra coisa que tem muita gente que se aproveita, quando a pessoa pra baia, 

eu mostro muito exemplo, a Diana aqui cambone, que chega gente aqui,  -aí porque meu 

marido me deixou, porque foi embora, porque disse que não quer mais me ver, num sei 

o que, tudo que eu tiver eu dou. Eu disse: - olhe, minha senhora tenha pasciência, não é 

assim que se coisa, - eu vim aqui, mas eu não tenho dinheiro pra comprar nem uma 

vela. Eu disse assim: - a senhora tem fé? Pois tenha paciência, hoje é terça feira, pois me 

dê logo o  nome dele, o seu, o endereço que eu vou fazer minhas preces, resmungou, eu 

disse:- deixe o nome homi, o endereço que eu vou levar. Quando saiu, eu disse: -  tá 

vendo Diana, sabe porquê que chega aqui, é por que já tem gastado nosotros canto o que 

tem, o que não tem, porque chega desesperada, e a pessoa que trabalha num quer saber 

se você tem, se você tá chorando, se você num tá chorando, quer saber se você tem pra 

gastar, primeira coisa que tem. E, diz:  - me dê tanto que eu lhe volto em três dia. A 

pessoa desesperada dá o que tem, o que num tem, num dá não? Aí, passa três dia, passa 

uma semana, vai lhe enrolando, vai lhe enrolando, pedindo material e você levando, 

tudo que pede a pessoa dá na ilusão da pessoa voltar, quando vê que você num tem mais 

nada, aí não, to vendo aqui que não dá mais certo não, ele não volta não. Não volta 

porque? Porque você não tem mais pra gastar, e eu não preciso disso não.  

Você chega aqui, você paga o guia, é seu marido mermo? Se num fosse, se for 

pra tirar marido dosotro, eu num tiro não. Eu num gosto nem de fazer esse tipo de 

trabalho. E quando é pra tirar marido dosotro, pior ainda. Eu ainda faço quando é 

marido e mulher, porque se tem um lá, o canto dele  é dentro de lá, não é puxar pra onde 

quer. Aí, a pessoa: - eita mãe Margarida. Eu disse: -  é, mais é asssim. Ela custa. Você 

lutar com a natureza humana é muito difícil.  

Eu posso abrir agora a gira, ele tá pensando agora em você, mas daqui a 15 

minutos, ele não tá mais. Aí, o caboco vem aqui disse: - olha ele tá pensando em você, 

tá até pensando em voltar, ta pensando em lhe procurar. Mas,  com vinte minuto ele não 

tá mais, você fica esperando, aí tá é mentindo, num sei o quê. Você mermo que vem em 

busca, tá com a maior fé aqui, fé não é a vontade, porque mistura a fé com a vontade 

dele voltar, e ter ele do seu lado. Você passou daquele portão, seu pensamento vai lá pra 

baixa da égua, e eu que quer que me lasque aqui, ficando vibrando. Tem que saber onde 

é que mora as andorinha,-  não, as vez a mãe é bruta. Eu tenho um caboco que ele é, ele 
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é, ele é muito assim: alguma coisa que eu não consegui dominar, é o Nego Chico. Fiz 

um trabalho agora pra uma senhora, uma mulher, até pro mestrado dela também, ela 

pensava que num ia dá certo, mas a fé dela foi tão grande que deu. 

 

5.4 Diana “filha de santo” do Centro de Umbanda da  mãe Margarida 

 

O meu nome é Diana da Silva Maciel, eu nasci em 1972, em Fortaleza. Eu 

moro aqui no Centro desde que eu nasci com minha mãe que é loca pelo maracatu 

também.  Eu trabalho com vendas, sou autônoma, eu sempre trabalhei com vendas, eu 

vendo confecção, eu tenho o segundo grau completo. Antes eu trabalhava em livraria, 

vendia livros. Mas eu saí porque eles tavam dando preferência só as novatas, porque 

pagavam menos, aí pra quem era experiente, mandou embora. Eu trabalhei um ano e 

quatro meses.  

O meu filho também pratica o maracatu desde que tinha três anos  no vozes da 

África e no Nação Fortaleza. Eu conheci o maracatu através de minha mãe Margarida. E 

eu iniciei em 2002, foi quando eu saí na ala da Umbanda, e  até hoje eu só saio na ala da 

Umbanda. Porque eu acho  muito bom, muito bom mesmo.  Adoro  quando chega a 

hora do desfile, pra mim  é a coisa melhor que tem. Nesse dia,  agente reza pra chegar o 

outro ano que é pra poder sair, é muito bom, é uma coisa que agente se veste, e vamu 

pra avenida com toda a garra.  

Eu sempre só saí no Vozes da África, e sempre só vou sair no Vozes da África. 

Eu sou apaixonada pelo Vozes da África. Eu conheço o Nação Fortaleza, o presidente 

sempre vai na casa da minha mãe, já me convidou, mas eu, com todo respeito aos outros 

maracatus, mas a minha paixão é o Vozes da África, eu num sei as outras pessoas, mas 

pra eu sair em outro maracatu, eu to desrespeitando o Vozes da África, já saí em Escola 

e em Bloco também, mas pra mim maracatu tem que respeitar aquele que eu tô.  

Eu sou católica e umbandista, católica desde que eu nasci, agora umbandista eu 

tô com seis anos, eu sou filha de santo. Eu sou filha de santo da Mãe Margarida. A 

Umbanda pra mim significa muito, é a minha religião, mas também sou católica, eu 

tenho médio unidade desde pequena, já vem da minha mãe, dos meus avós, a minha avó 

era desenvolvente também, trabalhava junto com a mãe da mãe Margarida,  a  minha 

bisavó já era também da umbanda.  Mas, lá  em casa a maioria não gosta, eu tenho uma 

tia que era de cair no chão.  
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Eu sabia que era médium desde pequena. Uma mãe de santo conta uma história 

que desde pequena que ela me viu, ela disse pra minha mãe: - olha Ariana, essa menina 

é filha da Maria Padilha, e essa menina é da Jurema, tanto é que o meu apelido, que eu 

não gosto muito, é Jurema (risos), só que na época, eu era nova demais, e gostava de 

funk, essa coisa, eu não ligava pra essa parte, sentia minhas dores de cabeça, minhas 

coisa, tinha medo.  Tem uns terreiro ali que quando eu chegava na calçada dava aquele 

calafrio, eu saía correndo. Era uma coisa muito assim.... 

Eu conheci a Mãe Margarida através da minha mãe, foi pela ocasião que estava 

acontecendo comigo, aí minha mãe mandou eu vim procurar a mãe Margarida, pra eu 

pedi ajuda, aí eu vim, e até hoje estou aqui. Passei a freqüentar, pra ela fazer minha 

ajuda, e fiquei freqüentando quatro meses, todas as terças, sem perder uma terça feira, 

nem uma segunda, aí o caboco olhou pra mim e disse: - tá bom de vestir farda; aí, eu 

disse: - na hora.  

Aí, quando foi no dia 26 de maio de 2002, eu vesti a minha primeira farda.  A 

partir da hora que a gente entra e veste a farda, e bota a nossa guia, e que ascende a 

nossa vela de anjo de guarda, é só concentração, fazer nossos pedidos, nossas orações, e 

quando é dia de desenvolvimento, que agente tem um dia específico só pra 

desenvolvimento, não vem as pessoas de fora, é toda uma concentração, pedir força. 

Pedir pra que as nossa baiada seja tranqüila, porque tem muita baiada que agente tomba, 

e bate a cabeça na parede, essa coisa. Então é preciso ter  duas, três pessoas  que  fiquem 

segurando agente.  

Quando é dia de desenvolvimento, baia normal, é pedido de  abertura, de  

proteção, é dia que  eu não recebo caboco, eu sou só desenvolvente. É assim: já veio a 

sombra né, e  a minha preta já fez a limpeza em mim mesmo, eu com minha preta, mas 

não solta flutuação. Eu sei quem é minha preta, eu sei quem é minha moça de encruza. 

Geralmente, é a mãe de santo, ou o caboco, e é ele que  faz aquela chamada de doutrinas 

pra ver quem é o guia de frente. A minha moça, que é a  Maria Padilha, eu sei desde 

pequena, e a minha Preta velha foi na primeira afirmação que eu fiz.  

Eu a acho a Umbanda tão bonita, tão diferente do que eu ouvia falar antes deu 

entrar, do que as pessoas hoje em dia falam, o que não é né? Existe isso, existe a 

Umbanda pra fazer o mal, mas graças a Deus agente aqui nunca faz mal a ninguém, 

agente aqui só procura fazer o bem. É tanto que nossa casa é de Cosme e Damião. E a 

Umbanda é uma religião respeitada, é o povo que num sabe respeitar, mas pra quem é 

dela mesmo, tem a Umbanda no Coração, Umbanda é a bandeira da paz.  
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Agora tem pessoas que trabalham pro mau, e  são as  as próprias pessoas da 

Umbanda, eu falo mesmo, tenho medo não. Essas pessoas ruins da Umbanda  é que 

fazem a Umbanda ser falada, porque tem muitos pais de santo por aí que num se dar o 

respeito, que faz isso e aquilo outro pra tal falando, mas eu respeito todo Centro.  

O seu Zé que é o mentor da nossa casa de santo, ele não deixa agente ir pra 

outro Centro, a num ser que a Mãe de Santo vá. A mãe de santo na frente e os filhos 

atrás. A minha mãe tem  aqui muitos filhos. Aqui nós já somos da terceira geração de 

filho de santo que ela tem. Ela já teve aqui até idoso, gente mais madura sabe?  E essa é 

a terceira geração. Aqui no Centro,  no total freqüentando mesmo direto nós somos 22. 

Tem mais mulheres do que homem. Ela tem apenas cinco filhos de santo, o resto tudo é 

mulher. 

 Eu to aqui direto. Quando a mãe dela adoeceu, eu passei a cuidar da mãe dela. 

Isso tá com um ano,  tá com um ano que ela faleceu, e continuei, porque ela também é 

doente, tem pressão alta, e eu num to trabalhando, cuido da minha casa, chego aqui 

nove horas, cuido de tudo. Aqui o pessoal me chama de gerente. Eu que ajeito tudo, 

quando  é festa eu que organizo.  

Aqui no centro, também, tem a cambone da casa, mas ela passa o dia 

trabalhando, então eu faço tudo e repasso tudo pra ela. Ela já tem 28 que tá aqui, e ela é 

cambone da casa a 28 anos.  

 O meu filho Lucas  participa também da macumba, e ele adora. Aconteceu um 

dia de  nos estávamos numa brincadeira lá no Centro, aí minha mãe passou, aí o caboco 

incorporou ela, e mandou chamar ele, - chama esse menino aqui, que eu quero fazer um 

trabalho nele. 

 O Lucas começou a andar aqui com um ano e oito meses. Aí dizia: -mãe eu 

quero entrar pra matumba, matumba. Hoje o Lucas veste farda, tem um guia. Ele  com 

três anos já vestia farda. A mareninha, outra filha da casa,  com três meses já vestia 

farda, ela tem treze, mora aqui também.  Ela é filha de uma filha de santo da mamãe que 

veio conhecer a casa e ficou morando, ela já tem uns 23 anos morando aqui, a Socorro, 

a filha dela nasceu e se criou aqui. 

Tem o  Leonardo que também é meu filho, já tem três anos de casa, e ele toca 

tambor.  O tambozero na maioria das vezes é médium, mas ele não pode desenvolver. 

Ele  é louco por esses tambor dele. Primeiramente,  ele veio como aprendiz e  tocava 

junto com o outro tambozero oficial, aí depois que  o tambozero saiu, ele assumiu,  e 

agora ele toca a gira todinha sozim. Ele veste farda no tambor. 
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 Eu conheço outros Centros. Eu conheci o da Mãe Iolanda que agente foi uma 

festa com a mãe Margarida, agente já foi num Centro do pai André, do Pai Junho e o 

Centro do Pai Cesar.  Agente só vai pra outros locais com a Mãe. 

 Pro pessoal a macumba só existe pra fazer o mal, algumas pessoas acreditam 

que  só  existe macumbeiros que fazem né? Isso agente não vai dizer que num existe, 

porque aí agente vai tá mentindo, existe. 

As vezes eu estou num canto, aí  eu escuto, -  lá vai fulano, vai entrar naquele 

terreiro de macumba, vai já fazer o mal ou a vizinha, ou não sei a quem. Aí também tem 

outro que diz: - eu to sentindo tão ruim, foi bem aquela que foi fazer macumba pra mim. 

Tudo  isso eu escuto desde menina.  Eu acho assim: aquela pessoa entra ali e diz: -  ô 

fulano eu te dou isso e aquilo outro pra fazer o mal aquele fulano. Aí assim né?  Aquela 

pessoa já entra com aquele pensamento, as vezes o pensamento é tão grande que sente 

mesmo.  

A minha mãe não trabalha nem pra arrasta. Arrasta é assim: uma mulher vem 

aqui e diz: - eu quero arrastar o meu marido. Ela não faz, porque vai, e ele tá com uma 

pessoa bem, aí ela vai trazer aquela pessoa praquela que tá pedindo, então ela não faz. 

Aqui o trabalho da minha mãe é limpeza, é banho, é uma proteção, uma abertura de 

caminho. 

Quando agente vai pros desfiles no carnaval,  agente faz a nossa proteção 

antes, por exemplo: o carnaval é no sábado, na sexta, agente faz aqui uma batida pra 

proteção, e, aí, o guia rondador já bota a ronda. Agente  pede né? Ele já faz toda a 

chamada pra nos baiar, sabe?  Pra que na hora da  baia  ninguém sentir nada.  

Agente já  sabe separar as coisa, porque  a mãe explica muito. Ela nos orienta, 

e   agente já vai pro maracatu com o intuito de dançar, de harmonia, de tudo né? Não 

tem nada a ver com o cotidiano das giras do Centro. Aí,  lá agente dança com as nossas 

guias que agente usa aqui. Mas, agente sente a presença dos guias, pois quando tem um 

caboco perto de mim,  eu fecho meus olhos e deixo a minha mente por conta deles. A 

presença deles é uma dor de cabeça, aquele negócio, aí eu faço logo um pensamento,  e 

rezo muito, e depois  venho correndo pra cá. É uma entidade.  

Aqui no nosso Centro,  as vezes tem uns curumim,  que  são crianças 

encantadas. Acontece assim:  eu boto uma coisa ali, e vou ver já não tá mais, aí eu fico 

apeirrada, procuro, procuro, aí eu digo: - mãe, pelo amor de Deus me ajude com esses 

curumins que eles querem me deixar loca.  
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 Quando é festa de Cosme e Damião aí é que é, agente perde tudo na nossa 

frente. Eles gostam de  tirar tudo  do canto. Aqui no centro  gira muito  a Tapuia, e 

também tem o manelzim que Ave Maria, eu num sei explicar bem direito sabe? Mas 

parece que ele foi encantado, eu num sei, mas sei que  ele tá  aqui só pra azucrinar 

agente. Ele é representado por um sapo. Agente aqui canta umas doutrinas pros 

curumins. Agente escuta aqui uma doutrina, não é música, agente chama doutrina.  O 

meu filho de sete anos todo dia canta uma doutrina,  ascende uma vela pra tapuia, 

coloca um bombom. 

Agente aqui no Centro também tem a  festa de Yemanja. Pra acontecer essa 

festa  agente passa quase um mês trabalhando, mas  todas as festas agente trabalha, mas 

a de Yemanjá, a mãe fica nervosa, a mãe fica atacada, agente fica querendo fazer logo 

as coisa. Agente se dedica muito,  faz até  farda nova. Pra essa festa  agente manda fazer 

um barco, aí  agente bota o barco no meio do Centro, bota as estatueta dela, aí muitas 

pessoa vem deixar. 

 O barco fica lotado de presente que o pessoal traze, aí agente leva pro mar. 

Agente chega a levar 15 jarros com flores.  Tem até  ano que agente gasta 200 reais de 

rosas, aí  agente coloca, e vamos pra praia, depois nos formamos um círculo enorme. 

Agente nessa festa  não vai no dia 15 de agosto, dia oficial da Umbanda de 

festejar Yemanjar, porque ali é muito vandalismo, as pessoas vão pra assaltar, não os 

umbandistas, mas os bandidos. Eu acho que tem que haver organização.  

A mãe só vai pra essa festa a  noite, no dia 14.  Agente sai daqui 8 horas, 

agente consegue um ônibus, e vai as pessoa que freqüenta. Nos já vamos daqui todas 

fardadas, e levamos  jarros, estatuetas, um barco enorme com todos os presentes para 

Yemanja, com bebidas para os cabocos, tudo pronto. 

Então, chegando lá,  agente faz o círculo, bota o barco de frente pra Yemanjá. 

Então,  lá começa o trabalho mais ou menos 10 horas, e  quando é meia noite quando 

seu Zé Pilintra chega, agente vai todos para o mar, cada um com um jarro. O barco os 

meninos levam, e agente joga tudo pra ela, agente faz todos os pedidos. 

Nós da Umbanda trabalhamos muito com doutrinas, e  todas trazem uma 

mensagem, por exemplo:  para quem tem  uma doença, aí tem uma doutrina que fala 

sobre essa doença. Muitas vezes acontece de  nem precisar chegar perto do caboco pra  

isso ou aquilo, basta concentração, pensamento, é só escutar a doutrina e pronto tá 

resolvido. 
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No nosso Centro, como em toda casa de Umbanda, a gira é muito importante. 

A  gira é uma batida. Aqui no nosso Centro  quando dá sete horas nós desenvolventes já 

estamos todas fardadas e deitadas dentro do Centro,  e agente só se levanta quando a 

mãe de santo entra pra fazer a gira. 

 Eu, geralmente, faço a minha obrigação pra gira mais cedo. Acontece as vezes 

de seis horas da noite  eu já to me preparando. O preparo é o banho que todas as 

desenvolvente tomam, e  é feita pela mãe de santo. Eu tomo o meu e me deito durante 

meia hora, e   depois eu me levanto pra fazer a cota. Porque aqui em casa agente faz a 

cota pra cerveja do caboco, agente faz a cota pro cigarro, e  quem colabora é quem tá 

presente. E, é assim:  cada um colabora com o que pode, aí eu faço aquela cota, e 

compro cinco, seis cervejas, duas carteiras de cigarro e pronto.  

Agente tá com uma menina aqui em casa que chegou só faz dois meses, então a 

baiada dela é muito forte. Ela não possui o controle ainda, então  tem que ser três, 

quatro segurando ela. De repente, ela tá parada, aí vuuuu, agente não consegue segura-

lá.  Pra ela precisa ter  um guia lá sentado, agente fazendo a prece, aí ela se 

concentrando. Porque nela é  muito forte, a corrente dela é, são três, quatro pessoas pra 

segurar ela.  

Tinha um tambozero aqui que dizia:  – Diana quando você começar a baiar e 

vê um buraco, você entra. Eu dizia: – entre você. Pois num é  menino que  existe esse 

buraco mesmo, eu nunca cheguei a ver esse buraco, que agente fala, mas muitas 

meninas dizem que realmente ele existe, que entra dentro. Mas, já aconteceu que  por 

várias vezes, eu vejo tudo escuro, mas, ultimamente, eu tenho conseguido me controlar, 

porque eu tenho muito medo. Aconteceu  de  uma vez quando eu me tornei da baia,  eu 

tava com um calombo aqui na testa, taquei a cara na parede.  Porque acontece muito das 

outras num segurarem,  que num presta atenção quando a outra tá baiando. Eu até  tento 

me segurar quando eu entro na baia,  eu boto a minha guia, eu concentro para trabalhar.  

Aí eu peço muito que minha baiada seja, que controle, que o guia controle minha 

baiada, que eu não bata, que eu não caia.  

 No nosso Centro, antes da gira a mãe entra.  Aí,  agente faz a limpeza, então 

ela dá a defumação no Centro. Então,  nós vamos de fila se ajoelhando e botando nossas 

guias, e é quando ela bota o manto dela, é quando ela começa a fazer as chamadas. Com 

duas ou três doutrinas começa a gira e os cabocos descerem.  

Acontece que depois que eu cheguei na Umbanda, eu não tenho pretensão 

nenhuma de jamais sair, eu quero continuar sempre aprendendo cada vez mais, eu 
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cheguei aqui, eu era cliente dela, eu cheguei como cliente, cheguei pra ela fazer um 

trabalho pra mim, e acabei ficando. 

 Eu gosto do que eu faço, eu que limpo o Centro, eu preparo o Centro, eu que 

atendo os cliente dela, eu tenho muita fé, eu tenho muito amor a ela. Eu antes de vir 

aqui  eu nunca tinha entrado dentro de um terreiro. Esse  foi o primeiro que eu entrei, e 

fiquei.  

Tinha um terreiro  perto da minha casa  que toda vez que eu chegava na 

calçada dava aquele vento em mim, e eu nunca entrei lá, e aqui eu vim a primeira vez e 

me senti bem. Mas, nesse dia  eu não falei com os guia, porque eu fiquei toda me 

tremendo, aí já bem por fim pra terminar, eu já fui assim, mais me acalmando, aí na 

segunda vez eu vim novamente, aí já comecei a falar com eles, pedir o que é que eu 

queria.  

É assim: Eles tão ali, você é que tem que falar, quem tá na precisão é você. Eu 

tava precisando muito, graças a Deus deu tudo certo. Já tava assim, olhe: quando eu me 

separei, eu passei seis meses escondida, num canto e no outro, porque ele me ameaçava 

de me matar, tanto que eu tenho várias entradas em delegacia. Eu tava num canto, aí ele 

me encontrava, aí eu ia pra outro. O meu filho só tinha um ano, que é o Lucas. Eu tenho 

outro que tem três anos, ele é de criação, que eu crio desde que ele nasceu.  

Esse meu ex-marido bebia demais, era um alcoolatra. Ele bebia demais. 

Começava a farriar na sexta, depois era na quarta, depois era na quinta, direto, não... 

Percebi que não queria isso pra mim não.  

 

 

5.5 Aderaldo (diretor do maracatu Nação Vozes da África) 

 

Eu não me considero macumbeiro, mas eu gosto da manifestação. E tem 

pessoas lá no barracão do maracatu que elas já viram entidades, elas  tem mediunidade. 

Tem muita gente que vai lá no barracão e se sente assim ... meio esquisita, que vê 

coisas. Eu num sei, porque eu nunca vi nada, mas eu também sinto umas coisas 

estranhas de vez em quando. 

Eu entendo assim: eu acho lá no barracão um lugar pra esses tipos de  coisas , 

de manifestações, e parece que essas entidades, espíritos gostam de lá, é o que as 

pessoas dizem. Eu acho que é  por causa do cântico, da loa. Por que quando agente bota 
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as loas, os cânticos, são como doutrinas da Umbanda, aí eles se sentem bem. E nas loas 

tem muito das batidas da macumba né? Aí assim: eles gostam né? E tem também as 

próprias roupas que são ligadas a eles, as roupas de orixás, de mãe de santo, filho de 

santo, pai de santo né? Aí é por isso que eu acho que eles gostam. 

Aconteceu uma vez comigo de eu estar numa gira, aí  o caboco veio falar 

comigo, eu fiquei assustado no começo, mas depois até gostei.  Eu tenho uma irmã que 

é médium. Aí é assim: é só ela sentar numa mesa, fechar os olhos, fixar o  pensamento, 

e os espíritos, cabocos entidades, tudim vem.  Mas eu sei que ela trabalha mesmo é  

com guias. Eu sei que ela recebe guias. Ela recebe mesmo é a vovó Conga.  Ela não 

recebe coisa pesada porque ela não sabe, ela tem medo, ela não sabe como é que se 

receba, porque ela não tem o preparo. Ela se senta numa mesa, começa a orar, e eles 

descem, tá entendendo? 

 

5.6 Religiosidade Afro-Brasileira 
 

O estudo das religiões afro-brasileiras tem sido uma área bem acanhada no 

campo da historiografia. Comenta João José Reis que o prolema principal na abordagem 

desse tema é  a escassez das fontes.  A clandestinidade dessas práticas religiosas e a 

própria natureza secreta de muito dos seus rituais reduziram a sua visibilidade e, dessa 

maneira, seu registro. Durante o período escravista, e mesmo depois, as práticas 

religiosas de origem africana foram registradas por escrivães da polícia que descreviam 

invasões de terreiros executadas por autoridades civis e religiosas preocupadas em 

combater a “feitiçaria” e a subversão dos costumes, ou então, por viajantes estrangeiros 

ávidos pelo exótico. Desse modo,  as informações são sempre distorcidas, repletas de 

preconceitos marcantes. Todavia, recusar o uso dessa tipologia de fontes, tornaria bem 

difícil, se não impossível, estudar muitos aspectos da vida das camadas populares. 

Uma estratégia de investigação das práticas religiosas afro-brasileiras tem sido 

o uso das tradições orais. Desde Nina Rodrigues e Manuel Quirino, na passagem do 

século XIX ao XX, foram feitas coletas de depoimentos de membros de terreiros que 

serviram e podem servir para discutir muitos aspectos da história das religiões afro-

brasileiras. No Rio de Janeiro, João do Rio, também na mesma época, realizou 

entrevistas com praticantes das religiões afro-brasileiras que clarearam um pouco 

aspectos da religiosidade  do negro.  



291 

 

Mas cada análise é singular, tem suas peculiaridades no tempo e no espaço. As 

religiões afro-brasileiras transformaram-se ao longo dos séculos. Dessa forma, um dos 

critérios de análise deve ser aceitar que as aproximações são sempre tentativas. Pois, diz 

João José Reis:  

“ provavelmente, o permanente e contínuo na religiosidade 

africana e da diáspora talvez sejam apenas certas concepções básicas a 

respeito da relação de e entre as forças humanas e espirituais face a 

fenômenos corriqueiros ou extraordinários da vida individual ou coletiva, 

certos procedimentos rituais, o uso de um conjunto de objetos e símbolos 

de determinada espécie e, claro, um panteão mínimo de divindades 

próprias de determinadas áreas culturais. Enfim, o que se pode sugerir e 

inferir seriam estruturas simbólicas e rituais comuns, não detalhes.” 

(REIS, s/d) 

 

 

Práticas religiosas de origem africanas acontecem no Brasil desde  os primeiros 

anos da colonização. O historiador Luiz Mott encontrou em documentos de época, 

referências a práticas de curas através de rezas e ervas. No morro de  de Santana, no 

termo de Mariana, sede do Bispado, no ano de 1758, Francisco, Nação Angola, curador 

de feitiços, costumava receitar seus clientes com certos remédios de plantas que ao 

tomá-los logo lhes provocavam vômitos. Outro curador de nome, Manuel Mina, 

morador na Cata Branca de Itaubira, 1762, dançava e cantava num pequeno quarto, após 

o termino destas, cortava a cabeça de um galo.  A casa templo de Josefa Maria, líder do 

ritual Acotundá, ou Dança de Tunda, um protocandomblé proveniente da cultura 

courana, realizava, principalmente, aos sábados à noite, danças em honra do deus da 

terra de Courá. Também nos arredores da cidade do Rio de Janeiro, em 1790, havia um 

calundu cuja mestra, uma parda liberta, de nome Veríssima, que tinha como 

especialidade fazer trabalhos “mágicos” para dar sorte ao amor.
70

 Manuel Paixão, 

                                                
70

 Segundo Gilberto Freire a freqüência da magia sexual e da feitiçaria entre os brasileiros é um traço 

exclusivamente africano. Como em Portugal a feitiçaria no Brasil, depois de dominada pelo negro girou 

em torno de motivos amorosos, de interesse de geração e de fecundidade; a proteger as grávidas e as 

crianças ameaçadas por muitos infortúnios- febres, picadas de cobra, cãibras, mau-olhados etc. Mas o 

grosso das crenças e práticas africanas era adotada para resolução sexual. A magia sexual brasileira tinha 

as cores do intenso misticismo do negro; muitas trazidas por eles da África, outras africanas na técnica, 

utilizando bichos e ervas indígenas. O sapo por exemplo era muito utilizado para realizar casamentos 

demorados, como também para proteger a mulher infiel; outros animais ligados a magia sexual são o 

morcego, a cobra, o coelho, o cágado, o pombo, a galinha e outros. As ervas também são muitas, 
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natural de Sergipe da vila de Lagarto, 1753, revelou quão importantes eram os segredos 

e o ocultamento na prática de suas devoções proibidas. Declarou que iniciou seus 

trabalhos com a mandinga quando comprou por dez patacas uma “conta de Cabo 

Verde”, de cor preta e roxa, e, depois de passar a usá-la, tornou-se valente e destemido. 

(MOTT,1997) 

Esses testemunhos trazidos por Mott constam principalmente em autos 

policiais. Essas práticas eram objetos de duras represárias por parte dos poderes 

instituídos. A todo momento autoridades interrompiam os cultos africanos e destruíam, 

apreendiam os objetos rituais e prendiam seus freqüentadores.  

 

“ em cima de uma mesa toda preparada, um boneco todo 

guarnecido de fitas, e búzios, e uma cuia grande da Costa cheia de 

Búzios, e algum dinheiro de cobre misturado das esmolas, tocando 

tambaque, e cuias guarnecidas de búzios, dançando umas mulheres, e 

outras em um quarto dormindo, ou fazendo que dormiam (...) quebraram 

o chamado deus Vodum, cuias, e tudo lançando por terra, e somente 

interessaram em prende-los, e fazer acordar as que dormiam” 
71

 

 

Autoridades usavam da violência como meio fundamental de controle dos 

escravos. Ao longo do período escravista, o Brasil se tornou  um ambiente bastante 

propicio à resistência escrava. A densidade populacional africana intimidava a 

sociedade local. Autoridades sabiam que as religiões afro-brasileiras representavam um 

papel bastante importante no imaginário político cultural dos africanos e afro-

descendentes no Brasil.  

                                                                                                                                          
utilizam-nas mascando, bebendo ou fumando. O preparo de feitiços sexuais e afrodisíacos deram muito 

prestígio a escravos macumbeiros. Além de bichos e ervas, outras coisas também faziam parte das 

mandingas africanas: pêlos, suor, lágrimas, salivas, sangue, unhas, espermas e outras substancias 

orgânicas. Ainda havia catimbozeiros que confeccionavam bonecos de cera ou de pano. E ainda outros 

que aplicavam feitiços a partir de peças de roupas.(FREIRE, 1958,p. 67) 

 

 
 

 

 

 

 
71 Carta de Antonio Gomes de Abreu Guimaraes ao Visconde de Camarú(1829). Apud: REIS, João José; 

SILVA,Eduardo. Negociação e Conflito. A Resistencia Negra no Brasil Escravista. São Paulo, 

Companhia da Letras, 1989. 
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Tão difersificado quanto os povos africanos que vieram para o Brasil foi a 

constituição de práticas religiosas de origem africana no Brasil. O continente africano 

tão variado na sua organização econômica e social,  também o é no âmbito da religião. 

Com exceção do islamismo e do cristianismo, as demais religiões são variantes do  

animismo. Diz Mattoso:  

 

“ A religião é uma forma de organização social que mantém e 

enquadra o africano em sua vida cotidiana. O totemismo e o culto dos 

ancestrais caracterizam as religiões animistas: o totemismo é um interdito 

alimentar que atinge um animal ou uma planta. Esse totem não é de 

modo algum divinizado. É símbolo da solidariedade do clã e da 

comunidade, mas não recebe qualquer culto particular. Em contrapartida, 

o culto dos  ancestrais, é muito vivo em toda parte. Prestado pelo chefe 

da família, objetiva manter a harmonia entre as  comunidades dos mortos 

e dos vivos. Acompanham-no  os mitos do sol ou da água: as religiões 

africanas evitam opor o mundo natural e sobrenatural. São religiões de 

lógica dialética, que possuem o sentido da luta e da unidade entre os 

contrários.”(MATTOSO,2002) 

 

Os principais povos culturalmente semelhantes que vieram para o Brasil foram 

os bantus e o iorubas. No caso dos cultos bantus, o fundamento é a adoração dos 

ancestrais, é a memorização dos entes perdidos que a escravização  veio tentar apagar 

ao interromper o vínculo de linhagem. As entidades bantus são energias da natureza 

ligadas a rios, montanhas e florestas. Diz Mattoso sobre essa questão: 

 

“ As religiões bantus no Brasil mostraram-se muito permeáveis 

às influências externas e reinterpretaram o culto dos mortos do 

catolicismo ou dos índios. Nos “candomblés de caboclos”, por exemplo, 

os espíritos ou orixás africanos e os caboclos indígenas são invocados 

cada qual em seu idioma, separadamente, durante a mesma cerimônia de 

transe coletivo que une as duas comunidades oprimidas: o africano e o 

índio nativo. Ou, no caso da reinterpretação da fé católica, quando certos 

santos, como São Benedito e Santa Efigênia, passam a ser santos negros, 

tornam-se ancestrais familiares ou nacionais. A este culto bantu é 
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geralmente oposto o ioruba, mas fiel aos modelos africanos: os 

candomblés das Bahia, os xangôs pernambucanos e alagoanos, os 

batuques de Porto Alegre, são cerimônias religiosas iorubas e os povos 

nagôs das Guiné e do Daomé, chegados ao Brasil em grande número 

desde o século XVIII, conseguirão influenciar fortemente os cultos 

bantus menos estruturados. Entre os iorubas das Africa, o orixá, espírito, 

é o chefe da linhagem, e cada um deles tem sua própria confraria que lhe 

entoa cânticos. No Brasil, o culto a linhagem desaparece, as confrarias, 

porém, permanecem. Os sacerdotes reagrupam  numa organização única 

todos os devotos dos orixás. Esses espíritos são invocados 

sucessivamente, numa ordem pré-determinada, o xiru. Na África quando 

um fiel é possuído por seu orixá, o ritual se interrompe. No Brasil, dá-se 

a multiplicação das possessões divinas.” (MATTOSO,2003,p.146) 

 

Na tradição ioruba, dois foram os momentos cruciais da origem do mundo: a 

criação e a recriação do universo. Muitos orixás participaram desses episódios, mas dois 

foram os mais importantes: Exu, representando o dinamismo e a transformação, e 

Oxalá, que é a criação em sua plenitude. Oxalá criou o mundo e Exu o recriou. A união 

dos dois na cosmogonia ioruba forma o círculo da vida, que simboliza a  coesão e a  

manutenção do universo. O círculo emblema da movimentação constante, do concreto, 

do provisório, do caminho ao eterno. 

Uma vez criado o universo, coube a Exu iniciar o movimento, a transformação. 

O papel de Exu é organizar o caos, restabeleceu a ordem e deu sentido a desordem. Exu 

representa a criação do mundo em termos simbólicos, percebe o universo e recria-o a 

partir do gesto, da ação. 

Segundo Alcides Manuel dos Reis, pai Cido de Òsun Eyi, existem duas 

categorias de poderes divinos evocados entre os iorubas: um é o ancestral propriamente 

dito conhecido na África e no Brasil com o nome de Egúngún; outro é o ancestral 

divinizado, conhecido por orixá. O que diferencia um do outro é a experiência da morte. 

O egun, ao contrário do orixá, passou pela experiência da morte e sabe os seus 

mistérios, por isso quando aparece nos cultos vem de máscara. Os orixás, por sua vez, 

foram pessoas excepcionais que detinham um poderoso axé e não morreram 

simplesmente, mas fizeram uma passagem da condição de seres humanos mortais para a 

condição de imortalidade de orixás, que se dá nos momentos de grandes emoções como: 
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paixão, cólera ou  desespero, no qual a sua parte material é substituído pelo axé em 

estado de energia pura (REIS, Alcides, 2000,p.45) 

Na África, o orixá é um ancestral divinizado, está relacionado a família, seu 

culto é transmitido de pai para filho,  e  reforça  os laços de parentesco existente num 

grupo.  Por conta disso, o preito a determinados orixás se restringe a regiões específicas, 

sendo, em alguns casos, completamente desconhecidos em lugares mais distantes. 

 

“o culto a orixá na África não é homogêneo, não há um panteão 

definido em toda parte negra do continente. Alguns deuses conhecidos 

em certas cidades são completamente desconhecidos em outras e seu 

culto, na maioria das vezes, fica restrito às cidades de que foram reis ou 

senhores. Essa é uma diferença fundamental com o Candomblé, no qual 

há um panteão mais ou menos homogêneo e deuses das mais diversas 

procedências das terras ioruba são reverenciados num único culto.” 

(REIS, Alcides,2000,p. 59) 

 

5.6.1 CANDOMBLÉ 

 

Entre os praticantes do candomblé o termo significa um modelo específico de 

organização sócio-religiosa dirigido por uma classe sacerdotal que tem como autoridade 

suprema a mãe de santo ou pai de santo; entre as nações Jeje os lideres religiosos  

recebem o título de Humbundo ou Humbono; de Ialorixá ou Babalorixá entre as nações 

Nago,Queto,Ijexá; e Mameto ou Tateto entre as nações Congo e Angola. Essa religião 

se caracteriza principalmente pela crença associadas ao fenômeno da possessão ou de 

transe mítico provocada por entidades denominadas de santos, mas que recebem outros 

nomes: entre as nações Jeje de Vodum, entre as nações Nagô, Queto, Ijexá de Orixá; e 

Inquice entre as nações Congo e Angola. 

É através do contato com os orixás que os praticantes do candomblé se 

aproximam do seu ser metafísico. É por meio da integração na ordem cósmica, 

estabelecendo uma relação com o passado, presente e futuro, num fluxo continuo de ir e 

vir, transcendendo o tempo da existência humana, o individuo integraliza-se com o 

todo, e entende-se como ser metafísico. ( CARNEIRO;CURY, 1983-1984) 
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“o candomblé, através da magia, intervém na  irracionalidade do 

social explicando-a, transformando-a, absorvendo-a em  seu  interior. 

Propõem uma explicação ao indivíduo desarvorado socialmente; assume 

para si a responsabilidade de sua situação; oferece-lhe uma terapêutica e 

devolve-o à sociedade fortalecido e encorajado.” (CARNEIRO;CURY, 

1983-1984,p.67) 

 

O imaginário do candomblé dialoga com outro tempo. Em contraposição à 

linearidade e fragmentação do tempo cronológico, o tempo mítico é um tempo 

reconquistado em sua plenitude, um ciclo acabado e realizado. Os adeptos do 

candomblé descobrem na prática sua realidade primordial e compreendem-se como 

seres integrais, que fazem parte de um todo.  

Para Suely Carneiro e Cristiane Cury o praticante do candomblé inscreve-se 

numa ordem metafísica, aproximando-se do ser mitológico indivisível, articulando-se 

com o ontológico numa singularidade universal expressa por um panteon de deuses, 

ainda encontrando na prática sua dimensão  natural, inscrevendo-se, dessa forma, no 

reino na natureza. (CARNEIRO;CURY,1983-1984,p.78) 

A relação estabelecida entre indivíduo e orixá é que possibilita a vivênvia 

ontológica dos praticantes do candomblé: 

 

“ no candomblé o entrar no tempo mítico, a transmutação no 

orixá, a integração da condição fragmentária que é o homem a 

totalidade do ser, se dá no interior do próprio corpo e este revive 

estas experiências. O nível do sagrado, o habitat de seres superiores 

ou poderosos, o cosmos, não é algo para além de si mesmo; ele é 

algo que pulsa em suas entranhas e que quer ser desvendado. Por 

isso explode, produz fenômenos alheios mesmo á vontade daqueles 

que negam sua potencia.”
72

 CARNEIRO,CURY,1983/84p. 55 

 

Exu é a figura mais humana do panteão de deuses africanos, representa o 

principio e a transformação. Deus da terra e do fogo. Os cristãos o associam com a 

figura do diabo. O consideram como um deus voltado para a maldade, que se ocuparia 

                                                
72 Idem.pp, 76,77 



297 

 

em fomentar a discórdia entre os homens. Os adeptos do candomblé não consideram 

Exu nem totalmente bom, nem totalmente mal; dizem ser semelhante ao homem: um ser  

capaz de amar e odiar, unir e separar, promover a paz e a guerra. Dizem ainda ser Exu o 

orixá que entende como ninguém o principio da reciprocidade, se for agradado como se 

deve, saberá retribuir; quando agradecido por sua retribuição, torna-se amigo e fiel 

escudeiro. Porém, quando esquecido é o pior dos inimigos e volta-se contra o 

negligente, tirando-lhe a sorte, e trazendo-lhe toda espécie de dissabores. Seus símbolos 

remetem ao seu caráter de amante da liberdade, do poder, do prazer, da riqueza, da 

magia e da força; o ogó: um bastão de forma fálica; o tridente; o okò (falo ereto); obó 

(vagina). 

Ogun é considerado o deus guerreiro, violento e implacável; deus do ferro, da 

metalurgia e da tecnologia. O seu dia sagrado é terça feira, e sua data de comemoração é 

13 de junho; seu metal é o ferro e suas cores favoritas são: verde ou azul escuro no 

Brasil e vermelho na África. Suas comidas são: Inhame assado e feijoada e os símbolos 

são: bigorna, faca, pá, enxada e outras ferramentas. Os adeptos do candomblé afirmam 

que ogun é acima de tudo o  orixá do progresso, do desenvolvimento e da tecnologia. 

Aquele que saiu das florestas e guiou o homem em direção à modernidade; aquele que 

abre os caminhos, as ruas, as estradas. Ogun está sempre se renovando, trazendo luz e 

progresso para a humanidade. 

Oxossi é o deus caçador, senhor das matas e dos animais que lá habitam, orixá 

da fartura e da riqueza. O seu dia é quinta feira; sua cor preferida é azul turquesa; suas 

comidas são: frutas, ewa(feijão-fradinho torrado), axoxo (milho cozido com coco); seus 

símbolos são; ofá (arco), damatá (flecha), erukeré. Segundo os adeptos do candomblé 

Oxossi é um deus rígido, que se magoa com pequenas coisas, se contraria facilmente, “é 

um orixá tão honesto que chega a ser constrangedor” afirmar pai Cido. Oxossi jamais 

perdoa aqueles que falham nos comprimentos de suas obrigações.  

Obaluaiê/Omolu é o terrível orixá da varíola e de todas as doenças contagiosas. 

Seu dia da semana é segunda-feira; sua data de comemoração é 13 ou 16 de agosto; sua 

cores prediletas são: preto, branco e vermelho; sua comidas são: pipoca, abadô, 

mostarda e aberém. Seus símbolos são: xarará ( feixe de inúmeros palitos de dendezeiro, 

enfeitado de pequenas cabaças)  e lança de madeira. Os pais e mães de santo afirmam 

que Omolu além de  ser é o orixá das pestes, das epidemias, das dores e defeitos  que 

elas causam, também é o orixá da riqueza, que dorme sobre dinheiro, que conta suas 

perolas em caldeirões, é o deus da fartura. 
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Oxumaré é o orixá que domina  os movimentos e os ciclos. Diz pai Cido: “ 

Oxumaré mora no céu e vem a terra nos visitar através do arco-íris. Ele é uma grande 

cobra que envolve a terra e o céu e assegura a unidade e a renovação do universo”. Seu 

dia é terça-feira, e sua data de comemoração é 24 de agosto; Suas cores são: Amarelo e 

verde e todas as cores do arco-íris; suas comidas são:  Ovos cozidos com azeite de 

dendê, farinha de milho e camarão seco. Seus símbolos são: uma serpente que morde o 

próprio rabo e forma um circulo, o rungebe (fio de contas que representa o ciclo da vida 

e da morte) e o arco Iris.  

Oxum é a rainha de todos os rios, dona da fecundidade das mulheres, dona do 

grande poder feminino. Seu dia  é sábado e sua data de comemoração é 08 de dezembro; 

sua cor favorita é amarelo-ouro e seu símbolo é um leque com espelho. Todas as coisas 

que remetem a idéia de fecundidade simbolizam Oxum. 

Iansã é a deusa dos ventos, dos tufões, das tempestades, das águas que se 

agitam. Seu dia é quarta feira e sua data de comemoração é 04 de dezembro; suas cores 

favoritas são: marrom, vermelho e rosa e suas comidas são: aracajé e abará; seu símbolo 

é a espada. Segundo pai Cido Iansã é uma guerreira por vocação, “sabe ir a luta e 

defender o que é seu, a batalha do dia a dia é a sua felicidade. Ela sabe conquistar, seja 

no fervor das guerras, seja na arte do amor. Mostra seu amor e  sua alegria contagiantes 

na mesma proporção que exterioriza sua raiva, seu ódio.” 

Iemanjá é a rainha de todas as águas, doces e salgadas. Juntamente com Oxum 

exerce o domínio sobre a maternidade, é a mãe dos jovens e adultos. Sua função é de 

orientadora. A principal tarefa desse Orixá é zelar pela família. Ela é a responsável por 

promover o equilíbrio, a harmonia e a paz em todos os lares. Seu dia é sábado e sua data 

de comemoração é 02 de fevereiro; suas cores principais são: branco, cristal, azul e rosa; 

suas  comidas são: ebô com camarão seco e azeite, manjar, acaçá, bolo de arroz e 

mamão. 

Xangô é o orixá que domina a forma plena do poder e da justiça. Segundo pais 

e mães de santo é a Xangô que se deve recorrer para resolver pendengas judiciais. Ele 

protege juízes, advogados, promotores e a todos que se ocupam em fazer justiça. Seu 

dia é quarta feira e sua data de homenagem é 29 de junho; suas cores são: vermelho e 

branco; sua comida é o amalá e seus símbolos são: Oxés (machados duplos) e  

chocalhos de cobre. 

Ibeji quer dizer gêmeos e o orixá Ibeji é o único permanentemente duplo, 

representa o principio básico da dualidade – indica contradição, os opostos que estão 
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juntos. Afirma pai Cido que o Ibeji mostra que todas as coisas, em todas as 

circunstancias, tem dois lados e que a justiça só pode ser feita se as duas medidas forem 

pesadas, se os dois lados forem ouvidos. Ibeji é o único orixá criança, seu poder não 

deve ser negligenciado, seus filhos afirmam que o que um orixá faz o Ibeji pode 

desfazer, mas o que um Ibeji faz nenhum outro orixá é capaz de desfazer. O Ibeji é 

representado por duas estatuetas de madeira, uma com órgão genital masculino, outro 

com feminino. 

Nos terreiros de candomblé encontra-se um forte valor do sagrado, 

funcionando como verdadeiros pólos mantenedores  e preservadores dos valores, 

costumes e histórias dos povos africanos. Seus integrantes expressam estilos e formas 

próprias de ser africano no Brasil. Reflete ainda desejos  de se reafricanizar e se 

aproximar com a mãe África. Isso acontece devido as necessidades religiosas, política e 

sociais, há uma grande valorização da memória africana, como forma legitimadora dos 

terreiros, famílias e comunidades de afro-descendentes. Nos terreiros tudo gira em torno 

do respeito pelo homem e do respeito do homem pelo equilíbrio e harmonia com a 

natureza. Existe também um forte apelo as imagens, sons e gastronomias como também 

as luzes, às águas, ventos, árvores, frutos e animais. Todos esses elementos formam 

indesvinculáveis maneiras de ver e entender  o cotidiano. (LODY,1995) 

 

“marcam o imaginário/visual afro representações que tenham 

proximidade em textura, cor, desenho, composição e uso que remetem às 

fontes vivenciais das histórias culturais dos terreiros, das agremiações 

carnavalescas, às irmandades dos Homens de Cor e Pardos, por exemplo, 

ou que, transculturalmente, passam a conviver com 

neoafricanização/revivalismo, que por sua vez não se isola da diacronia 

afro-brasileira.” (LODY,1995,p. 15) 

 

Afirma Cury que o sistema mítico do candomblé procura dar sentido ao 

homem na sua totalidade; possuindo uma teogonia que explica a ação dos indivíduos em 

toda extensão de suas experiências. Reconhecendo, dessa forma, um passado e 

propiciando um futuro: 

 

  manipula-se o real e aquilo que parece fatal, auferindo ao 

homem a possibilidade de crer em sua inexorável capacidade criadora; 
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possibilita o indivíduo à atualização de suas potências. Em oposição ao 

anonimato da vida social moderna, o candomblé propõe uma existência 

personalizada, nominalizada, propiciando ao indivíduo uma inserção 

numa ordem comunitária como uma resposta específica ao vazio 

existencial decorrente de sua fragmentação individual e social.” .(CURY, 

1983/84, p.67) 

 

 

Afirma Yeda Castro que o termo CANDOMBLÉ é  averbado em todos os 

dicionários portugueses para designar genericamente os chamados cultos afro-

brasileiros na Bahia (como macumba no Rio de Janeiro, e xangô em Recife), vem do 

étimo banto “kàn-n-dóm-íd-é” ou, “kà-n-dóm-éd-è” ou mais frequentemente “kàn-n-

dòmb-él-é”, ação de rezar, de orar, derivado nominal de “kulumba (kudumba, louvar, 

rezar, invocar, analisável a partir do protobanto “Kò-domb-éd-á”,  pedir pela intercessão 

de (os deuses). Logo CANDOMBLE é igual a culto, louvor, reza, invocação, ou local 

de culto, sendo o grupo consonantal “-bl-“ uma formação brasileira, de vez que não 

existe nenhum grupo consonantal (CC) em banto. CANDOMBLÉ  designa um modelo 

específico  de organização sócio-religiosa de grupos dirigidos por uma classe sacerdotal  

cuja autoridade suprema é popularmente chamada de mãe-de-santo ou pai-de-santo, mas 

que recebe  o título genérico de HUMBUNDO ou HUMBONO (étimo fon) entre as 

“nações” JEJE; de IALORIXÁ ou BABALORIXÁ (étimos yorubás) entre as “nações” 

NAGO, QUETO, IJEXA; de MAMETO ou TATETO/TATA (étimos bantos) entre as 

“nações” CONGO, ANGOLA. Esses grupos se caracterizam por um sistema de crenças 

associadas ao fenômeno de possessão ou de transe mítico provocado por divindades 

popularmente chamadas de santos, mas que recebem o nome genérico de VODUM 

(étimo fon) entre as “nações” JEJE; de ORIXÁ (étimo yorubá) entre as “nações” 

NAGO, QUETO, IJEXÁ; de INQUICE (étimo banto) entre as “nações” CONGO, 

ANGOLA. ( CASTRO, Yeda,1981) 

A principio, o termo nação apresentava uma  relação direta com a origem 

étnica dos antigos fundadores dos candomblés, fossem eles congos, angolas, jeje, nagôs, 

quetos ou ijexás. Com o fim do tráfico e decretada a lei áurea, o termo perdeu muito da  

conotação política africana e tornou-se um conceito teológico e mítico. Para Yara 

Castro “nação de candomblé” passou a ser a norma de comportamento religioso formal 
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por meio do qual os candomblés cultuam as entidades africanas segundo o padrão 

ideológico e ritual tradicionalmente atribuído a nação mítica de cada uma delas. 

 

“há candomblés de nação jeje-angola, nagô-congo,etc, mas que 

procuram se manter dentro da fidelidade ritual atribuída a cada uma das 

denominações de jeje, nagô,queto, congo ou angola na sociedade 

inclusiva de que fazem parte, através de um universo simbólico preciso 

que encontra nas diferenças de origem de um repertorio lingüístico 

proveniente da África o meio de ação para as suas práticas religiosas.” 

(CASTRO Yeda, 1981, p. 73) 

 

É através da prática do candomblé que o individuo estabelece sua maior 

interação e convivência com a natureza. Nas tradições africanas o individuo tem uma 

relação com a natureza de forma sagrada, através dos rituais de iniciação. “seria o 

renascer de uma vida em que o indivíduo, para participar  de um universo mágico-

religioso, redefine sua relação com a natureza.” Nas tradições africanas,  a relação com 

a natureza está carregada de encantamento e  magicidade. Dessa forma, as expressões 

de religiosidades afro-brasileiras estabelecem diálogos com e sobre a natureza. A magia 

do poder das plantas liga-se, de uma certa forma, a um valor ritual e simbólico 

legitimado por rituais próprios. A sacralização da planta constitui-se no universo 

simbólico e mítico, a que cada indivíduo faz parte.( DAMASCENO, 1996) 

Salienta Mircea Eliade que ainda causa bastante estranhamento ao homem 

ocidental moderno as inúmeras formas de manifestações do sagrado.  É difícil ele para 

ele entender  que, para determinados indivíduos, o sagrado está presente em pedras ou 

plantas. Não na pedra ou planta em si, mas porque são hierofonias,  ou seja, revelam e 

representam o sagrado. A manifestação do sagrado nesses elementos torna-os outra 

coisa e, contudo continua a ser eles mesmo, porque ainda fazem parte do meio cósmico 

envolvente. Para aqueles cujo entendimento percebe esses elementos como sagrados, a 

realidade imediata transforma-se numa realidade sobrenatural.  Para aqueles que têm 

uma experiência religiosa, todos elementos da natureza revelam-se como sacralidade 

cósmica. (ELIADE,1991) 

Ainda para o homem religioso, afirma Eliade, a percepção do espaço 

representa uma experiência primordial, o que corresponde a espécie “uma fundação do 

mundo”. E, são as rupturas que acontecem no espaço  que permitem a constituição do 
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mundo, porque são elas que revelam o ponto fixo, o eixo central de toda orientação. A 

ruptura revela uma realidade absoluta. A manifestação do sagrado envolve 

ontologicamente o mundo. 

 

“vemos, portanto, em que medida a descoberta – ou seja, a 

revelação – do espaço sagrado tem um valor existencial para o homem 

religioso; porque nada pode começar, nada se pode fazer sem uma 

orientação prévia – e toda orientação implica a aquisição de um ponto 

fixo. É por essa razão que o homem religioso sempre se esforça por 

estabelecer-se no  “Centro do Mundo”. Para viver no mundo é preciso 

fundá-lo – e nenhum mundo pode nascer  no caos da homogeneidade e da 

relatividade do espaço profano. A descoberta ou  a projeção de um ponto 

fixo – o “Centro” – equivale a criação do mundo (...)” (ELIADE, 

1991,p.26) 

 

Ainda afirma o autor ser o tempo para o homem religioso tal qual o espaço, 

nem homogêneo nem contínuo. O tempo é múltiplo, apresentando intervalos entre o 

tempo sagrado, o tempo das festas, e o tempo profano. Nesse último se inscreve a 

duração temporal ordinária no qual acontecem os atos privados de significado religioso. 

Entre esses tempos existe uma certa continuidade, mas é por meio dos ritos que o 

homem religioso passa da duração temporal ordinária para a sagrada.  Salienta o autor 

que o tempo sagrado é por sua própria natureza reversível, mítico, presente. Toda 

festividade religiosa, representa a reatualização de um momento sagrado que aconteceu 

num passado mítico. Para o homem religioso participar de uma festa de caráter religioso 

implica a ausência da duração temporal ordinária e a reintegração no tempo sagrado. O 

tempo sagrado é recuperável, repetível; é um tempo ontológico, não se esgota. O tempo 

sagrado acontece a cada festa Periódica. (ELIADE, 1991) 

Na cultura africana, especificamente, a arte é um meio de comunicação e 

estabelece vínculos e alianças entre o plano sagrado e o profano. Assim, as máscaras, 

esculturas, adornos de corpo e outros elementos visuais estabelecem ligações, que 

possibilitam a unidade do grupo social, o equilíbrio cotidiano, “assegurando também o 

bom comprimento dos ritos de passagem, importantes episódios que marcam etapas e 

ciclos na trajetórias de indivíduos na sociedade”
 
(ELIADE,2001,p. 24) 
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A história do homem africano é marcada pela ação do próprio homem, sujeito 

da sua história, criador dos seus próprios momentos de vida. A arte africana demonstra 

essa capacidade criativa. As maneiras de trabalhar o solo, preparar alimentos, celebrar 

liturgias,  formalizar os sistemas políticos, os códigos de direito, de  ética e de moral, 

estão intrinsecamente relacionadas a arte na vida africana. Dessa forma, a arte africana, 

com seus expressivos conjuntos de obras, fundamenta o homem africano, sua sociedade, 

seus padrões e compromissos com o mundo contemporâneo. 

Na sociedade africana, os modelos de vida, de sociedade, e de grupos 

familiares, congregam os pensamentos sobre o homem e seus deuses. A uma forte 

relação do mágico com o social. É indesvinculável, no ser africano,  o fazer, o construir, 

o esculpir, o modelar, o tecer, o gravar, sobre o homem e seu poder, sua fertilidade, sua 

religiosidade e sua morte. 

O tempo social e o tempo mágico se sobrepõem na produção cultural africana. 

O pensamento e a ação da sociedade africana é dominada fortemente pelas concepções 

de mito, Deus, e antepassados. O domínio das técnicas e dos tipos de objetos resultantes 

dos processos de confecção artesanal é condicionado pelos acontecimentos reais e por 

práticas  oriundas de modelos mágicos, que determinará o comportamento, a postura 

social e os códigos da sociedade africana. 

 

“ A tradição  impõe costumes que estão incorporados aos 

modelos de Deus, do ancestral, comandando o caminho da história, 

funcionando como justificadores das origens; são os mitos da genealogia, 

são os animais totemizados, é a deificação do sol, da lua, das árvores, das 

águas, do fogo, levando ao aprofundamento do artista africano com sua 

natureza, valorizando a fauna e a flora locais, testemunhado pela vertente 

mitológica sua ecologia. A memória remota do africano é, sem dúvida, a 

grande matriz doadora dos fazeres, dos temas que serão formalizados 

com os trabalhos em madeira, argila, metais, fios, fibras e demais 

matérias primas. A cultura material africana é um repositório dos mitos 

milenares e das observações do mundo atual. Essa dualidade evidencia o 

comprimento e respeito à ancestralidade, em que o individual se assenta 

como agente da concepção mítica coletiva, quando ao mesmo tempo o 

costume e a função social da arte africana se adaptam e se projetam nos 
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assuntos que estão afetos a sua realidade, a sua vida próxima.” 

(ELIADE,1991,p. 26) 

 

O elo dos deuses com os homens, na cosmogonia africana, celebra os 

compromissos dos indivíduos no tempo e na história. Esse entendimento de eternidade 

está marcado na arte africana concebendo uma união  do executar, do fazer e do seguir 

que tenham significados para a comunidade. A ancestralidade está presente nas gerações 

que precederam, nos fazeres e nos elementos visuais da própria arte do africano. A ação 

encontra harmonia nas formas expressivas das máscaras em madeira, nos braceletes em 

bronze, nos marfins esculpidos que estão atrelados aos modelos da memória remota aos 

trabalhos artísticos atuais. 

Para a cultura material africana a fertilidade é um elemento primordial, 

juntamente com os signos que se referem a interrupção da vida social, a morte. Esses 

dois temas são constantes no imaginário e nos fazeres do africano. Em muitos 

momentos é muito difícil se reconhecer  o que é a vida e o que é a morte, pois os 

antepassados estão muito presentes na composição social que possibilitam a 

compreensão da vida, e a vida corrobora a ação do antepassado. 

No imaginário africano, o entendimento do mundo se dá nas repetições dos 

gestos, das danças, dos dizeres, nas passagens rituais, nas repetições dos objetos, 

seguindo modelos que explicam sobre o nascimento do homem, dos animais, da terra, 

da água, tudo justificado pelos ensinamentos que os deuses deram aos homens. 

 

“ A temporalidade africana impõe a força e a sabedoria, unindo 

o homem e o sobre-humano. Assim, a história acumula; é deposito do 

poder simbolizado e do poder concretizado pelos próprios padrões 

determinados pelos mitos e acionados pelas praticas transformadoras do 

homem em seu meio. A visualização do poder, da hierarquia, das classes 

religiosas, das sociedades secretas, entre outras, tem nos objetos não 

apenas o utensílio, mas a maneira de revelar a comunidade o significado 

da cerimônia, o sentido ético do ritual, marcando ciclos religiosos, festas 

públicas, cortejos reais, atuando para a comunicação simbólica.” 

(ELIADE,1991,p. 28) 
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Tudo aquilo que há de transgressor e definidor do objeto africano no Brasil, 

volume, técnica, cor, foi diluído e camuflado no âmbito das populações de baixa renda. 

São casos de preferências e cores de vestimentas cotidianas, o gestual e o 

comportamental , arquitetura e símbolos materiais e verbais que marcam uma história 

social e cultural viva e pulsante. 

Somente compreendidos pelos interpretes que vivenciam a própria dança, nos 

terreiros, o deus, o herói, o ancestral, uma força da natureza, elementos mimeticamente 

reelaborados nas intenções dos gestos, dos olhares, do uso do corpo, intencionalmente 

organizados em busca de sentidos, unindo ludicidade ao gozo estético  que não se aparta 

do que é mágico. A dança é aliada do divino como também do social e político. 

Existindo uma forte relação dos que dançam e daqueles que assistem. 

 Nos terreiros, não há uma exigência para dançar bem. A dança é marcada pelo 

momento ritual. O valor da dança é um momento circunstancial, não existindo uma 

perspectiva de espetacularização.  Dançar, falar, gesticular são ações que integram o 

homem a seu grupo,do homem a seu imaginário mágico-ritual, do homem consigo 

mesmo numa percepção  do seu papel social no mundo do sagrado. 

 

“fazer dança não é um momento especial ou mesmo excepcional 

no conjunto da vida do terreiro. A dança é relacional, socializadora e 

estabelecedora de vínculos que encarnam a hierarquia, o deus, o 

antepassado, o herói e também o próprio indivíduo que se expõe com 

maior ou menor habilidade ou mesmo refletindo suas condições sociais, 

sexuais, morais – limites e padrões que decisivamente atuam e compõe 

os meios propagadores da própria dança.” (LIMA,1976,p.66) 

 

Nos terreiros, se notabilizam homens e deuses através de cânticos, gestos e 

danças numa relação que compreende modelos que se repetem na realização ritualizada 

de princípios imemoriais, que demonstram identidades e transmissões iniciáticas. 
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5.6.2 UMBANDA 

 

Os terreiros de Umbanda presentes na cidade de Fortaleza, na sua grande 

maioria, consistem em unidades onde o pai ou a mãe de santo reside.  Apresentam duas 

divisões: a primeira é o terreiro, em terra batida ou chão cimentado, local destinado ao 

culto, onde acontecem as giras, recebem-se visitas e também pode servir de quarto de 

dormir. Nesse espaço fica o altar onde têm-se quadros de santos, imagens de santos 

católicos, estátuas de índios, velas de cores diversas, flores de plásticos, e outros 

objetos. O segundo cômodo, por sua vez, é o da cozinha, copa e vestuário, e em anexo 

um banheiro. 

Nos terreiros de Umbanda existe uma hierarquia que estão presentes o Pai ou 

Mãe-de-Santo,  o Cambono, e aqueles que tocam os  instrumentos: tambor, triângulo e 

maracá. Apresentando, as vezes, um médium com bastante tempo de experiência 

mediúnica, e que  exerce um papel de liderança nos demais iniciados. 

Nessa hierarquia, O Pai ou a Mãe-de-Santo é o mais importante do terreiro, o 

mais respeitado e temido, trabalha diretamente com os orixás e caboclos, responsável 

por fazer os trabalhos, firmar ponto e cumprir as obrigações. Logo depois vem o 

cambone que exerce um papel fundamental nos terreiros de Umbanda, desempenha 

funções tanto nas giras, como no cotidiano do terreiro, cuida dos pontos cantados nos 

trabalhos de gira, incentivando os encontros e  servindo bebidas, cigarros, cachimbo e 

borrifando água de cheiro nos filhos de santo que estão autuados. É responsável também 

por entender as linguagens das entidades, e receber e encaminhar o público para as 

consultas. O número de cambone varia muito, depende do tamanho do terreiro.  

Os tocadores de instrumentos são também muito importante no 

desenvolvimento do terreiro, principalmente, aquele que tocam o tambor. O tambor 

mede aproximadamente um metro de altura, e é geralmente pintado ou envernizado. Os 

responsáveis por tocá-lo, na  maioria das vezes, são pessoas mais jovens. Ao contrário 

do candomblé  o tambor na umbanda não é cultuado. 

A umbanda, por ser de origem banto, apresenta muitas semelhanças quanto aos 

aspectos teológicos e metafísicos com as religiões africanas, apesar das diferenças e 

variações nos cultos: culto a uma entidade suprema, idéia infinita de Deus; crença na 

existência do mundo invisível e do mundo visível; crença no caráter comunitário e 

hierárquico desses dois mundos; existência de forças que dinamizam o universo, 



307 

 

adoração de entidades do panteão nagô, destacando-se: Oxalá, Nanã, Iemanjá, Oxum, 

Exu, Ogum, Obaluaê, Xangô, Oxóssi e Iansã; a existência de espíritos de ancestrais; 

através da ação ritual, dos preceitos e oferendas estabelece-se relações com o mundo 

astral, proporcionando sua atuação no mundo dos vivos. (THEODORO,  1985) 

 

“Na macumba carioca o embanda ou umbanda de cabula torna-

se o sacerdote do culto, o cambone seu adjunto, a engira ou gira indicam 

o local onde dançam os fiéis, ou melhor giram para receber os espíritos. 

As sessões não se realizam mais ocultas nos bosques, mas no interior das 

casas. O terreiro  da macumba vai reproduzir a estrutura das casas de 

candomblé, reinterpretando-a, porém, segundo as necessidades de uma 

nova situação social. Entretanto, o processo de embranquecimento não se 

traduz unicamente pela presença do catolicismo e do espiritismo; o 

imigrante branco, próximo ao negro, vai penetrar fisicamente no 

universos afro-brasileiro, e apodera-se muitas vezes do universo do culto. 

As contribuições dos brancos vão portanto enriquecer a macumba; 

entretanto é sobretudo no campo da magia que o sincretismo se processa 

mais acentuadamente. A magia, segundo suas leis de acumulação, 

experimenta todos os produtos que estão ao seu alcance.”(ORTIZ,1999, 

p.38) 

 

Embora os umbandistas façam obrigações para todos os orixás, ofertando-lhes 

todo tipo de agrados: comidas, bebidas, flores, perfumes etc, apenas alguns se destacam. 

Os Pais e mães de santo privilegiam aqueles espíritos que ajudam nas consultas dos 

terreiros, ajudando-os  a resolver os problemas do cotidiano. As entidades que dão 

consulta, na maioria das vezes, são caboclos, pretos-velhos, exus e crianças. Essas 

entidades se transformam em personagens com vidas próprias nos terreiros; suas formas 

e estilos com o passar do tempo são marcas inconfundíveis de sua presença. É possível 

reconhecer do que a entidade gosta, qual problema melhor resolve, qual seu 

temperamento, e qual sua voz e seus gestos mais comuns. 

Na umbanda, as entidades dominam três mundos: a natureza, o mundo 

civilizado e o mundo marginal ou periférico. O mundo da natureza é dominado pelos 

caboclos, os índios, forças que se vinculam ao estado selvagem. Os caboclos são 

entidades representadas como altiva, orgulhosa e indomáveis. Os caboclos quando 



308 

 

incorporados nos médiuns  soltam gritos, batem no peito, e andam com a cabeça erguida 

pelo centro do terreiro. Os nomes que recebem dizem muito de como são e de onde 

vieram, por exemplo: Caboclo Arranca Toco, Rompe Mato, Tira Teima. Outras vezes, 

são relacionados a tribos indígenas: Mirim, Ubiratã, Jacira, Jurema, Tupinambá. E 

noutros momentos são formados a partir de instrumentos indígenas: Pena Branca, Sete 

flechas. 

 Em oposição às entidades da natureza, têm-se aqueles associados ao domínio 

da civilização, são os pretos velhos. Personagens que se apresentam no corpo dos 

médiuns como velhos com o corpo encurvado,  pitando um cachimbo, bebendo vinho 

numa cuia. Essas entidades são vistas como bondosas, generosas e paternais. Suas 

denominações originam-se nos vínculos familiares, o lugar ocupado pelo escravo 

doméstico e na origem africana: Pai Joaquim, D`Angola, Vovó Catarina, Vovó Maria 

Conga, Pai Antonio da Guine, Tia Rita etc.  

O lado marginal ou periférico são representados por sua vez pelos exus. O seu 

domínio é o inverso do civilizado, do privado, do familiar. Os exus não têm nada a ver 

com os valores de casa, família. A sua área por excelência é a rua. Os trabalhos para 

essa entidade são feitos nos cemitérios ou encruzilhadas.  Os exus são tidos 

habitualmente pelos praticantes como “povo da rua”. Representam  o avesso da 

civilização, da moral, dos bons costumes, das regras. Freqüentemente os exus são 

identificados com malandros e prostitutas. São denominações de exus: Zé-Pilintra, 

Pomba Gira, Tranca Ruas, Caveira, Sete Encruzilhada.  

 

 “ o ritual dos exus é percebido como espaço de ambigüidade no 

qual a desordem se manifesta simbolicamente; ele se inclui em uma 

totalidade que o engloba e o transcende: a religião umbandista; a religião 

entre o ritual e o universo umbandista é uma relação de poder – os exus 

(quimbanda) se manifestaram no seio do espaço dominante Umbanda; o 

campo da subordinação dos exus não é homogêneo mas fragmentado –as 

relações de poder se inserem no interior do próprio universo da 

desordem. Comparando-se um exemplo de Exu com nossos estudos 

sobre carnaval, observa-se que os resultados obtidos são análogos. Em 

ambos os casos trata-se de fenômenos  explosivos de natureza 

comunitária; no que diz respeito à folia carnavalesca a totalidade que a 

engloba é a própria ordem do cotidiano. Nos dois exemplos se 
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configuram uma multiplicidade de rituais de separação e de controle que 

tem por função isolar o espaço utópico. Tanto no caso dos exus como do 

carnaval constata-se uma estruturação interna ao domínio da desordem.” 

( ORTIZ, 1999, p. 77) 

 

Dialogando com os três mundos, mas sem fazer parte de nenhum deles tem-se 

os Ibejis. Entidades que representam crianças.  Nos terreiros os médiuns possuídos 

pelos Ibejis usam chupetas, exageram nos gestos infantis e brincam bastante. São 

chamados por nomes como Luizinho, Rosinha e Mariazinha.  

É possível observar que as entidades incorporados pelos médiuns nos rituais 

das umbandas são todos subalternos, tidos como “pouco evoluídas”. Diz Birman:  

 

“ há aqueles que são pouco evoluídas porque ainda não 

cresceram, como as crianças; outras, porque não são moralmente 

confiáveis, como os exus, ou os caboclos, que ainda não tiveram acesso a 

civilização; e os que, como os pretos velhos, são primitivos porque 

pertenceram a uma civilização mais “atrasada” na Àfrica.” 

(BIRMAN,1985, p. 105) 

 

Os guias, santos protetores, nos terreiros de umbanda, dão consultas aos 

necessitados. A sua função é fornecer proteção aqueles que solicitam, interferindo por 

eles através de forças sobrenaturais, fechando seus corpos contra os inimigos, limpando-

os de energias negativas, chamadas carregos, e abrindo seus caminhos para a boa sorte.  

Na umbanda todos os orixás possuem uma data comemorativa, e quando esta 

se aproxima dobram-se as obrigações; os terreiros promovem festas com muita comida 

e bebidas, além das comidas para os santos, fazem-se comidas para todos os 

convidados. Os festejos duram a noite toda, e só terminam no outro dia com o raiar do 

sol. 

As oferendas aos santos são realizadas cotidianamente. Quanto mais dedicação 

os religiosos demonstrarem aos santos maiores são os benefícios que poderão obter. Os 

seres humanos dependem pois da ajuda dos guias e dos orixás.  No dia a dia, 

obrigações, despachos e oferendas são feitas por umbandistas para manterem as 

entidades espirituais com boa vontade para retribuir o que recebem. Dessa forma é 

criada uma relação vertical dos homens com os santos. Os filhos e pais de santo 
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esforçam-se para contar com a benevolência dos santos, porque quaisquer deslizes 

poderão sofrer duras represárias.  
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                                     CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Nos últimos anos, o foco dos estudos a respeito da presença dos negros na 

sociedade brasileira tem se deslocado, estudiosos do tema vem buscando redirecionar 

suas análises, no intuído de perceber o papel histórico desempenhado por esses 

indivíduos, como importantes sujeitos no processo histórico de formação da sociedade 

brasileira. Nesse sentido, historiadores tem se voltado cada vez mais para a análise de 

diferentes variáveis de modo que modelos cristalizados nos quais a relação negro- 

escravidão que  direcionava ao negro escravo ou liberto o papel de figurante na sua 

história, sendo  incapaz de agir eficazmente no processo histórico, fosse superado.  

Dessa forma, esses indivíduos foram sendo analisados a partir de suas histórias 

que os mostram como seres humanos submetidos á dominação branca e que  tinham 

outros valores e projetos – diferentes daqueles da sociedade dominante – e lutaram por 

eles. Construindo alternativas de vida, sempre lutando de diversas maneiras, 

construindo alternativas de vida de diversas formas e conquistaram “direitos”, 

transformando as próprias relações de a que estavam submetidos.  

Historiadores estão privilegiando nos seus estudos as vozes e atitudes desses 

homens e mulheres, que lutaram para ter o direito de ir e vir, ter acesso a terra, manter 

linhagens e laços de solidariedade arduamente construídos através de manifestações 

culturais e outras práticas sociais.  

Nesse sentido devemos compreender que o nascimento do mundo atlântico, 

com milhões de africanos se deslocando para as Américas, onde muitas vezes tornaram 

a população dominante em certas áreas, envolveu uma relação de trocas culturais onde o 

dominado interagiu com o dominante. Sendo assim, através dessas trocas culturais 

novas identidades foram sendo formadas. 

As reflexões sobre a formação de identidade estão se voltando cada vez mais 

para uma perspectiva que desvaloriza associações com raça e aproximam-se da 

individualidade, comunidade e solidariedades. Proporcionando dessa maneira mais de 

uma maneira para se entender  a relação estabelecida entre as experiências subjetivas do 

mundo e os aspectos sociais, culturais e históricos formados a partir de subjetividades 

frágeis e significativas.  

O conceito de identidade de uns tempos para cá vem sendo entendido como 

nevrálgico nas relações teóricas e políticas emergentes dentre as principais, 
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pertencimento, etnicidade. A recente popularidade do termo é resultado da pluralidade 

de significados  que pode atrelar. O conceito permite compreender  a formação do 

coletivo, e considerar os padrões de inclusão e exclusão que ele cria. 

 A relação entre identidade e diferença, entre similaridade e alteridade é uma 

operação intrinsecamente política. Isso se dá, principalmente, quando as coletividades 

políticas refletem sobre o que possibilita  suas conexões obrigatórias. O fundamental do  

conceito é entender como se dá a compreensão das relações de parentesco  que podem 

ser uma conexão imaginária, mas mesmo assim muito importante nesse sentido. 

 A linguagem que distingue a identidade aparece quando os indivíduos 

procuram pensar sobre o pertencimento a um grupo ou comunidade. Esse pensamento 

permite a transformação  em estilos  de solidariedade, e produz um debate sobre o lugar 

em que se devem constituir as fronteiras  em torno de um grupo. Nesse sentido, a 

identidade se torna  uma questão de poder e autoridade de um grupo procurando 

realizar-se a si próprio de uma forma política. 

 Diz Gilroy: 

 

 “neste  sentido, a identidade deixa de ser um processo contínuo 

de construção do eu e de interação social. Em vez disso, torna-se uma 

coisa a ser possuída e ostentada. É um signo silencioso que impede a 

possibilidade de comunicação através do golfo entre uma ilha de 

particularidade solidamente defendida e seus vizinhos igualmente bem 

fortificados, entre um campo nacional e os demais.  Quando a identidade 

se refere a uma marca indelével, ou a um código de alguma forma 

inscrito nos corpos de seus portadores, a alteridade só pode ser uma 

ameaça. A identidade é assim um destino latente. Vista ou não vista, 

estando na superfície  do corpo ou enterrada profundamente em suas 

células, a identidade aparta para sempre um grupo em relação a outros 

que sejam desprovidos dos traços particulares escolhidos que se tornam a 

base para a tipologia e a avaliação comparativa. Não sendo mais um 

lócus para a afirmação da subjetividade ou da autonomia a identidade se 

transforma. Sua movimentação revela um desejo profundo de 

solidariedade mecânica, seriedade e hipersimilaridade. O escopo da ação 

individual diminui até desaparecer. As pessoas se tornam portadoras das 

diferenças que a retórica da identidade absoluta inventa e depois as 
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convida a celebrar. Em vez de comunicativos e capazes de fazer escolhas, 

os indivíduos são vistos como passageiros obedientes  e silenciosos 

movendo-se em meio a uma paisagem moral insípida rumo aos seus 

destino fixos, aos quais suas identidades essenciais, seus genes e as 

culturas fechadas que eles criam os tem relegado para todo o sempre. E, 

ainda assim, o desejo de fixar a identidade ao corpo em revelar os signos 

requeridos da incompatibilidade absoluta que as pessoas imaginam que 

nele estejam localizados.” (GILROY,2001,p. 130)  

 

 Stuart Hall entende que possuir uma identidade cultural é estar em permanente 

contato com algo imutável e atemporal, ligando passado, presente e futuro numa linha 

ininterrupta,  o que ele chama de  “cordão umbilical”, o mesmo de tradição. Esse cordão 

umbilical é a fidelidade do individuo às suas origens, sua consciência diante de si 

mesmo, sua autenticidade. Isso permite ao sujeito conferir significados às suas vidas dar 

sentido à sua história. (HALL,2003,p.34) 

Durante muito tempo a sociedade branca ocidental atribuiu a concepção de 

identidade a partir do fator biológico, do corpo. A sociedade branca ocidental  tem 

dividido claramente os atributos do corpo, como sendo forte nos negros, e os atributos 

da mente, como características dos brancos. Contudo, estes atributos físicos tidos como 

negativos  - pois na concepção capitalista ocidental, o corpo é inferior  e dependente da 

mente, de certa forma adquiriu um novo prestígio na sociedade pós-moderna em que 

vivemos. As atividades corporais são hoje  bem valorizadas através de imagens que 

perpassam culturas. 

A proeminência atual dos corpos racializados bonitos e perfeitos não mudam 

em nada as formas cotidianas da hierarquia social. A imagem da negritude com 

associações históricas de brutalidade, crime, preguiça ou fertilidade excessiva 

continuam se sobrepondo.  

Buscando combater as formas de discriminação racial e exclusão social, muitos 

movimentos negros apareceram no Brasil.
73

  Surgiram como uma contra-interpretação 

                                                
73 Em 1931, no Estado de São Paulo, surge a Frente Negra Brasileira (FNB), e se estendendo depois aos 

Estados de Minas Gerais, Bahia, Espirito Santo e Rio Grande do Sul. Essa entidade era responsável por 

organizar campanhas de alfabetização e prestação de assistência médica e jurídica à população negra. 

Após 1937 com o advento do Estado Novo é obrigada a encerrar suas atividades. É só após 1940, com o 

inicio da redemocratização que as organizações negras voltariam a se organizar. É dessa época a fundação 

do TEN – Teatro experimental do negro. Essa organização articulava simpósios e oficinas de teatro com o 

objetivo de protestar sobre as péssimas condições sociais, políticas e econômicas do negro do Brasil. Nos 
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da modernidade que os criou; esses movimentos negros formaram-se a partir de 

subjetividades raciais, e ao serem analisados demanda que se considere as relações 

sociais nas quais essas  pessoas fazem parte e a pratica política  que articulam estes 

indivíduos através de raízes tradicionais e da memória histórica. 

A prática do  maracatu na cidade de Fortaleza busca dar continuidade a luta 

pela promoção do negro, numa busca pela igualdade racial numa sociedade marcada 

pelo preconceito. Nesse sentido, deve-se considerar a importância dessa manifestação 

no interior das comunidades, sendo visto por muitos como a prática afro-descendente 

mais eminente em Fortaleza. Reforçando a idéia dos participantes dos maracatus, de 

buscar na África o referencial  para a afirmação de  uma  identidade negra que pudesse 

denotar orgulho aos seus membros. 

Os afro-descendentes brasileiros mesmo depois de cem anos do fim da 

escravidão, ainda sofrem um forte preconceito racial e exclusão social.
74

 

 

“ no momento atual da história do Brasil, quando já 

ultrapassamos um século desde o advento da abolição da escravidão, as 

idéias negativas a respeito do negro ainda predominam no senso comum. 

As pessoas que são representadas de maneira negativa são obrigadas a 

viver com a dor da estigmatização, como percebemos nas falas dos 

jovens negros membros dos blocos afro. Suas narrativas revelam que os 

estigmas da escravidão persistem no século 21, provocando sentimentos 

de amargura e revolta que revelam muitas vezes numa dificuldade de 

auto-aceitação. Vários exemplos vividos de situações de preconceito e 

racismo foram citados, muitas vezes espontaneamente, nas entrevistas 

                                                                                                                                          
anos 1979, surge o Movimento Negro Unificado (MNU). O movimento fazia do combate a democracia 

racial uma de suas principais bandeiras de luta, combatia a difusão do mito de que a sociedade brasileira 

não é racista. Dessa forma, os conceitos “consciência‟ e “conscientização” passam  a ocupar lugar 

nevrálgico na formulação de estratégias do movimento. Os termos cultura negra e identidade negra 

constituem peças fundamentais do discurso do MNU; entendendo cultura negra como uma denominação 

genérica para todo tipo de manifestação  relacionada com todas as formas de resistência da população 

negra contra o racismo; e identidade negra como uma espécie de consciência política que  almeja a 
assunção pública do anti-racismo. 

 
74 Gilroy considera a  escravidão uma filha bastarda que a história moderna sempre procurou esconder, e 

o atlântico negro corresponde a uma dimensão esquecida da modernidade. A reconstrução da diáspora 

africana implica em colocar em discussão o processo de construção da política moderna enquanto espaço 

privilegiado de representação dos interesses e visões do mundo do homem branco ocidental. Como 

também, estender e aprofundar direitos e possibilidades de participação dos afro-descendentes no âmbito 

da política contemporânea e da  esfera pública  burguesa. (GILROY,2007) 
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realizadas com os jovens membros do Ilê Aiyê e do Olodum. O racismo, 

para estes jovens, é sentido na sua vivencia diária, reforçando o “estigma 

de ser negro”. As imagens negativas do negro, mais citadas em suas 

falas, foram: a feiura; a sujeira e o mal cheiro; a desonestidade, isto é, a 

idéia de que o negro é sempre suspeito; a ausência e/ou incompetência do 

negro no mercado de trabalho; e a ausencia  ou má representação do 

negro na mídia.” (PINHO,2004,p 112) 

 

O racismo corresponde á suposição da existência de uma hierarquia social 

biológica entre os seres humanos, a partir de uma classificação em diferentes grupos, 

tendo por base características físicas arbitrariamente selecionadas. Segundo Sergio 

Costa essa hierarquização trás conseqüências socioeconômicas quanto político-culturais 

para as sociedades que a praticam. Afirma o autor que as primeiras correspondem ao 

surgimento de uma estrutura de oportunidades desigual, de forma que aqueles que 

sofrem uma posição inferior na hierarquia racial imaginada são sistematicamente 

desfavorecidos na competição social, restando-lhes os piores postos de trabalho, salários 

proporcionalmente menores, dificuldades de acesso ao sistema de formação escolar e 

profissional, etc.  

A  dimensão cultural do racismo, por sua vez, expressa-se no cotidiano, através 

de formas de comportamento (escolhas matrimoniais, tratamento pessoal 

discricionário), rituais (insultos racistas, humilhações), assim como através da 

marginalização social espacial. (COSTA, Sergio.2006) 

Movimentos anti-racistas buscam enfrentar o racismo nos dois níveis 

destacados. Do ponto de vista socioeconômico, procura-se estabelecer uma igualdade de 

oportunidade de modo a neutralizar as conseqüências distributivas da discriminação 

racial. O racismo, em sua dimensão sociocultural, é combatido em diversas frentes, 

sendo as principais: reformas curriculares escolares, revisão jurídica e maior punição a 

crimes de racismos. 

 

 

 

 

 

 



316 

 

 

TIPOLOGIAS DE FONTES 

 

a)Documento Oficial. Arquivo Público do Estado do Ceará 

Registros de Ofícios da Secretaria de Polícia pela Presidência da Província, Ala: 19, 

Estante 414, N: 209,210,211,216, 235. 

Registros de Ofícios aos Delegados pela Secretaria de Polícia do Ceará, Ala: 20, 

Estante: 413, N:150,151,152,153. 

Registro de Ofícios da Secretaria de Polícia aos Delegados da Província, Ala: 21, 

Estante: 413, N: 335,337, 338, 345 

Códigos de Posturas, Ala: 21, Estante, 212, N: 78,79,80,82,83,84,85 

 

b)Periódicos:Biblioteca Pública Menezes Pimentel (Setor de microfilmagens e 

hemeroteca) 

O Libertador. Ano: 1881,1883 

O Araripe. Ano: 1855-56 

O Cearense. Ano:  1861,1875,1876,1878,1880 

A Constituição. Ano: 1865,1867 

Dom Pedro II. Ano: 1868 

Diário do Nordeste: Ano: 1970-2003 

Jornal O Povo. Ano 1960-2005 

 

c)Entrevistas: 

180 horas de gravação com integrantes dos maracatus Az de Ouro, Nação Baobab, 

Vozes da África, Nação Fortaleza. 

 

e)Artigos da Revista do Instituto do Ceará 

BRÍGIDO, João. A capitania do Ceará e seu comércio. Fortaleza, Revista do Instituto  

       Do Ceará, T.XXIX, Anno. XXIV, 1910. 

STUDART, Guilherme Barão de. Jornaes Publicados em Ceará no anno de 

1914.Fortaleza, Revista do Instituto do Ceará, T.XXIX, Anno. XXIX, 1915. 

ABREU, Júlio. A epopéia do Ceará. Fortaleza, Revista do Instituto do Ceará, XLVIII, 

1918 



317 

 

 

 

VIAJANTES E MEMORIALISTAS 

 

ANDREONI, João Antônio. Cultura e Opulência no Brasil. 2 ed. São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 1966. 

AZEVEDO, Otacílio. Congos, Fandangos e Reisados. Fortaleza Descalça, Fortaleza: 

Imprensa Universitária da UFC, 1992. 

ALMEIDA, Renato. Historia da Musica Brasileira, Rio de Janeiro, s. ed, 1942. 

ANDRADE, Mário. Aspectos da Música Brasileira, 2° edição, Brasilia, livraria 

Marttins editora, 1975. 

________________.Danças Dramáticas no Brasil. 1 tomo,2 edição, Belo Horizonte, 

Itatiaia INC/Pro-memória,1982. 

BARROSO, Gustavo. As Pastoris Africanas. Liceu do Ceará/Memórias de Gustavo     

        Barroso, Fortaleza: Gov. Est.do Ceará, 1988. 

_________________. Memórias de Gustavo Barroso. 1º volume. Fortaleza: Governo do 

Estado do Ceará, 1989. 

 

________________. O Bumba-Meu-Boi. Coração de Menino/Memórias de Gustavo 

        Barroso, Fortaleza: Gov.Est. do Ceará, 1988. 

________________. Os Reis de Congo. A Margem da História do Ceará, Fortaleza: 

Imprensa  Universitária da UFC, 1962. 

___________________. Idéias e Palavras, Fortaleza: Livraria Editora Leite Ribeiro & 

Murilo, RJ, 1917. 

BRÍGIDO, João. O Ceará (Lado Cômico). Fortaleza: s/ed, 1900 

BRAZIL, Thomaz Pompeu de Souza. O Ceará no Centenário da Independência. 

Fortaleza: Typ. Minerva, 1922. 

__________________. Rápida Notícia Sobre o Ceará destinada a exposição de 

Chicago. Fortaleza: s/ ed.,1893. 

COSTA, Pereira da. Reminiscências histórico-pernambucanas. Rei Congo. Jornal do 

Brasil, Rio de Janeiro, domingo, 25 de agosto de 1901. 

COLARES, Octacílio. Cronicas de Fortaleza e do Siará Grande. Fortaleza: edições 

UFC, 1980 



318 

 

________________. Para a história do jornalismo cearense ( 1890 – 1924 ). Fortaleza: 

Typ. do Instituto do Ceará, 1925. 

CAMARA, João. Almanaque Administrativo, Estatístico, Mercantil, Industrial e 

Literario  do Ceará. Fortaleza: Typ. d „a República  ( coleção completa de 1985 a  

1930 ).  

CARNEIRO, Edison. A Sabedoria Popular,Rio de Janeiro, Ministério da Educação e 

Cultura do Livro, 1957 

_________________ Antologia do negro brasileiro. Rio de Janeiro, ed de ouro, 1962 

_________________ Os cultos de origem africana no Brasil. Rio de Janeiro: Mec/BN, 

1959. 

CASCUDO, Luis da Câmara. Dicionário do Folclore Brasileiro. 2 ed. Rio de Janeiro: 

Instituto Nacional do Livro, Ministério da Educação e cultura, 1962. 

COSTA, Pereira da.. Folclore Pernambucano.Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro, tomo LXX, Parte II, 1907 

________________ Viagem pitoresca através do Brasil. Trad. Sérgio Milliet. São 

Paulo: Livraria Martins Editora, 1967. 

DEBRET, Jean Baptista. Viagem pitoresca e histórica do Brasil. Trad e notas. Sergio 

Milliet, São Paulo: Livraria Martins, 1940. Memórias de um Colono no Brasil, São 

Paulo, Liv. Martins,1941. 

GALENO, Juvenal. Lendas e Canções Populares. 4 edição. Fortaleza: Casa Juvenal 

Galeno, 1978. 

GRAHAN, Maria. Diario de uma Viagem ao Brasil e de uma Estada Nesse País 

Durante Parte dos Anos de 1821, 1822 e 1823, São Paulo, Cia. Editora Nacional, 

1956. 

NOGUEIRA, João. Fortaleza Velha. Fortaleza: Imprensa Universitária da UFC, 1981. 

KOSTER, Henry. Viagens ao nordeste do Brasil. Trad e notas, Luiz da Camara 

Cascudo. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1942. 

MORAES FILHO, Mello. Festas e tradições populares no Brasil. 3 ed. Rio de Janeiro: 

F.Briguiet & Cia. Editores, 1946. 

MENESES,  Antônio Bezerra de. O Ceará e os Cearenses, Fortaleza: Tip.Minerva, 

1906. 

NOGUEIRA, João. Fortaleza Velha. Imprensa Universitária da UFC, Ce, 1981. 

SAINT HILAIRE, Augusto. Segunda Viagem ao Rio de Janeiro a Minas Gerais e São 

Paulo, São Paulo, Cia. Ed. Nacional, 1938. 



319 

 

 

 

                                               

 

                                            BIBLIOGRAFIA 

 

 

APPIAH, Kwame Anthony. Na casa de meu pai: A África na filosofia da cultura. 

       Tradução: Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. 

ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O Trato dos Viventes. Formação do Brasil no 

atrantico sul. São Paulo, Companhia das Letras, 2000. 

ARAUJO, Alceu Maynard. Folclore Nacional: dança,recreação, musical.Sao 

Paulo:edições melhoramentos,1964. 

ANTONACCI, Maria Antonieta. Tradições de oralidade escritura e icnografia na 

literatura de folhetos: Nordeste do Brasil, 1890/1940. In: Projeto História, São 

Paulo: Educ – PUC-SP, n 22,2001. 

__________________________ Corpos Sem Fronteiras.In: Projeto História. Revista do 

Programa de Pós-Graduação em História da PUC-SP, São Paulo, 25, 2002. 

__________________________ Tradições de Oralidade, Escritura e Iconografia na 

Literatura de Folhetos: Nordeste do Brasil, 1980/1940. In:Projeto História: revista 

do Programa de Estudos Pós-Graduados em História e do Departamento de História 

da PUC-SP, São Paulo, n 22, junho,2001, p 116. 

ALMEIDA, Renato. História da música brasileira, 2 edição.Rio de Janeiro: F.Briquet 

& CIA,1942. 

AZEVEDO, Celia Maria Marinho de. Onda Negra Medo Branco: O negro no 

Imaginário das Elites no Século XX. São Paulo, Paz e Terra ,1987. 

ABREU. Martha Campos. O império do divino: festas religiosas  e cultura popular no 

Rio de Janeiro, 1830-1900, Rio de Janeiro, editora Nova Fronteira; São Paulo: 

Fapesp, 1999. 

ALGRANT, Leila Mezan. O feitor ausente. Estudos sobre a escravidão urbana no Rio 

de Janeiro – 1808-1822. Petrópolis, Vozes, 1988. 

ARAÚJO, Emanuel. O teatro dos vícios. Rio de Janeiro, José Olympio, 1993. 

ALBUQUERQUE, Mozart Soriano. História Abreviada de Fortaleza. Fortaleza: 

Edições UFC, 1982. 



320 

 

ALENCAR, Alênio Carlos Noronha. Nódoas da Escravidão: Senhores, Escravos e 

Libertandos em Fortaleza (1850-1884). Dissertação de Mestrado (História Social). 

Pontifícia Universidade Católica: São Paulo, 2004. 

ALCANTARA, José Carlos. O Simbolismo da Festa. Fortaleza, Panoramica, 2005 

ALGRANT, Leila Mezan. O feitor ausente. Estudo sobre a escravidão urbana no Rio de 

Janeiro. 1808-1822. Petrópolis: Vozes, 1988. 

ANDRADE, Manuel Correia de. Abolição e Reforma Agrária. São Paulo: Ática, 1987. 

BARROSO, Oswald. Reis de Congo. Secretaria da Cultura do Estado do Ceará,1997. 

BLASS. Leila Maria da Silva. Dois de fevereiro, dia de Iemanjá, dia de festa no mar. 

Revista Projeto História, PUC-SP, São Paulo, n 28, junho 2004. 

BAUDELAIRE, Charles. Sobre a Modernidade. São Paulo, Paz e Terra, 2007,p10 

BAKHTIN, Mikhail Mikhailovitch. A cultura Popular na Idade Média e no 

Renascimento. Traduzido por Yara Frateschi. São Paulo: HUCITEC; Brasília: 

Editora da Universidade de Brasília, 1999. 

BOSI, Ecléa. Memória e Sociedade: Lembrança de Velhos. São Paulo, Companhia das 

Letras.1999.  

BONETTI, Michel. A reconstrução do espaço público –A problemática da gestão 

política e da gestão urbana. Trad: Karim Khoury. In: Revista Projeto História, 

Revista do Programa de Pós Graduação em História da PUC-SP, São Paulo,  n° 18, 

1999, p 32 

BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Traduzido por Fernando Thomaz. Edição 4. 

Rio de Janeiro: Bertrand Brazil, 2001. 

BORNHEIM, Gerd  A . O Conceito de Tradição. In: Cultura Brasileira:  

        Tradição/Contradição. Rio de Janeiro, ed.Jorge Zahar/FUNART, 1987. 

BARTH, Fredrik. Grupos étnicos e suas fronteiras.In: Poutignat Philippe e Joselyne 

Streiff-Fenart. Teorias da Etnicidade, tradução de Elcio Fernandes, São Paulo: 

FundaçãoEditora da UNESP, 1998.   

BHABHA, Homi K. O Local da Cultura, tradução de Myriam Ávila, Eliana Lourenço, 

        Gláucia Renate, Belo Horizonte, Humanitas,2003. 

BASTIDE, Roger. A imagem do nordeste místico em branco e preto. Rio de Janeiro:O 

cruzeiro, 1945. 

______________. O Brasil terra de contrastes. São Paulo: Difel, 1954. 

BARBOSA, Ivone Cordeiro. Sertão: Um Lugar Incomum. O sertão do Ceará na 

literatura do século XIX. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2000. 



321 

 

BARROS, Luitgarde Oliveira Cavalcante. A Margem da História do Ceará. Fortaleza: 

Imprensa Universitária do Ceará, 1992. 

BARROSO, Oswald. Reis de Congo.Fortaleza, Ed Gráfica, 1997. 

BALANDIER, Georges. O poder em cena. Brasília, ed. Universidade de Brasilía, 1982. 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. A festa do santo preto. Rio de Janeiro, Funart/INF, 

Goiania, Universidade Federal de Goias, 1985. 

BINON COSSARD, Gisele. Origine Lointaines du syncrétisme afro-catholique au 

Brésil et perspectives d’avenir. In: Afro-Asia. Revista do Centro de Estudos Afro-

Ocidentais da Universidade da Bahia. Bahia, n° 12, 1976,PP, 164,165. 

BEZERRA, José Tanísio Vieira.  Quando a ambição vira projeto: Fortaleza entre o 

progresso e o caos ( 1846/1879 ). 2000. (Dissertação de Mestrado em História 

Social). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo. 

BONVINI, Emilio. Tradição Oral Afro-Brasileira: As Razões de uma Vitalidade. Trad: 

Karim Khouri. In: Projeto História: revista do Programa de Estudos Pós-

Graduados em História e do Departamento de História da PUC-SP, São Paulo, n 

22, junho,2001. 

BONETTI, Michel. A reconstrução do espaço público. In: : Projeto História: revista do 

Programa de Estudos Pós-Graduados em História e do Departamento de História 

da PUC-SP, São Paulo, n 18, maio, 1999. 

BERGSON, Henri. O Riso: Ensaio sobre a significação da comicidade. Trad: Ivone 

Castilho Benedetti. São Paulo, Martins Fontes, 2004,p 33. 

BURKE,Peter. O carnaval de Veneza. In: Carnavais e outras frestas: Ensaios de 

História Social da Cultura. Org. Maria Clementina Pereira Cunha. São Paulo, 

UNICAMP,2202. 

BOLLEME, Genevière. O Povo por Escrito. São Paulo, Martins Fontes, 1984. 

BARBERO, Jesus Martin. Dos meios às mediações: Comunicação, cultura e 

hegemonia. Trad: Ronald polito; Sergio Alcides. Rio de Janeiro, Ed: UFRJ, 2006. 

BERGSON, Henri. Matéria e memória: Ensaio sobre a relação do corpo com o 

espírito. Trad: Paulo, Neves. São Paulo, Martins Fontes, 2006. 

CERTEAU, Michel de. A Invenção do Cotidiano: Artes do Fazer. Trad: Ephraim 

Ferreira Alves. Petropolis, RJ, 1994. 

CAMURÇA, Carlos. Áferica mítica. In: Revista do Centro de Estudos Africanos, 12-

13, USP, São Paulo, 1990. 



322 

 

CANCLINI, Nestor. A Encenação Popular. In: Culturas Híbridas. São Paulo:EDUSP, 

1997. 

CARVALHO, Marco J.M de. Liberdade: Rotinas e rupturas do escravismo no Recife, 

1822-1850, Recife.Ed. Universitária da UFPE,2002. 

CAMPOS, Eduardo. Capítulo da História da Fortaleza do século XIX: O social e o 

urbano. Fortaleza, ed. UFC, 1985. 

CEVASCO, Maria Elisa. Para ler Raymond Williams. São Paulo, Paz e Terra,2001. 

CAXILÉ, Carlos Rafael Vieira. Olhar que enxerga além das efemérides: Ser Liberto na 

Província do ceará. Dissertação de mestrado em História social defendida na 

Pontifícia Universidade  Católica de São Paulo, São Paulo,2005. 

CASTRO, Hebe Maria Mattos de. Das cores do silêncio. Os significados da liberdade 

no sistema escravista (Brasil XIX). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1993. 

CARNEIRO, Suely; CRISTIANE, Cury. O Candomblé. In: Afrodiaspora, ano 02, n 03, 

outubro de 1983 – janeiro de 1984. 

CURTIN, Philip D. Tendências das pesquisas históricas  africanas e contribuição à 

história em geral. In: História geral da Africa. Metodologia e pré-história da 

Africa, vol 1, coordenação J. Ki –Zerbo. São Paulo: Editora  UNESCO, 1990. 

CARDOSO, Ciro Flamarion S. Escravo ou Camponês? O protocampesinato negro nas 

Américas. São Paulo: Brasiliense, 1987. 

CARDOSO, Gleudson Passos. As Repúblicas das Letras Cearenses: Literatura, 

Imprensa e Política (1873–1904). 2000. Dissertação de mestrado (História Social). 

Pontifícia Universidade Católica: São Paulo.  

CARVALHO, José Murilo de. A Formação das Almas: O Imaginário da República no 

Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 

CASTELO, Plácido Aderaldo de. História do Ensino do Ceará. 1970. Monografia N 

22. (História Social) Fortaleza: Departamento de Imprensa Oficial. 

CASTRO, Antônio Barros de. Escravos e Senhores nos Engenhos do Brasil. São Paulo: 

IFHC/Unicamp, 1976. 

CASTRO, Hebe Maria Mattos de. Das cores do silêncio. Os significados da liberdade 

no sistema escravista (Brasil XIX). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1993. 

CASTRO, Yeda Pessoa de. Lingua e nação de candomblé. In: Revista do centro de 

estudos africanos, USP, n 04, 1981. 

CHALHOUB, Sidney. Cidade Febril: Cortiços e Epidemias na Corte Imperial. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1996. 



323 

 

___________________. Os mitos da abolição: Trabalhadores. Campinas: Secretaria 

Municipal de Cultura, 1989. 

___________________ Visões da Liberdade. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 

1998. 

CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. Rio de 

Janeiro:  Bertrand Brasil, 1990. 

CHAUÍ, Marilena. Conformismo e Resistência: aspectos da cultura popular no Brasil. 

São Paulo: Brasiliense, 1986. 

CONRAD, Robert. Os últimos anos da escravatura  no Brasil (1850-1888). Edição 2
º
. 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975. 

CORDEIRO, Celeste. Antigos e Modernos no Ceará Provincial: progresssimo e reação 

tradicionalista no Ceará provincial. São Paulo: Annablume, 1997.  

COSTA,  Emíla Viotti da. Da Monarquia a República: Momentos decisivos. São Paulo: 

Grijalbo, 1977. 

COSTA,  Emíla Viotti da. Da senzala á colônia. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 

1962. 

COSTA, Jurandir Freire. Ordem Médica e Norma Familiar. Rio de Janeiro: Graal, 

1979. 

COSTA, Sergio. Dois Atlanticos: Teoria social, anti-racismo, cosmopolitismo. Belo 

Horizonte, Ed UFMG, 2006. 

COSTA, Gilson Brandão. A festa é de maracatu: cultura e performance no maracatu 

cearense (1980-2002). Dissertação de mestrado defendida no Programa de Pós-

Graduação em História da Universidade Federal do Ceará, 2009. 

CABRAL, Hidaci. Festejos e Procissões na  Bahia (1700-1889). Salvador, Ed. Limiar, 

1995. 

CUNHA, Maria Clementina Pereira. Varios Zés, um sobrenome: as muitas faces do 

senhor Pereira no carnaval carioca da virada do século. In: Carnavais e outras 

frestas: ensaios de história social da cultura, Campinas, Ed, UNICAMP, 2002 

DANTAS, Leonardo Silva. Estudos sobre escravidão negra. Recife, Fundaj, Ed. 

Massangana,1988. 

DAMATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis: Para uma sociologia do dilema 

Brasileira., Rio de Janeiro, Rocco, 1997 

 

DAMASCENO, Claudio. O candonble na sua origem. Salvador, Ed: Limax, 1996. 



324 

 

DARKWA. Asante. Culture and communication: music, song and dance: as mediums of 

communication in Africa.In: Revista do Centro de Estudos Africanos da Usp, n 

10, 1987. 

ELIAS, Norbert. A Sociedade dos Indivíduos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. 

_____________. O Processo Civilizador. V.1. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990. 

_____________. O Processo Civilizador. V.1. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993. 

ELIADE, Mircea. Imagens e Símbolos: Ensaios sobre o simbolismo mágico-religioso. 

       Tradução de Sônia Cristina Tamer. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 

______________. O Sagrado e o Profano: A essência das religiões. Traduzido por 

Rogério        Fernandes, Lisboa: Editora Livro do Brasil, 1998.   

_______________.Le mythe de l`éternel retour. Paris, 1949. 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir.Traduzido por Raquel Ramalhete. Edição 26, 

Petrópolis: Editora Vozes, 2002. 

FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala. Rio de Janeiro: José Olympio, 1958. 

FILHO, Mello Moraes. Os Cucumbis. Belo Horizonte, Itatiaia, 1979. 

FROTA, José Tupinambá da. História de Sobral. 3 ed. Fortaleza, IOCE, 1995 

FONER Eric.O significado da Liberdade. In: Escravidão. Revista Brasileira de História. 

São Paulo, v. 8, n° 16, s/d. 

FREYRE, Gilberto. Casa grande & senzala. Edição 9, Rio de Janeiro: José Olympio, 1958. 

FUNES, Eurípedes  Antônio e GONÇALVES Adelaide. Abolição – Manifestação e Herança. 

Fortaleza: UFC/NUDOC , 1990.  

FUNES, Eurípedes Antonio. Negros no Ceará. In: Uma Nova História do Ceará. 

Fortaleza, Ed Demócrito Rocha, 2002. 

FERNANDES, Florestan. O folclore em questão. São Paulo, Martins Fontes, 2003. 

 

GEERTZ, Clifford. Nova Luz sobre a antropologia. Traduzido por Vera Ribeiro. Rio de 

        Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 

GILROY, Paul. O atlantico negro. Trad: Cid Knip Moreira. São Paulo, Ed 34, 2001 

GERRA, Peixe Cesar.Maracatu de Recife. Coleção Recife,vol.XIV.Recife,Irmao de 

Vitale,1980. 

GOFF, Jacques le. História e Memória. Traduzido por Irene Ferreira, Bernardo Leitão, 

Suzana Ferreira. São Paulo, Unicamp,2003. 

 



325 

 

GENOVESE, Eugéne. O Mundo dos senhores de escravos; dois ensaios de 

interpretação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.  

GIRÃO, Raimundo. A Abolição no Ceará. 4
o
 edição. Fortaleza: Prefeitura Municipal de 

Maracanaú, 1988.  

GORENDER, Jacob. A escravidão Reabilitada. São Paulo: Ática, 1990. 

GORENDER, Jacob. O escravismo colonial. São Paulo: Ática, 1978. 

GOULART, Maurício. A Escravidão africana no Brasil: das origens a extinção do 

Tráfico. São Paulo: Alfa-Ômega, 1976. 

GRINBERG, Keila. Liberata: a lei da ambigüidade – As Ações de liberdade da Corte 

de Apelação do Rio de Janeiro no Século XIX. Rio de Janeiro: Relumé-Dumará, 

1994 

GUINZBURG, Carlos. Mitos Emblemas Sinais: Morfologia e História. Edição 2. São 

Paulo: Companhia das Letras 1989. 

GÓMEZ, Zandra Pedraza. Corpo, Pessoa e ordem social. Trad: Simone Andréa 

Carvalho da Silva. In: Projeto História. Revista do Programa de Pós-Graduação em 

História da PUC-SP, São Paulo, 25, 2002. 

HALL, Stuart. Da Diáspora: Identidades e Mediações Culturais. Tradução de Adelaide 

        Resende, Ana Carolina Escotequi, Cláudia Álvares, Francisco Rudiger, Sayonara 

        Amaral. Belo Horizonte: Humanitas, 2003. 

HOLANDA, Sérgio Buarque. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 

2001. 

HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva.Traduzido por Laurent Leon Schaffter. 

São  Paulo: Vértice, Editora Revista dos Tribunais, 1990. 

HAMPÂTÉ BÂ, Amadou. Amkoullel. O menino fula. Trad: Xina Smith de 

Vasconcellos. São Paulo, Palas Athenas: Casa das Africas,2003, p 13 

HOBSBAWM. A  invenção das tradições. Traduzido por Celina Cardim Cavalcanti, 3 

ed, São Paulo, Paz e Terra, 1997. 

IANNI, Octavio. Escravidão e Racismo. São Paulo: Hucitec, 1978. 

KARASCH.M.C. A vida dos escravos no Rio de Janeiro (1808-1850). São Paulo: 

Companhia das Letras, 2000. 

KOERNER, Andrei. Judiciário e cidadania na constituição da República Brasileira. 

São Paulo: Hucitec, 1988. 

KHOURY, Yara Aun. Narrativas Orais na Investigação  da História Social. In: Projeto 

História, São Paulo, n 22, junho, 2001. 



326 

 

KARASCH, Mary. A vida dos escravos no Rio de Janeiro. (1808-1850). São Paulo: 

Companhia das Letras,2000. 

KLEIN, Herbert S. A Africa no tempo do comércio atlantico de escravos, e a 

organização africana do comercio de escravos. In: O comércio atlantico de 

escravos. Quatro séculos de comércio esclavagista. Traduzido por Francisco 

Agarez. Lisboa: Editora Replicação, 2002. 

KI-ZERBO, Joseph. História da África Negra –I. Trad: Américo de Carvalho, São 

Paulo,Publicações Europa-América,1980,PP 19,20. 

LODY, Raul. O Povo do Santo. Rio de Janeiro: Pallas, 1995. 

LOVEJOY, Paul E. A África e a escravidão na economia política da África. In: 

        A escravidão na África. Uma história e suas transformações. Tradução por Regina 

        Bhering e Luiz Guilherme Chaves. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. 

LOPES, Nei. Bantus, Malês e identidade negra. Rio de Janeiro: Forense 

Universitário,1988. 

LOPES, Ademir. Além da Memória: Vila Xavier diálogo entre os diferentes elementos 

de sociabilidade. Tese de Doutorado defendida no Programa de Pós-Graduação 

em Ciências Sociais da PUC-SP, São Paulo,2002,p 43 

LARA, Silva Hunold. Campos da Violência: escravos e senhores na capitania do Rio de 

Janeiro – 1750-1808. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. 

_________________. Significados Cruzados: Um reinado de congo na Bahia 

setecentista. In: Carnavais e outras festas: Ensaios de história social e cultura. 

Org. Maria Clementina Pereira da Cunha, São Paulo, Unicamp, 2002. 

LIENHARD, Martin. O mar e o mato: Historias da escravidão (Congo-Angola, Brasil, 

Caribe). Bahia, EDUFBA, 1988. 

LODY, Raul. O Povo do Santo. Rio de Janeiro:  Pallas, 1995. 

LIMA, Vivaldo da Costa. O conceito de nação nos candomblés da Bahia. In: Afro-

Asia. Revista do Centro de Estudos Afro-Ocidentais da Universidade da 

Bahia. Bahia, n° 12, 1976. 

MONTENEGRO. Antonio Torres. Historia oral e memória:a cultura popular revisada. 

São Paulo, Ed: Contexto, 2007. P09. 

MILLET, José. Aspectos de religiosidade popular angolana. In: Revista do Centro de 

Estudos Africanos. USP,São Paulo, 12-13, 1989/90, pp, 162.163. 

MALINOWSKI, Bronislaw. Uma Teoria Científica da Cultura. Tradução por José 

Auto.  Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1962. 



327 

 

MAIA, Clarisse Nunes. Sambas, batuques, vozerias e farsa pública: O controle social 

sobre os escravos em Pernambuco no século XIX. Dissertação de Mestrado em 

Historia,UFPE,2002. 

MACCORD, Marcelo. O Rosário dos Homens Pretos de Santo Antonio: Alianças e 

conflitos na história social de Recife, Campinas, São Paulo.Dissertação de 

Mestrado,UNICAMP,2001. 

MATTOSO, Kátia de Queirós. Ser escravo no Brasil. Edição 3. São Paulo: Brasiliense, 

2003. 

_________________________ O Filho da Escrava (Em Torno da lei do Ventre Livre). 

In: Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 8, n° 16, s/d 

 

MINTZ, Sidney; PRICE, Richard. O modelo do encontro; Contato e fluxo 

socioculturais nas sociedades escravocratas.In: O nascimento da cultura afro-

americana. Uma perspectiva antropológica. Trad: Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: 

Pallas, 2003. 

MOURÃO, Fernando Augusto Albuquerque. ―Reprise‖ da África no Brasil. In: Revista 

do Centro de Estudos Africanos, USP, 01, janeiro, 1978. 

MOREIRA, Afonsina Maria Augusto. No Norte da Saudade: Esquecimento e Memória 

em Gustavo Barroso. Programa de Estudos  Pós-Graduados em História da PUC-

SP. São Paulo,2006. 

MAUAD, Ana Maria. Fragmentos de Memória: Oralidade e Visualidade na 

Construção das Trajetórias Familiares. In:Projeto História: revista do Programa de 

Estudos Pós-Graduados em História e do Departamento de História da PUC-SP, São 

Paulo, n 22, junho,2001, p 157) 

MILITÃO. João Wanderley Roberto. Maracatu Az de Ouro. Fortaleza, OMMI, 2007. 

MARQUES, Janote Pires. Festas de Negros em Fortaleza.Fortaleza, Expressão Grafica, 

2009. 

MOTT, Luiz. Cotididano e vivencia religiosa: entre a capela e o calundu. In: História 

da Vida privada no Brasil. São Paulo, Companhia das Letras, 1997. 

MUNANGA, Kabengele. A Propos de la function de l’art plastique en afrique noire. 

In: Zaire-Afrique. L‟Universite dans la Nation, Avril,1974. 

____________________ Art Africain et syncretisme religieux au Bresil. Dédalo, São 

Paulo, 27:99-128, 1989. 



328 

 

____________________ & MANZOCHI, H. M. Símbolos, poder e autoridade nas 

sociedades negro-africanas. Dédalo, S.Paulo,1987,p29. 

____________________ A dimensão estética na arte negro-africana tradicional. In: 

Arteconhecimento. Programa de Pos-Graduação Interunidades em Estética e 

História da Arte. São Paulo,2003,2004,p30. 

MBARGA, Jean-Claude. Sociossemiótica do Nkul na cultura tradicional Beti 

(Camarões). In: Projeto História. Revista do Programa de Pós-Graduação em 

História da PUC-SP, São Paulo, n28, 2004. 

NORA, Pierre. Entre Memória e História: A problemática dos lugares. Traduzido por 

Yara Aun Khoury. In: Projeto História, São Paulo, dezembro, 1993. 

ORTIZ, Renato. A consciência fragmentada: Ensaios de cultura popular e religião. Rio 

de Janeiro, Paz e Terra, 1980. 

_____________ A morte branca do feiticeiro negro: umbanda e sociedade brasileira, 

São Paulo, Brasiliense, 1999. 

OLIVEIRA, Caterina Maria de Saboia. Velhos Carnavais. Fortaleza, Ed.UFC,1997. 

OLIVEIRA, Pedro Alberto Silva de. O declínio da Escravidão no Ceará.  Dissertação 

de mestrado defendida no programa de pós-graduação  em História na UFPE, 

1988. 

PRIORE, Mary Del. Festas e Utopias no Brasil Colonial. São Paulo, Brasiliense, 2000. 

PORTELLI, Alessandro. Tentando aprender um pouquinho. .Algumas reflexões sobre 

história oral.In: Projeto História, São Paulo: Educ-PUC/SP, n 15, 1997. 

___________________. Narração, interpretação e significado nas memórias  e nas 

fontes orais. In: Tempo, Rio de Janeiro, Vol 1,n 2, 1996. 

___________________. Forma e significado na História Oral. A pesquisa como um 

experimento em igualdade. Traduzido por Maria Therezinha Jaime Ribeiro. In: 

Projeto História, São Paulo: Educ-PUC/SP, n 15, 1997. 

___________________. A filosofia e os fatos: narração, interpretação e signifiado nas 

memórias e nas fontes orais.In: Tempo: revista do departamento de História da 

Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Delume Dumara,dezembro, 

1996,p64. 

PORDEUS, Ismael. A magia do trabalho. Fortaleza, Secretaria do Desporto,1993,p46. 

PONTE, Sebastião Rogerio. Fortaleza: Belle Epoque. Fortaleza, Fundação Democrito 

Rocha, 1999. 



329 

 

QUEIROZ, M. Isaura Pereira de. Carnaval Brasileiro: da origem européia ao símbolo 

nacional. Ciência e Cultura, v. 39, n. 8, agosto 1987. 

RAMOS, Arthur.  A aculturação negra no Brasil. São Paulo, Cia Editora Nacional, 

1942 

RIBEIRO, Carmem. Religiosidade do índio brasileiro no candomblé da Bahia: 

influencias africana e européia. In: Afro-Ásia. Revista do Centro de Estudos 

Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia, Salvador, n° 14, 1983,pp60,61 

REIS, João José. A Morte é uma festa. São Paulo, Companhia das Letras, 1991.  

______________Magia Jeje na Bahia: A Invasão do calundu do Pasto de Cachoeira, 

1785. In: Escravidão. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 8, n° 16. 

______________SILVA,Eduardo. Negociação e Conflito. A Resistencia Negra no 

Brasil Escravista. São Paulo, Companhia da Letras, 1989. 

REAL,Katarina. Eudes. O rei do maracatu, Recife, Fundação Joaquim Nabuco, ed: 

Massangana, 2001. 

_________________. O folclore no carnaval de Recife. Recife, Fundaj, 

Massangana,1990 

RECTOR, Monica. Código e Mensagem do Carnaval. Revista Cultura, out/dezembro, 

Brazília, 1975 

RODRIGUES, Nina. Os Africanos no Brasil.São Paulo, Madras, 2008. 

RODRIGUES, SILVA. “No Tempo das Irmandades‖ – Cultura, Identidade e 

Resistencia nas Irmandades Religiosas do Ceará (1864-1900. Tese de Doutorado, 

São Paulo, PUC-SP, 2005 

RODRIGUES, Jaime. O Infame Comércio. Propostas e experiencias no final do tráfico 

de africanos para o Brasil (1800-1850) Campinas, Ed UNICAMP/CECULT, 

2000 

RIBARD, Frank Pierre Gilbert. Le carnaval nois de Bahia: identité, ethnicité, et féte 

afro à Bahia. Paris, França, L‟ Harmattan, 1998. 

REIS, Alcides Manuel dos. Candonblé: a panela do segredo. São Paulo, Arx,2000. 

SOARES, Mariza de Carvalho. Devotos da Cor. Identidade étnica, religiosidade e 

escravidão no Rio de Janeiro, século XVIII. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 

2000. 

SOARES, Carlos Eugenio. A Capoeira Escrava e outras tradições rebeldes no Rio de 

Janeiro. Campinas, Editora d aUnicamp, 2002. 

 



330 

 

 

SOUZA, Raimundo Nonato Rodrigues. Irmandade e Festa. Fortaleza, Expressão 

Grafica Editora, 2007 

SLENES, Robert, W. Malungo, Ngoma vem: Africa coberta e descoberta no Brasil. 

Revista USP, 12, 1991/92. 

____________________ Senhores e Subalternos no Oeste Paulista. In: História da 

Vida Privada no Brasil. V, 1, São Paulo, Companhia das Letras, 1997. 

SCHARCZ,Lilia Moritz. O Espetáculo das Raças: Cientistas, Instituições e Questão 

Racial no Brasil 1870-1930. Edição 3. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 

___________________. Retrato em Branco e Negro: jornais, escravos, cidadãos em 

São Paulo no final do século XIX. São Paulo, Companhia das Letras, 2001. 

SILVA, Alberto da Costa e. Ifé e Benim. In: A África antes dos portugueses. São 

Paulo:EDUSP. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1992 

_______________________Os lançados e Angola. In: A manilha e o libambo: A África 

e a escravidão de 1500 a 1700. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, Fundação Biblioteca 

Nacional, 2002. 

___________________.Enxada e a Lança – A África antes dos Portugueses”. Rio de 

Janeiro. 2.ed Nova Fronteira, 1996. 

SILVA, Ana Claudia Rodrigues .Por trás do falso negrume: Uma etnografia do 

maracatu cearense. Monografia defendida em Ciencias Sociais, UFC, 2000. 

__________________________―Vamos Maratuca‖. Um estudo sobre os maracatus 

cearenses. Dissertação de Mestrado defendida No Programa de Pós-Graduação em 

Ciencias Sociais da Universidade Federal do Ceará, 2004. 

SOUZA, Marina de Mello. Reis Negros no Brasil Escravista: História da festa da 

coroação de Rei de Congo. Belo Horizonte, ed, Humanitas, 2002. 

SANTOS, Acácio Sidnei Almeida. A dimensão africana da morte resgatada nas 

irmandades negras, candomblé e culto de Babá Egun. Dissertação de Mestrado 

em Ciências Sociais defendida na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

São Paulo, 1996. 

SANTOS, Vanicleia Silva. As bolsas de mandinga nos espaço Atlantico: século XVIII. 

Universidade de São Paulo, Programa de pós-Graduação em História Social. Tese 

de Doutorado, São Paulo, 2008, p232. 

SEIXAS, Jacy Alves. Os Tempos da Memória. In Projeto História, n 24, 2002. 



331 

 

SOIHET, Rachel. Subversão Pelo Riso. O Carnaval Carioca da Belle Epoque ao 

Tempo de Vargas. Rio de Janeiro, FGV, 1998. 

THOMPSON, Paul. A voz do passado: História oral. Trad: Lólio Lourenço de Oliveira. 

São Paulo, Paz e Terra, 1998. P197 

THEODORO, Helena. Religiões negras no Brasil. In: Afrodiáspora, ano 3, n 6 e 7, 1985 

TAVARES, Luis Henrique Dias. Historia da Bahia. Salvador, Centro Editorial e 

Didádico da UFBA, 1964 

THOMPSON, E.P. As Peculiaridades dos Ingleses e outros artigos. Org: Antonio 

Luigi, Sergio Silva.Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2001. 

_______________. Costumes em Comum.Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 1998. 

THOMPSON, Paul. A Voz do Passado. 2 ed, traduzido por  Lólio Lourenço de Oliveira, 

São Paulo, Paz e Terra, 1998. 

THOMSON, Alistair. Recompondo a Memória: Questões sobre a relação entre a 

história oral e as memórias. In: Projeto História, São Paulo: Educ – PUC/SP, n 

15, 1997. 

TINHORÃO, José Ramos. As Festas no Brasil Colonial.São Paulo, ed 34, 2000. 

_______________.Os negros em Portugal: uma presença silenciosa. Lisboa: Editorial 

Caminho, 1988.2 ed, 1997 

______________. Os sons dos negros no Brasil. Cantos, danças, folguedos: origens. 

São Paulo, art editora, 1988. 

THORNTOM, John Kelly. A África e os africanos na formação do mundo atrnatico 

1400-1800. Rio de Janeiro, Elsevier, 2004. 

WiILLIAMS, Raymond. Cultura. Traduzido por Lólio Lourenço de Oliveira.Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1992. 

VICENTE, Ana Valéria. Maracatu Rural. O Espetáculo como Espaço Social: Um 

estudo sobre a valorização do popular através da imprensa e da mídia. Recife, 

Associação Reviva, 2005. 

VIGARELLO, Georges. Trad: Denise Bernuzzi de Sant‟Anna. O Corpo Inscrito na 

História: Imagens de um Arquivo Vivo. In: Projeto História. Revista do Programa 

de Pós-Graduação em História da PUC-SP, São Paulo, 21, 2000 p,225. 

WISSENBACH. Maria Cristina Cortez. Sonhos Africanos. Vivencias ladinas: escravos 

e forros em São Paulo (1850-1880). São Paulo, Hucitec, 1988. 



332 

 

________________________________ Da Escravidão a Liberdade: Dimensões de 

uma Privacidade Possível. In: História da Vida Privada No Brasil, v 03,  São 

Paulo, Companhia das Letras, 1998) 

.ZUMTHOR, Paul. As Mascarás do Poema: Questões da Poética Medieval. Trad: 

Odailton Aragão Aguiar. Revista Projeto História, PUC-SP, São Paulo, n 28, junho 

2004. 

 

                                                    

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



333 

 

 

                                                 ANEXO 

 

 
1950 Maracatu Az de Ouro  

 

 
1952 Maracatu Estrela Brilhante 

 



334 

 

 
1962 Maracatu Leão Coroado 



335 

 

 

 

 

 



336 

 

 
Calunga 

 

 

 

 
Calunga

 
Calunga 

 



337 

 

 
1976 Zé Rainha  

 

 

 

 

  
1982 Zé Rainha e Luiz de Xangô 1986 Maracatu Az de Ouro Zé Rainha                                                             

             

 



338 

 

 
Balaieiro Balaieiro

 

 

  

 

 
Balaieiro 

 

 

 



339 

 

 

 
 

 

 
 

 



340 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



341 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



342 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                                



343 

 

343 

 

 

 


