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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objetivo apresentar um olhar sobre a trajetória feita pelo 
grupo Maracatu Nação Pernambuco (fundado em 1989, na cidade de Olinda – PE) 
entre as ruas e o palco. O grupo, que é composto por artistas cênicos, faz releituras 
do maracatu-nação, importante manifestação popular pernambucana, tanto através 
de cortejos nas ruas como por meio de espetáculos pensados para o palco. As 
noções chave discutidas neste trabalho são: cultura, tradição, espetacularidade, ritual, 
festa, nação e dramaturgia coreográfica. Então, após uma exposição conceitual 
preliminar, este trabalho trata do maracatu-nação, da sua tradição nas ruas e das 
transformações pelas quais passou e tem passado. Em seguida, este texto se dedica 
ao surgimento do grupo Maracatu Nação Pernambuco nas ruas, assim como à sua 
atuação nos shows das domingueiras (evento promovido pelo grupo). Finalmente, 
esta dissertação aborda o trabalho do Maracatu Nação Pernambuco pelo viés dos 
seus espetáculos elaborados para o palco, confrontando suas apresentações nas 
ruas com seus espetáculos no palco, dialogando com a noção de dramaturgia 
coreográfica e levantando alguns dados sobre a repercussão do trabalho do grupo. 
Além destes conteúdos, esta dissertação traz como apêndice uma entrevista feita 
com dois fundadores do grupo que é objeto desta pesquisa.  
 
Palavras-chave: Maracatu-nação, Maracatu Nação Pernambuco, cultura, tradição, 
espetacularidade, ritual, festa, dramaturgia coreográfica. 
 



RÉSUMÉ 

 
Cette dissertation a le but de présenter un aperçu du parcours fait par le groupe 
Maracatu Nation Pernambuco (qui a été créé en 1989 dans la ville de Olinda - PE) 
entre les rues et la scène. Le groupe, qui se compose d'artistes de la scène, fait des 
relectures du  maracatu nation, c’est une importante manifestation populaire de 
Pernambuco, à la fois par des cortèges dans les rues et à travers des spectacles 
pensé à la scène. Les concepts clés abordés dans ce travail sont: la culture, la 
tradition, la spetacularité, le rituel, la fête, la nation et la dramaturgie chorégraphique. 
Ainsi, après une exposition conceptuelle préliminaire, ce travail traite de la nation de 
maracatu, de sa tradition dans les rues et des changements auxquels a été soumis et 
qui se produisent encore aujourd’hui. Ensuite le texte est consacré à l'apparition d'un 
groupe de Maracatu Nation Pernambuco dans les rues, ainsi que de leur performance 
dans les spectacles du dimanche (l’événement parrainé par le groupe). Enfin, cette 
mémoire aborde le travail du Maracatu Nation Pernambuco par le biais de leurs 
spectacles élaborés pour la scène, en confrontant leurs performances dans les rues 
avec leurs spectacles sur scène, en s’entretenant avec la notion de chorégraphie 
dramatique et en mettant en évidence quelques données sur le résultat du travail du 
groupe. En plus de ces contenus, cette dissertation apporte une annexe d'un entretien 
avec les deux fondateurs du groupe qui fait l'objet de cette recherche. 
 

Mots-clés: Maracatu-nation, Maracatu Nation Pernambuco, culture, tradition, 
spetacularité, rituel, fête, dramaturgie chorégraphique. 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

 

 

FIGURA 1: Maracatu-nação nas ruas. Imagem extraída do livro É DE TORORÓ 

MARACATU (1951) de Hermilo BorbaFilho...............................................................39 

FIGURA 2 – Dama-do-paço e calunga do Maracatu Leão Coroado..........................40 

FIGURA 3 – Vassalo e Rainha do Maracatu Nação Cambinda Estrela.....................42 

FIGURA 4 – Rei e Rainha do Maracatu Leão Coroado.............................................42 

FIGURA 5 – Crianças no maracatu: princesa do Maracatu Leão Coroado...............52 

FIGURA 6 – Crianças no maracatu: baiana e baianinha do Maracatu Leão 

Coroado......................................................................................................................52 

FIGURA 7– Crianças no maracatu: batuqueiro do Maracatu Nação Cambinda 

Estrela........................................................................................................................53 

FIGURA 8 – Ensaio fotográfico para o primeiro CD do grupo....................................65 

FIGURA 9 – Ensaio fotográfico para o primeiro CD do grupo....................................65 

FIGURA 10 - Primeiro estandarte do grupo...............................................................65 

FIGURA 11 – Ensaio aberto – Acertos de Batuque – no Mercado da Ribeira...........70 

FIGURA 12 – Maracatu Nação Pernambuco nas ruas..............................................77 

FIGURA 13 – Maracatu Nação Pernambuco no palco...............................................77 

FIGURA 14 – Imagem do DVD Maracatu Nação Pernambuco – 20 anos.................81  

FIGURA 15 – Imagem do DVD Maracatu Nação Pernambuco – 20 anos.................81 

FIGURA 16 – Imagem do DVD Maracatu Nação Pernambuco – 20 anos.................81 

FIGURA 17 – Imagem do DVD Maracatu Nação Pernambuco – 20 anos.................81 

FIGURA 18 – Amélia Veloso dançando na Bienal Internacional de Dança de Lyon 

(França)......................................................................................................................88 

FIGURA 19 – Cartaz de divulgação das atividades do Maracatu Nação 

Pernambuco...............................................................................................................94 

 

 



LISTA DE QUADROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 1 - As diferenças entre os maracatus-nação e o grupo Maracatu Nação 

Pernambuco...............................................................................................................66 

QUADRO 2 - Maracatu Nação Pernambuco: ruas x palco........................................78 

QUADRO 3 - Eventos marcantes na trajetória do Maracatu Nação Pernambuco...107 

 



SUMÁRIO 

 
 
 

1. Portão de embarque: uma introdução pensando cultura, tradição e 

espetacularidade....................................................................................................10 

 

2. Primeira escala: maracatus-nação e as referências da tradição.......................29 

2.1. Noções preliminares: ritual, festa e nação.......................................................29  

2.2. Maracatus-nação: a tradição das ruas.............................................................38 

2.3. Maracatus-nação em transformação...............................................................48 

 

3. Segunda escala: Maracatu Nação Pernambuco – entre as ruas e os 

shows......................................................................................................................54 

3.1. O surgimento do grupo nas ruas de Olinda.....................................................54 

3.2. Versão show: as domingueiras........................................................................69   

 
4. Terceira escala: Maracatu Nação Pernambuco no palco...................................76 

4.1.        O trânsito entre os espetáculos para o palco e a versão das ruas..................76 

4.2.        Por uma dramaturgia coreográfica para o maracatu.......................................82 

4.3.        Algumas repercussões do Maracatu Nação Pernambuco..............................84 

 

5. Portão de desembarque: conclusão......................................................................98 

REFERÊNCIAS...........................................................................................................101 

ANEXO A – QUADRO 3: Eventos marcantes na trajetória do Maracatu Nação 

Pernambuco...............................................................................................................107 

ANEXO B – Entrevista: O grupo Maracatu Nação Pernambuco por Amélia Veloso 

e Bernardino José – memória e reflexão crítica.....................................................109 

... 



10 
 

1. Portão de embarque: uma introdução pensando cultura, tradição e 

espetacularidade 

Muito antes da minha iniciação no universo teatral, ou seja, antes ainda 

de descobrir a sutileza da construção de personagens e a magia de vestir figurinos e 

me sentir figura, a cultura de Pernambuco – meu estado natal - desfilava diante dos 

meus olhos. Então, aqueles ritmos e cores vibrantes tocavam os meus sentidos, e 

eu tanto me sentia parte daquilo, como sentia que aquilo fazia parte de mim. Era a 

arte e a poesia do lugar de onde vim.  

Ao fechar os olhos minha mente produz uma imagem colorida e borrada – 

como que capturada em movimento-, rica em cores primárias e volumes, 

inteiramente compactada na estreita Rua Prudente de Morais do município de 

Olinda em Pernambuco. Uma forma se destaca no total da imagem: é o sombreiro 

real sobre os borrões coloridos, amarelo e suntuoso, refletindo o brilho do sol.  

Esta imagem é uma memória de um desfile de maracatu-nação, também 

chamado de maracatu de baque virado, talvez o primeiro que eu tenha assistido. Ela 

repercute em mim enquanto pernambucana apaixonada pelo carnaval de Recife e de 

Olinda, como também, enquanto pesquisadora da área das artes da cena, e ainda, 

reverbera na minha prática artística como atriz, pela força da energia ali presente, tão 

almejada pelo ator em cena.  

Contudo, é de suma importância que, antes de partir para outros campos 

conceituais deste trabalho, o maracatu-nação seja apresentado ao leitor. Para tanto 

deve-se considerar, ao menos brevemente, as diferenças entre este tipo de maracatu, 

o nação, e outros dois tipos existentes: o maracatu rural e o maracatu cearense.  

O maracatu rural, também conhecido como maracatu de baque solto ou de 

orquestra, ou ainda de lança, é uma manifestação cultural frequentemente associada 

à região da Zona da Mata Norte de Pernambuco, embora também seja encontrada na 

Região Metropolitana do Recife. As suas principais figuras são os caboclos de lança, 

que: 

São personagens com figurino singular que misturam óculos escuros e 
tênis com bermudões de chitão, uma grande gola bordada com 
lantejoulas que cobre todo o tronco até o joelho, e um chapéu de 
grande cabeleira colorida. Os caboclos carregam uma armadura com 
chocalhos nas costas, chamada surrão, e uma lança, adornada com 

fitas, com a qual realizam evoluções correndo ao redor dos outros 
personagens do maracatu (VICENTE, 2005, p. 27). 
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Ainda segundo Ana Valéria Vicente (2005), o maracatu rural é composto 

pelo desfile de uma corte real rodeada pelos caboclos de lança, descritos acima, e 

complementados por personagens como o Mateus, a Catirina e a burra. Conforme 

explica a autora, essas figuras dançam ao som de uma orquestra de percussão e de 

metais, além disso indica que a manifestação é inerente ao ciclo carnavalesco. 

Já no maracatu cearense as figuras integrantes do cortejo têm os rostos 

pintados de preto e a sua música, ou baque, é lenta e cadenciada. A Manifestação é 

composta, segundo Ana Cláudia Rodrigues da Silva (2004), por figuras como: baliza, 

sentinelas, índios, negras (cordão das negras), baianas, balaieiros, preta e preto 

velhos, dama-do-paço com a calunga, príncipe e princesa, rei e rainha. Segundo a 

autora, a presença de algumas figuras varia de grupo para grupo de maracatu 

cearense. 

 Contudo, o maracatu-nação, sobre o qual esta dissertação se refere, é um 

fenômeno cultural urbano, principalmente do Recife e da sua Região Metropolitana, 

composto por uma corte real. Dentre as principais figuras estão o rei, a rainha, a 

dama-do-paço com a calunga, as baianas, o porta estandarte e o vassalo. No entanto 

outras figuras podem aparecer nos cortejos de algumas nações, como por exemplo: o 

caboclo de arreia-má, a dama do buquê, o príncipe, a princesa, o duque, a duquesa, 

as representações de alguns orixás, entre outros. 

Os responsáveis pela música do maracatu-nação são chamados de 

batuqueiros, pois executam o batuque do maracatu, popularmente conhecido como 

baque virado. Assim, as músicas feitas por cada tipo de maracatu são diferentes, no 

caso do maracatu-nação o baque é marcado principalmente pelo som das alfaias, que 

é um tipo de tambor feito basicamente de couro, de madeira e de cordas. 

Por enquanto, esta introdução se contenta com essa brevíssima 

apresentação do maracatu-nação, pois o capítulo subsequente será dedicado a ele. 

Antes, porém, será preciso discorrer um pouco sobre alguns campos conceituais que 

fundamentarão as bases deste trabalho, são eles: cultura, tradição e 

espetacularidade. Este arcabouço teórico é fundamental para a compreensão do 

fenômeno descrito neste trabalho: a trajetória do grupo Maracatu Nação Pernambuco 

das ruas para o palco.  

Ainda em tempo, vale ressaltar ao leitor que neste texto será utilizada a 

expressão “maracatu-nação”, com iniciais minúsculas, para tratar da manifestação 

cultural do Recife e Região Metropolitana que foi brevemente descrita há pouco, 
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enquanto que a expressão “Maracatu Nação Pernambuco”, com iniciais maiúsculas, é 

referente ao nome do grupo específico pesquisado. 

Ao deparar-me com o grupo Maracatu Nação Pernambuco, percebi que 

seria inevitável relacioná-lo com a sua maior fonte de inspiração: os maracatus-nação. 

Logo, ao perceber as inúmeras diferenças entre as práticas dos maracatus-nação e 

do grupo em questão, atentei estar diante de um embate que envolvia questões 

culturais e suas relações com as tradições, além do caráter de espetáculo presente 

tanto nas nações de maracatu como no grupo Nação Pernambuco, de formas 

singulares.  

Num primeiro momento, interesso-me pelo caráter espetacular dos 

maracatus-nação. Então, ingressei como aluna especial no Programa de Pós 

Graduação em Artes Cênicas (PPGAC) da UFBA para cursar os componentes: TEA 

503 – Teoria do Espetáculo, o sub-componente – Teatro Popular e suas Práticas 

Urbanas (2010), com a professora Eliene Benício; TEA 507 – Tópicos especiais em 

Artes Cênicas, o sub-componente Questões das Artes Cênicas enquanto estética, 

impactos e receptividade (2010), com os professores Lúcia Lobato e José Antônio 

Saja; TEA 514 – Trabalho individual orientado (2011) com a professora Catarina 

Sant’Anna.  

Essas disciplinas me ajudaram a reestruturar o anteprojeto de pesquisa 

inicial, que propunha a investigação da espetacularidade do maracatu-nação e que 

teve várias versões até chegar na proposta que submeti à seleção para o Mestrado 

em Artes Cênicas do PPGAC/UFBA. Para a seleção, o anteprojeto já estava 

direcionado para a investigação de um grupo específico, o Maracatu Nação 

Pernambuco, e durante o curso ele foi reelaborado em função da trajetória deste 

grupo entre as ruas e o palco.  

É importante salientar que o grupo em questão contribuiu relevantemente 

para a valorização dos maracatus-nação em Recife e Região Metropolitana, 

sobretudo pela releitura que fez da manifestação - que é apresentada 

tradicionalmente nas ruas - numa versão para ser apresentada em palco.  

Portanto, a escolha por pesquisar o grupo Maracatu Nação Pernambuco - 

que nasceu em 1989, filho de artistas da classe média pernambucana – está pautada 

nas releituras que fez de fenômenos culturais das ruas, principalmente do maracatus-

nação, para uma lógica de apresentação no palco, assim como nos resultados que 

repercutiram no universo do maracatu em forma de maior visibilidade a nível local, 
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nacional e internacional, e de uma maior adesão das camadas sociais ao maracatu-

nação. 

Assim, diante desta pesquisa por realizar, parti em pesquisa de campo 

para Recife e Olinda, nos anos de 2013 e 2014, que resultou em breves anotações 

sobre as atuações de alguns grupos de maracatu-nação; bem como em fotografias; 

observação em eventos como o carnaval de Recife e de Olinda (2013 e 2014), a Noite 

dos Tambores Silenciosos do Recife (2013) e o Dia Estadual do Maracatu (2013 e 

2104).  Além disso, a pesquisa se apoiou em matérias publicadas pela imprensa a 

respeito do Maracatu Nação Pernambuco, com o fim de discutir a circulação e a 

recepção do grupo em Pernambuco, no Brasil e em outros países. 

É importante conceder os devidos créditos aos maracatus-nação que 

aparecem nas fotografias utilizadas nesta dissertação, são eles o Maracatu Leão 

Coroado e o Maracatu Nação Cambinda Estrela. Tais maracatus foram fotografados 

nos anos de 2013 e 2014, no Dia Estadual do Maracatu, em Olinda. 

O Maracatu Leão Coroado é sediado no bairro de Águas Compridas, em 

Olinda, e, como aponta Ivaldo Lima (2009), teve como importante líder e articulador o 

mestre Luiz de França1 (in memoriam). Enquanto que o Maracatu Nação Cambinda 

Estrela, localizado na Zona Norte do Recife, no bairro de Chão de Estrelas, foi 

fundado como um maracatu de orquestra, ou rural, e só depois mudou para maracatu-

nação, conforme explica Lima (2010). 

Já a parte da pesquisa de campo diretamente relacionada à trajetória do 

Maracatu Nação Pernambuco contou com uma visita à sede2 do grupo para a 

aplicação de uma entrevista (ANEXO B) com dois dos seus fundadores, Amélia 

Veloso e Bernardino José. Os dois fundadores assumem diversas funções no grupo, 

entre elas, a de coreografar os espetáculos, no caso de Amélia Veloso, e a de ser 

diretor musical do Nação Pernambuco, no caso de Bernardino José.  

A entrevista intitulada “O grupo Maracatu Nação Pernambuco por Amélia 

Veloso e Bernardino José – memória e reflexão crítica” foi realizada em agosto de 

2013, seguindo um roteiro de perguntas pré-estabelecido. O material coletado em 

                                                             
1
 Ivaldo Lima (2009) atenta para o discurso legitimador que Luiz da França tinha em relação à defesa 

do seu Maracatu Leão Coroado como um dos mais antigos existentes.  
2
 Até então o Maracatu Nação Pernambuco tinha como sede o Mercado Eufrásio Barbosa, na cidade 

de Olinda (PE). Neste momento o grupo encontra-se sem sede, já que o Mercado Eufrásio Barbosa 
foi interditado para reforma. 
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áudio foi transcrito e já foi publicado na revista Repertório – Teatro e Dança, n. 22, em 

2014, assim como está no ANEXO B deste trabalho. 

Diante do material reunido, tanto sobre o Maracatu Nação Pernambuco 

como sobre os maracatu-nação, atentei estar diante de manifestações culturais com 

pontos de convergência e de divergência quanto à prática artística, quanto às 

relações com a cena cultural local, bem como em relação às tradições socioculturais 

do universo do maracatu-nação. 

Sobre as culturas e as diferenças culturais, Laraia (2009) aponta para uma 

lógica própria inerente à cada cultura, como também reflete que seria de uma postura 

etnocêntrica tentar fazer uma transferência da lógica de um sistema cultural para 

outro, por considerar, dessa forma, uma lógica como superior ou mais apropriada em 

relação à outra. 

Continuando sua explanação sobre o assunto, Laraia (2009) argumenta 

que as sociedades humanas elaboraram sistemas de classificação para o mundo 

natural que podem divergir entre si, pois a natureza é composta por diferentes tipos 

taxonômicos, “Por isso o morcego é muitas vezes colocado numa mesma categoria 

com as aves, da mesma forma que a baleia é vulgarmente considerada um peixe” 

(LARAIA, 2009, p. 93). 

No mundo sociocultural os sistemas de classificação das práticas culturais 

são muito propícios às falhas, uma vez que, de forma semelhante ao que acontece no 

mundo natural, existe uma grande diversidade de fenômenos culturais, cada um deles 

com características particulares que se aproximam e se distanciam, ao mesmo tempo, 

de outras práticas.  

Dessa forma, o agrupamento de práticas culturais, numa tentativa de 

categorização das mesmas, já foi por pensado e repensado por muitos estudiosos. 

Nesse sentido, tentando agrupar manifestações culturais populares, Mário de 

Andrade considerou como “danças dramáticas”: 

 

(...) não só bailados que desenvolvem uma ação dramática... como 
todos os bailados coletivos que, junto com obedecerem a um tema 
dado tradicional e caracterizador, respeitam o princípio formal da suíte, 
isto é, obra musical constituída pela seriação de várias peças 
coreográficas (ANDRADE in BOLETIM DE LEITURA, 1994, p. 20). 

 

Contudo, o Boletim de Leitura do Museu de Folclore Rossini Tavares de 

Lima propôs uma organização dos, considerados pelo periódico, “folguedos 
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populares” por formas de apresentação. Para o Boletim de Leitura, nesta perspectiva, 

os ditos folguedos populares poderiam ser classificados em quatro categorias: teatro 

dramático, teatro coreográfico, teatro de cortejo e teatro histriônico.  Dentro desse 

quadro o maracatu-nação estaria classificado como: 

 

Teatro Coreográfico: sem dramatização, com cortejos nos quais há 

dança, canto, acompanhamento instrumental. Exemplos: Moçambique, 

Congadas de Cortejo, Contradança de Mascarados, Baianas, Taieiras, 

Maracatu, Cordões Carnavalescos como Ranchos, Blocos, Escolas de 

Samba (BOLETIM DE LEITURA, 1994, p. 25). 

 

Entretanto, quando o Boletim de Leitura (1994) classifica como “teatro 

coreográfico” manifestações culturais sem dramatização, percebe-se que há um 

contrassenso, uma vez que o teatro, de modo geral, necessita uma dramatização 

para ser considerado como tal. Contudo, entende-se o que se quis dizer: que em tais 

manifestações não há um momento destinado para a representação teatral 

propriamente dita, embora possa-se dizer o maracatu-nação é dotado de uma 

espetacularidade3, pois percebe-se nele “(...) a organização de ações e do espaço 

em função de atrair-se e prender-se a atenção e o olhar de parte das pessoas 

envolvidas” (BIÃO, 2009, p. 35). 

Todavia, os maracatus-nação, enquanto práticas culturais, segue na cena 

cultural pernambucana, independentemente das pesquisas4 que nós, estudiosos das 

artes e das culturas, realizamos inspirados neles, de tempos em tempos, com o 

intuito de lhes atribuir uma lógica cada vez mais atualizada para este sistema 

cultural.  

Roque de Barros Laraia (2009) compreende que a cultura é dinâmica 

porque os homens têm a capacidade de questionar os seus próprios hábitos. Para o 

autor, cada sociedade muda seus costumes num ritmo próprio, mais ou menos 

acelerado, a depender do nível de contato que tenha com outras culturas. Para ele, 

por exemplo: 

 

(...) as sociedades indígenas isoladas têm um ritmo de mudança 
menos acelerado do que uma sociedade complexa, atingida por 

                                                             
3 Mais informações sobre a noção de espetacularidade serão encontradas nas próximas páginas 
desta secção. 
4
 Não pretendo com isso desvalorizar as contribuições das pesquisas acadêmicas para o meio 

cultural pesquisado. 
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sucessivas inovações tecnológicas. Esse ritmo indígena decorre do 
fato de que a sociedade está satisfeita com muitas das suas respostas 
ao meio e que são resolvidas por suas soluções tradicionais. Mas esta 
satisfação é relativa; muito antes de conhecer o machado de aço, os 
nossos indígenas tinham a consciência da ineficácia do machado de 
pedra. Por isso, o nosso machado representou um grande item na 
atração dos índios (LARAIA, 2009, p. 95). 

 

Em suma, as transformações na lógica dos sistemas culturais são 

também responsáveis pela necessidade de novas formas de classificação ou de 

categorização das práticas culturais, pelo menos para fins de estudos e discussões. 

No caso do maracatu-nação, Ivaldo Lima (2013) elenca quatro características 

fundamentais que definem uma nação de maracatu: território, religião, práticas 

compartilhadas e espetáculo coletivo. Trocando em miúdos, o autor acredita que as 

nações de maracatu são aquelas formadas por pessoas que residem numa mesma 

comunidade, partilham de uma religião, compartilham suas práticas uns com os 

outros e produzem seu espetáculo coletivamente. 

Embora atualmente muitos grupos permitam a participação de pessoas de 

fora da comunidade, esses indivíduos são recebidos em condições especiais e em 

número reduzido em relação ao total de integrantes. Logo, a parte substancial do 

trabalho é feita pelos participantes da comunidade, como expõe Ivaldo Lima: 

 

E é por morarem próximos uns dos outros que estão mais dispostos 
a compartilharem práticas diversas, conferindo o caráter de nação 
para estes grupos, que trazem consigo certa propensão a fazerem o 
maracatu de modo “coletivo”, sem que exista um coreógrafo ou 
alguém que dite a forma de dançar ou mesmo que imponha o modo 
de costurar, bordar ou fazer qualquer tipo de coisa (LIMA, 2013, p. 
27). 

 

O autor continua sua argumentação alegando que nas nações de 

maracatu não prevalece a lógica de produção do espetáculo para o consumo. Ainda 

que muitos grupos já negociem muito bem suas apresentações, o propósito maior do 

trabalho de uma “nação” não é a comercialização. Mesmo porque, existe uma 

dimensão religiosa conduzindo essas práticas. 

Por outro lado, os grupos de maracatu que não apresentam essas 

características, são considerados por Ivaldo Lima (2013) como “grupos percussivos”, 

que são, de modo geral, compostos por jovens de uma classe média branca, 

provindos de bairros diferentes, que se reúnem para tocar o maracatu, quase sempre 
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aos fins de semana, e podem sair ou não no carnaval de Recife e Olinda. Segundo o 

autor: 

 

Ainda sobre os grupos percussivos, pode-se afirmar que são quase 
exclusivamente formados por músicos, não havendo, salvo raras 
exceções, uma corte real ou os demais personagens existentes em 
um maracatu. Existem alguns casos de grupos percussivos que 
dispõem de corte, além de reivindicarem a condição de serem nação 
de maracatu. Vários grupos de Olinda, por exemplo, se apresentam 
como nações e se utilizam deste termo para se autonomearem, 
mesmo que tenham uma performance possível de ser enquadrada na 
lógica do consumo e, por conseguinte, sob a estética e formato de um 
grupo percussivo (LIMA, 2013, p. 30). 
 

Lima (2013) deixa claro que não faz julgamento de valor ao diferenciar os 

grupos percussivos das nações de maracatu, pois não se trata de atribuir uma 

superioridade a um tipo de grupo em relação ao outro, mas de reconhecer as 

diferenças existentes nas suas práticas.  

O Ivaldo Lima (2013) ainda lembra que hoje existem muitos grupos 

percussivos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Como explica o autor, tais grupos 

estrangeiros inspirados nos maracatus-nação organizam encontros internacionais de 

maracatu e alguns possuem CD’s gravados. No Brasil, os grupos percussivos 

também organizam encontros de maracatus, sobretudo no sudeste, assim como 

gravam CD’s, a exemplo do grupo Rio Maracatu (Rio de Janeiro).5 

 Lima (2013) compreende que a maioria dos grupos percussivos, sejam 

pernambucanos, brasileiros ou estrangeiros, pode ser entendida como resultado do 

sucesso do Movimento Manguebeat6 nos anos 1990, como também do surgimento de 

alguns grupos percussivos anteriores a este movimento, como é o caso do Maracatu 

Nação Pernambuco.  

No entanto, existem outras formas para designar os grupos percussivos. 

De modo mais genérico, muitos estudiosos ainda utilizam o termo “parafolclórico” 

quando se referem a tais grupos, pois de parafolclóricos; 

 

1. São assim chamados os grupos que apresentam folguedos e 
danças folclóricas, cujos integrantes, em sua maioria, não são 

                                                             
5
 Mais informações sobre o grupo podem ser acessadas no site do grupo na internet. Disponível em: 

< http://www.riomaracatu.com/2013/ >. Acesso em: 02 mar 2015. 
6
 Mais informações sobre o Movimento Manguebeat podem ser encontradas no terceiro capítulo 

deste trabalho.  
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portadores das tradições representadas, se organizam 
formalmente, e aprendem as danças e os folguedos através do 
estudo regular, em alguns casos, exclusivamente bibliográfico e de 
modo não espontâneo. 

2. Recomenda-se que tais grupos não concorram em nenhuma 
circunstância com os grupos populares e que em suas 
apresentações, seja esclarecido aos espectadores que seus 
espetáculos constituem recriações e aproveitamento das 
manifestações folclóricas. 

3. Os grupos parafolclóricos constituem uma alternativa para a 
prática de ensino e para a divulgação das tradições folclóricas, 
tanto para fins educativos como para atendimento a eventos 
turísticos e culturais. 
(COMISSÃO NACIONAL DE FOLCLORE, 1995, p.4). 
 

Também a Comissão Nacional de Folclore (1995) reconhece as diferenças 

entre o que se chama de “grupos parafolclóricos” e de “grupos populares”, deixando 

claro que os primeiros são portadores de tradições representadas e que organizam de 

forma não espontânea. Quanto à espontaneidade aludida aos grupos populares, é 

preciso esclarecer que essa noção é relativa, uma vez que esses grupos possuem 

uma organização das suas atividades com propósitos pré-definidos, sejam religiosos, 

sejam relacionados à preparação para uma festa específica, sejam atrelados à ideia 

de captação de recursos para a sua sobrevivência. 

Ainda vale ressaltar que os ditos “grupos parafolclóricos” não podem ser 

comparados aos “grupos populares” seguindo qualquer tipo de julgamento de valor, 

pois acredito que as diferentes práticas culturais têm objetivos e motivações 

singulares para as suas existências, não cabendo assim a atribuição de níveis de 

valoração para seus resultados, nem para os seus processos de elaboração criativa. 

Todavia, quando a Comissão Nacional de Folclore (1995) se refere aos 

“grupos parafolclóricos” como portadores de tradições representadas, ela parece fazer 

uma comparação valorativa, pois desconsidera que tais grupos sejam criadores das 

suas próprias tradições. Diante disto, é preciso entender que as atividades dos 

chamados “grupos parafolclóricos” não são pautadas na representação, ou na 

imitação, das tradições dos “grupos populares”, mas sim em um trabalho de releitura 

inspirado em algumas das suas práticas.  

Nesse sentido, a noção de “tradições inventadas” de Eric Hobsbawn (2014) 

é cara para esta discussão pois, segundo este autor; 

 
Por “tradição inventada” entende-se um conjunto de práticas, 
normalmente reguladas por regras tácita ou abertamente aceitas; tais 
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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 
(HOBSBAWN, 2014, p. 8). 
 

Logo, tanto as tradições construídas pelos “grupos populares”, como as 

tradições construídas pelos “grupos parafloclóricos” – ou mais especificamente no 

caso dos maracatus, o mesmo pode-se dizer dos maracatus-nação e dos grupos 

percussivos -, são inventadas para Hobsbawn (2014). Mesmo porque o referido autor 

utiliza o termo em amplo sentido, incluindo nele tanto as tradições formalmente 

institucionalizadas, como as tradições construídas de maneira mais difícil de localizar 

no tempo. 

Através de um exemplo mais prático Hobsbawn (2014) explica o que ele 

considera como tradição, a partir da sua diferenciação em relação ao costume: 

 

(...) a diferença entre “tradição” e “costume” fica bem clara. “Costume” 
é o que fazem os juízes; “tradição” (no caso, tradição inventada) é a 
peruca, a toga e outros acessórios e rituais formais que cercam a 
substância, que é a ação do magistrado. A decadência do “costume” 
inevitavelmente modifica a “tradição” à qual ele geralmente está 
associado (HOBSBAWN, 2014, p. 9). 
 

Portanto, a invenção das tradições está relacionada ao processo de 

formalização e de ritualização referentes ao passado (HOBSBAWN, 2014). Dessa 

forma, o trabalho feito pelos grupos percussivos é uma recriação particular dos 

maracatus-nação, de acordo com sua própria lógica e com seu próprio tempo e lugar 

no sistema cultural (LARAIA, 2009). 

Outras denominações ainda foram encontradas para tratar dos grupos 

percussivos, como o termo “estilizado” associado ao maracatu, também utilizado por 

Lima (2013), e as expressões “maracatu espetáculo” (SOUZA, 2006, p. 6) e 

“maracatu fantástico” (SOUZA, 2006, p. 6).  Esta última expressão, conforme explica 

Souza (2006) é utilizada pelo grupo “A Cabralada” para se definir.  

O fato é que sendo grupo percussivo, grupo parafolclórico, maracatu 

estilizado, maracatu espetáculo ou maracatu fantástico, cada tentativa de 

classificação desse tipo de grupo, contribui para situá-lo no seu contexto cultural e na 

sua relação com a cultura que é sua fonte de inspiração. 

O objeto de estudo desta dissertação, o Maracatu Nação Pernambuco, é 

um grupo deste tipo, pois, inspirado nas nações de maracatu e nas suas tradições, 
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propôs sua versão para aquilo que viram e pesquisaram como maracatu. Desse 

modo, o trabalho desenvolvido pelos integrantes do Nação Pernambuco é uma 

construção que partiu do contato com as tradições culturais dos maracatu-nação. 

Portanto, entender melhor conceitualmente as culturas, suas dinâmicas e suas 

relações com a humanidade, será de suma importância para esta discussão.  

Tanto Laraia (2009) quanto Clifford Geertz (2008) propõem uma noção 

antropológica das culturas em suas obras. Assim, esses autores ao pensarem nos 

sistemas culturais, os relacionam com o homem, nos aspectos biológicos e sociais.  

Geertz (2008) alega que o homem possui um equipamento natural para viver milhares 

de espécies de vidas, mas termina vivendo apenas uma. O autor ainda atenta para a 

importância das culturas como base da existência humana: 

 

Não dirigido por padrões culturais – sistemas organizados de símbolos 
significantes – o comportamento do homem seria virtualmente 
ingovernável, um simples caos de atos sem sentido e de explosões 
emocionais, e sua experiência não teria praticamente qualquer forma. 
A cultura, a totalidade acumulada de tais padrões, não é apenas um 
ornamento da existência humana, mas uma condição essencial para 
ela – a principal base da sua especificidade (GEERTZ, 2008, p. 33).  
 

Assim também Laraia (2009) considera a cultura como base da natureza 

humana que a diferencia dos demais animais: 

 

As diferenças existentes entre os homens, portanto, não podem ser 
explicadas em termos das limitações que lhes são impostas pelo seu 
aparato biológico ou pelo seu meio ambiente. A grande qualidade da 
espécie humana foi a de romper com suas próprias limitações: um 
animal frágil, provido de insignificante força física, dominou toda a 
natureza e se transformou no mais temível dos predadores. Sem asas, 
dominou os ares; sem guelras ou membranas próprias, conquistou os 
mares. Tudo isso porque difere dos outros animais por ser o único que 
possui cultura (LARAIA, 2009, p. 24).  
 

Todavia, este trabalho se interessa mais por questões relativas aos 

sistemas culturais em um meio social especifico, no caso o meio de atuação do grupo 

Maracatu Nação Pernambuco - que pode ser o meio dos maracatus-nação; da cena 

cultural local de Recife e Região Metropolitana; o meio dos festejos carnavalescos -, 

do que pelo papel da cultura na formação do indivíduo. Isso porque a trajetória do 

Maracatu Nação Pernambuco, das ruas para o palco, está envolvida numa série de 

relações com as transformações da cultura local (Recife e Região Metropolitana) – 
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sobretudo na parte que se refere aos maracatus-nação e ao carnaval - ora 

protagonizando mudanças, ora se servindo delas. 

O Nação Pernambuco reivindica a ideia de que o sucesso vivido pelos 

maracatus-nação na atualidade é fruto do sucesso que tiveram na década de 1990. 

Contudo, antes da explosão dos grupos percussivos, as nações de maracatu também 

propunham inovações para o seu meio, a exemplo do uso do termo “Alfayas”, 

proposto nos maracatus, para designar o tambor, ou bombo, que prevalece até hoje 

(LIMA, 2013).  

Mas Laraia (2009) explica que existem dois tipos de mudança cultural: um 

interno que é inerente à dinâmica do próprio sistema cultural; e um que é resultante 

do contato entre sistemas culturais. O autor ainda afirma que é praticamente 

impossível que um sistema cultural seja afetado apenas por mudanças internas e que 

estas mudanças, internas, costumam ser mais lentas -salvo em situações 

catastróficas ou no caso de uma grande inovação tecnológica, ou ainda, numa 

situação dramática de contato com outra cultura -, enquanto que as mudanças que 

são frutos de contatos entre culturas, tendem a ser mais rápidas, podendo ser um 

processo traumático ou não.  

Logo, as mudanças pelas quais passou e tem passado o maracatu-nação, 

foram provocadas por fatores internos e externos. Desse modo, o surgimento do 

Maracatu Nação Pernambuco, assim como do Movimento Maguebeat e dos demais 

grupos percussivos, foram agentes de mudanças culturais em diversos níveis: na 

cena cultural local, na aceitação do maracatu-nação nas classes médias e nas 

dinâmicas das próprias nações de maracatu, como a inserção das mulheres entre os 

batuqueiros, por exemplo. 

Mas, é relevante ressaltar que: 

 

(...) cada sistema cultural está sempre em mudança. Entender esta 
dinâmica é importante para atenuar o choque entre as gerações e 
evitar comportamentos preconceituosos. Da mesma forma que é 
fundamental para a humanidade a compreensão das diferenças entre 
povos de culturas diferentes, é necessário saber entender as 
diferenças que ocorrem dentro de um mesmo sistema. Este é o único 
procedimento que prepara o homem para enfrentar serenamente este 
constante e admirável mundo novo do povir (LARAIA, 2009). 
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Como também é importante compreender que as culturas são mecanismos 

de controle dos comportamentos humanos e, portanto, sociais, pois; 

 

(...) a cultura é melhor vista não como complexos de padrões 
concretos de comportamento – costumes, usos, tradições, feixes de 
hábitos -, como tem sido o caso até agora, mas como um conjunto de 
mecanismos de controle – planos, receitas, regras, instruções (que os 
engenheiros de computação chamam de “programas”) – para governar 
o comportamento (GEERTZ, 2008, p. 32). 
 

Clifford Geertz (2008) segue sua linha de pensamento refletindo que o 

homem é dependente de tais programas culturais, como mecanismos de controle, 

para ordenar seu comportamento. Diante do exposto, falar da trajetória do Nação 

Pernambuco é falar de mudanças no sistema cultural circundante e é também falar, 

consequentemente, de mecanismos de controle que permeiam novos 

comportamentos subsequentes a tais mudanças. 

  Para Hobsbawn “Toda tradição inventada, na medida do possível, utiliza a 

história como legitimadora das ações e como cimento de coesão grupal.” (2014, p. 

21), assim, as inovações que o Maracatu Nação Pernambuco propôs, enquanto 

prática artística, tiveram como uma das suas bases de criação a história dos 

maracatus-nação, pré-existente à do grupo. Outras bases para a criação de propostas 

inovadoras vieram das escolas de dança, da formação universitária, das experiências 

artísticas nos palcos, que os membros fundadores do Maracatu Nação Pernambuco já 

possuíam. 

Logo, a percepção das tradições culturais dos maracatus-nação aliada à 

formação artística - técnica e acadêmica - acumulada pelos integrantes do grupo fora 

do contexto dos maracatus e à vontade criativa dos mesmos, formam as bases para a 

criação dos espetáculos, tanto de rua como de palco, do Nação Pernambuco. 

Todavia, para tratar dos espetáculos do Nação Pernambuco, a 

etnocenologia pode contribuir com a noção de espetacularidade. Em consequência 

disto, é importante que se faça uma apresentação da etnocenologia para o leitor. 

Conforme explica Érico Oliveira (2006), a etnocenologia – disciplina 

proposta em 1995 na França - se dedica à discussão, reflexão e análise das diversas 

formas espetaculares encontradas pelo mundo, sem, no entanto, se limitar aos 

conteúdos relacionados ao teatro propriamente dito. Nessa perspectiva, a 

etnocenologia abarca as festas, as celebrações religiosas, os jogos, os rituais, a 
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dança, a música, o cinema, o teatro, os eventos sociais de diversas naturezas... Em 

suma, as práticas espetaculares, estejam seus praticantes conscientes ou não do 

olhar do outro sobre eles. 

A etnocenologia trata, no campo conceitual principal, de noções como as 

de: teatralidade, espetacularidade, estados de consciência e estados de corpo, 

transculturação, matrizes culturais e práticas e comportamentos humanos 

espetaculares organizados. Dentre tais noções, tratarei aqui das de teatralidade e de 

espetacularidade.  

Para compreender o que a etnocenologia propõe como espetácularidade, é 

preciso compreender o que esta disciplina considera como teatralidade, pois as duas 

noções estão atreladas num jogo de disparidades e de encontros. Isto porque 

enquanto a teatralidade engloba as interações humanas cotidianas, nas quais as 

pessoas envolvidas agem, simultaneamente, como “atores” e “espectadores” da 

situação em que estão envolvidas; a espetacularidade está relacionada às relações 

humanas nas quais, na maioria das vezes, percebe-se uma organização das ações 

em um tempo e um espaço planejados para atrair o olhar de parte das pessoas 

envolvidas (BIÃO, 2009). 

Armindo Bião, um dos fundadores da disciplina e o responsável por trazê-la 

para o Brasil, resume: “os microeventos da vida cotidiana formam a teatralidade. Os 

macroeventos, que ultrapassam a rotina, são extracotidianos, e formam a 

espetacularidade” (BIÃO, 2009, p. 163).  

Assim, o autor compreende dentro da teatralidade as situações do dia-a-dia 

nas quais, em diversos momentos, a mesma pessoa assume diferentes papéis – no 

meu caso por exemplo: filha, esposa, amiga, estudante, professora, atriz, 

determinada, cidadã, introspectiva, extrovertida... -. Além do mais, “Na teatralidade 

agimos raramente pensado em “como”. Se penso “como pôr o pé adiante do outro”, 

no ato de andar, é possível que perca o equilíbrio” (BIÃO, 2009, p. 163). 

Já a espetacularidade é considerada por Bião (2009) como uma espécie de 

jogo social onde o elemento ritual ultrapassa a rotina. Segundo o autor, a 

espetacularidade é constituída de formas sociais que tentam manipular a realidade 

para “organizar” o caos cotidiano, por isso dentre essas formas estão os rituais 

religiosos, as competições esportivas, os comícios, as grandes festas e etc.  

Assim, na espetacularidade a distinção entre atores e espectadores é mais 

clara em relação à teatralidade, pois “Trata-se de uma forma habitual, ou eventual, de 
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manter uma espécie de respiração coletiva mais extraordinária (...)” (BIÃO, 2009, p. 

35). Logo, a espetacularidade seria “(...) a colocação em cena extracotidiana de 

relações sociais que têm lugar nos espaços sociais e públicos. É o reino da 

grandiosidade, do chocante, do impressionante” (BIÃO, 2009, p. 158). 

A noção de espetacularidade ainda foi subdividada em três categorias: 

espetacularidade substantivada, espetacularidade adjetivada e espetacularidade 

adverbial. Érico Oliveira (2006) sintetiza a espetacularidade substantivada como 

sendo as formas espetaculares relacionas às artes do espetáculo, qualquer que seja 

a sua origem ou forma de produção, incluindo a encenação profissional, 

manifestações populares, espetáculos tradicionais, etc. 

Já a espetacularidade adjetivada seria, segundo Érico Oliveira (2006), as 

praticas que não tivessem como propósito um evento cênico, mas que na sua 

realização, tivessem um caráter espetacular, são exemplos: os rituais religiosos ou 

profanos, as festas públicas e os eventos sociais.  

Enquanto que a espetacularidade adverbial, conforme explica Érico Oliveira 

(2006), seria a forma de comportamento cotidiano de certos grupos sociais, bem 

como suas especificidades responsáveis por diferenciá-los de outros grupos e por 

identificá-los como membros de uma certa sociedade.  

Diante desse sistema de classificação da espetacularidade, proposta pela 

etnocenologia, percebe-se que os espetáculos do Maracatu Nação Pernambuco, seja 

nas formatações para as ruas, para os shows ou para o palco, de qualquer forma, 

estariam comtemplados na espetacularidade substantivada, assim como os cortejos 

dos maracatu-nação. 

Contudo, essa breve apresentação da etnocenologia, bem como da 

espetacularidade da qual esta disciplina trata, me serve como base para definir os 

contornos que darei ao recorte do objeto. O Maracatu Nação Pernambuco será 

considerado nesta pesquisa como propositor de espetáculos, inspirados nos 

maracatus-nação de Pernambuco, que fez a trajetória das ruas para o palco com suas 

práticas espetaculares. 

É importante frisar as bases que contribuíram para definição deste recorte, 

a fim de que não haja confusão a respeito dos propósitos desta dissertação. 

Primeiramente, ela não se propõe a analisar os espetáculos do Nação Pernambuco, 

mas se encarrega da tarefa de descrever e discutir a trajetória que as práticas 
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espetaculares do grupo fizeram entre as ruas e o palco, dentro da história do grupo e 

do contexto da cena cultural de Recife, Olinda e Região Metropolitana.  

Em segundo lugar, este trabalho está interessado em perceber como se 

desenrolou a trajetória do grupo Maracatu Nação Pernambuco entre as formatações 

dos desfiles das ruas, onde os maracatus-nação tradicionalmente se apresentam; dos 

shows, momento no qual se inicia uma adaptação da ruas para o palco; e no palco, 

quando o grupo passa a elaborar espetáculos que contemplam um reagenciamento 

dos elementos constituintes do maracatu-nação: como a música, a dança e a 

apresentação de figuras, para uma lógica de apresentação no palco. 

Porém, como o grupo em questão fez esse reagenciamento tecnicamente 

não caberá a esta dissertação apurar, pois tal feito exigiria uma investigação mais 

profunda dos processos criativos do Maracatu Nação Pernambuco, o que deixo como 

sugestão para futuras pesquisas. Então, na tentativa de deixar mais claro o corpo 

desta dissertação farei uma apresentação sucinta dos capítulos que virão.  

Essa dissertação está organizada em um capítulo introdutório, três 

capítulos de desenvolvimento e uma conclusão. Como forma poética de anunciar as 

partes do corpo deste trabalho, utilizei os termos “Portão de embarque” para este 

capítulo introdutório que aqui se lê; “Primeira escala”, “Segunda escala” e “Terceira 

escala” para denominar os três capítulos do desenvolvimento; e “Portão de 

desembarque” para a conclusão da dissertação. 

A escolha por esses termos foi inspirada pelo foco dado nesta dissertação 

à “trajetória”. Com início, meio e fim, neste trabalho não cabem todas as escalas já 

feitas pelo Nação Pernambuco pelo mundo afora, nas viagens feitas para apresentar 

seus espetáculos. Muito menos essa dissertação seria capaz de dar conta de todas 

as experiências vividas durante a trajetória do grupo, que ainda está em curso. É 

importante que fique claro que o “Portão de desembarque” não é sinônimo de “destino 

final” neste caso, mas significa que o caminho percorrido por mim neste trabalho 

chegou ao momento, pelo menos assim pretendo, de suscitar ou inspirar novas 

pesquisas, novos trajetos, novas viagens. 

A “Primeira escala”, intitulada “Maracatus-nação e as referências da 

tradição”, destina-se aos maracatus-nação, pois entendo que é necessário, antes de 

tratar especificamente da trajetória do Maracatu Nação Pernambuco, dedicar um 

espaço para abordar a sua fonte de inspiração. Esta secção é iniciada com o 

estabelecimento de três noções preliminares: ritual, festa e nação. Em seguida, faço 



26 
 

uma exposição sobre o maracatu-nação, evidenciando-se a sua tradição nas ruas. E 

então, concluindo o referido capítulo, apresento um texto no qual o maracatu-nação é 

tratado sob a perspectiva das transformações pelas quais passou e tem passado. 

Já em “Segunda escala: Maracatu Nação Pernambuco – entre as ruas e os 

shows” o conteúdo está dividido em dois subitens: no primeiro, trato do surgimento do 

grupo nas ruas de Olinda, enquanto que o segundo é dedicado à versão “show” feita 

pelo Maracatu Nação Pernambuco no evento denominado de “domingueiras”.  

Em seguida, chega-se à “Terceira escala: Maracatu Nação Pernambuco no 

palco”. O primeiro subitem foi reservado para discutir as questões relativas às 

diferenças entre os espetáculos do grupo nas ruas e no palco. Na sequência, o 

segundo subitem é dedicado à noção de dramaturgia coreográfica, como uma 

possibilidade de compreensão da lógica do trabalho cênico elaborada pelo grupo para 

o palco. Já a terceira parte deste capítulo é destinada a algumas repercussões do 

trabalho do Nação Pernambuco.  

Assim, o corpo desta dissertação foi estruturado de tal forma que cada 

capítulo prepare o leitor para a parte subsequente. Mesmo compreendendo que as 

trajetórias não são necessariamente lineares - como também não é assim a história -, 

a organização e a estruturação desses capítulos visa uma disposição que torne mais 

legível para o leitor a trajetória do Nação Pernambuco entre as ruas e o palco e a 

fundamentação teórica que embasou meu olhar sobre o objeto. 

Esta dissertação também tem como propósito se constituir como um 

registro acadêmico das atividades do Maracatu Nação Pernambuco, grupo que teve, 

e tem, relevante importância na cena cultural pernambucana, como também 

contribuiu com universo dos maracatus-nação. 

A cena cultural em Recife e Região Metropolitana está em constante 

transformação e tem recebido “injeções” de valorização dos elementos culturais 

locais. Só no ano passado, 2014, Recife recebeu dois importantes espaços culturais: 

o Paço do Frevo e o Cais do Sertão. O primeiro, o Paço do Frevo, é dedicado à 

manifestação cultural que carrega no nome e oferece ao visitante um acervo de 

imagens, vídeos e estandartes antigos, todos relacionados à pratica do frevo no 

Recife. Já o Cais do Sertão é um espaço dedicado ao sertão pernambucano e às 

culturas associadas a este universo, com destaque para os elementos musicais, uma 

vez que a vida e obra Luiz Gonzaga estão em destaque neste espaço cultural, que 

conta com um acervo interativo e tecnológico.  
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Além deste tipo de investimento/valorização na cultura local – como 

também no turismo -, recentemente (2014) Pernambuco conquistou três importantes 

títulos para três das suas manifestações culturais. Trata-se dos títulos de “Patrimônio 

Cultural Imaterial” cedidos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN) ao maracatu-nação, ao maracatu de baque solto e ao cavalo marinho, a 

pedido da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco7.  

Em vista disso, os trabalhos acadêmicos que se debruçam sobre as 

práticas culturais locais populares, ou de inspiração popular, estão afinados com a 

demanda cultural que está em voga em diversas cidades brasileiras, como é o caso 

do Recife. Embora esteja claro que grande parte das iniciativas de valorização da 

cultura local vislumbra o fomento ao turismo, ainda assim as pesquisas acadêmicas 

nessa área também são estimuladas, pois quando se coloca um foco de luz sobre as 

manifestações culturais locais, estas ganham uma maior visibilidade, podendo 

despertar novos interesses.  

Nesse sentido, a dissertação “Maracatu Nação Pernambuco: das ruas 

para o palco – um olhar sobre a trajetória” toca em questões que podem ser 

aprofundas em pesquisas nas áreas das ciências humanas como as Artes Cênicas, 

a História, a Sociologia e a Antropologia, além das pesquisas sobre produção 

cultural ou sobre turismo, por exemplo. 

Eu bem sei que um mesmo objeto de pesquisa pode ter inúmeras opções 

de recorte, vários olhares diferentes sobre ele e diversas perspectivas futuras a 

partir de cada escolha. Assim como também sei que as etapas de uma pesquisa 

requerem um olhar muito atento e sensível do pesquisador, desde a escolha do 

tema à redação final do texto. Nesta perspectiva, percebo que o caminho é longo, 

nada linear, repleto de surpresas, de armadilhas e de dúvidas, mas também de 

descobertas valiosas, de aprendizado e de superação. 

Portanto, para embarcar nessa viagem será preciso se aventurar num 

cruzamento de trajetos, a começar entre o meu, enquanto pesquisadora, e o do 

Nação Pernambuco. Não se percorre uma trajetória numa completa solidão, pois os 

caminhos são frequentemente atravessados por elementos ora previsíveis, ora 

imprevisíveis, e então, o seu curso é alterado, mesmo que minimante, a cada 

                                                             
7
 Disponível em: < 

http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=18733&sigla=Noticia&retorno=detalhe
Noticia>. Acesso em: 20 jan. 2015 
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cruzamento. Existem também os companheiros de viagem com os quais se constrói 

cada milha do caminho, no caso do Maracatu Nação Pernambuco seu principal 

companheiro - e motivador – de viagem é o maracatu-nação. Por isso, o próximo 

passo é conhecê-lo melhor. Boa viagem! 
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2. Primeira escala: maracatus-nação e as referências da tradição 

 

Este capítulo se dedica a esclarecer algumas noções pertinentes a esta 

dissertação, tais como: ritual, festa e nação. Além disso, é objetivo deste item 

apresentar brevemente o maracatu-nação, fonte de inspiração para o Maracatu 

Nação Pernambuco, e algumas das suas figuras, bem como discutir questões 

pertinentes à atuação desta manifestação nas ruas do Recife e Região Metropolitana. 

Nesse ponto, chega-se o momento de tratar das transformações pelas quais o 

maracatu-nação passou, e tem passado, na sua trajetória. 

Esta secção do trabalho tem suma importância como contextualização dos 

capítulos que virão, visto que a trajetória do Nação Pernambuco, das ruas para o 

palco, parte do interesse dos seus componentes pelo universo ritual e festivo das 

nações de maracatu. Portanto, compreender um pouco mais sobre esse universo em 

constante transformação iluminará o olhar do leitor sobre o objeto principal deste 

trabalho.  

Assim, o meu esforço em contribuir com esta breve exposição sobre este 

vasto domínio, que é o maracatu-nação, pode ser conferido nas próximas linhas, as 

quais estão divididas em três partes. A primeira delas segue-se abaixo. 

 

2.1. Noções preliminares: ritual, festa e nação 

 

As noções sobre as quais me proponho a fazer uma sucinta explanação - 

ritual, festa e nação – darão um suporte referencial para os conteúdos que virão nos 

próximos itens deste trabalho, a saber: o maracatu-nação e a trajetória das ruas para 

o palco do grupo Maracatu Nação Pernambuco. Isto porque tais noções podem 

contribuir para uma melhor compreensão dos pontos de aproximação e de 

distanciamento entre os maracatus-nação e o grupo objeto desta pesquisa. 

A começar pela noção de ritual, que permeia diversas esferas das 

atividades humanas. Como exemplifica Gillo Dorfles (1965), os ritos podem ter caráter 

sacro, bélico, político..., mas também de diversão, lúdico, artístico, psicopatológico, 

tecnológico, etc. Segundo este autor, os ritos acontecem por meio de 

comportamentos motores; 

 



30 
 

(...) executados por tadição [sic] ou superstição, por devoção ou por 
hábito, por adequação a um costume, a uma lei, a uma norma 
extrínseca ou intrínseca, generalizada ou somente familiar, individual, 
ocasional, devem considerar-se, em todo caso, elementos rituais que, 
pelo simples facto de serem praticados, repetidamente executados, 
determinam a verificação de uma circunstância absolutamente 
particular (...) (DORFLES, 1965, p. 59). 
 

Logo, os rituais são ações concretas que acontecem em espaços 

delegados para tal, pois esses lugares são: 

 

(...) locais privilegiados, dentro dos quais é obrigatório seguir um ritual 
de que estão imbuídos e de que não poderíamos libertar-nos mesmo 
que quiséssemos: as estações, os terminais dos aeroportos, os 
correios, as instalações sanitárias (DORFLES, 1965, p. 61). 

 

Assim também, alguns objetos são acompanhados de um ritual preciso 

para Dorfles (1965). Por exemplo, 

 

O telefone não é mais do que um dos muitos objetos – dos mais 
típicos e conhecidos – que são acompanhados de um ritual preciso: 
“Está lá?”, “Quem fala?”, “Alô!”, etc,; a maneira de empunhar o 
auscultador, de girar o disco, de apoiar o auscultador no aparelho 
(DORFLES, 1965, p. 61). 
 

Embora Gillo Dorfles ressalte o caráter geral dos rituais na vida cotidiana, 

com frequência os ritos são associados ao sagrado, às praticas religiosas, ao mito. De 

fato, os mitos estão imbricados numa relação com o sagrado, pois, como explica 

Mircea Eliade (2011) os mitos descrevem a irrupção do sagrado, ou do sobrenatural, 

no mundo através de uma história sagrada. Ainda para Eliade (2011) os protagonistas 

dos mitos são geralmente Deuses e Entes Sobrenaturais e eles fazem parte de 

narrativas sobre a origem do Mundo, dos animais, das plantas e dos homens, como 

também os acontecimentos primordiais que converteu o homem à sua condição de 

ser mortal, sexuado, social, obrigado a trabalhar para viver e condicionado a trabalhar 

sob determinadas regras. 

Contudo, os rituais também estão relacionados à forma de representação 

desses mitos dentro de um contexto de culto ou de celebração religiosa. Sobre isto, 

Johan Huizinga explica: 

 

O ritual é um dromenon, isto é, uma coisa que é feita, uma ação. A 
matéria desta ação é um drama, isto é, uma vez mais, um ato, uma 
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ação representada num palco. Esta ação pode revestir a forma de um 
espetáculo ou de uma competição. O rito, ou “ato ritual”, representa 
um acontecimento cósmico, um evento dentro do processo natural. 
Contudo, a palavra “representa” não exprime o sentido exato da ação, 
pelo menos na conotação mais vaga que atualmente predomina; 
porque aqui “representação” é realmente identificação, a repetição 
mística ou a reapresentação do acontecimento. O ritual produz um 
efeito que, mais do que figurativamente mostrado, é realmente 
reproduzido na ação. Portanto, a função do rito está longe de ser 

simplesmente imitativa, leva a uma verdadeira participação no próprio 
ato sagrado (HUIZINGA, 2012, p. 18). 

 

Todavia, Dorfles (1965) estabelece a distinção entre rito e mito baseada no 

elemento motor do rito que, para ele, se caracteriza por uma atividade corpórea 

específica e intencionada. Mas Eliade (2011) reaproxima rito e mito ao indicar que o 

mito é “vivido” ritualmente quando ele é narrado cerimonialmente, ou quando se faz 

um ritual para o qual ele, o mito, serve de justificação. 

 Entretanto, o significado de um ritual para uma sociedade ou grupo 

específico é mutável com o passar do tempo e com as transformações das 

circunstâncias. Alguns exemplos disto são dados em um texto que analisa os rituais 

da monarquia britânica, quando David Cannadine (2014) ressalta, por exemplo, que 

mesmo um ritual como o de uma coroação, que sempre se repete da mesma forma, 

pode ter seu significado alterado profundamente dependendo da natureza do seu 

contexto. 

Continuando sua explanação, Cannadine (2014) explica que a própria 

execução do ritual é dinâmica e elástica, pois ele pode ser ora bem executado, ora 

mal executado, pode ser cuidadosamente ensaiado ou realizado de qualquer maneira, 

os participantes podem se mostrar mais ou menos interessados, e assim por diante. 

Assim também, um mesmo ritual pode significar coisas diferentes para pessoas e/ou 

épocas diferentes. 

Outro ritual de coroação, esse mais pertinente ao tema desta pesquisa, 

pode ser exemplificado pelo o ritual de coroação das rainhas dos maracatus-nação. A 

esse respeito, Isabel Guillen (2007) informa que esta prática ritual persistiu ao longo 

do século XX, ainda que esporadicamente. A autora explica que o maracatu-nação é 

permeado por uma série de rituais e que estes estão envolvidos em uma pluralidade 

simbólica e de significados.  

Assim como Cannadine (2014), Guillen (2007) acredita que ao tratar dos 

rituais deve-se levar em conta as mudanças históricas e não tomá-los como se 
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fossem sempre os mesmos. A partir disto, a autora atenta que “É possível pensar que 

tanto nas práticas quanto no universo simbólico as coroações podem significar 

aspectos muito diferentes, dependendo do momento histórico em que se esteja 

discutindo” (GUILLEN, 2007, p. 182).  

Contudo, para Guillen (2007), a coroação, de modo geral, se constitui como 

uma cerimônia de confirmação do poder real que requer ritos particulares. A respeito 

das recorrências nos rituais de coroação das rainhas do maracatu-nação, a autora 

destaca o caráter sacralizador destas cerimônias que, tradicionalmente, são 

realizadas por padres, pais de santo ou mães de santo. Outros sinais desse teor 

sacralizador do ritual está na importância da rainha ser uma mãe de santo para 

assumir tal papel num maracatu-nação, assim como os lugares escolhidos para o 

ritual, como por exemplo: Igreja de Nossa Senhora do Rosário, Pátio do Terço (onde 

acontece a Noite dos Tambores Silenciosos do Recife e onde já moraram importantes 

mães de santo) e terreiros de Xangô. 

Esses lugares estão impregnados de carga simbólica para os maracatus-

nação. Todavia, os lugares do ritual, os realizadores da cerimônia e a formação 

religiosa dos coroados, são elementos que trazem uma carga de reconhecimento 

para o ritual: 

  

Ainda que muitas vezes eivado de um caráter “pantomímico”, a 
coroação permitia que reis e rainhas de maracatu fossem 
reconhecidos como tal não só pelos de sua “nação”, mas também 
pelos poderes constituídos que permeavam a relação dos maracatus 
com a sociedade de forma mais geral, podendo ser compreendido 
como uma performance do poder dos reis e rainhas de maracatu 
(GUILLEN, 2007, p. 199). 

 

Quando Guillen fala de um “caráter pantomímico” da coroação, ela se 

refere a alguns rituais nos quais seu significado poderia ser reduzido a um jogo 

cênico, nos casos, por exemplo, em que os reis pertencentes ao Xangô se submetem 

à uma benção na Igreja Católica por uma questão de reconhecimento social. A autora 

ressalta ainda que “para as nações de maracatu, a coroação é tida como um ritual de 

reconhecimento e sacralização do poder real” (GUILLEN, 2007, p. 200).  

Por falar em jogo cênico e pantomima, Patrice Pavis (2011) contribui para a 

discussão com a sua noção de Ritual da Encenação: 
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Além da história, sempre problemática, de uma filiação da arte ao rito, 
é preciso observar que o ritual impõe “aos actantes” (aos atores) 
palavras, gestos, intervenções físicas cuja boa organização 
sintagmática adequada é o aval de uma representação bem sucedida 
(PAVIS, 2011, p. 346). 

 

Logo, o ritual estando ou não relacionado à uma carga mitológica, religiosa 

ou sagrada, a perpetuação do evento pode levá-lo a ser considerado uma tradição 

para um determinado grupo, como é o caso da coroação das rainhas nos maracatus-

nação. Porém, um ritual pode desaparecer quando algumas tradições são 

modificadas: 

 

Naturalmente, nem seria preciso acrescentar que, se num hipotético 
amanhã, a união do sexos se efectuasse de modo diverso, não já com 
a actual característica de exclusividade (pelo menos 
temporariamente), e a instituição do matrimônio entre dois indivíduos 
desse lugar a um novo tipo de poligamia, também o elemento ritual iria 
progressivamente desaparecendo e perderia toda a razão de ser, tal 
como já aconteceu com muitas práticas cerimoniais, anteriormente 
ligadas à maturidade dos sexos, aos ritos da fertilidade, etc 
(DORFLES, 1965, p. 58). 

 

Desse modo, algumas práticas culturais ritualizadas podem deixar de 

existir através das mudanças de hábitos e/ou de ideologias das sociedades e assim 

dar lugar a novos rituais. Um bom exemplo de prática ritual que se transforma 

ritualmente, e que agrega novos ritos ao seu domínio, são as festas. De caráter 

alegre, as festas agregam pessoas em celebrações extracotidianas; 

 

A festa começa por ser divertimento e, sublinhemo-lo já, divertimento 
muitas vezes gratuito: reunião de pessoas com seus fatos 
(vestimentas) novos, ou fantasiadas, mascaradas com chapéus e 
fitas. Por toda a parte, as cores e as decorações fazem a alegria dos 
olhos e colocam esse dia de júbilo à margem da rotina e do ritmo da 
vida cotidiana (HEERS apud OLIVEIRA, 2006, p. 68).  

 

Entretanto, Érico Oliveira discorda de Jacques Heers quando este usa a 

expressão “divertimento gratuito”, pois “em toda e qualquer realização festiva, seja ela 

qual for, há sempre um vínculo com a realidade de seus praticantes. Mas, o caráter 

de divertimento realmente é característica vital da festa, assim como do jogo” 

(OLIVEIRA, 2006, p. 68). 
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Johan Huizinga (2012) atribui à festa um espírito de alegria e de liberdade 

delimitado em um universo próprio, cujo valor é temporário. O autor ainda trata da 

tênue relação entre o jogo e a festa: 

 

Existe entre a festa e o jogo, naturalmente, as mais estreitas relações. 
Ambos implicam uma eliminação da vida cotidiana. Em ambos 
predominam a alegria, embora não necessariamente, pois também a 
festa pode ser séria. Ambos são limitados no tempo e no espaço. Em 
ambos encontramos uma combinação de regras estritas com a mais 
autêntica liberdade. Em resumo, a festa e o jogo tem em comum suas 
características principais (HUIZINGA, 2012, p.25). 

 

Sobre a menção feita por Johan Huizinga, a respeito da festa que pode ser 

séria, José Ramos Tinhorão pode contribuir com a sua análise das festas que 

ocorriam na época do Brasil Colonial, pois; 

 

Festas de caráter coletivo – tal como hoje a do carnaval, por exemplo 
– eram inconcebíveis ao tempo da chegada ao Brasil de portugueses 
oriundos de uma Europa mal saída do controle teocrático da 
sociedade, através do conceito de responsabilidade pessoal ante ao 
pecado, que impunha aos cristãos vigilância permanente contra os 
impulsos pagão-dionisíacos herdados do mundo antigo (TINHORÃO, 
2000, p. 7). 
 

Naquele momento, segundo Tinhorão (2000), as festas públicas não 

estavam primordialmente relacionadas à fruição do impulso individual em prol de um 

momento lúdico mas, antes, estavam atreladas à ocasião de sociabilidade festiva 

propiciada ora pelo Estado, ora pela Igreja Católica. Entretanto, o autor atenta que as 

pessoas terminavam por “transformar em diversão pessoal o que lhes era 

apresentado como evento oficial ou de devoção” (TINHORÃO, 2000, p. 8). 

Nesse sentido, Lúcia Lobato traz para a noção de festa o seu caráter 

transgressor dos poderes regentes: 

 

Já em sua origem latina a palavra festus significava a celebração de 

falsos deuses. Ou seja, desde seu surgimento o termo revela seu 
caráter transgressor do poder ao inverter os valores celebrando e 
conclamando o falso, o que não era considerado verdade. No clima 
das festas há um mundo real, um mundo imaginário e um momento 
orgiástico que se realizam num mesmo contexto recortado do 
cotidiano, desafiando o regulamento oficial, as regras, os códigos, a 
moral e o modelo (LOBATO, 2011, p. 8). 
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Mesmo existindo regras dentro da estrutura das festas, são características 

importantes deste tipo de prática ritual a ludicidade e a utopia, como atenta Lobato 

(2011), pois mesmo em um tempo e em um lugar delimitados, a festa está imbricada 

na realização do desejo.  

No entanto, apesar da ludicidade, do caráter utópico e da potencial 

realização de desejos, elementos presentes no contexto das festas e da vida 

cotidiana não estão separados por uma distinção entre o que é ou não é real. Mesmo 

porque: 

 
(...) a festa instala-se na verdade do efêmero e do simbólico, como se 
um mundo transversal mantivesse contato, direto ou indireto, com a 
vida corrente e que, durante seu período de realização fosse a própria 
vida; uma outra vida que suspende, provisoriamente, mas não 
totalmente o real, simplesmente transmuta-o, sublima-o, reorganiza-o 
e liberta-o das convenções pré-estabelecidas (OLIVEIRA, 2006, p. 71). 

 

Desse modo, a festa está conectada com a vida corrente do seu contexto 

histórico e social. Trazendo mais uma vez Tinhorão (2000) para esta discussão, este 

autor argumenta que durante o período colonial no Brasil, as festas estavam 

relacionadas à velha fórmula “religião-espetáculo”, que só começou a perder força a 

partir do surgimento das diversões públicas voltadas aos desejos da burguesia, ao 

longo do Segundo Império, tais como: as festas carnavalescas de rua, os bailes 

públicos e os espetáculos do teatro musicado.   

Porém, estas novas formas de festa, sobretudo as do carnaval de rua, 

ainda trazem marcas dos moldes coloniais, pois são: 

 

(...) as marcas da velha tradição, que não se desintegrava sem passar 
às novas formas de diversão citadinas seus traços mais ostensivos: a 
organização processional dos futuros blocos, ranchos de carnaval e 
escolas de samba, e a vocação para as encenações coletivas, através 
da armação de enredos e do uso de fantasias (TINHORÃO, 2000, p. 
133). 

 

No universo das festas carnavalescas de rua, em Recife e Região 

Metropolitana, está o maracatu-nação, que é fonte de inspiração para o trabalho 

desenvolvido pelo grupo que é objeto desta pesquisa, o Maracatu Nação 

Pernambuco. Embora o grupo tenha a palavra “Nação” no seu nome, entendo que o 

significado do termo “nação” é diferente para uma nação de maracatu. Conforme 

chama a atenção Ascenso Ferreira: 
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O maracatu não é “Clube” – é “Nação...” 
- Nação Porto Rico!  
- Nação Cambinda Velha! 
- Nação Leão Coroado! (FERREIRA, 1951, p. 16). 
 

Os maracatus do Recife e Região Metropolitana costumam usar a 

terminologia “Nação” em seus nomes. Mesmo alguns grupos percussivos - ou de 

maracatu espetáculo – também usam “Nação” para compor o nome das suas 

agremiações, como é o caso do grupo pesquisado neste trabalho. Contudo, a 

designação “nação” faz alusão aos grupos de negros que vieram escravizados ao 

Brasil e que eram organizados em grupos denominados de nações. 

A respeito disso, Ivaldo Lima atenta que: 

 

A “nação” do período escravista, no entanto, não poderia ser vista ou 
considerada como um grupo étnico homogêneo, mas uma forma pela 
qual vários povos foram agrupados e organizados, levando-se em 
conta o porto por onde eram embarcados, bem como as afinidades e 
compartilhamento de práticas, dependendo da perspectiva em que 
observa o processo de criação dessas nações, sejam elas do ponto de 
vista dos traficantes e senhores, seja ela do escravo (LIMA, 2013, p. 
68).   

 

Portanto, Lima (2013) explica que as divisões desses negros escravizados 

por denominações de nações não refletiam, necessariamente, a origem de nascença 

daquelas pessoas, pois: 

 

O grupo étnico ao qual o escravo pertencia era levado em conta em 
alguns casos, quando da identificação da nação do indivíduo, mas, 
grosso modo, o caráter definidor das nações no Brasil era mesmo o 
porto de embarque, a marca que garantia a procedência do “produto” 
vendido no “novo mundo” (LIMA, 2013, p. 70). 
 

  

Um pouco adiante, Lima (2013) esclarece a diferença entre “grupo de 

procedência” e “grupo étnico”. O autor explica que, no sentido aqui exposto, o “grupo 

de procedência” não seria um grupo efetivamente existente no continente africano – 

neste caso seria um “grupo étnico” -, mas um grupo que foi embarcado para o Brasil 

num determinado porto, onde foi classificado como uma nação “a” ou “b”. 

Diante da pluralidade étnica existente dentro das nações que chegavam ao 

Brasil, Lima (2013) reflete que uma nação que é denominada como nagô em 
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Pernambuco tem características diferentes das nações nagôs de Alagoas, Paraíba e 

Sergipe, por exemplo. Segundo o autor, “Mesmo nas “nações religiosas” da 

atualidade predomina a diversidade, e inexistem relações que possam ser vistas 

como originadas de um único grupo étnico” (LIMA, 2013, p. 72). 

Logo, Ivaldo Lima (2013) afirma que a discussão sobre a criação das 

nações é, acima de tudo, política. Então; 

 

Assim sendo, entendo que “nação”, inicialmente uma identidade 
atribuída no âmbito do tráfico Atlântico, acaba sendo incorporada 
pelos grupos organizados no cativeiro e servindo como ponto de 
referência tanto para o reforço de antigas fronteiras étnicas e 
territoriais, como para o estabelecimento de novas configurações 
identitárias, sejam elas étnicas, ou não (SOARES, M. apud LIMA, 
2013, p. 74). 

 

Em suma, ao longo do tempo o sentido de nação foi sendo recriado dentro 

dos próprios grupos, assim como na sociedade de modo geral. Ivaldo Lima (2013) 

expõe que no decorrer da segunda metade do século XIX, a maioria das nações 

deixaram de ser usadas como autorreferência étnica ou identitária, pois, com o fim do 

tráfico de escravos, a população passa a chamar de “africanos” os escravos oriundos 

da África, em oposição aos negros escravizados nascidos no Brasil.  

Mas é válido ressaltar ainda que “Essa África imaginária permite, em outras 

palavras, cruzar o abismo produzido pelo tráfico. Essa África ainda é fundamental 

para a constituição das identidades dos maracatus-nação na atualidade, pois constitui 

o mito de origem” (LIMA, 2013, p. 80). 

Assim também Guerra-Peixe (1980) considera o termo “nação” como 

referente aos grupos constituídos de diversas origens africanas, os quais eram 

administrados por governador negro. Todavia, é preciso considerar a grande 

diferença existente entre a concepção de nação do passado e a concepção de nação 

da atualidade. Além disso, “se os terreiros constituem nações, os maracatus também 

o fazem, mas com sentidos diferentes em muitos aspectos” (LIMA, 2013, p. 15).  

Partindo desta compreensão, o próximo ponto deste trabalho se dedicará a 

uma exposição sobre o maracatu-nação. Vale reiterar que esta manifestação possui 

rituais – tanto de ordem religiosa como de ordem não religiosa -, participa de um 

universo de festa e se constitui como nação. Assim, os maracatus-nação serão 

tratados a seguir como uma tradição das ruas do Recife e Região Metropolitana, 
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assim também como serão consideradas algumas transformações pelas quais esses 

maracatus passaram e têm passado. 

  

 

 

2.2. Maracatus-nação: a tradição das ruas 

 

As ruas da cidade do Recife, bem como da sua Região Metropolitana, há 

muito tempo são cenários para os desfiles do maracatu-nação, com suas figuras 

brilhantes e coloridas e seus passos marcados pela música forte que executam. Não 

existe uma data oficializada para o surgimento dessa manifestação, além disso, 

embora alguns autores como Câmara Cascudo (2012), Guerra-Peixe (1980) e 

Ascenço Ferreira (1951), apontem para uma possível derivação de manifestações 

como a coroação do Rei do Congo no período colonial do Brasil ou ainda da festa de 

Reis Magos, Lima (2005) contesta tal busca pelas origens, pois, segundo ele, o 

maracatu-nação possui diversos pontos de possíveis começos, não sendo possível 

encontrar uma origem exata. 

Ivaldo Lima se opõe à busca por uma única origem para os maracatus-

nação por acreditar que isto vai em direção a uma linearidade da história dessa 

manifestação. Conforme aponta o autor, “A ideia de origem pressupõe que o 

maracatu tenha surgido de um ponto único, as festas de coroação dos reis e rainhas 

do congo, apontando na perspectiva de uma história linear, com um começo possível 

de ser conhecido” (LIMA, 2013, p. 46). 

Isabel Guillen (2007) também vê problemas numa análise linear da história 

dos maracatus, assim como discorda da recorrente relação de origem que foi 

estabelecida por alguns pesquisadores entre os maracatus-nação e a coroação dos 

reis do congo, mesmo porque a autora afirma que já existiam maracatus 

concomitantemente à tal manifestação.  

Portanto, o que Lima (2005) acredita é que os maracatus-nação são 

resultados das trocas culturais com diversos povos e com diversas manifestações 

culturais. Há em Pernambuco três manifestações culturais que Lima acredita ter 

relações mais próximas com o maracatu, são elas: as aruendas, as pretinhas do 

congo e as cambindas.  
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Segundo Lima (2008), tais manifestações teriam algumas semelhanças 

com os maracatus-nação. Nas aruendas há analogias entre os nomes das mesmas e 

os nomes de alguns grupos de maracatu, assim como há semelhanças nas letras das 

toadas, nas estruturas melódicas, na presença de figuras e nas roupas utilizadas. Já 

nas pretinhas do congo existe uma considerável similaridade com as letras das 

toadas de alguns maracatus. Enquanto que as cambindas possuem maior similitude 

com os maracatus rurais, ou de baque solto, sobretudo pelo fato de ambos 

apresentarem homens travestidos de mulheres como personagens, embora Lima 

observe que nos maracatus-nação também já existiu tal prática. 

Então, diante do exposto, Lima conclui que: 

 

A discussão sobre as origens dos maracatus remetendo para as festas 
de coroação dos reis e rainhas do congo, conforme o consenso entre 
os folcloristas já apontado, não se sustenta mediante uma forte 
pesquisa documental e uma observação das descrições de várias 
formas de manifestações culturais afro-descendentes que apresentam 
muitas semelhanças entre sí e com os maracatus-nação. Os 
maracatus, a meu ver, constituem uma construção inacabada, com 
contribuições diversas, feita por homens e mulheres em um processo 

dinâmico (LIMA, 2008, p. 172). 
  

Portanto, fica claro que os processos de elaboração de fenômenos 

culturais não são consolidados através de um desenvolvimento linear da história, mas 

sim através de uma irrupção de acontecimentos, muitas vezes desordenados, que 

perpassam pelas práticas culturais. Em vista disto, observar algumas características 

frequentes nos maracatus-nação, pelo menos em parte deles, parece-me mais 

oportuno neste momento, já que o objetivo deste item do trabalho é apresentar o 

maracatu-nação como tradição das ruas e, para tanto, é preciso compreender um 

pouco mais sobre a sua estrutura de apresentação. 

Uma das principais características do maracatu-nação é a sua estrutura de 

cortejo, na qual desfilam as figuras organizadas espacialmente, numa ordem que 

varia de grupo para grupo. 
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FIGURA 1: Maracatu-nação nas ruas. Imagem 
extraída do livro É DE TORORÓ - MARACATU 
(1951) de Hermilo Borba Filho. 

A presença de algumas figuras nos maracatus-nação é variável, pois 

aparecem em alguns grupos e em outros não. Todavia, existem as figuras que tem 

forte representação simbólica nos maracatus-nação atuais. Além disso, as presenças 

de tais figuras contribuem para a caracterização dos maracatus-nação como tal, 

pode-se ter como exemplos: o rei, a rainha, a dama-do-paço e o vassalo. 

A dama-do-paço costuma seguir à frente dos reis. Conforme e descrição de 

Câmara Cascudo (2012), esta figura junto à calunga abrem o préstito. Na fotografia 

abaixo pode-se ver a dama-do-paço e a calunga – boneca - do Maracatu Leão 

Coroado. 

 

 

FIGURA 2 – Dama-do-paço e calunga do Maracatu Leão 
Coroado. Foto: Cássia Domingos, 2014. 
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A dama-do-paço pode ser única ou não no grupo, assim como vale 

ressaltar que a calunga pode ser uma figura masculina, embora na maior parte dos 

casos ela seja uma figura feminina. Assim, as calungas podem ter nomes como 

“Príncipe Dom Henrique” e “Princesa Dona Clara”, conforme está exemplificado em 

Cascudo (2012).  

A calunga é um elemento envolvido em grande misticismo nos maracatus; 

em nome dela acontecem rituais, a exemplo do que relata Alfredo Borba: 

 
Em sua honra são cantadas, ainda dentro da sede, as primeiras loas, 
quando a Calunga é retirada do altar pela dama-do-paço e passa às 

mãos da rainha que a entrega à baiana mais próxima e assim se 
sucede, de mão em mão até retornar novamente às mãos da 
soberana (BORBA, 2000, p. 49). 

 

Porém, é preciso reiterar que prevalece a diversidade nos maracatus-

nação, portanto a descrição do ritual citado acima, não garante que ele aconteça da 

mesma forma em todos os grupos. Contudo, vale considerar alguns estudos sobre os 

rituais nos quais a calunga é tida como objeto sagrado. Guerra-Peixe (1980) afirma a 

respeito da calunga “Dona Emília” do Maracatu Elefante, que a ela eram oferecidas 

canções no ritmo de Luanda, toque que é designado para a saudação dos os mortos 

ou “éguns”. Logo, pelo sentido sagrado atribuído à calunga, ela segue à frente dos 

reis, como que para protegê-los e/ ou abençoá-los. 

Olga Cacciatore (1977) define diferentes tipos de calunga. Segundo a 

autora, calunga-grande é referente ao mar, oceano; calunga-pequeno seria o mesmo 

que cemitério, morte, peste; e ainda entende por calungas o conjunto de seres 

espirituais que vibram na linha de Yemanjá. As significações desses termos de origem 

africana se relacionam com a calunga pernambucana, especialmente pelo seu elo 

com o sagrado, com o mítico e com o sobrenatural.  

A carga simbólica e mítica da calunga também é observada nas suas 

significações plurais para uma diversidade de povos:   

 
Calunga é um deus entre os povos bantus, o mar para os angola-
conguenses (...). Mas no Congo e em Angola, o fetiche ou iteque de 
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 por que o fazem, ficando esquecida no inconsciente a 
primitiva significação de calunga, um deus. Há ainda a notar, que entre 
os gege-iorubanos, os orixás não devem ser confundidos com os 
ídolos, esculturas de madeira, apenas usados nos afoxés ou festas 
profanas, embora haja, em nossos dias, uma tendência à gradual 
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identificação de uns com os 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 do mar (RAMOS apud LIMA, 
2008, p. 78). 

 
Portanto, todo esse universo de sentidos possíveis para a calunga é 

relevante para mostrar a importância da dama-do-paço, responsável por portar a 

calunga, para uma nação de maracatu. A dama-do-paço é uma figura nobre entre as 

figuras do maracatu, isso porque, além de carregar a calunga, a palavra “paço” se 

refere a palácio, conforme explica Guerra-Peixe (1980), sendo assim uma figura de 

distinção na corte.  

Todavia, o rei e a rainha é que são as figuras centrais do maracatu, por 

isso ocupam uma posição de destaque no cortejo: eles seguem, lado a lado, sob o 

pálio ou sombreiro real – que é carregado por um vassalo -, e as demais figuras da 

corte existem em função deles. 

 

 
FIGURA 3 – Vassalo e Rainha do Maracatu Nação 
Cambinda Estrela. Foto: Rosane Marques, 2013. 
 

 
FIGURA 4 – Rei e Rainha do Maracatu Leão 
Coroado. Foto: Rosane Marques, 2013. 
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Logo, os reis como protagonistas do maracatu-nação, são a representação 

da nobreza, da distinção e da altivez. As citadas características são perceptíveis pelos 

figurinos luxuosos, pelas coroas reluzentes e pela postura corporal assumida. 

Contudo, também no seio da vida administrativa e religiosa dos maracatus-nação os 

reis costumam ter relevante importância. 

Como aponta Lima (2009), alguns reis de maracatu-nação são líderes 

comunitários e/ou líderes religiosos, mas sobretudo são articuladores dos seus 

maracatus. O referido autor, ao se debruçar sobre algumas importantes lideranças 

nos maracatus, tratou de duas rainhas: Maria Madalena (in memoriam), que foi rainha 

nos maracatus Leão Coroado, Indiano, Estrela Brilhante e Elefante; e Elda Viana, 

atual rainha do Maracatu Porto Rico.  

A pesquisa de Lima (2009) sobre essas rainhas indica a importância da 

realeza do maracatu dentro e fora do cortejo. Isto porque tais lideranças são 

responsáveis por conquistas como legitimidade e visibilidade diante dos demais 

maracatus, como também diante da sociedade em geral. Todavia, antes de falar um 

pouco sobre as duas rainhas, é preciso falar sobre a rainha de maracatu-nação mais 

celebrada no Recife e Região Metropolitana: Dona Santa (in memoriam). 

Dona Santa, que faleceu em 1962, foi rainha do Maracatu Elefante por 

décadas. Esta rainha é, até hoje em memória, aclamada como símbolo das tradições 

do maracatu-nação, pois; 

 

A sua postura matriarcal contribuiu muito para a afirmação do 
maracatu de baque-virado como importante manifestação da cultura 
pernambucana. Foi sacerdotisa do culto dos orixás e juremeira de 
grande prestígio. Sua memória é conservada no Recife como a mais 
importante das rainhas de maracatu de Pernambuco, tornando-se uma 
figura lendária (BENJAMIN, 2004, p. 55). 
 

Para Guillen (2006), Dona Santa recebeu todo esse reconhecimento, entre 

outros motivos, devido à sua atuação dialética em diversas frentes: entre os 

maracatuzeiros; com os jornalistas, músicos e intelectuais da época; e com o povo de 

santo. Justamente por ter a habilidade em relacionar elementos desses universos 

diversos em prol do seu maracatu, é que Dona Santa galgou tanta visibilidade e 

notoriedade para o Maracatu Elefante. Um exemplo dessa capacidade de mediação 

está na realização das festas de aniversário do Elefante que Dona Santa promovia, 

uma vez que; 
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A festa de aniversário do Elefante era uma ocasião única, que 
congregava membros de diversas manifestações da cultura popular, 
não só de maracatu! Essa festa está presente nas lembranças de 
todos que conheceram a rainha. Dona Santa, ao que tudo indica, 
caprichava na festa, fazia questão de convidar todos, fossem 
maracatuzeiros ou jornalistas, batuqueiros ou músicos! A festa de 
aniversário do Elefante, sua longa permanência na memória das 
pessoas, nos mostra a habilidade de Dona Santa de entretecer essas 
redes sociais, aproximando mundos, como uma autêntica mediadora 
cultural (GUILLEN, 2006, p. 39). 
 

Contudo, Guillen (2006) atenta que o sucesso alcançado por Dona Santa - 

que chegou a ser homenageada por artistas plásticos, a ser fotografada por Pierre 

Verger, a ter inúmeras matérias publicadas sobre ela em jornais e revistas de todo o 

país -, não foi fruto apenas da sua atuação, mas também foram responsáveis por isso 

alguns mediadores culturais como maracatuzeiros, artistas e jornalistas, que elevaram 

Dona Santa ao símbolo máximo da cultura popular pernambucana.  

Dentro deste contexto, ter uma benção ou aprovação de Dona Santa 

significava, e significa, um prestígio dentro do universo do maracatu. A rainha 

Madalena reivindicou o papel de herdeira de Dona Santa, como forma de ser 

legitimada como grande rainha de maracatu perante as demais. Segundo Madalena, 

a própria Dona Santa teria a apontado como sua sucessora, conforme mostra Lima 

(2009). 

Madalena foi reconhecida por muitos como a rainha do maracatuzeiros, 

sobretudo nos anos 1980. Frequentemente relacionada à Dona Santa, Madalena foi, 

inclusive, rainha do Maracatu Elefante, quando este ressurgiu na década de 1980, 

depois de muitos anos parado desde a morte de Dona Santa em 1962.  

 Já Elda Viana é mais reconhecida pela sua capacidade de inovação do 

que pelo seus vínculos com as tradições. Não que Elda desconsidere as tradições 

relacionadas ao maracatu-nação, pelo contrário, ela as valoriza na sua vivência como 

rainha, mas conseguiu fazer importantes articulações entre elas e elementos 

inovadores. Sobre isto, Ivaldo Lima considera que: 

 

A tradição, a partir de Elda Viana, deve ser pensada como uma 
constante adaptação para o cotidiano, uma vez que é nesse processo 
que ocorrem respostas para as diferentes necessidades que surgem 
no dia a dia. A adaptação da tradição para as necessidades e 
interesses de Elda Viana não pode, em nenhum momento, ser 
pensada como descaracterização, mas como um constante jogo em 



45 
 

que o desafio é buscar legitimidade sem perder por completo as 
referências com a tradição (LIMA, 2009, p. 72). 

 

Assim, entre as propostas inovadoras que Elda trouxe para o universo dos 

maracatus-nação está a inovação nos figurinos e a inserção de novas figuras na 

corte. Mas Elda também buscou legitimação nas tradições, afirmando ser, conforme 

aponta Lima (2009), a única rainha viva coroada dentro da igreja de Nossa Senhora 

do Rosário, fato que não se pode atestar a veracidade. 

Deste modo, tal postura de renovação de alguns elementos no maracatu-

nação, atrelada ao seu discurso legitimador perante as tradições do maracatu, rendeu 

à Elda, assim como ao Maracatu Porto Rico, vários títulos de campeão em concursos 

carnavalescos, além de visibilidade dentro e fora de Recife, chegando inclusive a 

desfilar fora do país. 

Logo, diante do que foi aqui exposto sobre a atuação de reconhecidas 

rainhas dos maracatus do Recife, pode-se concluir que a realeza nos maracatus-

nação está muito além da representação de uma inversão social, na qual negros 

oriundos de comunidades periféricas experimentam a sensação de poder durante os 

desfiles dos cortejos, pois a realeza no maracatu-nação tem uma experiência real de 

poder dentro da comunidade em que atua, e em alguns casos, como os das rainhas 

citadas anteriormente, exercem um poder que alcança outros domínios na cena 

cultural local.  

Já sobre o vassalo pouco se escreveu sobre esta figura do maracatu que é 

responsável por carregar o pálio ou sombreiro real, objeto que engrandece ainda mais 

o casal de reis. O chapéu de sol - que também pode ser chamado de sombreiro, 

guarda-sol ou pálio - confere nobreza e distinção ao rei e a rainha, pois estas são as 

únicas figuras da corte que desfilam embaixo dele e têm o privilégio de ter um vassalo 

para transportá-lo. Em geral, os pálios reais são ricamente ornamentados, com 

tecidos coloridos, espelhinhos e franja de linhas, mas o figurino do vassalo varia de 

nação para nação, podendo ser discreto, com poucos brilhos e enfeites, ou mais 

adornado. 

O pálio real está imbuído de uma história milenar, segundo Luís da Câmara 

Cascudo (1962) já existia o chapéu de sol da Pérsia antiga e ele era estendido sobre 

a cabeça dos seus soberanos. Em Atenas ele também esteve presente, era feito com 

tecido branco para festas processionais. O objeto chegou à Europa pelos portugueses 
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que foram buscá-lo nas Índias. Quando apareceu na África, o grande e colorido 

chapéu de sol abrigava o séquito africano. 

Nos maracatus-nação o uso do pálio, segundo Lima (2005), é símbolo de 

uma permanência/presença africana. O mesmo autor continua sua explanação 

considerando que: 

 

Os maracatuzeiros utilizam esses guarda-sóis atualmente para 
identificar e proteger os reis e rainhas dos seus maracatus-nação, mas 
também o fazem para demonstrar poder, riqueza e ostentação, dentre 
outros significados. Nesse sentido, mesmo sendo de uma natureza 
diferente da que existia na África, tal prática aqui foi legada pelos 
grandes reinos africanos (LIMA, 2005, p. 65). 

 

Embora o motivo pelo qual o chapéu de sol é considerado símbolo de 

nobreza ir muito além da proteção oferecida por ele contra o sol ou a chuva, no início 

do século XX chegou-se a reduzir o uso do pálio às intempéries da natureza. Em nota 

do extinto Jornal do Recife, em 15 de fevereiro de 1914, pode-se observar isto: 

 

Leão Coroado 
 

Este conhecido cordão carnavalesco, conhecido em toda a parte que 
chega pela bizarra originalidade de seus “batuques” e pela dança da 
boneca vai sair depois de ter adquirido em “prestações” um belo 
chapéu de sol se chover... 

 
No dia 21 haverá um passeio pelos bairros da cidade, numa espécie 
de ensaio de batuques e cantorias do leão...coroado (RABELLO, 
2004, p. 157). 

 

 No entanto, esse elemento do maracatu remete mais a uma proteção 

simbólica dada à realeza, além de servir como elemento de distinção e honra dentro 

do cortejo, como já dito em linhas anteriores. Luis Câmara Cascudo (1962) aponta o 

uso do pálio real e considera sua significação simbólica dentro de contextos 

específicos, por exemplo, ele seria “Indispensável aos faraós. Significa o Firmamento. 

O Universo. O Sol. Desfilando, jamais está imóvel mas circularmente cintila, 

lembrando o curso dos astros no infinito.” (CASCUDO, 1962, p. 216). Na sequência, o 

autor se refere à sua presença no maracatu: “É o elemento distintivo da Rainha nos 

Maracatus do Recife. Redondos, vermelhos, orlados de guisos, fitas, franjas 

esvoaçantes, como os que surgem nos pagodes de Burma, rodando sempre, como o 

radioso Sol tropical.” (CASCUDO, 1962, p. 216). 
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Quanto ao vassalo que carrega o chapéu de sol, vale ressaltar que essa 

figura tem sua importância na corte do maracatu, mas, como já foi mencionado, há 

poucas referências – pelo menos que eu conheça – sobre esta figura. Embora seja 

importante deixar claro que não pretendo comparar o vassalo que carrega o pálio nos 

maracatus com outras figuras que o carregam em outros contextos, é interessante 

observar que em outras culturas, como exemplifica Luis Câmara Cascudo (2012), o 

“Condutor da Umbela” chega a ser um título do imperador do Japão. 

Sobre as demais figuras do maracatu-nação, deve-se considerar que 

enquanto algumas estão presentes em quase todos os grupos, outras variam de 

nação para nação, como a dama-do-buquê, o príncipe e a princesa, o duque e a 

duquesa, o lanterneiro, a representação de orixás, entre outras figuras. 

A rua é o lugar que costuma abrigar e servir de cenário para as figuras do 

maracatu-nação. Como via pública e, consequentemente, como espaço democrático 

por natureza, é um ambiente favorável à liberdade criativa e à transformação de tudo 

o que nela acontece, pois os eventos realizados nela entram em contato com a 

sociedade que a cerca e, portanto, com a vida que passa por eles e com eles 

interage. 

Todavia, a interação social do maracatu-nação com a sociedade 

circundante não foi sempre pacífica. O maracatu já foi considerado uma cultura 

inferior e incômoda. Um exemplo disto está no trecho de uma publicação do jornal A 

Província, datada de 16 de fevereiro de 1877: 

Maracatu! 

Não precisa ser descrito; todos nós podemos falar de experiência; 
O Maracatu é uma cousa infama, estúpida e triste!  
Estamos todos acordos: mas por quê consentimos nisto? 

                                           Pois o povo (se é o povo, senão uma horda de escravos vadios, 
que faz o     maracatu) não pode divertir-se pelo carnaval, de um modo 
menos estupidamente infame e triste, e degradante e incomodo? 
(RABELLO, 2004, [1877], p. 198). 

 

No mesmo ano e no mesmo mês, segue outra demonstração de 

intolerância em relação aos maracatus, desta vez a publicação é do Jornal do Recife, 

em 08 de fevereiro de 1877: 

Maracatu – Apesar da proibição que o Sr. subdelegado da Boa Vista, 
tinha feito aos amadores do maracatu entenderam eles que deviam 
continuar a incomodar os moradores daquele bairro, vizinhos aos 
lugares em que fazem os seus sabbats.  

No domingo às 7 horas da noite, voltava aquela autoridade de uma 
diligência, acompanhado de praças do 9º batalhão de linha quando 
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depara em caminho com uma reunião de súcios que davam voltas e 
reviravoltas nas mais indecentes posturas, saracoteando as mulheres 
não menos indecentemente ao som de infernal barulho de roupas, 
trombetas e tambores. 
Fazer alto e dispersar o ajuntamento foi a solução tomada 
imediatamente pela autoridade, com grande contentamento dos 
moradores do lugar, mas com desapontamento dos foliões, três dos 
quais mostraram-se tão belicosos que a força foi mandá-los dormir 
agasalhados no xadrez, com um sono reparador moderarem os 
entusiasmos dos que deram provas (RABELLO, 2004, [1877], p. 138). 

 
 

Os jornais acima citados, já extintos no Recife, demonstram o pensamento 

de uma parcela da sociedade do final do século XIX sobre a prática dos maracatus 

nas ruas.  Mais adiante, já em meados do século XX, a repressão às religiões de 

entidades e ao culto às suas divindades, amplamente representadas no Recife pelo 

Xangô e pela Jurema8, se estende aos grupos de maracatu pois, “Com o Estado Novo 

(1937 – 1945) a repressão recrudesceu e quase todos os terreiros, fossem do Xangô 

ou da Jurema, foram fechados. Novamente os terreiros buscaram a estratégia de se 

abrigar nos maracatus” (LIMA, 2009, p. 96). 

Dessa forma, nota-se que em diversos momentos da história cultural da 

cidade do Recife, como também da sua Região Metropolitana, o maracatu foi 

marginalizado e malquisto pelas classes dominantes. Mas, muitos foram os fatores 

que levaram os maracatus a ocupar outro status na cena cultural pernambucana de 

hoje. Tais agentes de transformação são internos e externos, ou seja, abrangem tanto 

os movimentos de mudança dentro das nações de maracatu, como os movimentos 

socioculturais exteriores ao seio das nações, mas que influenciaram suas práticas. 

Sobre este assunto, seguem as próximas páginas. 

 

2.3. Maracatus-nação em transformação 

 

Um fator preponderante para a conquista de aceitação social pelos 

maracatus-nação tem a ver com a capacidade de renovação desses grupos ao longo 

dos anos.  Mesmo porque os maracatus tiveram que adaptar-se a uma nova 

formatação do carnaval que vem crescendo nas últimas décadas: o carnaval 

espetáculo. Segundo Ivaldo Lima (2013), entre as décadas de 1960 e 1980 houve em 

                                                             
8
 Xangô é como o candomblé é usualmente chamado em Recife, já a Jurema é outra manifestação religiosa, de 

forte influencia indígena (LIMA, 2008).  
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Recife uma polêmica a respeito do processo de espetacularização do carnaval 

pernambucano, sobretudo, pela institucionalização de uma passarela com 

arquibancadas onde aconteciam concursos de escolas de samba e de maracatus.  

Lima (2013) aponta que alguns jornais defendiam o “carnaval participação”, 

modelo oposto ao “carnaval espetáculo”, pois acreditavam que a espetacularização 

descaracterizaria o carnaval pernambucano. Porém, o caráter de espetáculo é, hoje, 

uma das características mais marcantes do carnaval feito em Pernambuco, 

principalmente em Recife, onde a festa é dividida em polos9 distribuídos pelo centro 

da cidade, como também existem os polos descentralizados nos bairros periféricos, e 

cada um deles promove atrações diferentes, simultaneamente.  

Mas, enquanto os defensores do “carnaval participação” pleiteavam a luta 

pela “espontaneidade” da festa carnavalesca, com a população pulando o carnaval 

misturada às agremiações, a tendência do “carnaval espetáculo” ia consolidando a 

formatação dos desfiles de grupos carnavalescos em passarelas, com espectadores 

sentados nas arquibancadas, de forma a contemplar o desfile “à moda” das escolas 

de samba cariocas.  

Conforme reflete Ivaldo Lima (2013), a adaptação dos maracatu-nação aos 

desfiles em passarela, sob a influência do modo operacional das escolas de samba 

do Recife, resultou em modificações nas práticas dos grupos de maracatu, embora 

alguns tenham resistido mais do que outros às mudanças.  Entre essas 

transformações, o autor destaca: o número maior de componentes desfilando, a 

divisão do cortejo em alas e a maior luxuosidade dos figurinos.  

Quanto ao número de participantes, algumas nações de maracatu 

começaram a contratar pessoas para desfilar com elas nos concursos, o que garantia 

um séquito real maior. Assim também, em prol da estética, os grupos passaram a 

organizar a disposição espacial das figuras da corte e dos batuqueiros para formar 

alas. Além da necessidade de fazer mais vistosos os figurinos, sob a inspiração das 

plumas e dos paetês das escolas de samba.  

Todas estas transformações, fruto de um período em que as escolas de 

samba tinham grande destaque no Recife, foram mantidas até os dias de hoje, já 

                                                             
9
 Em Olinda também há polos no carnaval, a exemplo do Polo Maracatu, localizado em frente ao Mercado 

Eufrásio Barbosa, onde acontecem apresentações de maracatus em um palco montado para o evento. É 
interessante observar que em 1994 o Nação Pernambuco criou o Portal do Maracatu, no mesmo Mercado 
Eufrásio Barbosa, como um foco de apresentações de maracatus, como indica o livro Memorial Imagem Nação: 
20 anos Maracatu Nação Pernambuco (2011). 
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quando as escolas de samba se tornaram pequenas coadjuvantes no carnaval da 

cidade.  

Enquanto as escolas de samba perdiam espaço no carnaval 

pernambucano, as agremiações locais, sobretudo as de frevo e as de maracatu, 

pouco a pouco construíam bases sólidas no seu contexto cultural local. Contudo, de 

acordo com o pensamento de Lima; 

 

O mais importante nessa questão é perceber que os maracatus 
souberam adaptar-se ao contexto em que estavam imersos. Se a 
passarela e as arquibancadas foram um dos muitos frutos da 
espetacularização da cultura, e as escolas de samba foram 
privilegiadas por estarem associadas à ideia de espetáculo, os 
maracatus-nação de modo geral estabeleceram suas estratégias no 
sentido de se adaptar às circunstâncias, nem sempre favoráveis 
(LIMA, 2013, p. 120). 

 

Como foi visto no item anterior deste trabalho, a rainha Elda Viana é um 

exemplo de maracatuzeira que protagonizou esse processo de adaptação dentro do 

seu maracatu. As inovações propostas por Elda não foram bem vistas por todos os 

maracatuzeiros, alguns deles acreditaram que Elda estaria descaracterizando o 

maracatu com suas novas propostas: 

Elda Viana, para os “tradicionalistas”, representava uma séria ameaça 
de descaracterização dos “autênticos maracatus do Recife”, sobretudo 
por suas estratégias de inovação no vestuário e a introdução de novos 
personagens na corte, a exemplo das odaliscas que circundam o rei e 
a rainha. Por várias ocasiões presenciei ataques contra suas 
inovações, denunciadas com insistência por alguns maracatuzeiros 
(LIMA, 2009, p. 69). 

 

Como exemplo das inovações de Elda Viana, no que se refere aos 

figurinos do seu maracatu, está o uso de muitas plumas, novos tipos de tecidos e 

saias com armações de ferro10. Assim, o uso de tais elementos, ao estilo “escola de 

samba”, conferiu maior luxuosidade para o seu maracatu. 

Nesse sentido, pode-se dizer que as escolas de samba foram inspiradoras 

de algumas mudanças nos maracatus. A partir do uso das saias com armação de 

ferro, os maracatus passaram a demandar um espaço maior para os seus desfiles, 

devido ao volume criado nos figurinos. Além disso, a adoção de materiais tais como 

plumas, veludo e lantejoulas, em maior quantidade, nos figurinos dos maracatus-

                                                             
10

 Muito embora, como atenta Lima (2009), não se pode ter certeza que o uso de tais saias com 

armações de ferro nos maracatus tenha sido invenção de Elda. 
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nação também pode ser considerada uma herança das escolas de samba, uma vez 

que, como indica Lima (2013), o luxo e o glamour não eram característicos dos 

maracatus contemporâneos à época de Dona Santa, falecida em 1962. 

Assim também, os cortejos passaram a contar com um número maior de 

participantes, pois “(...) após a estratégia de Elda Viana, praticamente todos os 

maracatus começaram a apostar na contratação de grupos, ou no estabelecimento de 

“parcerias” com vistas à presença de um grande número de desfilantes na passarela” 

(LIMA, 2013, p. 125). 

Desse modo, é importante mencionar que a organização espacial dos 

cortejos também sofreu alterações devido à influencia das escolas de samba e aos 

critérios dos concursos dos quais participavam as nações de maracatu. Lima (2013) 

observa que os desfiles passaram a ser organizados em alas, mesmo que estas, no 

contexto dos maracatus, não tenham as mesmas formalidades que têm nas escolas 

de samba. 

Diante do que foi exposto, pode-se observar que as transformações pelas 

quais os maracatus-nação passaram ao se adaptarem às novas necessidades para 

sua sobrevivência na cena cultural, são também responsáveis pelo lugar de destaque 

que a manifestação ocupa hoje no carnaval de Recife e Região metropolitana.  

Atualmente, dois grandes eventos carnavalescos têm o maracatu-nação 

como o grande protagonista, são eles: a “Noite dos Tambores Silenciosos” e “A 

abertura do carnaval do Recife”. O primeiro já é tradição nas cidades de Recife e de 

Olinda, pois tal evento está presente na estrutura do carnaval de Pernambuco desde 

a década de 1960. Contudo, enquanto em Recife o evento acontece na grade da 

programação oficial do carnaval, em Olinda a celebração tem vez na semana pré-

carnavalesca. No Recife, tal cerimônia reúne os grupos de maracatu na segunda-feira 

de carnaval, diante da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, quando 

desfilam os grupos e à meia noite as luzes são apagadas para serem entoados 

cânticos em ioruba durante uma queima de fogos. 

Já a abertura do carnaval do Recife acontece no Marco Zero da cidade, 

situado no bairro do Recife; nessa ocasião um grande número de grupos de maracatu 

é orquestrado pelo percussionista Naná Vasconcelos11.  

                                                             
11

 Naná Vasconcelos é um músico recifense reconhecido, inclusive internacionalmente, como um 

grande percussionista.  
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Então, fica evidente que os maracatus-nação não estão congelados no 

tempo, pois eles sobreviveram ao longo dos anos pela sua capacidade de mediação 

de conflitos e de atualização.  No entanto, embora os dias atuais não sejam 

considerados como a pior fase já enfrentada pelo maracatu, os desafios continuam, o 

que demandam novas estratégias. Quais seriam então essas estratégias necessárias 

para o contexto do século XXI? Como o maracatu-nação pode lidar com uma 

sociedade em que uma novidade “explode” a cada segundo, principalmente, no 

universo da internet e das redes sociais? 

Estas questões não serão respondidas nesta dissertação, uma vez que não 

se trata do foco da pesquisa, contudo elas podem suscitar reflexões inspiradoras de 

futuros trabalhos. Não obstante, percebo que os grupos de maracatu não parecem 

perdidos nessas questões, já que muitos deles possuem endereço na internet, sites 

próprios, blogs e páginas nas redes sociais. Logo, esses grupos perceberam os 

benefícios da utilização dessas ferramentas da comunicação digital para a divulgação 

dos seus trabalhos, para o compartilhamento de fotos e mesmo para a negociação 

com possíveis contratantes de seus serviços.  

Assim também, muitos grupos continuam aperfeiçoando suas práticas, 

buscando inovações para os seus desfiles, adaptando-se para apresentações em 

palcos e apostando na formação das futuras gerações de maracatuzeiros. Pode-se 

observar o grande número de crianças desfilando com as nações, e elas podem ser 

encontradas tanto como figuras do cortejo, como também tocando instrumentos como 

batuqueiros. Abaixo seguem alguns registros de maracatuzeiros mirins: 

 

 

FIGURA 5 – Crianças no maracatu: princesa do 
Maracatu Leão Coroado. Foto: Rosane Marques, 
2013. 
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FIGURA 6 – Crianças no maracatu: baiana e 
baianinha do Maracatu Leão Coroado. Foto: 
Rosane Marques, 2013. 

 
 

 

FIGURA 7 – Crianças no maracatu: batuqueiro 
do Maracatu Nação Cambinda Estrela. Foto: 
Rosane Marques, 2013. 

 

Com essas imagens de renovação do maracatu-nação, pode-se vislumbrar 

um futuro promissor para a manifestação, mesmo sem se conhecer as dificuldades 

eventuais que poderão existir nas próximas décadas. Foram muitas as novidades 

emergentes no universo do maracatu-nação ao longo da sua trajetória, e tais 

acontecimentos tanto surgiram no seio das nações de maracatu, como no universo 

circundante. Portanto, se em alguns momentos os maracatus-nação se inspiraram em 

outras práticas para adaptar-se a novos contextos, também os maracatus foram 

fontes de inspiração para outras práticas criativas, como as do grupo Maracatu Nação 

Pernambuco, sobre o qual o próximo item dessa dissertação tratará. 
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3. Segunda escala: Maracatu Nação Pernambuco – entre as ruas e os shows 

 

Este capítulo discorrerá sobre o surgimento do grupo Nação Pernambuco 

nas ruas, passando pelos movimentos socioculturais que contribuíram para a 

construção de um ambiente fértil para práticas artísticas como as do grupo em 

questão. Assim também, este texto tratará sobre as diferenças entre o Maracatu 

Nação Pernambuco e os maracatus-nação, que são a principal fonte de inspiração 

do grupo.  

Já a segunda parte desta secção tratará das domingueiras do Nação 

Pernambuco, considerando-se a importância que tais shows tiveram na trajetória do 

grupo, até mesmo para consolidação de uma proposta de espetáculo para o palco. 

Diante disto, as domingueiras serão consideradas neste capítulo como uma forma 

de apresentação do grupo que permeia grande parte da sua história e representa 

uma forma intervalar entre o Nação Pernambuco dos desfiles nas ruas e o Nação 

Pernambuco dos espetáculos no palco.  

Portanto, a partir das próximas linhas, esta dissertação se deterá mais 

especificamente à trajetória do Maracatu Nação Pernambuco nos universos das ruas 

e dos shows que realizavam aos domingos em Olinda, como poderá ser visto a 

seguir. 

 

3.1. O surgimento do grupo nas ruas de Olinda 

 

Com o movimento de valorização da cultura local - que ganhou força 

através de diversos movimentos políticos e culturais, a exemplo do Regionalismo, do 

início do século XX; do Movimento de Cultura Popular (MCP) na década de 1960; do 

Movimento Armorial do Nordeste na década de 1970; e do Movimento Manguebeat, 

nos anos 1990 -, o ambiente foi preparado para que a modalidade maracatu-nação 

tivesse condições de galgar o lugar de respeito que ocupa hoje, assim como estes 

caminhos tornaram viável o surgimento de grupos como o Maracatu Nação 

Pernambuco, que, por sua vez, também contribuiu para o sucesso dos maracatus. 

Em sua análise sobre o regionalismo, Durval Albuquerque Jr. (2011) 

chama a atenção para a emergência, no início do século XX, de se consolidar uma 
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imagem de nação para o Brasil, sobretudo depois da Primeira Guerra Mundial 

(1914-1918). Segundo o autor, na década de 1920 emerge; 

 

(...) um regionalismo que reflete as diferentes formas de se perceber 
e representar o espaço nas diversas áreas do país. Com mudanças 
substanciais no campo econômico e técnico, como a industrialização, 
a urbanização, a imigração em massa, o fim da escravidão, o Centro-
Sul, notadamente São Paulo, vai se tornando uma área bastante 
diferenciada do restante do país. Some-se a isso as novas formas de 
sensibilidade artística e cultural trazidas pelo modernismo; os novos 
códigos de sociabilidade que aí se desenvolvem mais intensamente; 
as novas concepções acerca da sociedade, da modernização e da 
modernidade (ALBUQUERQUE JR., 2011, p. 52). 

 

Para tanto, como contemporânea da ideia de regionalismo vem a ideia de 

nacionalismo que, como explica Durval Albuquerque Jr. (2011), desperta a 

curiosidade de se conhecer todo o país, o que gerou muitas notas de viagens a 

diversas áreas do Brasil, publicadas em jornais entre as décadas de 1920 e 1940. 

Contudo, esse movimento de viagens para conhecer o Brasil termina por segregar 

como regionais as culturas compreendidas como estranhas à cultura nacional, ou 

seja, à cultura das grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. 

Diante desta realidade, a imagem do Nordeste era tida como o avesso da 

imagem de São Paulo, como reflete Durval Albuquerque Jr. (2011). O 

deslumbramento com o novo mundo urbano que cresce em São Paulo acomete os 

modernistas que veem o Nordeste como um lugar atrasado, devastado pelas 

calamidades, e que precisa ser modernizado a exemplo das grandes cidades. 

Contudo, considerou-se relevante pensar numa formação discursiva 

nacional-popular para construir uma identidade da nação, a qual precisaria ser 

homogênea e supressora das diferenças. Porém, a partir dessas tentativas de 

definição homogênea da nação, o que houve foi a revelação da fragmentação do 

país, colocando em evidência os seus regionalismos. 

Então, a partir da procura de signos e símbolos que pudessem preencher 

a ideia de nação, assim como diante de uma crescente necessidade de conhecê-la e 

de formá-la, os diversos discursos regionais se chocam na tentativa de 

generalização dos mesmos. Assim, alguns temas foram escolhidos para dar 

materialidade ao Nordeste como, por exemplo, o cangaço e o coronelismo. Contudo, 

a escolha desses temas não foi aleatória, pois; 
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Ela é dirigida pelos interesses em jogo, tanto no interior da região 
que se forma, como na sua relação com outras regiões. A questão da 
identidade nacional põe, na ordem do dia, a questão das diferentes 
identidades regionais no país, que deviam ser destruídas para uns e 
reafirmada para outros, já que para a visão moderna a identidade é 
uma essência que se opõe à diferença, vista como superficial, ele é 
um “ser”, uma função invisível e central (ALBUQUERQUE JR., 2011, 
p. 62). 
 

Porém, embora os modernistas compartilhassem de um discurso 

homogeneizador em prol do nacionalismo, eles enxergavam a consciência regional 

como a primeira forma de consciência nacional, mas que, todavia, deveria ser 

superada. Durval Albuquerque Jr. explica melhor a posição dos modernistas frente 

ao regionalismo no trecho a seguir: 

Os projetos modernistas passavam pela incorporação dos diferentes 
Brasis, que substituíssem o Brasil camouflé, Brasil de elite 

afrancesada. A pesquisa de matérias de expressão regionais seria 
inicialmente importante, mas visando, como dizia Mario de Andrade, 
superar o segmentário regionalista, na direção da criação do “todo 
brasileiro”; visando superar os diferentes tipos regionais e chegar a 
nos constituir como povo, homogêneo na alma e no corpo 
(ALBUQUERQUE JR., 2011, p. 63). 

 

Ainda sobre a relação entre o modernismo e o regionalismo, Durval 

Albuquerque Jr. (2011) lembra que o modernismo não tinha como objetivo romper 

com a tradição, mas criá-la e instituí-la.  Dessa forma, mesmo que nesse período se 

acreditasse que a homogeneidade cultural seria importante para a criação de uma 

identidade brasileira, ao menos, a necessidade de se conhecer “melhor” o país para 

esse intento terminou por colocar as questões regionais em evidência e, 

consequentemente, atraiu atenções para o Nordeste. 

Em Pernambuco, o entusiasta do Movimento Modernista, Joaquim Inojosa 

(1969), afirma que inicialmente houve uma desarticulação intelectual em relação ao 

Movimento, o que dificultou o avanço do mesmo no estado. Porém, conforme explica 

Inojosa, os ecos do modernismo chegaram ao Recife vindos da Europa e do sul do 

Brasil, onde uma noção de Arte Moderna em reação à chamada “Arte Antiga” se 

desenvolvia em publicações e eventos de arte.  
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Em São Paulo, pode-se destacar a Semana de Arte Moderna, em 1922, 

ocasião na qual, segundo Inojosa (1969), Graça Aranha12 apresentou à sociedade 

paulista as ideias de uma “Arte Nova” que assimilou depois de uma longa estada na 

França, além da publicação da revista Klaxon, que propagava os ideais modernistas. 

Enquanto que em Pernambuco a fundação da revista Mauricéia13, por 

Joaquim Inojosa, bem como a visita de artistas modernistas de outros estados, 

despertaram, pouco a pouco, o espírito modernista em parte dos artistas e 

intelectuais pernambucanos da década de 1920, conforme aponta Injosa (1969).   

Joaquim Inojosa foi um importante motivador, articulador e mediador do 

Movimento Modernista em Pernambuco e no Nordeste, pois dialogou com lideranças 

intelectuais de outros estados nordestinos, a exemplo da comunicação estabelecida 

com os diretores da revista Era Nova da Paraíba, buscando fortalecer o Modernismo 

na região. 

Algumas décadas adiante, outro movimento sociocultural em Pernambuco 

se propôs a discutir cultura, arte e política no estado: o Movimento de Cultura 

Popular (1960 à 1964), também conhecido pela abreviação MCP. Este movimento 

teve Ariano Suassuna como integrante, todavia, o escritor prezava pela qualidade 

artística do que promovia, enquanto que o MCP tinha como prioridade as questões 

políticas e sociais, logo, tal impasse provocou seu desligamento do Movimento. 

De fato, o movimento surgiu a partir de preocupações sociais, durante a 

gestão de Miguel Arraes na Prefeitura do Recife, pois; 

 

A concepção do movimento, acreditamos, começou quando os vários 
segmentos da sociedade se mobilizaram em prol de mudanças, no 
sentido de minimizar as desigualdades sociais. Aqui no Estado, os 
intelectuais de várias facções, unidos por uma causa em comum – a 
preocupação com os menos assistidos -, faziam, mediante diversas 
linguagens, suas denúncias dentro da sua área, embora cada área 
fosse interligada (BARBOSA, 2010, p. 73). 

 

Dessa forma, o MCP visou uma abordagem interdisciplinar para promover 

avanços sociais. Nesse sentido, enquanto Paulo Freire se debruçava sobre a 

                                                             
12

 Graça Aranha foi escritor e diplomata brasileiro, além de uma importante liderança do Movimento 
Modernista no Brasil (INOJOSA, 1969). 
13

 A revista teve entre seus adeptos os poetas Joaquim Cardoso, Benedito Monteiro e Austro-Costa 
(SILVA, 2011). 



58 
 

alfabetização de adultos, buscando a conscientização política através da educação; 

no teatro, Hermilo Borba Filho e Ariano Suassuna denunciavam as questões 

políticas através dos seus espetáculos teatrais, o que já era feito mesmo antes do 

período do MCP. 

A cultura popular foi valorizada nas produções cênicas relacionadas ao 

MCP. Um dos responsáveis pelo feito foi o Teatro Popular do Nordeste, ou TPN, que 

foi fundado em 1958 e funcionou até 1975, sendo liderado por Hermilo Borba Filho e 

tendo como sócio Ariano Suassuna. Segundo Barbosa (2010), o TPN fazia, 

declaradamente, um teatro popular, levando para o palco uma arte popular 

identificada e acessível à população local.  

A autora mostra no seu livro Movimento de Cultura Popular: impactos na 

sociedade pernambucana (2010) que tal movimento conseguiu popularizar as 

produções cênicas no Recife; através da promoção de festivais de teatro, de cursos 

de teatro na sede do movimento - no Sítio da Trindade14 -, das encenações que 

foram aproximadas do contexto do povo, entre outras ações. 

Infelizmente o MCP não durou muito tempo, já que inúmeros fatores o 

levaram ao declínio. Por um lado, pode-se dizer que movimento teve expressivo 

sucesso nos seus 4 anos, em média, de vida, uma vez que partindo de Recife ele 

alcançou projeção nacional, através do seu objetivo principal de desenvolver um 

projeto de educação popular apoiado na cultura local. Mas, o MCP também tinha 

outra forte característica: a abertura necessária para que qualquer agrupamento 

social, político ou religioso participasse dele. Com isso, não demorou muito para as 

divergências filosóficas começarem a gerar conflitos, além disso, com o estouro do 

golpe militar o Movimento foi interrompido pelas novas lideranças do governo. 

Já na década 1970, surgiram duas relevantes iniciativas que lançaram um 

novo olhar aos elementos regionais/locais, colocando-os em evidência, são eles: o 

Movimento Armorial e a criação do Balé Popular do Recife. Estas duas propostas 

estão articuladas porque o Balé Popular do Recife é fruto de um pensamento 

Armorial, embora o Balé tenha se afastado das proposições Armoriais a partir de um 

certo momento.  

Como explica Christianne Galdino (2008), o Movimento Armorial foi 

essencialmente de caráter nacionalista, para confrontar o que pensava ser um 

                                                             
14 Sítio histórico, que até hoje funciona como um centro cultural, localizado no bairro de Casa Amarela, na Zona 
Norte do Recife.  
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servilismo cultural brasileiro perante a cultura de países dominantes e, também, com 

a preocupação de relacionar as dimensões estéticas e políticas da arte popular. Tais 

propósitos tinham seu sentido dentro do contexto sociopolítico em que o Movimento 

surgiu, ou seja, na década de 1970, durante uma ditadura de cunho militar no Brasil, 

que promovia a cultura norte-americana nas mídias brasileiras, enquanto a produção 

popular local era mantida num lugar de marginalização.  

Neste contexto, em meados da década de 1970, Ariano Suassuna 

assumiu a Secretaria Municipal de Cultura do Recife e convidou o grupo teatral 

Gente da Gente – formado por cinco irmãos da família Madureira15 e alguns amigos 

- para fundar o Balé Popular do Recife, que inicialmente foi chamado de Grupo 

Circense de Dança Popular. Porém, é importante frisar que antes da criação do Balé 

Popular o Movimento Armorial já existia nos âmbitos da literatura, da música e das 

artes plásticas, desse modo, a criação do Balé foi uma tentativa de incluir a dança 

na proposta do Movimento. 

 Segundo Christianne Galdino (2008), no princípio o Balé Popular do 

Recife, que nasceu em 1977, teve financiamento da Secretaria de Cultura da 

Prefeitura do Recife para ser estruturado e desenvolver os primeiros anos do seu 

trabalho. Assim, o grupo passou a sistematizar as danças populares, a nomear seus 

passos e a conferir a elas uma virtuosidade nos movimentos. Desta maneira, o Balé 

fundado com o propósito de fazer uma dança armorial16 - ou seja, uma dança que 

mesclasse o caráter popular e o erudito na construção de seus passos -, leva para 

os palcos as danças das ruas do Recife. 

Contudo, conforme ressalta Galdino (2008), é importante que se 

esclareça que a técnica utilizada pelo Balé Popular do Recife não é “armorial”, 

embora o grupo tenha surgido com esse propósito. O que houve, na verdade, foi 

uma tentativa de mesclar o erudito e o popular em cena, através do treinamento dos 

bailarinos a partir do ballet clássico. Porém, o intento não foi adiante pois o Balé 

Popular do Recife passou a desenvolver seu próprio método de dança e de 

treinamento – denominado como “dança brasílica” - no qual não havia mais espaço 

                                                             
15

 Família pernambucana de notável participação artística no estado, sobretudo nas áreas da música 
e da dança. 
16

 O escritor e dramaturgo Ariano Suassuna (1927–2014), mentor o do Movimento Armorial (1970), 
quis propor através da dança armorial uma dança erudita brasileira, a qual usaria as técnicas do balé 
clássico a serviço da dança popular, como treinamento para seus dançarinos.  
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para a erudição, por uma questão de opção dos seus integrantes. Embora, também 

não se possa dizer que o grupo praticava a mesma dança dos grupos populares. 

Portanto, a metodologia de trabalho do Balé Popular do Recife, conforme 

explica Galdino (2008), se baseou primeiramente na observação das danças 

populares in loco - nas ruas e nas sedes onde os grupos populares fazem suas 

práticas culturais - para posteriormente decidir levar suas experimentações para a 

sala de ensaio.  

Com o tempo, a repetição dos movimentos observados nas ruas deu 

origem à criação de variações, ou ainda, de novas versões daqueles passos 

originais. Então foram devidamente nomeados e passaram a compor as coreografias 

do grupo. Essas coreografias foram pensadas para o palco e, para tanto, elas 

associaram aos movimentos da dança popular características como a simetria, a 

variação rítmica e a mistura entre os passos de dança, o que valorizou o produto 

enquanto espetáculo. 

Assim, da forma de dançar do Balé Popular do Recife, nascem grupos 

herdeiros seus. Estes são, em grande parte, grupos fundados por ex-integrantes. 

Esse é o caso do Maracatu Nação Pernambuco que foi fundado em 1989 por alguns 

ex-participantes do Balé Popular, dentre eles, Bernardino José e Amélia Veloso.  

Os referidos egressos trouxeram para o Maracatu Nação Pernambuco a 

experiência adquirida no Balé Popular do Recife, podendo-se afirmar que essa 

bagagem certamente influenciou e/ou motivou a formação do grupo. No entanto, o 

Nação Pernambuco, por sua vez, não ficou preso ao método do Balé Popular e criou 

a sua própria metodologia de trabalho, a sua própria forma de expressão artística e 

a sua trajetória singular na cena cultural pernambucana. 

 Entretanto, antes de me deter ao surgimento do Nação Pernambuco nas 

ruas de Olinda, será relevante considerar um movimento cultural contemporâneo ao 

grupo que também se inspirou fortemente nas práticas culturais locais, sobretudo 

nos maracatus. Refiro-me ao Movimento Manguebeat, que surgiu no final dos anos 

1980 e início dos anos 1990, em Recife e Olinda. Este movimento, de caráter 

musical, teve como liderança mais conhecida Chico Science (1966-1997) e sua 

banda Nação Zumbi.  

Logo o movimento começou a ganhar corpo nas cidades citadas, e assim, 

conseguiu formar uma legião de pessoas com um novo olhar sobre as 
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manifestações da cultura local de Recife e Região Metropolitana, bem como de 

algumas regiões do interior de Pernambuco. 

Conforme indica José Teles (2000), a palavra “mangue” foi referenciada 

na imprensa pela primeira vez para designar um estilo musical em 1991, no Jornal 

do Commercio. Segundo o autor, foi nesta mesma matéria, intitulada Sons negros 

no Espaço Oásis, que também pela primeira vez uma foto de Chico Science foi 

publicada. O Espaço Oásis era uma pequena casa de shows em Olinda e foi através 

da divulgação de uma festa que lá aconteceria, a Black Planet, que Chico Science 

começou a se tornar conhecido nas mídias.  

Nesta matéria Chico Science anuncia a criação de um novo ritmo, o 

Mangue, explica também que tal ritmo é formado por uma mistura de samba-reggae, 

rap, raggamuffin e embolada, além de ressaltar que é preciso “resgatar” (palavra 

usada por Chico Science no texto) os ritmos da região e incrementá-los. Os trechos 

da matéria apresentados por José Teles, no seu livro Do frevo ao manguebeat 

(2000), proporcionam uma noção de como a novidade publicada teve um forte 

impacto inicial. 

José Teles sintetiza os primórdios do Movimento Manguebeat: 

Em meados de 91 começou a ser gerado/articulado em vários pontos 
da cidade um organismo/núcleo de pesquisa e criação de ideias pop. 
O objetivo é engendrar um ‘circuito energético’ capaz de conectar 
alegoricamente as boas vibrações do mangue com a rede mundial de 
circulação de conceitos pop. Imagem símbolo: uma antena 
parabólica enfiada na lama. Ou um caranguejo remixando “Antenna” 

do Kraftwerk no computador (TELES, 2000, p. 256). 

 

O maracatu entra nessa “remixagem” de ritmos gerando uma certa 

polêmica no início, pois Chico Science e a sua Nação Zumbi, ao introduzirem o som 

das alfaias nas músicas e ao mencionar a palavra “maracatu” em várias letras das 

suas canções, deu a entender para alguns críticos que a banda estava se propondo 

a fazer maracatu. Porém, fica evidente no livro de José Teles (2000) que a 

manifestação pernambucana não foi mais do que uma forte influência para a música 

das bandas do Manguebeat, assim como outros ritmos foram inspiradores para ela. 

Isto fica claro em um trecho da fala de um dos percussionistas que participou do 

Nação Zumbi, o Maureliano – considerado um tradutor da alquimia sonora de Chico 

Science -, já que ele explica que Science pediu para ele preparar uma mistura de 

James Brown com maracatu para a música “A cidade”. 
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Sobre a interação do Manguebeat com as manifestações populares 

pernambucanas, Chico Science relata em uma entrevista concedida ao baiano Luís 

Cláudio Garrido, para o jornal A Tarde (s/d) - cujo trecho foi citado no livro de Teles 

(2000) - que desde a sua infância ele teve contato com as manifestações populares 

como a ciranda e o maracatu e percebe que essas práticas estão desparecendo. 

Science continua sua fala refletindo que se eles fossem tocar o maracatu do jeito 

que ele é, eles seriam criticados pelo seu público, então decidiram fincar uma 

parabólica na lama para se conectar com todos os elementos para se fazer uma 

música universal, o que segundo o artista, faria as pessoas olharem para o maracatu 

como ele era antes.  

Então, o surgimento do Manguebeat foi conveniente para o universo do 

maracatu como um todo. No mesmo período surge também o Maracatu Nação 

Pernambuco, o que reforça uma maior visibilidade para a manifestação. José Teles 

(2000) acredita que o Movimento Manguebeat contribuiu para trazer à tona algumas 

culturas como a do coco, a da ciranda e a do maracatu. Porém, o autor ressalta que 

com o maracatu foi um pouco diferente, uma vez que essa reponsabilidade teria que 

ser dividida com o Maracatu Nação Pernambuco. Sobre isso ele reflete: 

 

No início dos anos 90, jovens, a maioria branca e bem nascida, de 
formação universitária, fundaram o maracatu Nação Pernambuco, 
que logo se tornaria uma atração das tardes das domingueiras 
olindenses.  De um racha do Nação Pernambuco surgiu o Cabra 
Alada e ambos, involuntariamente, impediram que o maracatu do 
povão chegasse ao público do Abril Pro Rock (TELES, 2000, p. 279). 

 

Isso porque os grupos como o Nação Pernambuco ocuparam esse lugar 

na cena pop prontamente. Mas, para Bernardino José – um dos fundadores do 

Maracatu Nação Pernambuco – o trabalho desenvolvido pelo grupo e o que fizeram 

as bandas pernambucanas do Manguebeat são contribuições culturais distintas, 

principalmente quando comparados os propósitos, os públicos alvos e as linguagens 

artísticas, como ele mesmo diferencia: 

 

Bom, a gente fundamentalmente tem um trabalho musical e 
dramático. A gente trouxe para o palco todos os elementos que a 
dramaturgia possibilita, que é a questão da música, da dança, da 
indumentária, do universo literário, mas seguindo o rito da 
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agremiação carnavalesca e com a proposta universal de dentro para 
fora. A gente até pode colocar um elemento na música... Pode 
porque esse é um grupo de artistas e na interação com o movimento 
Mangue Beat, ou seja, logo depois, o que a gente percebe é que eles 
tiveram uma preocupação interessante de fazer esse link com a 
cultura popular, mas o pop estava de frente, nada contra. O que eu 
estou dizendo é que a gente tem hoje duas formas de ver isso aí; a 
questão da agremiação carnavalesca que assumiu seu papel de 
artista de carnaval o ano todo e, outra coisa, de trabalhar a música 
do estado e a música do mundo de forma muito mais dramática e a 
gente tem a outra visão que é a da banda que monta um trabalho e 
faz a sua dissertação musical, mas que tem a sua função, o seu 
público, já para um mercado diferenciado. A nossa visão é de que a 
gente é dramaturgia, olhando os três conceitos: a música, a dança e 
a indumentária, a fantasia. Essa é a diferença (ANEXO B). 

 

Considerando-se a citação acima, parece que embora o Movimento 

Manguebeat e o Maracatu Nação Pernambuco tenham surgido em períodos 

próximos e tenham a cultura pernambucana como carro chefe, essas duas 

iniciativas não estão diretamente atreladas, devido às diferenças entre tais práticas 

mencionadas por Bernardino José. No entanto, houve uma confluência resultante 

das repercussões desses dois eventos, o que foi bastante favorável para o universo 

mais amplo do maracatu em Pernambuco.  

Primeiro, porque os dois fenômenos colocaram o maracatu em cena 

dentro de um contexto estético diferenciado e, dessa forma, atraíram grande 

visibilidade, principalmente na direção do público externo, ou seja, de outras 

cidades, estados e países. Isso porque, tanto Chico Science e sua Nação Zumbi 

quanto o Maracatu Nação Pernambuco, tiveram notável repercussão17 nacional e 

internacional, conseguindo através dos seus trabalhos a oportunidade de circular por 

diversos estados brasileiros e por um grande número de países. 

Depois, porque o sentimento de identificação foi ressignificado nos 

recifenses, nos olindenses e na população de algumas cidades da região 

metropolitana, em relação ao maracatu-nação. Evidentemente, o maracatu-nação 

desde o seu surgimento teve (e tem) seu público fiel, mas, com os dois eventos já 

referidos, o reconhecimento do maracatu-nação como cultura pernambucana é 

reafirmado diante de novos públicos.  

A ideia de fundar o Nação Pernambuco teve sua fase embrionária em 

meados dos anos 1980, já que; 

                                                             
17 Sobre a repercussão do trabalho do Maracatu Nação Pernambuco, dissertarei mais adiante. 
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Essa ideia foi concebida em 1985, a partir do concurso de músicas 
carnavalescas “Folia 86”, promovida pela Prefeitura da cidade de 
Recife, no qual a música “Nação Pernambuco”, de Bernardino José 
(principal fundador), foi premiada na categoria Maracatu 
(TRAJETÓRIA..., 1996, p. 3). 
 

Em 1987 o sonho da criação do grupo se consolidou ainda mais para 

Bernardino José, conforme ele escreve no texto introdutório do livro produzido pelo 

Nação Pernambuco, o Memorial Imagem Nação: 20 anos do Maracatu Nação 

Pernambuco, cujo trecho pode-se ler abaixo: 

 

Paris, dezembro de 1987. Concluíamos, então, a mais fabulosa turnê 
da história do Balé Popular do Recife. O hemisfério norte acabava de 
aportar na estação inverno, com todas as suas nações, e neste 
cenário, eu terminava de plantar um sonho, o pré-sonho: uma 
agremiação cultural carnavalesca, um maracatu (SILVA NETO, 2011, 
p. 6). 

 

Então, dois anos depois, em 1989, foi fundado o Maracatu Nação 

Pernambuco. A trajetória do grupo começa nas ruas, como uma agremiação 

carnavalesca, conforme explica Bernardino José,  

                                       

O que é que a gente é na verdade? A gente é uma agremiação 
carnavalesca que, no começo, cumpre um papel de agremiação, 
como qualquer grupo que sai à rua, mas que tem uma referência e, a 
partir daí, a gente procurou contemplar todos aqueles que fazem 
parte dessa história, como Amélia, que veio do Balé Popular do 

Recife, e outros que chegaram. (ANEXO B). 

 

Logo, a característica do grupo que foi mobilizadora deste trabalho, a 

atuação do grupo no palco, não nasceu instantaneamente com o Maracatu Nação 

Pernambuco, mas foi desenvolvida processualmente pouco depois do seu 

surgimento. O que existia desde o início era o desejo de formar um grupo de 

maracatu, enquanto agremiação carnavalesca. Como afirma a integrante do grupo 

Amélia Veloso, “(...) nós surgimos pra colocar o espetáculo nas ruas, pra desfilar 

pelas ruas, e a partir daí a gente começou a perceber que o universo é muito mais 

amplo, que a gente poderia explorar isso muito mais, e hoje a gente tem um trabalho 

cênico muito forte, muito presente (ANEXO B)”. 
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FIGURA 8 – Ensaio fotográfico para o primeiro            FIGURA 9 – Ensaio fotográfico para o primeiro 
CD do grupo, “Batuque da Nação”. Foto: Sérgio          CD do grupo, “Batuque da Nação”. Foto: Sérgio 
Souto, 1991.                                                                  Souto, 1991. 
 
 
 

                                                  
FIGURA 10 – Primeiro estandarte 
do grupo. Foto: acervo de Amélia 
Veloso. 

 

Então, foi pela percepção das possibilidades de trabalhos cênicos 

inspirados no maracatu-nação, assim como com outras manifestações populares da 

cultura pernambucana, que o Nação Pernambuco começou a elaborar seus 

espetáculos para o palco. Para tanto, o grupo já dispunha de integrantes com 

experiência cênica de palco, como também de participantes com formação 

acadêmica e/ou técnica em dança, em teatro ou em música. 

No entanto, a inspiração maior estava no trabalho dos grupos populares, 

estava justamente naquela experiência que não poderiam viver dentro dos grupos 

profissionais, nem dentro das escolas de dança, muito menos dentro das 

universidades. A inspiração maior vinha das ruas, dos terreiros e das praças, 
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especialmente das nações de maracatu. Portanto, é de suma importância 

estabelecer com maior clareza as diferenças entre o Maracatu Nação Pernambuco e 

os maracatus-nação, suas fontes inspiradoras. 

É certo que hoje no Recife e na sua Região Metropolitana existe uma 

série de grupos que, de uma forma ou de outra, fazem seu maracatu. No entanto, 

todos esses grupos se diferenciam das “nações” de maracatu, principalmente, no 

que toca às questões religiosas e comunitárias. Além disso, o termo “nação” tem 

uma dimensão identitária para os maracatus-nação, por permiti-los se diferenciar 

dos demais considerados “estilizados” ou “grupos percussivos”, como já foi discutido 

nesta dissertação.  

Muito embora esta discussão esteja longe de defender uma “pureza” dos 

maracatus-nação, uma vez que já foi argumentado aqui em páginas anteriores que o 

maracatu-nação interage com o mundo e se transforma constantemente, nota-se a 

existência de uma certa fronteira que distingue algumas práticas das outras, pois, 

As fronteiras étnicas permanecem apesar do fluxo de pessoas que a 
atravessam. Em outras palavras, as distinções entre as categorias 
étnicas não dependem da ausência de mobilidade, contato e 
informação, mas implicam efetivamente processos de exclusão e de 
incorporação, através dos quais, apesar das mudanças de 
participação e pertencimento ao longo das histórias de vida 
individuais, essas distinções são mantidas (BARTH apud LIMA, 

2013, p. 88). 

 

Então, está claro que tanto os maracatus-nação, quanto o Maracatu 

Nação Pernambuco, possuem suas características fundantes e estas estão no cerne 

do que esses grupos são, assim como no âmago dos papéis que ocupam no meio 

em que atuam. A tabela abaixo apresenta alguns pontos de confronto entre os dois 

fenômenos aqui em jogo: 

QUADRO 1 – As diferenças entre os maracatus-nação e o grupo Maracatu Nação Pernambuco. 

 

MARACATUS-NAÇÃO 

 

MARACATU NAÇÃO PERNAMBUCO 

Relação com as religiões de entidades e 
divindades (principalmente o Xangô e a 
Jurema) 

Não há ligação do grupo com nenhum tipo de 
religião, embora hajam relações individuais dentro do 
grupo com diferentes religiões. 

Integrantes, em sua maioria, provindos da 
mesma comunidade, bairro ou região 

Integrantes, em sua maioria, provindos de diferentes 
regiões da cidade 
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Integrantes, em sua maioria, negros Número expressivo de integrantes brancos 

Os integrantes, em sua maioria, possuem 
baixo poder econômico 

Os integrantes são, em geral, pertencentes à classe 
média 

Desfilam em forma de cortejo 
Desfila em forma de cortejo e possui espetáculos 
para palco 

De modo geral, ainda são poucas as 
ocorrências de integrantes com formação 
artística técnica e/ou acadêmica 

Os integrantes, possuem formação artística técnica 
e/ou acadêmica 

Figuras atribuídas segundo critérios 
religiosos e/ou comunitários 

Atribuição das figuras por critérios artísticos 

Concepção artística realizada pela própria 
comunidade participante 

Concepção artística realizada por profissionais 
como: coreógrafos, bailarinos, músicos, artistas 
plásticos, diretores de arte e iluminadores 

Pouco espaço nos veículos da mídia Expressiva visibilidade na mídia 

 

Vale ressaltar que estas observações não dizem respeito à totalidade das 

nações de maracatu do Recife e Região Metropolitana, mas constituem 

caraterísticas recorrentes na observação direta dos fenômenos. As observações18 

que resultaram no quadro acima foram realizadas, em parte, em duas ocasiões: na 

Noite dos Tambores Silenciosos do Recife (2013) e do Dia do Maracatu em Olinda 

(2013). Nestes eventos voltados para os maracatus-nação, a percepção dos 

aspectos inerentes a tais grupos foi facilitada por estes estarem reunidos num 

mesmo espaço. 

Já as observações sobre o Maracatu Nação Pernambuco foram feitas a 

partir da apreciação do desfile do grupo no Dia do Maracatu de Olinda (2013), como 

também de seu espetáculo gravado em DVD intitulado Maracatu Nação 

Pernambuco – 20 anos (2011), além das informações coletadas nas entrevistas 

(ANEXO B) e de outras apresentações presenciadas, tanto no palco como nas ruas.  

Apesar das divergências entre os formatos e as condições de trabalho, o 

Maracatu Nação Pernambuco se relaciona com algumas nações de maracatu, 

sobretudo pelo fato de participarem juntos de algumas associações como a LOA (Liga 

Olindense de Agremiações) e a AMO (Associação de Maracatus de Olinda). Logo, 

como alega Bernardino José na entrevista, o Nação Pernambuco possui boas 

relações em Olinda.  

                                                             
18

 Observações coletadas através das anotações feitas in loco, como também da posterior análise 
dos registros fotográficos feitos por mim e pela fotógrafa Rosane Marques. 
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Entretanto, Amélia Veloso revela na entrevista que, no início, o 

relacionamento do grupo com as nações de maracatu não ocorreu com tanta 

facilidade, 

 

Na verdade, no início, essa relação não foi muito fácil não. Primeiro, 
porque era uma coisa de domínio do movimento negro, que existia 
aqui em Pernambuco. Hoje, eu acho que o movimento negro está 
mais dissipado e hoje eu vejo muito mais gente fazendo parte dele 
do que naquela época, quando a preocupação era se você tinha uma 
pele escura, se você tinha um cabelo enrolado, para poder ser negro 
(...). Não existe essa coisa de: por você ter a pele mais escura, só 
você pode dançar maracatu. Eu até respeito o fato de, por exemplo, 
Bernardo até hoje não gostar que a rainha seja uma pessoa branca 
de olhos claros, tudo bem, eu respeito isso aí. Enquanto atriz e 
enquanto dançarina eu não concordo, eu acho que no palco a gente 
pode colocar, mas se a gente vai pra rua como uma agremiação, 

tudo bem (ANEXO B). 

 

Parece que as questões raciais ainda permeiam o universo do maracatu, 

embora Amélia Veloso identifique um arrefecimento nessa cobrança social no 

sentido de que os maracatuzeiros sejam, necessariamente, negros. Com efeito, é 

importante que se esclareça que tanto no Maracatu Nação Pernambuco quanto nas 

nações de maracatu, existem participantes negros e brancos, embora no primeiro 

caso a presença de brancos seja mais expressiva.  

Amélia Veloso ainda relata que em decorrência do grupo ser composto 

por um expressivo número de brancos, sendo a maior parte com formação 

universitária, foi gerado um certo mal-estar com os movimentos negros, que 

gostariam de manter o maracatu entre as comunidades negras. Reflete, porém, que 

hoje existem também muitos brancos nos maracatus-nação, assim como houve a 

inserção das mulheres como batuqueiras nesse universo, fato que antes do 

surgimento do Nação Pernambuco era uma raridade. 

Logo, independente de qual seja o tipo atual de relação entre os 

maracatus-nação e o Nação Pernambuco, é inegável que houve mútua inspiração 

entre eles, direta ou indiretamente. Pois, enquanto o Maracatu Nação Pernambuco 

surgiu, e segue, inspirado nos maracatus-nação, estes, por sua vez, não puderam 

ignorar um novo formato que se apresentava carregando denominações como 

“Maracatu” e “Nação”, e então, reagiram, adaptando-se às necessidades de um 

novo contexto cultural e às novas possibilidades de fazer maracatu.  



69 
 

Os fenômenos culturais estão inseridos na dinâmica da vida social, assim 

convém compreendê-los considerando uma pluralidade de fatores que os 

transformam a cada instante. Para tanto, a sociologia compreensiva proposta por 

Michel Maffesoli (2010) pode contribuir com a sua aposta na observação do 

fenômeno a partir de diversos pontos de vista, além da proposição de analisar o 

fenômeno pelo o que ele é, ou está, e não pelo o que ele deveria ser, segundo 

qualquer tipo de parâmetro.  

Portanto, ao confrontar teoricamente os maracatus-nação com o 

Maracatu Nação Pernambuco, o que se pretende não é chegar a uma conclusão 

sobre tais formas de maracatu, muito menos incitar qualquer tipo de rivalidade no 

campo acadêmico no que se refere às discussões sobre as culturas. Mas o que se 

deseja é ter uma “visada compreensiva” – termo utilizado por Maffesoli (2010) – do 

contexto no qual atua o Nação Pernambuco, além de detectar as diferenças que 

lhes são características de identificação.  

Assim sendo, uma das principais características diferenciadoras do 

Maracatu nação Pernambuco é a tradução da estrutura de cortejo das ruas para 

uma formatação para o palco. Contudo, o Nação Pernambuco também atuou em 

outro domínio: os shows. Neste trabalho, esta fase de shows do Nação Pernambuco 

será considerada como um importante interstício entre as ruas e o palco. A esse 

respeito, segue o próximo item. 

 

3.2. Versão show: as domingueiras 

 

A ideia de montar um espetáculo cênico pensado para o palco inspirado 

no maracatu-nação não surgiu imediatamente com o grupo. Assim, antes da 

perspectiva de espetáculo que integre música, dança e dramaturgia coreográfica19, o 

Nação Pernambuco atuou – e continua atuando - em desfiles nas ruas e em shows. 

Esses shows, durante a trajetória do grupo, costumavam acontecer aos 

domingos em Olinda, através de projetos como o Maracatucá, o Folia Real e o 

Domingueira do Nação. Espaços como o Mercado Eufrásio Barbosa, o Marcado da 

                                                             
19 O próximo capítulo tratará da dramaturgia coreográfica. 
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Ribeira e o Clube Atlântico de Olinda abrigaram muitas vezes os shows do Nação 

Pernambuco, que contava com a participação de artistas/grupos convidados.  

É relevante acrescentar que o grupo também promovia aos domingos 

ensaios abertos pouco antes do carnaval, evento que chamavam de Acertos de 

Batuque, acontecia no Mercado da Ribeira e no Mercado Eufrásio Barbosa. 

 

 

 FIGURA 11 – Ensaio aberto – Acertos de Batuque – no 
 Mercado da Ribeira. Foto: Acervo de Conceição Silva, 1992.  

 

O projeto Maracatucá aparece no livro Memorial Imagem Nação: 20 anos 

do Maracatu Nação Pernambuco (2011) como o primeiro projeto do grupo em 

formato de shows aos domingos, em 1991. Assim também, no informativo cultural do 

grupo, o Bate Livre (1996), o projeto Maracatucá é citado como a ocasião da estreia 

do show “Viver Solto Virado” do Nação Pernambuco, sobre este show o informativo 

fornece maiores detalhes: 

 

Realizado no Mercado da Ribeira em 91, este show trazia o 
magnetismo dos sons e ritmos afro-brasileiros, exaltando o maracatu. 
O show totalizava uma média de 20 músicas, com marchas, galopes, 
sambas e toadas do maracatu, tanto baque solto como baque virado; 
entre as toadas tradicionais e músicas inéditas, criadas para 
enriquecer o repertório do Nação, as quais logo tornaram-se 
sucessos na boca do povo, antes mesmo de serem editadas em 
disco (FAZENDO A CORTE, 1996, p. 4). 

 

Poucos anos depois da criação de projeto Maracatucá, O jornal Diário de 

Pernambuco publicou uma matéria intitulada “Em Olinda, o toque do Nação 

Pernambuco”, na qual divulga a novidade do projeto Folia Real: 
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Depois de “invadir” a praia dos roqueiros e fechar o Abril Pro Rock, 
mostrando que os metaleiros também estão ligados na ginga afro-
brasileira, o Maracatu Nação Pernambuco parte para um projeto 
mais ousado. Folia Geral é o programa do grupo, marcado para todo 
primeiro domingo do mês, no Mercado Eufrásio Barbosa (do 

Varadouro), e começa hoje, às 18h (EM OLINDA..., 1993) 
 

Mais adiante a mesma matéria explica que esse show terá como 

repertório as músicas do disco do Nação Pernambuco, “Batuque da Nação”, assim 

como que a proposta do projeto é de ter a participação de um artista convidado a 

cada apresentação. É importante esclarecer que embora na matéria apareça como 

nome do projeto “Folia Geral” e não “Folia Real” como escrevi nos parágrafos 

anteriores, a grafia correta é de fato “Folia Real”, visto que é dessa forma que o 

nome do projeto está escrito tanto no livro produzido pelo Maracatu Nação 

Pernambuco, como em outros jornais pesquisados, tratando-se então de um erro do 

jornal. 

O livro acima citado indica que o Folia Real ocorreu entre 1993 e 1997, 

sendo reeditado em 2006, graças ao patrocínio da Unesco/Ministério da 

Cultura/Programa Monumenta. Sobre esta nova edição do projeto, o jornal Diário de 

Pernambuco noticia: 

 

Quem não dançou maracatu no início dos anos 90, quando o ritmo 
ainda não era moda no estado, e o então estilizado Nação 
Pernambuco promovia tardes festivas e lotadas no Mercado da 
Ribeira? Quem não foi, pode ir desta vez. O Projeto Folia Real volta 
à ativa, graças ao Programa Monumenta/Unesco, e a partir de hoje – 
e no terceiro domingo de outubro e primeiro e terceiro de novembro – 
tocará e levará convidados para o mesmo Mercado da Ribeira (Sítio 
Histórico de Olinda) (ASSUMPÇÃO, 2006). 
 

 

Na mesma matéria, Assumpção (2006) alega que o grupo atribui como 

motivos para a continuidade do projeto a perpetuação das tradições culturais do 

estado, a conquista de parcelas do público jovem, a oportunidade dada aos turistas 

e a revitalização do maracatu.  

Já em outra publicação, intitulada “Domingo tem folia real”, esta do Jornal 

do Commercio (s/d), sobre o retorno do projeto Folia Real em Olinda depois uma 

turnê do Nação Pernambuco pela Europa, consta uma declaração de Bernardino 

José - um dos fundadores do grupo - explicando que um dos propósitos do projeto é 
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realizar um carnaval pernambucano durante o ano inteiro, contando para tanto com 

atrações populares como convidadas. Ainda nesta mesma matéria consta um trecho 

de uma fala de Felipe Santiago, que também é componente do Nação Pernambuco, 

no qual ele ressalta que durante o evento o grupo irá mostrar novos quadros do seu 

show, pois o Folia Real funciona como um laboratório para o grupo. 

Novamente uma publicação, cujo título é “Nação volta a Olinda”, do Jornal 

do Commercio (s/d), divulga uma volta do projeto Folia Real depois de mais uma 

viagem internacional do Nação Pernambuco. Da mesma forma que as matérias 

citadas anteriormente, esse texto também anuncia a presença de um convidado no 

evento. 

Contudo, outro projeto de shows do Maracatu Nação Pernambuco aos 

domingos aparece em registros dos jornais pernambucanos, o Domingueira Nação. 

Os dois registros que possuo falando sobre este projeto são do Jornal do 

Commercio, em 1999. Enquanto uma publicação foi intitulada como “Maracatu em 

Olinda para brindar uma década de vida”, a outra teve como título “Batuque Nação 

volta a Olinda”. 

As duas referidas matérias trazem informações muito semelhantes sobre 

o projeto Domingueira Nação, entre elas: a volta do Nação Pernambuco a Olinda 

depois de realizar apresentações internacionais; a divulgação do projeto 

Domingueira Nação e das comemorações do aniversário de 10 anos do grupo, o 

anúncio da presença de convidados no evento, e o local do show, o Clube Atlântico 

de Olinda. 

Diante do que foi exposto, percebe-se que os projetos Maracatucá, Folia 

Real e Domingueira Nação são semelhantes. No entanto, vale ressaltar que não 

possuo dados suficientes para afirmar que não há diferenças significativas entre os 

três projetos. O que parece mudar é o local das apresentações, visto que nos 

registros sobre o Folia Real consta que os shows ocorreram ora no Mercado da 

Ribeira, ora no Mercado Eufrásio Barbosa, enquanto que nas publicações sobre o 

Domingueira Nação o Clube Atlântico de Olinda aparece como o endereço do 

evento, já sobre o lugar onde acontecia o projeto Maracatucá eu não possuo 
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referências escritas, embora Amélia Veloso – uma das fundadoras do grupo - tenha 

me falado informalmente20 que tal evento ocorria no Mercado da Ribeira. 

Também não tenho como fundamentar uma afirmação de que entre 1993 

e 1997, nem na reedição de 2006, todos os shows da Folia Real aconteceram 

apenas nos dois mercados citados, como também não posso assegurar que todas 

as apresentações do Domingueira Nação se deram no Clube Atlântico de Olinda. 

Todavia, pode-se dizer que os projetos possuem em comum o fato de 

serem shows do Nação Pernambuco, com a participação de convidados, em Olinda, 

aos domingos.  Assim, apesar de apenas um dos projetos citados portar o nome de 

“Domingueira”, Amélia Veloso me relatou21 que todos esses projetos funcionaram 

como domingueiras. 

Como já foi dito, as domingueiras costumavam contar com a participação 

de artistas/grupos convidados. Através da divulgação desses eventos nos jornais 

pernambucanos, já citados neste item da dissertação, pude observar que, com maior 

frequência, os convidados eram artistas que trabalham na perspectiva dos ritmos 

populares pernambucanos, ou inspirados neles, entre eles estão: a banda Coco de 

Rojão; o cantor Marcílio Lisboa, que levou para a domingueira um repertório com 

frevos e cirandas; o compositor e instrumentista Toni Veras, que se apresentou 

executando frevos; o grupo de dança Estrela Nordestina; e a Orquestra Popular da 

Bomba do Hemetério, que tem como carro-chefe o frevo. 

Entretanto, também consta nos jornais pesquisados a menção à 

participação de um representante da música eletrônica numa domingueira do Nação 

Pernambuco, como pode-se ler no seguinte trecho do Jornal do Commercio: “Além 

de música ao vivo, o evento conta também com a participação do som mecânico do 

Dj Beto Hees, mais conhecido nas pistas de dança da França e da Alemanha 

(MARACATU EM OLINDA..., 1999). 

Logo, as experiências do Nação Pernambuco com as domingueiras 

proporcionaram ao grupo um contato com diversos artistas. Naturalmente, ao longo 

da trajetória do grupo, as domingueiras também foram se transformando a cada 

mudança de lugar e a cada nova proposta de projeto de shows aos domingos. Como 

já foi aqui citado, o depoimento de Felipe Santiago para o Jornal do Commercio 

                                                             
20 Informação obtida através de uma conversa em particular (inbox) com Amélia Veloso na rede social 
Facebook, em  07 de fevereiro de 2015. 
21 Informação obtida através de uma conversa em particular (Inbox) com Amélia Veloso na rede social 
Facebook, em 07 de fevereiro de 2015. 
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deixa claro que as domingueiras funcionaram também como laboratório para novas 

criações do grupo. 

Os shows nas domingueiras foram importantes inclusive para a 

percepção do grupo de que ele poderia montar shows, assim como espetáculos 

planejados para palco, que reunissem diversos ritmos pernambucanos além do 

maracatu. Como explica Amélia Veloso: 

 

O que eram as domingueiras? A gente trazia o Maracatu Nação 
Pernambuco como atração principal – antes tinha a apresentação de 
um artista ou um grupo local – e depois a gente encerrava a noite 
com o Maracatu Nação Pernambuco. Então, a gente sentiu a 

necessidade de tocar, não só maracatu, e começamos a inserir 
outras expressões artísticas, especialmente musicais. Porque nesse 
momento a gente fazia show e não espetáculo, a dança era 
simplesmente uma ilustração e nesse momento entraram outras 
manifestações, como o coco, a ciranda...Aí percebemos que o povo 
dançava tudo o que a gente tocava, e nos fomos colocando esses 
outros elementos no repertório do Maracatu Nação Pernambuco 

(ANEXO B). 

 

Portanto, entre as ruas e os palcos, pode-se dizer que houve um 

momento intervalar no qual as domingueiras representaram uma oportunidade de 

amadurecimento artístico para o grupo. Isto pode ser deduzido porque o livro 

Memorial Imagem Nação: 20 anos do Maracatu Nação Pernambuco (2011), 

apresenta uma linha do tempo na qual aparece que o grupo surgiu como 

agremiação de rua em 1989, o projeto Maracatucá (domingueira) foi criado em 1991 

e só em 1992 estreia o primeiro espetáculo do grupo, o Batuque da Nação. 

Todavia, é de suma relevância destacar que, na maior parte da sua 

trajetória, o Nação Pernambuco atuou nas três frentes: ruas, shows e espetáculos. 

Essa versatilidade do grupo, a meu ver, contribuiu para a sua longevidade na cena 

cultural pernambucana. 

Enquanto a atuação do grupo como agremiação carnavalesca tem lugar 

nas ruas, e suas experiências nos shows das domingueiras se dividiam entre o 

Mercado da Ribeira, o Mercado Eufrásio Barbosa e o Clube Atlântico de Olinda, o 

lugar que marca as apresentações dos espetáculos do Nação Pernambuco é o 

palco.  

O palco é o espaço onde se dá a formatação de espetáculo do grupo, que 

abarca a música, a dança e uma dramaturgia coreográfica. Assim, uma 
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característica marcante do Maracatu Nação Pernambuco é, justamente, o seu 

trabalho de recriação do formato de cortejo do maracatu das ruas para uma lógica 

de apresentação em palco. Diante disto, o próximo capítulo abordará questões sobre 

a trajetória do Nação Pernambuco neste espaço. 
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4. Terceira escala: Maracatu Nação Pernambuco no palco 

 

Este capítulo se destina a refletir sobre a formatação dos espetáculos do 

Nação Pernambuco para o palco, a partir de três perspectivas: primeiramente, uma 

exposição a respeito da confrontação entre tais espetáculos e a versão para as ruas 

das apresentações do grupo; depois, um diálogo entre tal formatação de espetáculo 

e a noção de dramaturgia coreográfica; e finalmente, o levantamento de algumas 

repercussões que podem ser consideradas frutos do trabalho do Nação 

Pernambuco. 

Esta parte da dissertação abriga o último destino do meu olhar acerca da 

trajetória do Maracatu Nação Pernambuco: o palco. Depois de discorrer sobre o 

surgimento do grupo nas ruas, bem como sobre a sua atuação nos shows das 

domingueiras, esta secção tratará sobre essa importante característica das 

atividades do Nação Pernambuco, que é a releitura das manifestações populares 

pernambucanas, principalmente do maracatu-nação, para formatação de espetáculo 

em palco. Mais informações sobre estas questões seguem nas próximas páginas.  

 

4.1. O trânsito entre os espetáculos para o palco e a versão das ruas 

 

Inicialmente, faz-se de suma importância o esclarecimento dos tipos de 

espaços de que se está tratando: ruas e palco. Quanto às ruas, o termo está escrito 

no plural porque se pretende considerar de modo geral os espaços públicos que 

estão contidos na expressão, posto que os maracatus-nação se apresentam 

desfilando em diferentes ruas da cidade do Recife e Região Metropolitana, 

sobretudo na cidade de Olinda. Já quanto ao palco, o termo está escrito no singular 

porque se quer unificar esse espaço, para os fins desta pesquisa, pois, mesmo 

considerando a sua pluralidade de formatos, o que está em questão é a 

conformação fixa palco-plateia, em relação à mobilidade dos desfiles nas ruas.  
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FIGURA 12 – Maracatu Nação Pernambuco                FIGURA 13 –Maracatu Nação Pernambuco no 
Nas ruas. Foto: Amélia Veloso.                                   No palco. Foto: José Ricardo.                                              

 

As relações entre esses espaços, as ruas e o palco, podem ser tanto 

observadas na perspectiva do trabalho do artista nesses dois ambientes, como 

também do ponto de vista do espectador, ou seja, da sua posição diante da obra 

nestes diferentes contextos.  Então, a partir da observação da disposição espacial 

do espectador é possível pensar também o trabalho artístico elaborado para um ou 

outro espaço de atuação.  

Nesta perspectiva, Néstor Garcia Canclini (2008) aponta que a construção 

do espectador passa pela utilização dos espaços pelos fenômenos socioculturais. 

Conforme reflete o autor, é difícil para as instituições de poder controlar uma 

multidão nas ruas, porém,  

 

A popularidade de cantores ou atores, dentro de espaços fechados – 
um estádio, um canal de televisão -, com um princípio e um fim 
programados, em horários precisos, é uma espetacularidade 
controlada; mais ainda se essa repercussão massiva se dilui na 
transmissão organizada dos televisores dos lares (CANCLINI, 2008, 
p. 260). 

 

Contudo, as releituras das manifestações populares das ruas chegam ao 

palco e, em Recife e Região Metropolitana, o Nação Pernambuco é um importante 

representante dos grupos artísticos que fizeram, e fazem, tais recriações. Dessa 

forma, algo dessas manifestações populares das ruas alcança as elites 

acostumadas a frequentar teatros, a partir das apresentações das releituras feitas 

por tais grupos.  

A expressão “encenação do popular” é utilizada por Néstor Garcia 

Cancline (2008) com o objetivo de tratar do popular dentro de um contexto 

sociopolítico midiático. Neste sentido, o autor aponta que as imagens criadas a partir 
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do popular chegaram aos setores sociais das elites através da manipulação de tais 

imagens pelas mídias, tais como a televisão e a internet.  

Assim, seja através das manipulações midiáticas, seja pelas vias das 

releituras artísticas, as tradições populares deixaram de ser exclusivas dos 

microgrupos que as produziam e as vivenciavam, e passaram a circular por grupos 

maiores e mais diversificados. Em consequência disto, as manifestações populares 

conquistaram admiradores provindos de outros contextos sociais que, com o tempo, 

encorajaram-se também a praticá-las. 

De modo geral, esse é o caso dos integrantes do Maracatu Nação 

Pernambuco, que não são oriundos de comunidades periféricas, ou rurais, de baixo 

poder aquisitivo, mas sim de uma classe média instruída que, ao se interessar por 

práticas populares, fizeram suas próprias versões.  

No entanto, vale ressaltar que nesse processo de trânsito entre uma 

prática cultural e outra, ocorrem transformações nessas práticas. Mesmo porque, a 

partir do contato entre universos culturais diferentes são gerados novos conteúdos 

culturais, novas formações para práticas antigas e até mesmo novos fenômenos 

que, com a sobrevivência no tempo e no espaço, tornar-se-ão tradições também.  

Todavia, o foco deste item do trabalho está nas relações entre os 

trabalhos do Nação Pernambuco nas ruas e no palco, como também no 

reagenciamento dos elementos inerentes ao universo dos maracatus das ruas, para 

uma releitura pensada na lógica espacial palco-plateia. 

Os espetáculos do Nação Pernambuco pensados para o palco possuem 

pontos de convergência e de divergência em relação as apresentações nas ruas do 

grupo. Então, com o objetivo de cotejar alguns desses pontos característicos, segue 

um quadro comparativo entre as atuações do Maracatu Nação Pernambuco nas 

ruas e no palco, respectivamente. 

 

QUADRO 2: Maracatu Nação Pernambuco: ruas x palco. 

M.N.P NAS RUAS 
 

M.N.P. NO PALCO 

Desfile pelas ruas com roteiro do seu trajeto, 
com pontos de partida e de chegada 
demarcados geograficamente. Há uma ordem 
das músicas apresentadas e, 
consequentemente, variações coreográficas 
para cada música.  
 

Apresentação através de um roteiro de músicas 
e coreografias, com início, meio e fim 
cronometrados e divididos numa sequência que 
deve ser executada em um mesmo espaço: o 
palco.  

Público móvel:  ele assiste à apresentação Público fixo: ele assiste à apresentação numa 
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passando por ela ou acompanhando-a. Desta 
forma, o público pode escolher de onde assistir 
ao desfile, considerando-se ainda a 
possibilidade de não vê-lo (por opção ou por 
impossibilidade) e apenas ouvir as músicas. 
 

relação frontal, as vezes lateral ou diagonal, 
com o palco. Normalmente não há trocas de 
lugar durante o espetáculo, embora em algumas 
ocasiões o público possa de deslocar ou ainda 
dançar de onde estiver, mesmo que sentado. 

Iluminação natural ou artificial de rua. 
 

Iluminação cênica através de equipamentos de 
iluminação profissional.  

Não há troca de figurinos. 
 

Há troca de figurinos. 

Figuras inspiradas no maracatu-nação estão 
presentes todo o tempo. Não há a presença de 
figuras inspiradas em outras manifestações 
populares pernambucanas. 

Figuras inspiradas no maracatu-nação entram e 
saem de cena de acordo com o roteiro pré-
definido. Aqui ainda há o fluxo de figuras 
inspiradas em outras manifestações populares 
pernambucanas. 

 

Conforme o quadro acima mostra, percebe-se que o Nação Pernambuco 

foi desdobrado em novas possibilidades para se adaptar ao palco. Na entrevista 

concedida para esta pesquisa (ANEXO B), Amélia Veloso explica que o primeiro 

espetáculo do grupo preparado para o palco, o Batuque da Nação (1992), contava a 

história do maracatu através de um roteiro escrito por Bernardino, que, por sua vez, 

completa a informação dizendo que apenas reuniu alguns elementos da história do 

maracatu que considerou significativos. 

Assim, a referência do Nação Pernambuco  no palco fomenta uma nova 

forma de olhar e de reconhecer o maracatu-nação. Portanto, é em decorrência do 

trânsito existente entre o que Maracatu Nação Pernambuco faz no palco e o que as 

nações de maracatu fazem nas ruas, que quando o espectador assiste ao 

espetáculo do grupo no palco, ele o associa diretamente ao universo do maracatu e 

da cultura pernambucana, pois reconhece nele os signos já conhecidos dos 

carnavais das ruas. 

O Nação Pernambuco consegue fazer bem essa tradução dos signos das 

ruas para o palco porque, antes de tudo, o grupo se dedica à pesquisa do maracatu-

nação, como ressaltam Amélia Veloso e Bernardino José na entrevista (ANEXO B). 

Além disso, há de se considerar a própria experiência do grupo nas ruas, conforme 

lembra Amélia; 

 

(...) nós surgimos como uma agremiação carnavalesca, nós surgimos 
pra colocar o espetáculo nas ruas, pra desfilar pelas ruas, e a partir 
daí a gente começou a perceber que o universo é muito mais amplo, 
que a gente poderia explorar isso muito mais, e hoje a gente tem um 
trabalho cênico muito forte, muito presente (ANEXO B). 
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Bernardino José comenta, na entrevista, sobre o trabalho de pesquisa 

que o grupo realizou inspirado nos maracatus para elaborar um espetáculo para o 

palco. Como esclarece Bernardino; 

 

O Maracatu é o nosso maior referencial, e a gente sempre vai manter 
isso, porque é o que a gente teve de melhor resultado da 
transposição da rua para o palco. Mas veja bem, no interior (do 
Estado), o cara que brinca o maracatu, ele brinca a ciranda, ele 
brinca o coco, brinca o cavalo marinho... Então, na verdade, o que a 
gente fez foi juntar esses elementos, que já são do maracatu, e 
colocá-los dentro de um roteiro bem definido, um trabalho de 
pesquisa (ANEXO B). 
 

 

Logo, o Maracatu Nação Pernambuco se empenhou num trabalho de 

observação e de pesquisa dos elementos vistos no universo da cultura 

pernambucana, partindo do maracatu, para criar suas releituras. Como frutos da 

pesquisa, o grupo montou alguns espetáculos ao longo da sua trajetória. Desde o 

primeiro deles, o Batuque da Nação (1992), até o mais recente, O Nação Canta 

Pernambuco (2004), os espetáculos tiveram como principal mudança o fato de terem 

deixado de apresentar apenas elementos do maracatu e terem passado a 

apresentar também releituras de outras manifestações populares pernambucanas, 

tais como a ciranda e o coco, entre outras. 

Porém, abordarei mais sobre os espetáculos do Nação Pernambuco no 

próximo item deste capítulo. Agora, o mais apropriado é continuar estabelecendo 

relações e diferenças entre as apresentações nas ruas e no palco, dentro da 

trajetória do grupo.  

Nesse sentido, é importante observar que a mudança na disposição 

espacial, das ruas para o palco, teve impacto na apreciação do espectador. Isto 

porque, se nas ruas o público pode decidir se irá acompanhar, ou não, todo o 

percurso do cortejo, como acompanhará, além de ter o foco disputado por inúmeras 

interferências do ambiente; no palco, o espectador pode acompanhar o espetáculo 

do início ao fim, mesmo isto sendo uma escolha, com menor risco de ser distraído 

por interferências de outra natureza. 

Felizmente, as duas formas de apresentação do Maracatu Nação 

Pernambuco, nas ruas e no palco, coexistem, mesmo porque, elas não se 

substituem. Sobretudo, porque se os desfiles nas ruas têm como pontos 
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característicos, entre outros, a energia carnavalesca do público em volta; as 

apresentações no palco têm acesso a possibilidades cênicas proporcionadas pela 

infraestrutura técnica de iluminação e acústica, por exemplo.  

O palco foi o espaço escolhido para a gravação de DVD’s de diversos 

grupos/artistas que trabalham inspirados nas manifestações populares das ruas. O 

Maracatu Nação Pernambuco gravou seu DVD, intitulado Maracatu Nação 

Pernambuco – 20 anos (2011), no Teatro Guararapes, em Olinda. Neste DVD, o 

grupo teve como propósito fazer um registro das coreografias que permearam a 

história do Nação Pernambuco. De acordo com o relato de Amélia Veloso, o 

espetáculo elaborado para a gravação; 

(...) foi feito porque nós não temos bons registros dos trabalhos do 
Nação, então a gente resolveu colocar no espetáculo do DVD várias 
coreografias, inclusive algumas que a gente nem dançava mais, que 
a gente separou para entrar no espetáculo, para que a gente tivesse 
um registro do que foi aquilo ali (ANEXO B). 
 

 

FIGURA 14 – Imagem do DVD Maracatu Nação    FIGURA 15 – Imagem do DVD Maracatu Nação 
Pernambuco – 20 anos. Foto: Marcelo Lyra,          Pernambuco – 20 anos. Foto: Marcelo Lyra, 
2011.                                                                   2011.    

 

 

FIGURA 16 – Imagem do DVD Maracatu Nação    FIGURA 17 – Imagem do DVD Maracatu Nação 
Pernambuco – 20 anos. Foto: Marcelo Lyra,          Pernambuco – 20 anos. Foto: Marcelo Lyra, 
2011.                                                                   2011.    
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O grupo mineiro Maracatu Lua Nova também gravou seu DVD em um 

teatro, o Teatro Municipal de Nova Lima, no ano de 2008, em Belo Horizonte. Outro 

trabalho nesse sentido é o do cantor, dançarino e ator pernambucano Antônio Carlos 

Nóbrega22, que gravou DVD’s nos quais apresenta no palco seu trabalho de 

pesquisa inspirado nas manifestações populares pernambucanas. Entre os DVD’s 

do artista estão: o Lunário Perpétuo (2003), o Nove de Frevereiro (2008) e o 

Naturalmente – Teoria e jogo de uma dança brasileira (2011). 

Portanto, percebe-se que a infraestrutura oferecida pelos edifícios teatrais 

contribuiu para a inserção das releituras das manifestações populares na mídia 

audiovisual, posto que, pelo menos em todos os DVD’s citados acima, o espaço 

escolhido para a gravação foi o palco, mesmo porque esta escolha foi feita por 

artistas da cena. 

Assim, o palco ampliou as possibilidades de ver e de fazer releituras das 

manifestações populares das ruas. Das ruas para o palco, o Maracatu Nação 

Pernambuco deu um grande passo no sentido da conquista de visibilidade em outras 

cidades, estados e países e da ampliação do público consumidor dessa cultura, 

tanto em número como em diversidade de perfis. Desta maneira, o Nação 

Pernambuco ao se projetar internacionalmente com seus espetáculos para o palco, 

tornou-se – junto com uma gama de experiências do tipo - um dos responsáveis por 

levar referências do maracatu-nação, bem como de outras manifestações populares 

pernambucanas, para o mundo.  

Diante da relevância da atuação do Nação Pernambuco no palco para a 

trajetória do grupo, a partir do próximo item deste capítulo, abordarei algumas 

questões referentes à construção desses espetáculos para o palco, partindo da 

noção de dramaturgia coreográfica, como o leitor poderá acompanhar a seguir. 

 

4.2. Por uma dramaturgia coreográfica para o maracatu  

 

Pensar nos espetáculos para o palco do Maracatu Nação Pernambuco 

requer pensar na lógica de fluxo de movimento que o grupo criou para recriar os 

elementos dos cortejos das ruas no palco. Além disso, uma das mais importantes 

                                                             
22 Participou do Movimento Armorial ao integrar o grupo musical Quinteto Armorial, nos anos 1970. 

Desde então, Nobrega se tornou responsável por um grande numero de espetáculos, além da criação 
e direção do Instituto Brincante em São Paulo, que promove cursos e encontros dedicados à cultura 
popular.  
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características que difere tais espetáculos dos shows do grupo é, justamente, a 

dança que assume, ao lado da parte musical, o protagonismo nas obras. 

Em vista disso, é de suma relevância refletir sobre a dança feita no Nação 

Pernambuco pensada para o palco, fortemente inspirada nas danças das ruas. Para 

tanto, será de grande valia a noção de dramaturgia coreográfica, que é 

compreendida como uma “estrutura organizacional do(s) corpo(s) em cena e os 

meios cênicos empregados na encenação” (SCHULZE, 2007, p. 11), dentro do 

contexto da dança.  

Guilherme Schulze (2007) aplica a noção de dramaturgia coreográfica 

para dar conta de questões da dança contemporânea que, segundo ele, não está 

presa à necessidade de se ter um espetáculo com uma história para contar com 

início, meio e fim. Nesse contexto, o autor acredita que o movimento do corpo tem 

sua própria dramaturgia. Contudo, Schulze aponta que a noção de dramaturgia 

coreográfica é mais frequentemente aplicada para tratar da “análise de espetáculos 

nos quais existe uma narração cronológica de fatos ou eventos” (SCHULZE, 2007, 

p. 8). 

Embora o trabalho de dança do Nação Pernambuco não seja aqui 

entendido como dança contemporânea, mesmo porque não é pretensão desta 

dissertação classificar o tipo de dança realizada pelo grupo, o estudo de Schulze 

(2007) sobre dramaturgia coreográfica contribui com esta  pesquisa, sobretudo, por 

apresentar uma perspectiva de coreografia que abarca, além de um mapa de 

movimentos, outras questões cênicas como a duração do espetáculo, cenografia, 

iluminação, ou ainda, a ausência de todos esses elementos. 

O Nação Pernambuco elaborou suas coreografias a partir de alguns 

princípios herdados do Balé Popular do Recife, e/ou também de outras escolas de 

dança, que foram apontadas por Vicente (2009) como: alinhamento espacial, 

alinhamento postural e simetria. Desse modo, pode-se falar também da amplitude 

dos movimentos, dos tempos rigorosamente marcados e das expressividades 

corporais e faciais dilatadas. Além disso, a indumentária é cuidadosamente criada 

pelo figurinista e artista plástico João Neto. Com isso quero dizer que é a reunião de 

escolhas artísticas, de influências, de inspirações, e de trabalhos individuais e 

coletivos que compõe a dramaturgia coreográfica de uma obra. 

Para Schulze (2007), a dramaturgia na dança pode ser analisada pela 

textura artística do espetáculo, que é criada a partir da organização dos eventos em 



84 
 

cena e da atribuição de sentidos a eles, seja através do olhar do criador ou do 

espectador. Por isto, esta compreensão de dramaturgia na dança é confluente com 

os propósitos deste estudo, uma vez que os espetáculos do Nação Pernambuco não 

foram montados com base em um texto dramático, mas sim em roteiros escritos por 

Bernardino José, como também em composições musicais próprias do grupo. Sobre 

isto, Amélia Veloso explica que, a respeito do primeiro espetáculo do grupo, o 

Batuque da Nação (1992), a construção coreográfica partiu de um roteiro; 

 

O primeiro espetáculo que a gente montou, que chamou Batuque da 
Nação, ele contava a história do maracatu, desde o momento em que 

o rei era coroado até o momento em que o rei saía à rua, no cortejo, 
e mostrava dentro disso não só o maracatu de baque virado, mas 
também o maracatu de baque solto e seus personagens. Então, 

Bernardo passou esse roteiro pra gente... 

(...) 

(...) então eu peguei esse roteiro e fui estudar o que era cada coisa 
daquela ali, que ele citou dentro do roteiro dele. Então a gente 
começa com uma congada, em seguida vai mostrar a coroação do 
rei, o xangô, as mulheres de xangô, a festa pro rei, as religiosidades 

misturadas alí, a Noite dos Tambores Silênciosos... (ANEXO B) 

 

No entanto, sem falar de nenhum espetáculo específico, Amélia Veloso 

ao comentar, de modo geral, sobre o processo de montagem de espetáculos do 

grupo, ressalta a importância das músicas nesse momento; 

 

Sobre a montagem de espetáculos, normalmente são por temas, 
assim: Bernardo chega com uma ideia e a gente desenvolve essa 
ideia, primeiro através das músicas que ele traz – e também já traz 
os arranjos de percussão, que é a área dele – então, ele vem, 
trabalha isso, e depois da música pronta, trabalhamos a dança 

(ANEXO B). 

 

A partir desses depoimentos de Amélia Veloso, pode-se entender que o 

processo de construção dramatúrgica e coreográfica dos espetáculos do grupo 

partem de uma organização de ideias, que pode vir através de um roteiro e/ou das 

composições musicais. Sobre a organização de ideias para criação de uma 

dramaturgia coreográfica, Schuze comenta que; 

 



85 
 

A elaboração da dramaturgia envolveria a construção de uma lógica 
interna onde a sequência de eventos em cena, seja cinético-
corporais, sonoros e/ou visuais, não seria um pastiche de 
movimentos amalgamados para tornar-se um evento cênico em 
contato e comunicação com a audiência. A ideia de uma construção 
dramatúrgica em dança refere-se, portanto, ao modo como a 
audiência pode interagir com a coreografia. Pensar 
dramaturgicamente nos termos postos aqui é continuamente 
perguntar-se porque, ou o que você quer dizer com isso, o que você 
pretende com esse movimento, iluminação ou música durante o 

processo criativo (SCHULZE, 2007, p. 13). 

 

Nesse sentido, pode-se dizer que o trabalho do Maracatu Nação 

Pernambuco para palco é baseado em um pensamento dramatúrgico, uma vez que 

grupo tem uma preocupação com a organização dos eventos para a cena e com 

uma pesquisa sobre o que está se propondo no palco. Para a montagem do 

espetáculo Batuque da Nação (1992), Amélia Veloso relata que o maracatu passou 

a ser motivo de pesquisa para ela: 

 
Aí eu fui fazer essa pesquisa toda do que era que a gente podia 
desenvolver dentro do maracatu, mas que não ficasse a mesma 
coisa, porque o espetáculo era todo de maracatu, a gente não tinha – 
como a gente tem hoje – coco, ciranda, caboclinhos...Não, era só 
maracatu do início ao fim, e quando a gente montou o espetáculo, 
ele foi premiado, a gente recebeu o prêmio de melhor espetáculo do 
ano, de dança, recebeu o prêmio de melhor bailarino, Bernardo 
recebeu o prêmio de melhor diretor, Janete recebeu o prêmio de 
direção de arte. A gente fez um trabalho pesquisado, com orientação 
e com base, não fez um espetáculo simplesmente inventado, a gente 
teve uma base...Por exemplo, o final do espetáculo, a gente tinha 
uma pessoa do movimento negro que tinha vindo dar uma palestra 
pra gente, aí ele foi contar como era o movimento do momento em 
que a calunga chegava à mão da rainha, para que pudesse sair para 
o carnaval e, baseada naquilo que ele contou, eu montei a 
coreografia final do espetáculo (ANEXO B). 

 

 

Depois do Batuque da Nação (1992), inteiramente inspirado no maracatu, 

o Nação Pernambuco passou a investir na criação de espetáculos que, embora 

mantivessem o maracatu como carro-chefe, apresentassem também releituras de 

outras manifestações populares pernambucanas. Durante a entrevista, quando 

perguntados sobre o número de espetáculos montados ao longo da trajetória do 

grupo, Amélia Veloso e Bernardino José não souberam responder ao certo, mas 

Amélia disse acreditar que foram em torno de seis espetáculos.  
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Nas pesquisas em jornais e revistas sobre a trajetória do Nação 

Pernambuco também não encontrei informações relevantes sobre os espetáculos, a 

não ser no informativo cultural do grupo, que apresenta brevemente algumas 

produções, entre projetos, shows e espetáculos. Assim, nesta última categoria, além 

do já citado Batuque da nação, o periódico menciona o espetáculo O Auto Baqueano 

como um “Espetáculo que percorre as festas tradicionais do calendário nacional 

realizadas durante o ano. O carnaval é enfatizado pela diversidade dos seus 

folguedos, reproduzindo a imagem da folia pernambucana” (FAZENDO A CORTE..., 

1996, p. 4). 

Já no livro Memorial imagem Nação: 20 anos Maracatu Nação 

Pernambuco (2011), além do, novamente mencionado, Batuque da Nação, o 

espetáculo Balé Popular Nação Pernambuco, que reúne artistas do Balé Popular do 

Recife e do Maracatu Nação Pernambuco, foi lembrado em função de uma 

premiação concedida pelo Ministério da Cultura que viabilizou uma turnê para este 

espetáculo em 2004.   

Amélia Veloso também menciona na entrevista que o último espetáculo 

montado pelo grupo, foi o Nação Canta Pernambuco (2004), homônimo ao CD 

gravado com diversos compositores. Na mesma entrevista perguntei se os 

espetáculos são totalmente diferenciados um do outro, mas Amélia respondeu que: 

 

As vezes não, porque a gente tem o final do nosso espetáculo que 
são três músicas: Nação Pernambuco, Viver Solto Virado e Batuques 
do Nação. Essas três músicas estão em praticamente todos os 
espetáculos, só não esteve no espetáculo do CD, mas, de modo 
geral, esse final é preservado. Tem também algumas músicas que 
volta e meia a gente traz de volta para o nosso repertório (ANEXO 

B). 
 

Diante do que foi exposto, os processos de construção coreográfica e 

dramatúrgica dos espetáculos do Nação Pernambuco não são fixos, embora 

algumas práticas sejam recorrentes nesses processos. Cada espetáculo parte de 

um processo artístico único, pois; 

A construção da dramaturgia coreográfica é iniciada durante seu 
processo artístico, envolvendo diversos aspectos desse processo tais 
como as ideias iniciais, a elaboração dos movimentos e 
encadeamentos, a criação dos figurinos, o modo de ocupar o espaço 
cênico, trabalho a ser desenvolvido com os intérpretes e, até mesmo, 

a escolha desses intérpretes (SCHULZE, 2007, p. 12). 
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Assim, a combinação das escolhas feitas para cada espetáculo 

proporciona uma concepção singular à obra, já que “Fazer a dramaturgia de um 

espetáculo significa frequentemente estruturá-lo, dar um eixo organizador ou uma 

concepção particular ao que se quer dizer, ou dar a ver, podendo seguir os mais 

variados critérios” (PAIS apud KATZ, 2010, p. 166).  

De fato, os espetáculos do Maracatu Nação Pernambuco, através das 

suas concepções dramatúrgicas coreográficas, como também das concepções 

musicais, galgaram um espaço de visibilidade local e internacional, o que gerou uma 

série de consequências para a trajetória do grupo, como pode-se observar a seguir.  

 

4.3. Algumas repercussões do Maracatu Nação Pernambuco 

 

O Nação Pernambuco pôde viajar o mundo e fazer suas apresentações 

pelas ruas e pelos palcos de outras culturas. Por onde passou, o grupo não apenas 

se apresentou, como também promoveu oficinas de dança e de percussão, além de 

criar “consulados”, sobre os quais este trabalho dedicará alguns parágrafos mais 

adiante.  

A repercussão internacional do Maracatu Nação Pernambuco foi bastante 

significativa. Conforme aponta o livro Memorial Imagem Nação: 20 anos Maracatu 

Nação Pernambuco (2011), a primeira viagem internacional do grupo aconteceu em 

1993, quando o Nação Pernambuco foi para Porto, em Portugal. Depois disto, em 

1996, o grupo participou da Bienal Internacional de Dança de Lyon, na França. A 

partir de então, o grupo passou a realizar uma série de turnês internacionais: em 

1997 fez duas turnês, de três meses cada, na Europa; e em 1998 volta à Europa por 

mais três meses. 
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FIGURA 18 – Amélia Veloso dançando na 
Bienal Internacional de Dança de Lyon 
(França). Foto: Acervo de Amélia Veloso, 
1996. 

 

Além das turnês internacionais, o Nação Pernambuco também fez uma 

longa temporada, de três meses, no café-concerto Divan Du Monde, em Paris, na 

França, em 2000. Assim como fez uma temporada de dois meses na China, em 

2002. Ainda sobre as apresentações do grupo em cenários internacionais: o Nação 

Pernambuco participou do New Orleans Jazz & Heritage Fesival (2000), nos Estados 

Unidos; e participou do 32º Festival de Jazz de Monteux (2001), na Suiça. 

O livro Memorial Imagem Nação: 20 anos Maracatu Nação Pernambuco 

(2011) ainda menciona uma apresentação realizada em Roma, no ano de 2001, em 

ocasião da inauguração do escritório de turismo na Embaixada do Brasil, a convite 

do Ministério do Turismo. Na América do Sul, o Nação Pernambuco participou do VI 

Festival Internacional de Música de Cartagena (Colômbia), em 2012. 

Amélia Veloso relata que antes das temporadas e turnês do Nação 

Pernambuco no exterior, os países estrangeiros pouco conheciam sobre o maracatu. 

Para ela, a recepção dos espetáculos do grupo em outros países; 

 

Foi uma grata surpresa. Não vou nem dizer do espetáculo, mas do 
próprio maracatu, porque assim, fora do Brasil – e a gente viveu isso 
de perto porque fizemos temporadas longas fora do Brasil, nós 
passamos três meses na Europa, mais de uma vez, três meses na 
China – quando a gente chegava, o que se conhecia do Brasil era o 
futebol e o samba, quando um pouco mais, a capoeira. Então, 
maracatu era uma coisa completamente nova pra eles. A gente fez 
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um espetáculo e passamos três meses em cartaz numa casa de 
espetáculos chamada Divan du Monde, em Paris, foram três meses, 

o pessoal da embaixada do Brasil foi assistir e disse “eu não sabia 

nem que essas coisas existiam no Brasil” (ANEXO B). 
 

Assim também, Amélia Veloso comenta na entrevista que, antes do 

surgimento do Maracatu Nação Pernambuco, ela já havia viajado para outros países 

com os espetáculos do Balé Popular do Recife, como dançarina, mas observa que a 

recepção com o Nação Pernambuco foi diferente, já que este executava música ao 

vivo nos seus espetáculos, o que não acontecia nas apresentações do Balé Popular. 

Todavia, este trabalho não dará conta de listar todas as atuações 

internacionais do grupo em 25 anos de trajetória. Nesse sentido, os exemplos 

citados acima são ilustrativos de uma conquista de maior visibilidade nacional e 

internacional, o que teve por consequência, por exemplo, a criação de consulados 

do grupo em outros países, além de algumas oportunidades de encontros com 

artistas estrangeiros. 

Um exemplo de tais encontros foi publicado numa pequena nota, no 

recifense Jornal do Commercio (2002), pelo colunista Marcelo Pereira. Nela é 

anunciado que o baterista norte-americano Andrew Scott Potter foi ao Recife com a 

intenção de aprender um pouco de coco e de maracatu. Assim, o resultado foi a 

gravação de um CD homenageando os grupos Coco Raízes de Arcoverde - famoso 

grupo de coco da cidade de Arcoverde (PE) – e o Maracatu Nação Pernambuco. 

Outro exemplo foi publicado no jornal Diário de Pernambuco (2009), que 

noticiou a participação do Nação Pernambuco na agenda do circo canadense Cirque 

du Soleil - quando ele esteve no Recife, em 2009. Segundo a matéria deste jornal, o 

Soleil recebeu o grupo para a cerimônia de batismo de uma nova tenda do circo. No 

entanto, a apresentação do Nação Pernambuco não foi aberta ao público, mas 

restrita à equipe do circo, que, segundo o jornal, ficou encantada com o espetáculo. 

Os encontros com artistas brasileiros de diferentes contextos culturais 

também marcaram a trajetória do grupo, que chegou a participar até mesmo de um 

evento de rock. Conforme indica José Teles (2012), o Nação Pernambuco participou 

da primeira edição do Abril Pro Rock23 no Recife, em 1993, ao lado das bandas 

ícones do Movimento Manguebeat como as bandas Chico Science e Nação Zumbi e 

                                                             
23 O evento acontece anualmente, sempre no mês de abril, em Recife (PE). O Abril Pro Rock se 

caracteriza por valorizar bandas e artistas da cena independente do país e do exterior, como também 
por apoiar as bandas locais. 
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Mundo Livre S/A, além de outras bandas que representavam o rock alternativo 

recifense da época. O autor ainda aponta que o Maracatu Nação Pernambuco fez 

um carnaval no encerramento do evento, que contou com um bom público.  

Também está marcada na história do grupo a participação no espetáculo 

Tambores de Minas com o cantor Milton Nascimento, quando se apresentaram em 

Olinda, no ano de 1998, conforme indica o livro Memorial Imagem Nação: 20 anos 

Maracatu Nação Pernambuco (2011). 

Portanto, entende-se que o grupo Nação Pernambuco também teve 

reconhecimento dentro do seu estado e do seu país, ao receber inclusive alguns 

prêmios, dentre eles: melhor coreografia, melhor direção de arte, melhor trilha, 

melhor bailarina e melhor roteiro, pelo espetáculo Batuque da Nação, concedidos 

pelo SATED (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Diversão) de Pernambuco, em 

1992; Prêmio de Personalidade do Ano 2000, pela Associação Brasileira de 

Jornalistas e Escritores de Turismo – ABRAJET; e o Prêmio Caravana FUNARTE-

NE, pelo espetáculo Balé Popular Nação Pernambuco. 

Além disso, o Maracatu Nação Pernambuco recebeu apoio para o Projeto 

Folia Real, que foi aprovado pelo Programa Monumenta/MinC/IPHAN/UNESCO, em 

parceria com a Sociedade Cultural e Carnavalesca Baque Livre Pernambuco, para a 

realização de apresentações com convidados de grande relevância para a música 

pernambucana como Lia de Itamaracá, Josildo Sá e Antúlio Madureira. O grupo 

ainda foi considerado um dos três melhores representantes da cultura 

pernambucana - ficando ao lado de Luiz Gonzaga e Alceu Valença - segundo a 

pesquisa Artconsult, divulgada no Jornal do Commercio (2004).  

Entretanto, o trabalho do grupo foi além dos desfiles, shows, espetáculo, 

turnês internacionais e premiações, o Nação Pernambuco também se dedicou a 

oferecer cursos e oficinas de dança e de percussão. Em decorrência da pluralidade 

de ações que o Nação Pernambuco passou a desenvolver, surgiu a necessidade da 

criação de uma associação para gerir o grupo. Sobre isto, Amélia Veloso explica 

que; 

 

Quando o Maracatu Nação Pernambuco começou, como disse 
Bernardo, a gente começou como uma agremiação carnavalesca, 
então ainda não existia essa preocupação administrativa. Com o 
passar do tempo, e com as exigências que a gente foi fazendo ao 
trabalho que a gente estava desenvolvendo, nós criamos uma 
associação que se chama Sociedade Cultural e Carnavalesca Baque 



91 
 

Livre Pernambuco, que é quem gere o Nação Pernambuco, assim 
como quem gere a Escola Pernambucongo, a Escola Viradança e o 
projeto para crianças Sementes da Nação, e hoje também o trabalho 
que a gente tem só com mulheres, o Toque Leoa, o grupo feminino 
que nós temos dentro da Baque Livre também. Então, nós temos a 

associação que tem o presidente e os diretores, e temos uma escola 
com diretores, temos o Nação Pernambuco, com diretores e 
coordenadores, e temos o Toque Leoa, com diretores e 

coordenadores (ANEXO B). 

 

No trecho seguinte desta entrevista, Amélia Veloso explica que ela é a 

presidente da associação e Bernardino José é o diretor. As demais coordenações e 

diretorias são assumidas por outros integrantes do grupo. A Escola Pernambucongo 

é uma escola de percussão, enquanto a Escola Viradança, como o próprio nome 

sugere, é uma escola de dança. Já o projeto Sementes da Nação, conforme indica o 

livro Memorial Imagem Nação: 20 anos Maracatu Nação Pernambuco (2011), foi 

fundado em 1994, na ocasião em que o grupo ganhou a sede oficial no Mercado 

Eufrásio Barbosa, e é voltado para crianças com idades entre 07 e 15 anos.  

O próprio livro Memorial Imagem Nação: 20 anos Maracatu Nação 

Pernambuco (2011), citado nessa dissertação diversas vezes, é também uma 

produção da associação Sociedade Cultural e Carnavalesca Baque Livre 

Pernambuco, assim como o DVD do grupo, o Maracatu Nação Pernambuco – 20 

anos (2011). 

 Somando às atividades desenvolvidas pelo grupo, o Nação Pernambuco 

ainda teve a iniciativa de criar os “Consulados e Embaixadas Nação para a Terra”. 

Tais consulados são “núcleos de interação sócio-cultural e artística, voltados para a 

inclusão social, cidadania, defesa ambiental, intercâmbio e mercado” (SILVA NETO, 

2011, p.7), que foram instalados em alguns lugares por onde o grupo passou e 

firmou parcerias. Assim, Amélia Veloso acredita que o Nação Pernambuco 

influenciou a criação de grupos de maracatu em outros estados e em outros países. 

Sobre a criação dos consulados em Pernambuco, uma matéria publicada 

no jornal O Cotidiano (2010) traz o exemplo de um consulado fundado na cidade de 

Carpina (PE), onde o referido jornal é sediado, e detalha um pouco mais sobre o 

projeto. A matéria apresenta os objetivos do consulado na cidade, entre eles se 

destaca a formação artística e cidadã dos interessados em participar, 

preferencialmente as crianças, os adolescentes – inclusive os que se encontram em 
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situação de risco -, o contingente feminino da Zona da Mata24 e as pessoas da 

terceira idade. Para a criação deste Consulado da Floresta dos Leões, o Maracatu 

Nação Pernambuco firmou parceria com alguns grupos culturais locais, assim como 

com outros incentivadores. 

O projeto de consulados está presente tanto nas cidades do interior de 

Pernambuco, como em cidades europeias. Conforme atenta Amélia Veloso; 

 

Hoje tem maracatu na Inglaterra, porque tinham pessoas fazendo 
maracatu aqui com a gente, tem maracatu na França, tem maracatu 
na Itália, tem maracatu na Alemanha, tem maracatu na Holanda, tem 
maracatu na Espanha, tem maracatu em Portugal...Enfim, tem em 
vários países da América do Sul e em quase todos os estados do 
Brasil (ANEXO B). 

.  

Porém, com isso Amélia não está afirmando que o grupo é o único 

responsável por essa difusão do maracatu pelo mundo, mas é fato que o grupo 

contribuiu significativamente para o feito.  Também é importante ressaltar que em 

Pernambuco o interesse pelo maracatu foi aumentado, e o trabalho do Nação 

Pernambuco foi um dos responsáveis por isso.  

Em 2006, o jornal Folha de Pernambuco publicou uma matéria intitulada 

Aprendendo os segredos do batuque – procura pelo maracatu vem crescendo e 

aumenta mais antes do carnaval, de autoria de Diogo Monteiro, na qual pode-se ler 

que entre os ritmos tradicionais da cultura local, o maracatu é o que mais desperta o 

interesse da população e que a procura por escolas e oficinas de percussão cresce 

a cada ano. O autor ainda ressalta que esse panorama não é: 

 

Nada mal, para um ritmo que, há menos de 20 anos, era 
marginalizado por boa parte da população. Um dos responsáveis 
pelo crescimento da aceitação do estilo é o Maracatu Nação 
Pernambuco. Surgida em 1989, a agremiação nasceu com o intuito 
de difundir essa cultura e hoje é o grupo cultural de maior projeção 
no Estado (MONTEIRO, 2006). 

 

Entretanto, os motivos que tornaram o maracatu-nação sedutor aos olhos 

das classes médias e elitizadas podem perpassar por diversas questões, entre elas, 

pode-se apenas vislumbrar: a característica urbana da manifestação, que foi 

ressaltada por trabalhos como os do Nação Pernambuco e do cantor Chico Science 

                                                             
24 Região do estado de Pernambuco conhecida como “região canavieira”, devido à tradição do plantio de cana-
de-açúcar. 
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e sua banda Nação Zumbi; a projeção nacional e internacional, que foi noticiada nas 

mídias e, portanto, alcançou diversas classes sociais; e a nova relação de 

identificação de tais classes sociais com a dança do maracatu, que em trabalhos 

como o do Nação Pernambuco, tem teor religioso esvaziado e estabelece relações 

mais estreitas com a noção de virtuosismo dos movimentos.  

Amélia Veloso ressalta na entrevista que acredita que hoje o maracatu é 

uma das grandes forças culturais de Pernambuco, passando inclusive à frente do 

frevo. Isso porque, segundo ela, aprender a tocar um instrumento de percussão 

(típico do maracatu) é mais fácil do que aprender a tocar um instrumento de sopro 

(típico do frevo), assim como ela concorda comigo quando pontuo que a dança do 

maracatu é mais acessível que a dança do frevo, já que esta exige um maior 

preparo físico.  

Diante disto, o desejo de aprender a tocar e a dançar maracatu vem se 

popularizando cada vez mais, em diversos segmentos socais. O Jornal do 

Commercio também atentou para o aumento na procura da população pelo 

maracatu-nação, pois, em 2007, o jornal publicou uma matéria de página inteira 

intitulada Maracatu está na moda, de autoria da jornalista Margarida Azevedo. O 

texto começa anunciando que a classe média foi seduzida pelo maracatu, como 

também que este mesmo setor social, há poucas décadas, jamais se imaginaria 

tocando alfaias25. A jornalista continua seu texto dando alguns exemplos de grupos 

que promovem oficinas nas cidades de Recife e de Olinda, como o grupo Corpos 

Percussivos, localizado no Bairro do Recife, e o Congo Bloco Batebum, grupo do 

Maracatu Nação Pernambuco, localizado no sítio histórico de Olinda. 

Em outra matéria do Jornal do Commercio, essa de 2009, cujo título é 

Prévias já esquentam as ladeiras de Olinda, é feita a divulgação das oficinas do 

Maracatu Nação Pernambuco. Um trecho dessa publicação segue abaixo: 

 

E quem quiser se iniciar hoje na oficina ou ver um pouco do Nação 
Pernambuco deve seguir às 15h para o Mercado Eufrásio Barbosa, 
no Varadouro. Lá haverá mais uma oficina e, em seguida, haverá 
acerto de batuque, em frente ao Palácio do Governo, sede do 
governo municipal (PRÉVIAS..., 2009). 

 

                                                             
25 Instrumento de percussão que é a base do maracatu-nação. 
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 O Maracatu Nação Pernambuco promove esse tipo de oficinas desde os 

seus primeiros anos de atividade, como comprova a imagem a seguir: 

 

FIGURA 19 – Cartaz de divulgação das atividades 
do Maracatu Nação Pernambuco. 

 

No cartaz acima pode-se ver a programação de férias de julho de 1995 do 

grupo, onde são divulgados os eventos e os cursos promovidos pelo Nação 

Pernambuco, além da divulgação dos shows que faziam pelo projeto Folia Real. 

Convém destacar que durante a trajetória do grupo, a maior parte dos eventos por 

ele promovidos ocorreu no Mercado Eufrásio Barbosa, também conhecido como 

Marcado do Varadouro. 

O Eufrásio Barbosa virou sede oficial do grupo em 1994, conforme indica 

o Memorial Imagem Nação: 20 anos Maracatu Nação Pernambuco (2011). Porém o 

grupo vem enfrentando problemas com a sede, visto que em agosto de 2014 o jornal 

Diário de Pernambuco noticiou que: 

 

As atividades do Maracatu Nação Pernambuco, com sede no 
Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, foram suspensas neste final 
de semana, devido à intervenção do espaço por parte da Defesa Civil 
do município. Segundo a diretoria do grupo cultural, na tarde da 
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sexta-feira foram colocadas faixas de interdição, sem aviso prévio da 
prefeitura. 
De acordo com comunicado recebido pelo grupo, o forro do teto e a 
insalubridade do local apresentariam risco para os frequentadores, 
que teriam 48 horas para deixar o local com todo o material. “Fomos 
pegos de surpresa. Com esse prazo, não teríamos tempo de recolher 
o que está na sede. Inclusive, não temos para onde levar os 
instrumentos e figurinos. É muita coisa”, observa a diretora geral do 
grupo, Amélia Veloso (MARACATU NAÇÃO PERNAMBUCO..., 
2014). 

 

Desde esse acontecimento, o grupo vive o dilema de ter que sair da sede 

sem, no entanto, ter um novo espaço para abrigar seus instrumentos musicais e 

figurinos. A situação piorou quando em janeiro de 2015 o Mercado Eufrásio Barbosa 

foi invadido, e parte do acervo do grupo foi roubado e destruído, como explica a 

matéria publicada no Diário de Pernambuco: 

 

Parte do acervo do Maracatu Nação Pernambuco, criado há 25 anos, 
foi furtado da antiga sede do grupo, no Mercado Eufrásio Barbosa, 
no Sítio Histórico de Olinda. O equipamento cultural, da prefeitura, 
está fechado e deve passar por uma reforma. 
Os integrantes do Nação Pernambuco descobriram o crime quando 
foram ao mercado para transferir os equipamentos de som para o 
prédio do antigo Conservatório de Música de Olinda, cedido 
provisoriamente pela Prefeitura de Olinda até o carnaval. Eles têm 
um ensaio agendado para as 16h deste sábado. 
Cerca de duas mil peças estavam na sede. De acordo com a 
diretora, Amália Veloso, mesa de som, amplificador, equalizador e 
quatro caixas de som foram roubados, várias roupas, rasgadas e 
queimadas e espelhos do salão, quebrados. A última visita do grupo 
à antiga sede foi há cerca de 15 dias (ACERVO..., 2015). 

 

Diante destes recentes e fatídicos episódios, o Nação Pernambuco 

encontra-se sem sede oficial até então. Muitas foram as manifestações de apoio ao 

grupo que se espalharam pelas redes sociais. Mas, neste mesmo meio de 

comunicação, o grupo já divulgou sua programação do carnaval de 2015, mostrando 

que sua agenda será cumprida apesar dos prejuízos.  

Portanto, em vista desta exposição sobre algumas das repercussões 

decorridas do trabalho artístico do Nação Pernambuco, assim como sobre alguns 

pontos marcantes da sua trajetória, em curso, pode-se refletir sobre as atualizações 

pelas quais o sistema de organização das atividades do grupo passou, bem como 

sobre as trocas que o Nação Pernambuco estabeleceu com o universo circundante a 

ele. 
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Como aponta Michel Maffesoli (2010), é preciso ter a compreensão de 

que as tradições são frequentemente atualizadas, assim como que é importante ser 

flexível para acolher os novos fenômenos sociais e a pluralidade de sistemas de 

organização da cultura gerados pelo corpo social.  

Nessa direção, é possível afirmar que as propostas do Maracatu Nação 

Pernambuco foram absorvidas positivamente por algumas parcelas da sociedade, 

que aderiram às proposições do grupo para o lazer coletivo, a exemplo dos 

espetáculos, shows e cortejos, e para formação artística/cultural, através dos cursos 

de dança e de percussão, bem como dos consulados.  

Sobretudo, um olhar sobre o trabalho do Nação Pernambuco, bem como 

sobre sua trajetória, pode levar à discussão sobre as fronteiras culturais, 

principalmente a respeitos daquelas que distinguem tradição e contemporaneidade. 

Assim, Homi K. Bhabha (1998) refletindo a respeito do lugar de interstício entre os 

lugares comuns da lógica binária – como por exemplo: novo/velho, preto/branco, 

eu/outro -, identifica no espaço liminar um tecido de ligação que constrói a diferença. 

Portanto, é justamente “na emergência dos interstícios – a sobreposição e 

o deslocamento de domínios da diferença – que as experiências intersubjetivas e 

coletivas de nação [nationness], o interesse comunitário ou o valor cultural são 

negociados” (BHABHA, 1998, p. 20). Logo, o Nação Pernambuco contribuiu para o 

processo, inevitável, de transformação do cenário cultural pernambucano, 

negociando com ele a partir das suas necessidades e das repercussões que 

alcançou.  

Entendendo que “a experiência não é o caminho até um objetivo previsto, 

até a uma meta que se conhece de antemão, mas é uma abertura para o 

desconhecido, para o que não se pode antecipar nem “pré-ver nem pré-dizer” 

(BONDÍA, 2002, p.28), pode-se compreender também que a experiência pela qual o 

Maracatu Nação Pernambuco tem vivido nestes últimos 25 anos, teve repercussões 

que o grupo não poderia prever quando surgiu em 1989, assim como nem mesmo 

nas diversas fases pelas quais passou poderia calcular com precisão o que 

aconteceria nas fases seguintes. 

Corroborando com essa discussão, Maffesoli (2010) acredita que toda 

civilização conhece fases fortemente diferenciadas, assim também penso a respeito 

da trajetória do Maracatu Nação Pernambuco, que alcançou repercussões do seu 

trabalho de releitura das ruas para o palco bem diferenciadas, frutos de momentos 
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singulares na trajetória do grupo. Desde os convites para as turnês internacionais, a 

criação de consulados, a instituição de oficinas de maracatu e a conquista de uma 

sede oficial (a qual foi perdida recentemente); todas estas conquistas, como também 

os entraves, foram derivadas de uma trajetória única, mas de forma alguma linear, 

pautada em um trabalho cênico inspirado nos maracatus-nação.  
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5. Portão de desembarque: conclusão 

 

Diante da trajetória apresentada nesta dissertação de mestrado - que se 

inicia com uma exposição sobre o maracatu-nação e suas referências como tradição 

nas ruas, e termina por tratar de um grupo que faz uma releitura do maracatu, 

ganhando corpo das ruas para o palco -, chega-se à conclusão de que os resultados 

dessa pesquisa têm lugar apenas no meio do caminho. Isto porque, o caminho ao 

qual me refiro não se trata de uma rua sem saída, mas sim de uma estrada cujo 

horizonte proporciona uma forte sensação de infinito.  

Quando se compreende que os fenômenos culturais estão em constante 

transformação, não se pode fechar o assunto em certezas rígidas, mas, antes, pode-

se tentar uma conexão com o aqui e o agora do fenômeno, olhando para o seu 

passado e vislumbrando possibilidades de futuro. 

Nessa perspectiva, o que se pôde assimilar foi que o Maracatu Nação 

Pernambuco teve, e tem, uma significante importância na vida cultural de 

Pernambuco. Assim como termino de escrever essas últimas linhas ainda mais 

segura de que toda produção artística tem contribuições para oferecer ao seu meio 

social de atuação. Logo, penso que o reconhecimento disto encorajaria mais 

produções de conhecimento em Artes Cênicas inspiradas na trajetória de grupos 

artísticos.   

A releitura do maracatu-nação para o palco é, além de uma interessante 

proposta artística, parte de uma fase que atravessou, ou ainda está atravessando, a 

cultura pernambucana em seu percurso. 

 Diante disto, é importante observar que, ao adentrar primeiramente no 

contexto dos cortejos de rua, como agremiação de carnaval, o grupo garantiu sua 

identificação como segmento da cultura local carnavalesca, para então, realizar um 

trabalho de palco partindo de uma origem já reconhecida pelo público. Dessa forma, 

o Nação Pernambuco pôde estabelecer relações com os maracatus das ruas, o que 

gerou oportunidades de aprendizado para o grupo. 

Hoje os maracatus-nação e o Nação Pernambuco compartilham espaços 

de atuação nas ruas e no palco. Com isto quero dizer que o palco não é mais 

exclusividade do Maracatu Nação Pernambuco, pois as nações de maracatu vêm se 

organizando em função desse espaço com cada vez mais desenvoltura, como 
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também quero salientar que grupos como o Nação Pernambuco coabitam as ruas, o 

carnaval e os eventos públicos e particulares, juntamente com os maracatus-nação, 

apesar de estabelecidas suas diferenças. 

Mas, é preciso considerar que ao se formar uma obra de arte a partir de 

referências, de inspirações e de elementos semânticos, o artista desenvolve um 

estilo, que “é toda a espiritualidade do artista, vista não tanto na sua individualidade 

fechada, como, antes, na sua abertura pessoal para conter e refletir em si toda a 

espiritualidade do seu tempo e do seu grupo social” (PAREYSON, 1998, p. 62). 

Assim, o Nação Pernambuco possui um estilo que é reflexo da sua 

história, do seu lugar de origem, da sua realidade social, das suas inspirações 

estéticas/poéticas e das trocas que estabeleceu com o (e no) seu meio de atuação.  

Percebe-se então que, entre as ruas e o palco, as trocas culturais são 

férteis para a gestação de novos cenários culturais, de novas formas de vivenciar a 

cultura, de novos capítulos cantados em loas para uma história sem previsão de fim, 

mas de recomeços. Contudo, depois deste trabalho, reitero a minha crença de que 

as transformações que dão vida ao maracatu-nação partem da paixão das pessoas 

que se encantam por ele, sejam elas brancas ou negras, de comunidades periféricas 

ou de bairros de classe média, tenham elas formação universitária ou não. 

Porém, seria ainda mais interessante se o “ou” fosse trocado pelo “e”, 

uma vez que eu tenho a expectativa de contribuir, através este trabalho, para que 

seja cada vez mais estreita e construtiva a relação entre o saber proveniente das 

práticas populares e o saber intelectual e/ou artístico especializado. 

Assim também, das ruas para o palco o Nação Pernambuco viveu, e está 

vivendo, uma vasta gama de experiências artísticas e sociais, pois atua em 

espetáculos, shows, ensaios abertos, promove cursos e oficinas, cria consulados, 

elaborou um memorial de imagens, gravou CD’s e um DVD... Tudo isso a partir da 

inspiração motriz no maracatu, que gerou um sem número de frutos, dentre os quais 

tive o prazer de apresentar alguns deles ao leitor. 

Diante dessa diversidade de frentes de atuação do Nação Pernambuco 

ao logo da sua trajetória, assim como em face das repercussões geradas pelo seu 

trabalho, eu gostaria de sugerir alguns caminhos para futuras pesquisas. 

Aos pesquisadores da dança e/ou da cena eu sugiro que seja feita uma 

análise do processo criativo do Nação Pernambuco no que diz respeito à tradução 
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corporal das danças das ruas para o contexto do palco, o que passaria pelas 

influências do Balé Popular do Recife e, talvez, da dança clássica. 

Aos pesquisadores mais ligados aos estudos culturais, aponto como 

caminho o estudo da prática dos rituais distanciada dos mitos, tomando como 

exemplo a prática cênica do Maracatu Nação Pernambuco inspirada nas nações de 

maracatu. 

 Ainda poderia sugerir, dessa vez aos estudiosos da produção cultural, 

uma análise sobre como a atuação de grupos artísticos, que fazem releituras 

inspiradas em manifestações populares, no mercado cultural pode reverberar na 

gestão desses grupos populares inspiradores. Nessa perspectiva, o Maracatu Nação 

Pernambuco também poderia ser um estudo de caso. 

Muitos outros caminhos poderiam ser apontados, tantos outros podem ser 

descobertos por um leitor interessado. O certo é que, ciente das lacunas desta 

pesquisa, torço para que, notadas essas ausências, elas possam servir de estímulo 

a novas produções.  

Das ruas para o palco, deixo votos para que na trajetória o aprendizado 

não cesse, que os encontros sejam produtivos, que os olharem se cruzem 

respeitosamente e que a oportunidade de fazer arte e de refletir sobre aquilo que 

toca a alma e arrepia os pelos dos braços – como o rufar das alfaias dos maracatus 

- seja sempre dada.  
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ANEXO A 

 

 

QUADRO 3 – Eventos marcantes na trajetória do Maracatu Nação Pernambuco. Quadro inspirado na 

linha do tempo publicada no livro Memorial Imagem Nação – 20 anos Maracatu Nação Pernambuco 

(2011). 

 
ANO 

 

 
EVENTO 

 
1989 

 
Surge o Nação Pernambuco 
 

 
1991 

 
Projeto Maracatucá – apresentações no 
Mercado da Ribeira 
 

 
 
 

1992 

Lançamento do disco “Batuque da Nação” 
 
Estreia do espetáculo “Batuque da Nação”. 
 

 
 
 
 
 
 

1993 

Apresentação na primeira edição do Abril pro 
Rock 
 
Criação do Projeto Folia Real com 
apresentações no Marcado Eufrásio Barbosa 
(até 1997). 
 
Lançamento do 2º disco 
 
1º viagem internacional – Porto (Portugal) 
 

 
 
 
 
 

1994 

Criação do Portal do Maracatu 
 
O grupo ganha sede da Prefeitura de Olinda no 
Mercado Eufrásio Barbosa 
 
Cria o projeto social Sementes da Nação, 
voltado para crianças de 7 a 15 anos 
 

 
 

1996 

 
Participa da abertura da Bienal Internacional de 
Dança em Lyon (França) 
 

 
 
 
 

1997 

1º turnê internacional pela Europa – 3 meses 
 
1º apresentação do grupo com a Orquestra 
Filarmônica do Norte/Nordeste (Teatro 
Guararapes/Olinda) 
 
2º turnê internacional pela Europa – 3 meses 
 
Turnê pelo sul do país – Rio Grande do Sul e 
Paraná 
 

 
 

3º turnê internacional pela Europa – 3 meses 
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1998 

Participação do grupo no espetáculo “Tambores 
de Minas” com o cantor Milton Nascimento 
(Teatro Guararapes/ Olinda) 
 

 
 
 
 
 

2000 

5 apresentações no New Orleans Jazz & 
Heritage Festival (Estados Unidos) 
 
Temporada de 3 meses no café concerto Divan 
Du Monde (Pigalle – Paris) 
 
Premiação “Personalidade do Ano na Cultura” 
pela Associação brasileira de jornalistas 
escritores de turismo  

 
 
 
 
 
 

2001 

Gravação do 3º disco (ao vivo), no Portal do 
Maracatu 
 
Participação no 32º Festival de Jazz de 
Montreux (Suiça) 
 
Apresentação em Roma – Inauguração do 
escritório de turismo na embaixada do Brasil 
(convidado pelo Ministério do Turismo). 

 
2002 

 
Temporada de 2 meses na China 
 

 
 
 

2004 

Premiado pelo Ministério da Cultura para turnê 
com o espetáculo “Balé Popular Nação 
Pernambuco”, unindo o Balé Popular do Recife 
e o Maracatu Nação Pernambuco 
 
Criação da Escola Pernambucongo de 
percussão, em comemoração dos 15 anos do 
grupo 
 

 
2005 

 
Lançamento do 4º disco, “O Nação canta 
Pernambuco” – Independente 
 

 
 

2006 

 
Reedição do Projeto Folia Real, no Mercado da 
Ribeira (Olinda), patrocinado pela 
Unesco/Ministério da Cultura/Programa 
Monumenta 
 

 
 

2008 

 
Expansão da Escola Pernambucongo com a 
criação de uma unidade em Paris (França) 
 

 
 
 

2010 

 
Gravação do 1º DVD em comemoração ao 
aniversário de 20 anos do grupo – Patrocinado 
pelo Funcultura – Governo de Pernambuco 
 

 
 

2011 

 
Lançamento do livro “Memorial Imagem Nação” 
– Patrocinado pelo Funcultura – Governo de 
Pernambuco 
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ANEXO B 

 

O grupo Maracatu Nação Pernambuco por Amélia Veloso e 

Bernardino José – memória e reflexão crítica 

 

Numa tarde de sábado, dois membros fundadores do grupo Maracatu Nação 

Pernambuco, Amélia Veloso e Bernardino José, aceitaram gentilmente me conceder 

esta entrevista no pátio do Mercado Eufrásio Barbosa.1 Enquanto conversávamos, 

os demais participantes do grupo, pouco a pouco, chegavam para um posterior 

ensaio, como ocorre normalmente aos sábados à tarde. Os entrevistados, além de 

fundadores do grupo, desempenham papéis importantes no mesmo; Amélia Veloso 

– que é coreógrafa, atriz e formada em Artes Cênicas pela Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) – é responsável pela direção coreográfica, enquanto 

Bernardino José – que é dançarino e músico – assume a direção musical. Mas 

ambos acumulam outras atribuições na montagem e na produção dos trabalhos do 

Maracatu Nação Pernambuco, ao longo dos seus 25 anos de existência.   

Portanto, a fim de organizar melhor as informações coletadas, esta entrevista foi 

dividida em três blocos, que contemplam: a apresentação do grupo, os espetáculos 

e os processos criativos, e a circulação e repercussão do trabalho. Assim, eles 

puderam relembrar alguns momentos marcantes da trajetória do Maracatu Nação 

Pernambuco e refletiram sobre as conquistas e os desafios que enfrentaram e ainda 

enfrentam.  

A entrevista que segue traz à tona pontos de vista relevantes para as discussões na 

área das Artes Cênicas, pois Amélia Veloso e Bernardino José levantaram, de forma 

consciente e crítica, questões sobre o meio da cultura popular, como a liberdade 

criativa dentro dele e a sua relação com aspectos étnicos e sociais; sobre o trabalho 

criativo do grupo nas ruas e nos palcos; e sobre a repercussão, a nível nacional e 

                                                             
1 A entrevista ocorreu no dia 3 de agosto de 2013, no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda (PE). O Mercado 

Eufrásio Barbosa foi construído no final do século XIX, em Olinda. O espaço que já foi alfândega e fábrica de 

doces, hoje é um espaço cultural onde acontecem shows e eventos, além de ser a atual sede do Maracatu Nação 

Pernambuco. 
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internacional, que alcançaram, com espetáculos sobre o universo das danças 

populares pernambucanas. 

 

Legenda: 

C – Cássia Domingos 

B – Bernardino José 

A – Amélia Veloso 

 

BLOCO 1: apresentando o grupo 

C – Como vocês analisariam o desenvolvimento do grupo, ao longo desses 24 
anos de existência? 

B – Eu creio o seguinte; o que é que a gente é na verdade? A gente é uma 

agremiação carnavalesca que, no começo, cumpre um papel de agremiação, como 

qualquer grupo que sai à rua, mas que tem uma referência e, a partir daí, a gente 

procurou contemplar todos aqueles que fazem parte dessa história, como Amélia, 

que veio do Balé Popular do Recife, e outros que chegaram e a gente passou a 

fazer o velho ritual de transportar o maracatu, que é uma brincadeira de rua, mas 

que tem uma concepção cênica da Commedia dell’arte, para o palco. Então, foi aí 

onde a gente começou a ganhar essa dimensão de vida por conta dessas pessoas 

que têm uma natureza artística, Amélia é atriz, João Neto é artista plástico – e atua 

também – e a gente começou a encontrar o elemento fundamental que é a 

Commedia dell’arte, que sempre apresentou para configurar isso como um projeto 

artístico, mas que, como agremiação, como pessoas, como cidadãos, cada um tem 

sua vida, como qualquer brincante. Eu diria que nessa trajetória a gente cumpriu um 

grande papel, realmente, por buscar referências tanto do ponto de vista histórico, 

cultural, carnavalesco, como de um referencial de palco, já que vem uma escola de 

cultura popular do Recife (Balé Popular do Recife) e o Nação é a primeira escola de 

maracatu de rua, porque nesse ponto eu não tenho o menor problema de assumir o 

que, na verdade, é, para ser esse conceito que a gente hoje é: uma companhia de 

cultura carnavalesca, que cumpre um papel de agremiação carnavalesca, escola – 
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porque prepara o ano todo o elenco para brincar carnaval e para seguir suas 

vocações –, e o trabalho de palco, que é onde a gente reúne todo esse conjunto de 

fatores e de influências, que a gente tem, e uma coisa que eu sempre gostei de 

dizer, que apoia a gente, que é a Commedia dell’arte, ítalo-franco-brasileira. 

C – Que elementos da Commedia dell’arte você identificaria no espetáculo de 

vocês? 

B – A gente é o Zanni e o Pantalonni, eu acho que a cultura popular brasileira tem 

muito isso do patrão e do criado, isso está na baiana rica e na baiana pobre, no 

Mateus e no Capitão. Eu diria que a gente é o que praticamente todo grupo popular 

é de Pantalonni e de Zanni. 

A – Eu acho que o maracatu é um espetáculo completo, na verdade, tem até um 

amigo da gente, Jeová Amorim, que mora na França – um paraibano – e que fez o 

mestrado dele exatamente em cima disso, em relação ao maracatu, porque ele 

entende que o maracatu é uma expressão cênica completa, onde você vê a música, 

a dança e o teatro, e ainda vê artes plásticas, porque tem todo um figurino. No 

maracatu, nós temos personagens, as pessoas entram nos personagens e cumprem 

aquele papel, no desenrolar de um desfile, por exemplo. Então, a gente acreditou 

que o maracatu era muito mais que um cortejo de rua, nasceu como um cortejo de 

rua, porque nosso trabalho inicial foi voltado para isso, mas aos poucos foi tomando 

a coisa da música, e da música foi tomando a coisa da dança, e se você tem dança 

precisa de um figurino, se você tem dança do maracatu, você precisa colocar os 

personagens em cena, e aí acaba virando um espetáculo completo. Eu repito o que 

já foi dito, que o maracatu sempre foi uma das forças culturais do Estado de 

Pernambuco, junto com o frevo, mas depois do Nação Pernambuco, ficou mais 

poderoso que o frevo até, que era de verdade o mais poderoso, e hoje você vê na 

rua muito mais movimento de maracatu do que de frevo, até porque é muito mais 

fácil tocar um instrumento de percussão do que tocar um instrumento de sopro, por 

exemplo. 

C – A própria dança é mais acessível também. 

A – Também, muito mais acessível, não exige uma grande dificuldade física para 

alguém desenvolver a dança do maracatu. Então, a gente conseguiu juntar isso 
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tudo, como Bernardo citou, as pessoas que vieram a formar o Maracatu Nação 

Pernambuco são pessoas que têm origem no teatro, como ele, como João Neto, que 

é o figurinista, como Felipe Santiago, que foi um dos nossos produtores aqui, e 

atuou também, como eu. Então, a nossa formação é muito mais ampla e a gente 

conseguiu dar ao Maracatu Nação Pernambuco essa coisa mais abrangente que 

existe no universo do maracatu, mas que nunca foi tomado como uma coisa cênica, 

de palco. A gente conseguiu, logo no primeiro espetáculo que foi montado, levar 

essa história para o palco, levar a história do maracatu para o palco, no espetáculo 

que a gente fez chamado Batuque da Nação (1992). 

C – Como vocês analisariam o desenvolvimento estético do espetáculo do 
Nação de 1989 até hoje? Quais são as principais diferenças? 

A – Para mim, a principal diferença é que nós surgimos como uma agremiação 

carnavalesca, nós surgimos pra colocar o espetáculo nas ruas, pra desfilar pelas 

ruas, e a partir daí a gente começou a perceber que o universo é muito mais amplo, 

que a gente poderia explorar isso muito mais, e hoje a gente tem um trabalho cênico 

muito forte, muito presente. 

C – Então esse trabalho cênico é o que diferencia o Maracatu Nação 
Pernambuco dos demais? Bernardino concorda? 

A – Com certeza. 

B – Sim, porque a gente tem a função de, anualmente, colocar a agremiação na rua, 

isso é uma coisa que independente de qualquer coisa, tem que acontecer. Existe um 

povo, uma tradição no Brasil, que alimentou por anos essa matéria-prima que é a 

cultura pernambucana. Esse povo que, às vezes, não tem nem dinheiro para comer, 

mas compra as lantejoulas para colocar no caboclo de lança e faz aquele espetáculo 

na Zona da Mata do nosso Estado (Pernambuco). Então, tudo isso serviu como 

elemento para que a gente pudesse se inspirar e transformar esse produto – assim 

por dizer – esse trajeto, no que a gente é e a gente é uma agremiação 

carnavalesca? É, porque o maracatu é um exemplo disso, eu chego feliz da vida, 

coloco a roupa, visto a personagem e saio, toco, vou para casa, quer dizer, o 

brincante está ali. Agora, quando se vai para a chamada dramaturgia, que você 

transpõe para o palco, aí é quando começa a aparecer os problemas naturais de 

percurso, que você vai ter que mexer com produção, com direção, com atuação, 

com todos os elementos que você vai utilizar na cena. Está aí o diferencial que a 
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gente tem que reconhecer, é aí que entra o trabalho de rua – espontâneo – de uma 

tradição secular, a escola que trabalha você pra isso, que até então a gente não 

tinha isso. Amélia colocou muito bem, o grupo é o referencial nisso aí, desse 

conceito, dessa escola artística, o trabalho de palco que é o produto final disso tudo, 

é a produção que agrupa tudo isso; da trajetória da rua ao universo do palco.  

C – Já que você falou em produção, como o Maracatu Nação Pernambuco é 
gerido administrativamente? Como acontece a captação de recursos? Como 
era no início e como é hoje? 

A – Quando o Maracatu Nação Pernambuco começou, como disse Bernardo, a 

gente começou como uma agremiação carnavalesca, então ainda não existia essa 

preocupação administrativa, com o passar do tempo, e com as exigências que a 

gente foi fazendo ao trabalho que a gente estava desenvolvendo, nós criamos uma 

associação que se chama Sociedade Cultural e Carnavalesca Baque Livre 

Pernambuco, que é quem gere o Nação Pernambuco, assim como quem gere a 

Escola Pernambucongo, a Escola Viradança e o projeto para crianças Sementes da 

Nação, e hoje também o trabalho que a gente tem só com mulheres, o Toque Leoa, 

o grupo feminino que nós temos dentro da Baque Livre também. Então, nós temos a 

associação que tem o presidente e os diretores, e temos uma escola com diretores, 

temos o Nação Pernambuco, com diretores e coordenadores, e temos o Toque 

Leoa, com diretores e coordenadores.  

C – A associação que gere o grupo tem uma participação artística também? 

A – Não, só administrativa. Agora, por acaso, ela é gerida e dirigida, pelos 

integrantes dos grupos; eu estou como presidente, Bernardo como diretor, temos 

Rubens e Giovanna que atuam no Congobloco, mas também são os diretores da 

escola, temos Anderson que é o diretor administrativo financeiro e também é 

dançarino, então é tudo gerido pelas pessoas que fazem o trabalho artístico dentro 

do grupo. 

C – Existe alguma relação entre grupo e religiosidade? 

A – Como grupo não, existe individualmente. A gente tem dentro do Nação 

Pernambuco pessoas ligadas ao candomblé, como tem gente ligada à igreja 

católica. 
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B – Ao Congo do Rosário. 

C- Congo do Rosário? 

B – É, porque a gente lembra o seguinte; hoje esse é um assunto muito comum de 

se falar, hoje nós temos religiões de todos os campos. A Revolta dos Malês, de 

1835, foi uma revolta mulçumana que aconteceu na Bahia, então essa história de 

você rotular esse ou aquele grupo pela religião, é uma questão de determinados 

estudiosos e das pessoas em geral. A gente hoje define o grupo como um projeto 

sociocultural, a gente é um grupo que toca a tradição baque virado, como projeto 

político-administrativo – como Amélia falou, tem uma diretoria – depois vem a 

questão socioeconômica, porque a gente tem que manter isso aqui com recursos 

vindos do capital comunitário, que é a gente colocando mesmo a alma, com o que 

pode, o setor privado quando alguém olha pra você no carnaval, com um pouco 

mais de atenção, e o setor público que tem que fazer a parte dele, que é fornecer 

algum recurso para nos apoiar... 

A – O apoio vem através das contratações, na verdade, não existe nenhum apoio 

financeiro que diga: – não, tome isso aqui pra vocês cuidarem da sede de vocês, pra 

vocês fazerem o projeto sociocultural que vocês têm. Não, a gente não tem isso. 

C – Vocês se inscrevem em editais? 

A – Exatamente. A gente coloca projeto e a gente faz o trabalho artístico. Uma parte 

desse dinheiro vai pra Baque Livre, outra parte vai pra o diretor, no caso de 

Bernardino, que é o criador e o diretor musical, a outra parte paga o elenco e, enfim, 

você distribui o dinheiro pagando o trabalho das pessoas e tem uma pequena parte 

que fica dentro da Baque Livre, pra poder administrar o todo. Você tem um espaço 

que tem que fazer limpeza, você tem que comprar água, você tem que pagar as 

passagens para as pessoas virem ensaiar, enfim, tem toda uma coisa que tem que 

ser administrada em função do todo. 

B – Complementando só o que eu falei, pela ordem, tem a concepção artística, que 

a gente realmente tem que ter uma linguagem e uma cultura artística, ao nível de 

mercado, bem definida: o que é que a gente é, o que é que a gente quer. Aí vem a 

questão da multirreligiosidade, a gente hoje tanto faz na rua o trabalho cultural 
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carnavalesco, como faz a Noite dos Tambores Silenciosos,2 ali tem gente de várias 

religiões. O Brasil é um país laico, e a gente não pode hoje, para um grupo que tem 

essa proposta de desenvolver um projeto artístico carnavalesco, exigir... Como 

cidadãos, nós temos nossa opção religiosa garantida por lei. 

A – Sempre lembrando que o fato do Nação Pernambuco não ter (uma relação com 

a religiosidade), não quer dizer que a gente condena quem tenha. A gente sabe que 

os maracatus, tradicionalmente, eles têm uma ligação com o candomblé, e alguns 

poucos com uma comunidade de Nossa Senhora do Rosário, mas em sua maioria é 

ligada ao candomblé. No nosso caso, a gente que surgiu como um trabalho artístico, 

a gente não surgiu a partir de uma religião, as pessoas têm a liberdade de exercer 

sua religião, e a gente trata desse assunto dentro do nosso espetáculo, através das 

músicas e através das coreografias, você vai ver tanto Nossa Senhora do Rosário 

dentro do espetáculo do Nação, como o Xangô, como você vai ver as mulheres de 

Xangô, como você vai ver o caboclo. O assunto está circulando dentro do 

espetáculo do Nação. 

B – Agora, sobre esse assunto, eu participei de um seminário agora há pouco, 

inclusive foi na Bahia – a gente hoje está com um projeto lá – e o que é que se fala 

muito hoje no Brasil? Que a gente tem uma dívida muito grande com os caboclos. O 

Maracatu Almirante do Forte, que era um maracatu de baque solto,3 maracatu rural, 

o pessoal de lá é da jurema, são da umbanda, da umbanda com a jurema, então 

cantam realmente para entidades, para boiadeiros, para caboclos... E sempre que 

se fala do maracatu, sempre se fala do candomblé e nunca se vê esse povo como 

integrante dessa história. Aí é onde entra o trabalho da gente, de investigadores. 

Tem até uma questão muito mais delicada, que é a questão do Islã, a gente lá na 

França descobriu que a origem do maracatu é, sobretudo, islâmica, porque 

Maracatus é uma tribo da Etiópia, que é um país cristão. Então, essa miscelânea de 

culturas e de religiosidades hoje nos faz repensar todo esse universo onde estão 

                                                             
2 Evento que ocorre durante o carnaval, em Recife e Olinda, no qual os grupos de maracatu de baque virado 
são celebrados. A cerimônia festiva ocorre em frente a uma igreja católica – Em Recife acontece em frente à 
Igreja do Terço, no pátio que leva o mesmo nome; já, em Olinda, ocorre em frente à Igreja Nossa Senhora do 
Rosário dos Homens Pretos – e à meia-noite as luzes são apagadas, quando um babalorixá entoa loas em 
iorubá. Antes e depois da cerimônia religiosa, os grupos de maracatu desfilam e festejam ao som do baque 
virado. 
3 Tipo de maracatu encontrado com maior força na Zona da Mata de Pernambuco, e que é caracterizado, 
principalmente, pela figura do caboclo de lança.  
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envolvidos a irmandade do rosário, a questão do linaua islâmico, caboclos e orixás... 

Enfim, eu acho que é aí onde a gente começa a trabalhar, daqui pra frente, um 

projeto artístico voltado para esse universo místico, que é a diversidade cultural e 

religiosa do povo. 

C – Como são selecionados os artistas do grupo? Quais critérios são usados? 

 A – Nossos artistas são: músicos de sopro, percussionistas, cantores e dançarinos. 

Nós temos uma escola de percussão, em sua maioria esses meninos vêm dessa 

escola de percussão, da Escola Pernambucongo. Só quando a gente precisa de um 

percussionista que faça a leitura de outro instrumento, que a gente não trabalhe 

aqui, é que a gente faz um convite para que essa pessoa venha atuar no Nação, 

mas normalmente esses percussionistas vêm da escola do Nação Pernambuco. A 

mesma coisa com os dançarinos, nós temos a escola de dança aqui, então a grande 

maioria vem dessa escola de dança. Com relação aos músicos de sopro, 

Pernambuco é uma escola de músicos de sopro, então, aqui em Olinda, tem muitos 

e a gente recorre sempre a essas pessoas, em forma de convite. Dançarinos, a 

gente ainda chega a fazer alguma oficina e pede para eles apresentarem alguma 

coisa, pra que a gente faça algum tipo de seleção, e os cantores normalmente a 

gente forma aqui dentro, quando a gente traz uma pessoa muito verde, a gente 

forma aqui dentro. Todas as pessoas que já passaram pelo Nação vieram com 

alguma coisa de coral, e aqui é que elas desenvolvem a coisa do maracatu, a forma 

como se canta o maracatu, como se acompanha os instrumentos de percussão. 

BLOCO 2: sobre seus espetáculos e processos criativos 

C – Como são organizados os ensaios e os processos de montagem dos 
espetáculos de vocês? E quantos espetáculos foram montados, ao longo dos 
24 anos de história? 

A – Bom, nós temos ensaios regularmente, aos sábados, que é o ensaio com todo o 

grupo. Nós tínhamos, porque agora não temos mais, dias de ensaio separados: um 

dia só de sopro, um dia só de percussão, um dia só de dança. Os cantores sempre 

acompanhavam os dias de ensaio de sopro. Hoje, o que nós temos é o ensaio geral, 

aos sábados, e o ensaio da dança, em separado. Os ensaios separados de 

percussão, a gente só tem agora, quando estamos montando um espetáculo.  Já a 

dança, nós ensaiamos às segundas-feiras e aos sábados, antes do ensaio geral. 
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Sobre a montagem de espetáculos, normalmente são por temas, assim: Bernardo 

chega com uma ideia e a gente desenvolve essa ideia, primeiro através das músicas 

que ele traz – e também já traz os arranjos de percussão, que é a área dele – então 

ele vem, trabalha isso, e depois da música pronta, trabalhamos a dança. 

C- As músicas são composições próprias? 

A – A grande maioria é de Bernardo. A gente já teve um espetáculo, homônimo do 

CD que se chama Nação Canta Pernambuco, que foi feito com diversos autores, já 

que nós fizemos o disco para homenagear os compositores pernambucanos. Então, 

nós temos em cada faixa um compositor diferente, e nós montamos um espetáculo 

com as músicas desse disco, uma coisa um pouco diferente: primeiro a gente fez o 

disco e depois montamos o espetáculo.  

C – Qual é a periodicidade de montagem dos espetáculos? 

A – Não tem. Por exemplo, o último que foi montado foi desse CD dos compositores, 

em 2004. 

C – E o espetáculo do DVD? 

A – Não, o do DVD foi feito por que nós não temos bons registros dos trabalhos do 

Nação, então a gente resolveu colocar no espetáculo do DVD várias coreografias, 

inclusive algumas que a gente nem dançava mais, que a gente separou para entrar 

no espetáculo, para que a gente tivesse um registro do que foi aquilo ali. 

C – Por isso se chama Maracatu Nação Pernambuco – 20 anos (2010) ... 

A – Isso, exatamente. 

C – Seria uma retrospectiva? 

A – Exatamente. 

C – E foram quantos espetáculos ao longo da história do grupo? 

A – Eu não sei dizer exatamente, mas eu creio que em torno de uns seis 

espetáculos. 

C – Cada um com um nome diferente, com tudo diferenciado...? 
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A – Às vezes não, porque a gente tem o final do nosso espetáculo que são três 

músicas: Nação Pernambuco, Viver sopro virado e Batuques do Nação, essas três 

músicas estão em praticamente todos os espetáculos, só não esteve no espetáculo 

do CD, mas, de modo geral, esse final é preservado. Têm também algumas músicas 

que volta e meia a gente traz de volta para o nosso repertório.  

B – Só complementando o que Amélia tá falando, o maracatu é um espetáculo de 

época, onde você trata ali, fundamentalmente, da coroação de reis e rainhas negros, 

onde a primeira que se tem notícia aconteceu na igreja de Nossa Senhora do 

Rosário dos Pretos, em 1674. Então, existe aí um trajeto – eu adoro essa palavra 

“trajeto” – que veio até chegar à gente e a gente assumir nossa parte na história, 

que é fazer o referencial, o batuque nação e a outra parte que é o que fazer a partir 

daí. É onde entra a vida do grupo, da própria economia, eu não tenho o menor 

problema hoje de dizer quanto custa o meu trabalho, eu tenho orgulho de dizer, eu e 

a equipe. Eu sou uma pessoa que gosta de escrever, então eu comecei a fazer o 

diário do grupo e tirei daí a ideia do novo projeto, que é uma ópera Tambor, Couro e 

Orquestra, onde todo mundo toca. E a ópera nada mais é do que a terra, que é uma 

nave onde você chega e todo ano faz uma festa de virada de ano, aí já tem a virada 

do maracatu... Esse projeto, a gente já começa agora em agosto. A gente já faz 

palestras, café da manhã, mas agora é trazer para o palco, aí entra o nosso trabalho 

propriamente dito, da companhia de palco que tem essa função, que é reunir todos 

os elementos que a gente traz das conversas, das ruas, e colocar numa linguagem 

cênica, com elementos dramáticos no palco. Hoje, a gente tem o projeto 2014 

tambores, porque a gente quer fazer o trajeto da brincadeira de rua, que é o tambor, 

para a casa – que é o lugar do encontro –, e para a nação, que é tudo isso 

transposto para o palco. Essa é a base do projeto, que é grandioso, mas hoje o 

mundo todo toca tambor de maracatu, nós temos uma escola lá na França, que é 

uma extensão do projeto daqui. 

C – Tem um elemento que está presente em todos os maracatus e também está 
presente no de vocês: a calunga. Vocês têm uma relação especial com essa 
boneca, ou ela é um adereço cênico para vocês? 

B – Eu tenho uma relação muito profunda com a questão da calunga, porque para a 

gente ela tem três significados: na tradição do Congo do Rosário, ela é o divino 

espírito santo, o elemento que representa a junção do céu, do espaço e da terra, a 
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gente adora isso, porque eu sou de uma família católica negra; aí você tem, dentro 

do culto aos orixás, os que julgam a calunga como axé do orixá e os que julgam 

como Egum, como os antepassados do maracatu, e, portanto, tem outra função; aí 

chega ao maracatu de baque solto e você vai ver que já existe outra relação. No 

grupo da gente, que faz todos os tipos de maracatu, eu diria que ela tem mais uma 

função representativa. Eu, como cidadão, vejo que ela tem uma dimensão muito 

maior do que um rótulo. É quando a arte entra com um papel fundamental, que é 

buscar cada elemento desse e dar à personagem o que ela realmente é. Ela, para 

mim, é dimensional, porque ela é intercultural... Aí você chega à África e já vê que 

ela tem outro significado, não é nada disso aqui, é outra história. 

A – Para mim, a calunga é simplesmente uma representação. Assim como quando 

eu subo no palco, eu estou representando, aquela boneca passa a ser uma calunga, 

quando entra no palco na mão de uma dama-do-paço. Mas quando acaba o 

espetáculo, que ela vai ser guardada, ela é um adereço cênico. 

C – Como foi esse processo de tradução do maracatu das ruas para o palco? 
Quando isso aconteceu? 

B – Aí é onde entra a questão do que eu chamo de dois universos, a rua e o palco. A 

história básica é a seguinte: a agremiação faz todo o seu trajeto de rua e chega ao 

palácio real e ali ela vai fazer uma grande festa, com a presença e a participação do 

seu reinado, então entram os elementos do canto, da música, da dança e da 

representação dramática, que é o roteiro do espetáculo. Isso se deu de forma muito 

natural, o maracatu passou a ser visto como uma música que poderia ser feita no 

carnaval, que já tinha o frevo como mestre de cerimônia, mas tinha sempre lá por 

trás o maracatu e o caboclinho. Aí a gente conseguiu, nesse projeto, reunir esses 

elementos carnavalescos, que é uma coisa que a gente faz de janeiro a janeiro, mas 

colocando sempre elementos que nesse trajeto têm um significado dentro da história 

e da identidade, como todo o universo que ele está vivendo, uma festa de maracatu 

de carnaval a carnaval. Isso a gente fez, por exemplo, acompanhando uma coisa 

que me chamou muito a atenção, que é o que as escolas de samba do Rio de 

Janeiro fazem, lá eles têm o GRES, Grêmio Recreativo das Escolas de Samba, e a 

gente tem o GCCM que é o Grêmio Cultural e Carnavalesco do Maracatu, é um 

grêmio cultural que funciona o ano todo e, como grêmio cultural, a gente coloca toda 

a cultura desse universo ali dentro, de forma natural e consciente.  
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A – O primeiro espetáculo que a gente montou, que chamou Batuque da Nação, ele 

contava a história do maracatu, desde o momento em que o rei era coroado até o 

momento em que o rei saía à rua, no cortejo, e mostrava dentro disso não só o 

maracatu de baque virado, mas também o maracatu de baque solto e seus 

personagens. Então, Bernardo passou esse roteiro pra gente... 

B – Tudo isso estará também no nosso novo projeto, claro que resumido, mas a 

gente vai manter essa linguagem. 

A – Aí Bernardo passou esse roteiro para a gente e nós fomos desenvolver a ideia. 

Foi aí que eu entrei como coreógrafa, porque até então eu só cantava. Quando a 

gente resolveu montar um espetáculo, foi que Bernardo me convidou para 

coreografar o espetáculo, então eu peguei o roteiro de Bernardo e eu fui estudar o 

que era cada coisa daquela ali, que ele citou dentro do roteiro dele. Então, a gente 

começa com uma congada, em seguida vai mostrar a coroação do rei, o xangô, as 

mulheres de xangô, a festa pro rei, as religiosidades misturadas ali, a Noite dos 

Tambores Silenciosos... A partir daí, eu fui estudar, porque o maracatu pra mim era 

uma dança simplesmente, porque era assim que a gente via no Balé Popular do 

Recife. A partir da minha entrada no Maracatu Nação Pernambuco, o maracatu 

passou a ser motivo de pesquisa pra mim. Então, eu comprei livros, eu conversava 

muito com Bernardo, que, na verdade, foi pra mim um grande mentor, foi quem me 

trouxe para dentro desse universo, foi quem me deu a mão e me puxou para o 

maracatu. Aí, eu fui fazer essa pesquisa toda do que era que a gente podia 

desenvolver dentro do maracatu, mas que não ficasse a mesma coisa, porque o 

espetáculo era todo de maracatu, a gente não tinha como a gente tem hoje, coco, 

ciranda, caboclinhos... Não, era maracatu do início ao fim, e quando a gente montou 

o espetáculo, ele foi premiado, a gente recebeu o prêmio de melhor espetáculo do 

ano, de dança, recebeu o prêmio de melhor bailarino, Bernardo recebeu o prêmio de 

melhor diretor, Janete recebeu o prêmio de direção de arte. A gente fez um trabalho 

pesquisado, com orientação e com base, não fez um espetáculo simplesmente 

inventado, a gente teve uma base, por exemplo, o final do espetáculo: a gente tinha 

uma pessoa do movimento negro, que tinha vindo dar uma palestra pra gente, aí ele 

foi contar como era o movimento do momento em que a calunga chegava à mão da 

rainha, para que pudesse sair para o carnaval e, baseada naquilo que ele contou, eu 

montei a coreografia final do espetáculo. 
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C – Vocês poderiam falar um pouco sobre isso de inserir outras danças 
populares pernambucanas, como o frevo, o caboclinho, o coco, num 
espetáculo que tem como carro-chefe o maracatu de baque virado? 

A – Depois desse espetáculo, a gente começou a trazer aqui para dentro do 

Mercado Eufrásio Barbosa, as domingueiras. O que eram essas domingueiras? A 

gente trazia o Maracatu Nação Pernambuco como atração principal – antes tinha a 

apresentação de um artista ou um grupo local – e depois a gente encerrava a noite 

com o Maracatu Nação Pernambuco.  Então, a gente sentiu a necessidade de tocar, 

não só maracatu, e começamos a inserir outras expressões artísticas, especialmente 

musicais. Porque nesse momento, a gente fazia show e não espetáculo, a dança era 

simplesmente uma ilustração e nesse momento entraram outras manifestações, 

como o coco, a ciranda... Aí percebemos que o povo dançava tudo o que a gente 

tocava, e nós fomos colocando esses outros elementos no repertório do Maracatu 

Nação Pernambuco, trilhando os diversos caminhos da cultura popular 

pernambucana.  

B – O maracatu é o nosso maior referencial, e a gente sempre vai manter isso, 

porque é o que a gente teve de melhor resultado da transposição da rua para o 

palco. Mas veja bem, no interior (do Estado), o cara que brinca o maracatu, ele 

brinca a ciranda, ele brinca o coco, brinca o cavalo marinho... Então, na verdade, o 

que gente fez foi juntar esses elementos, que já são do maracatu, e colocá-los 

dentro de um roteiro bem definido, um trabalho de pesquisa. O maracatu também 

não é uma coisa fechada, por exemplo, hoje, se grupo de maracatu coloca um 

timbau, ele vai ter a razão dele pra colocar o timbau, a gente vai ter que respeitar. 

No caso da gente, tudo aconteceu de forma natural, no caso do instrumento de 

sopro, ele entra porque os maracatus de baque virado já recebiam esse tratamento, 

no palco dos festivais de música carnavalesca, na rua, de vez em quando, alguém 

tocava uma música. Felipe e Antúlio foram pessoas que me deram muita força para 

eu colocar e hoje a gente faz, tanto na rua como no palco, o maracatu usando os 

sopros. 

A – Não é um elemento natural do maracatu de baque virado, ele é um elemento do 

maracatu de baque solto. 

B – Mas passou a ser com o nosso trabalho também de rua. Muitos grupos querem 

colocar, mas não colocam porque, no carnaval, a agremiação não deixa. E depois 
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tem aquela coisa, a cultura popular é dinâmica, ela nunca ficou parada, ela sempre 

sofreu influências. Então, a gente não está fazendo nada que não seja a função 

natural do brincante e do ator dentro de uma companhia popular.  Eu não vejo muita 

diferença entre o que as pessoas fazem na rua para o que a gente faz, o problema é 

o mesmo: conseguir grana pra sair no carnaval. Eu posso dizer que a gente é um 

grupo que tem tanto a natureza do brincante como a natureza do artista, que luta pra 

manter o seu sonho de pé. 

C – E como é a relação do Maracatu Nação Pernambuco com os outros grupos 
de maracatu? 

 

B – Bom, a gente já vive numa liga, então a nossa relação com o Maracatu Piaba de 

Ouro é muito boa, vivem no dia a dia conosco. 

A – O Maracatu Nação Pernambuco faz parte da LOA – Liga Olindense de 

Agremiações – e dentro dessa liga existem dois maracatus apenas: o Maracatu 

Nação Pernambuco e o Maracatu Piaba de Ouro, que é um maracatu de baque 

solto. 

B – A gente também é ligado à AMO, que é a Associação de Maracatus de Olinda, 

aí tem o Maracatu Nação Pernambuco, tem o Maracatu Leão Coroado, o Maracatu 

Nação de Luanda, Mestre Roberto Nogueira que é um grande incentivador do 

Maracatu Nação Pernambuco. 

A – Tem o Maracatu Camaleão, Maracatu Maracambuco... 

B – Então, eu diria que, em Olinda, a gente se sente muito bem acolhido. 

A – Na verdade, no início, essa relação não foi muito fácil não. Primeiro, porque era 

uma coisa de domínio do movimento negro, que existia aqui em Pernambuco. Hoje, 

eu acho que o movimento negro está mais dissipado e hoje eu vejo muito mais 

gente fazendo parte dele do que naquela época, quando a preocupação era se você 

tinha uma pele escura, se você tinha um cabelo enrolado, para poder ser negro. Eu 

acho que eu sou negra, que você é negra, que todo brasileiro é negro, ninguém 

pode dizer: – Eu não sou negra! – Todo brasileiro é negro porque já faz parte da 

cultura de miscigenação do povo brasileiro, então, isso não é de propriedade de 

ninguém. Não existe essa coisa de: por você ter a pele mais escura, só você pode 
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dançar maracatu. Eu até respeito o fato de, por exemplo, Bernardo até hoje não 

gostar que a rainha seja uma pessoa branca de olhos claros, tudo bem, eu respeito 

isso aí. Enquanto atriz e enquanto dançarina eu não concordo, eu acho que no palco 

a gente pode colocar, mas se a gente vai pra rua como uma agremiação, tudo bem, 

eu respeito que possa ser uma pessoa que não precisa necessariamente ser negra, 

mas que também não seja branca do olho claro.  

C – Mas no início vocês sentiram um pouco... 

A – Muito. Porque no início, o Maracatu Nação Pernambuco tinha muitos brancos, 

muitos universitários... Cabeças pensantes que iam além do que viviam ali. 

Enquanto as outras pessoas estavam preocupadas em manter aquilo dentro do 

circuito do movimento negro, a gente achava – e continua achando – que o 

movimento de cultura popular é muito maior que o movimento racial. Porque você é 

negro, você pode ou não dançar maracatu? Você pode ou não dançar uma valsa? 

Ou você pode ou não ser uma bailarina clássica? É a cor que vai determinar isso? 

Não. Então se a cor não determina, não é pra determinar nada. Se eu subo no palco 

pra interpretar, eu tenho que me caracterizar de acordo. Mas eu respeito que, com 

essa cor de pele, eu não possa interpretar uma rainha negra, porque não passa a 

verdade que a gente precisa para uma interpretação. Até aí eu compreendo, fora 

disso eu não compreendo não. Então, a gente lutou contra isso e aos poucos a 

gente superou.  Hoje a gente vê nos maracatus tradicionais muitos brancos, muitos 

universitários... Não se podia ter mulher na batucada, e hoje muitos maracatus têm 

mulheres tocando, ou seja, a gente mexeu.  

B – Tem até os grupos que têm o seu batuque feminino, no caso do Maracatu Porto 

Rico, que tem o Baque Mulher. Acho que todo o segmento, num país democrático, 

tem suas visões conservadoras, radicais e abertas. Mas depois, o tempo vai 

colocando melhor cada coisa em seu lugar. Hoje, a nossa relação com o movimento 

negro, eu diria que é muito boa, porque as pessoas que estão lá, hoje, já 

aprenderam com o tempo e, porque não dizer também conosco, essa visão e essa 

prática com a cultura, com todos os elementos e ao mesmo tempo entendendo o 

lado do maracatu, com a sua origem e com a sua história afrodescendente. Então, 

eu diria que hoje, quando a gente cumpre o papel de determinados personagens 

negros, é porque a gente tem o lado representativo. É aquela coisa, se você vai 
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fazer um filme chinês, você vai e coloca um cara caracterizado. Então, por aí você 

vai começar a colocar o elemento que vai passar a mensagem, a máscara física que 

você quer utilizar, enquanto elemento cênico. Agora, a gente entende que o 

maracatu, ele é. Uma coisa que eu digo sempre, a gente tem que entender o 

maracatu como o que ele é, o que ele foi e o que ele será. Hoje, o maracatu é um 

grande congregador de pessoas, do mundo inteiro, de todas as raças, de todas as 

nacionalidades. Hoje, a gente está trabalhando muito com essa questão, de pensar 

numa música, numa poesia, numa interação com o público, que tenha essa 

mensagem, sem esquecer a origem das influências. Eu diria que hoje a nossa 

relação com esse universo humano é como naquela frase “a raça que existe é a 

humana”. A gente está procurando cada vez mais ratificar a nossa história, enquanto 

uma transgressão às coisas que sempre incomodaram, mas que hoje foram 

ultrapassadas.  Hoje, o que mais você vê são pessoas de fora – que eu nem gosto 

de chamar assim – são pessoas terrestres brincando no Maracatu Almirante do 

Forte, no Maracatu Nação de Luanda... E que sejam bem-vindas. Quanto mais gente 

estiver tocando a música da gente, é bom para a gente e bom para eles.  

BLOCO 3: circulação e repercussão do trabalho 

C – Vocês podem falar um pouco sobre a recepção do espetáculo fora do 

país? 

A – Para mim foi uma grata surpresa. Não vou nem dizer do espetáculo, mas do 

próprio maracatu, porque assim, fora do Brasil – e a gente viveu isso de perto 

porque fizemos temporadas longas fora do Brasil, nós passamos três meses na 

Europa, mais de uma vez, três meses na China  – quando a gente chegava, o que 

se conhecia do Brasil era o futebol e o samba, quando um pouco mais, a capoeira. 

Então, maracatu era uma coisa completamente nova para eles. A gente fez um 

espetáculo e passamos três meses em cartaz numa casa de espetáculos chamada  

Divan Du Monde, em Paris, foram três meses, o pessoal da embaixada do Brasil foi 

assistir e disse “eu não sabia que essas coisas existiam no Brasil”. O brasileiro não 

conhece o Brasil, o pernambucano não conhece Pernambuco e a gente apresentou 

isso pra todo mundo. Hoje tem maracatu na Inglaterra, porque tinham pessoas da 

Inglaterra fazendo maracatu aqui com a gente, tem maracatu na França, tem 

maracatu na Itália, tem maracatu na Alemanha, tem maracatu na Holanda, tem 
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maracatu na Espanha, tem maracatu em Portugal... Enfim, tem nos Estados Unidos, 

tem em vários países da América do Sul e em quase todos os Estados do Brasil. 

C – Quando vocês chegaram lá, vocês não encontraram nada? 

A – Não, não. Maracatu era uma coisa que ninguém conhecia, foi uma grata 

surpresa a receptividade que tiveram com o trabalho da gente. Eu e Bernardo já 

tínhamos ido à Europa, com o Balé Popular do Recife, e eles já ficaram encantados 

com aquilo que eles não conheciam. Eles não sabiam que o Brasil tinha alguma 

coisa além de samba... E com o Balé Popular do Recife nem era com música ao 

vivo. Então, quando a gente chega com um bocado de tambores e mostrando um 

trabalho maravilhoso... Para a gente foi uma grata surpresa, os depoimentos que a 

gente tem de depois do espetáculo, quando o pessoal vinha e conversava com a 

gente, são depoimentos maravilhosos. 

B – Por conta da receptividade e de a gente ter encontrado pessoas lá – porque na 

época só era a gente – algumas pessoas começavam a falar: “Olha, a gente está 

tocando uma música sua”, “A gente está formando um grupo”, aí foi, quando eu 

pensei, “pera aí, está na hora de a gente começar a criar as nossas extensões”, 

então nasceu a ideia de criar os consulados, que é assim: em cada lugar que a 

gente vai, deixa um núcleo que toque o método da gente. Hoje, o mundo todo toca o 

nosso método, que é inspirado na questão do próprio planeta, cada dia do ano é um 

toque... Vieram os consulados e as embaixadas, que deram pra gente a base desse 

projeto novo. Ou seja, sempre tem alguém tocando a música da gente, em vários 

lugares do mundo, e sempre tem alguém pensando na gente como parceiro. Porque 

essa receptividade que a gente teve e essa interação que a gente conseguiu, 

através de uma linguagem de tambor, que todo mundo entende, fortaleceu a ideia 

da gente construir uma relação com o mundo, muito maior, enquanto uma nação 

cultural. 

C – O Movimento Mangue Beat4 surgiu contemporaneamente ao Maracatu 
Nação Pernambuco. Vocês fazem alguma relação entre o que vocês fizeram - 
ao traduzir o maracatu para o palco - e o que fez o Mangue Beat, ao colocar as 
batidas das alfaias nas suas músicas?  

                                                             
4 Movimento musical pernambucano, surgido na década de 1990, que mistura ritmos regionais, como o 
maracatu, ao o rock, ao hip hop e à música eletrônica. 
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B – Bom, a gente fundamentalmente tem um trabalho musical e dramático. A gente 

trouxe para o palco todos os elementos que a dramaturgia possibilita, que é a 

questão da música, da dança, da indumentária, do universo literário, mas seguindo o 

rito da agremiação carnavalesca e com a proposta universal de dentro para fora. A 

gente até pode colocar um elemento na música... Pode porque esse é um grupo de 

artistas e na interação com o movimento Mangue Beat, ou seja, logo depois, o que a 

gente percebe é que eles tiveram uma preocupação interessante de fazer esse link 

com a cultura popular, mas o pop estava de frente, nada contra. O que eu estou 

dizendo é que a gente tem hoje duas formas de ver isso aí; a questão da 

agremiação carnavalesca que assumiu seu papel de artista de carnaval, o ano todo, 

e, outra coisa, de trabalhar a música do Estado e a música do mundo, de forma 

muito mais dramática, e a gente tem a outra visão, que é a da banda que monta um 

trabalho e faz a sua dissertação musical, mas que tem a sua função, o seu público, 

já para um mercado diferenciado. A nossa visão é de que a gente é dramaturgia, 

olhando os três conceitos: a música, a dança e a indumentária, a fantasia. Essa é a 

diferença.  

C – Como vocês enxergam a abertura cultural de Recife e Olinda para a cultura 
popular? Como era em 1989 e como está hoje, mercadologicamente falando? 

A – Quando a gente começou, até pela novidade que a gente estava apresentando, 

eu acho que o caminho foi longo, mas não foi difícil.  Hoje eu vejo uma grande 

dificuldade, para você ter uma ideia, nós estamos em agosto e o Maracatu Nação 

Pernambuco se apresentou no carnaval e depois não se apresentou mais... Então, a 

gente vai fazer uma apresentação agora de rua, mas a gente não tem feito nada, a 

não ser os ensaios, esses a gente não para. Até três anos atrás, aproximadamente, 

a gente não parava, nós tínhamos atividades durante o ano todo, nunca aconteceu, 

nem no ano passado, de a gente ficar tanto tempo parado, sem aparecer 

absolutamente nada para fazer. A dificuldade que eu sinto hoje é de chegar nos 

órgãos, é de, a cada governo que entre, você ter que se apresentar, porque as 

pessoas que estão lá dentro são pessoas que não conhecem, são pessoas – vamos 

colocar entre aspas – “importadas”, então não conhecem da cultura, você tem que 

se apresentar e mostrar todo o seu trabalho para essa pessoa, para que ela possa 

julgar se você estará ou não dentro das atividades dos governos, isso a nível 

municipal, estadual e federal. Além disso, depois que o aceitam, depois que abre a 



127 
 

inscrição e você se inscreve, aí vem a dificuldade da burocracia... Como você vai 

conseguir pegar uma pauta para aquele evento? Porque a burocracia é tão grande, 

a quantidade de documentos que se pede é cada dia maior, quando você pensa o 

que era antes “apresentar três certidões negativas”, hoje você tem que apresentar 

mais de oito, só de certidão negativa, sem contar o restante da documentação que 

você tem que apresentar... Para uma agremiação de cultura popular, isso se chama 

custo. 

B – E também não tem mercado. 

A – Não é que não tem mercado Bernardo, é que hoje está tudo tão condicionado 

para as mesmas pessoas que os outros... Por exemplo, você chega no carnaval, aí 

abre a convocatória para apresentar propostas de carnaval, aí você manda para a 

Prefeitura do Recife, para a Prefeitura de Olinda, para o Governo do Estado, sai 

mandando a sua proposta de carnaval... Tem momentos em que as pessoas não 

chamam você, em relação àquela proposta que você mandou, nem pra dizer “você 

não vai”, você fica esperando, até que você chega e “pera aí, o que é que está 

acontecendo? Eu mandei uma proposta, e não tive retorno”, e a pessoa diz “Não, 

vocês não estão no carnaval desse ano”. Como assim? Quer dizer que você traz – 

isso eu estou dizendo sem pensar no mérito de ninguém – mas como é que você 

traz uma Maria Rita para fazer o carnaval de Pernambuco e o Maracatu Nação 

Pernambuco não está no carnaval? Como é que pode? Então, como é que você 

fecha o espaço daquele que faz o carnaval de Pernambuco e traz alguma coisa que 

não faz parte do carnaval? Quando deveria ser o contrário: “Vamos esgotar todos os 

que fazem o carnaval para então chamar quem não faz carnaval para o carnaval 

multicultural”, como eles dizem... Mas eu acho que eles têm que esgotar o que a 

gente tem aqui, porque o nosso mercado é esse. Uma vez, um coordenador desses 

de carnaval virou para mim e disse: “Vocês não estão no mercado”, eu virei e disse: 

“A gente nunca esteve, nós somos cultura popular, nós fazemos parte de feira, não é 

de mercado. Mas na feira nos temos nosso espaço, então o carnaval é a nossa feira, 

e você está trazendo gente do mercado para a nossa feira”. Então, hoje eu vejo 

muito mais dificuldade de estar em cena ou na rua do que quando a gente começou. 

B – Eu acho engraçado quando começam a promover cursos voltados para crianças 

e adolescentes, quando não chegam para você, que é o protagonista da história e 
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dialoga no sentido de que para isso tem que ter um mercado, ou seja, a criança e o 

adolescente que está procurando isso tem o direito de ter vocação pra isso, porque 

quando eles chegarem onde a gente está, eles precisam ter um mercado. Mas a 

loucura governamental chegou a um ponto tão extremo que a gente está há anos 

passando por isso, e todo ano é a mesma coisa que se repete, em quase todo o 

país e hoje com um agravante, porque aqui a gente tem quase todos os elementos 

dramáticos que o carnaval brasileiro apresenta, a gente tem os caboclinhos, o 

maracatu, o frevo... O maracatu, então, através do trabalho da gente, vem tendo um 

trajeto de valorização muito grande e a gente tem todas essas dificuldades que se 

repetem.  Hoje, a gente se sente no dever de ter que pensar num projeto para o 

mundo, para poder ser valorizado dentro de casa. Mas isso aumenta muito os lucros 

dos que estão aqui dentro e não têm ainda essa prática que a gente tem – de 

adentrar no mundo enquanto mercado – e ficam à mercê do poder público.  
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