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Princesa Dona Isabé, aonde vai? Vou passeá (Mestre)
Eu vou para Luanda, vou quebra saramuná

Eu vou, eu vou
Eu vou para marchá
Eu vou para Luanda

Vou quebrá saramuná
(TOADA do Maracatu Nação Leão Coroado)

Nosso tambor olhou
Que a Dama do Paço virou

Meu estandarte brilhou porque sou Nação Nagô
Vem nação, Estrela Brilhante cantar

Bate forte nosso tambor,
Puxa caixa mineira e ganzá,

Joventina e Erundina
Não deixa o tambor se calar.

(TOADA do Maracatu Nação Estrela Brilhante)

Significados não são entidades soltas no ar, são encarnados, ancorados num corpo vivo.
(SHEETS-JOHNSTONE, 2000, p. 121).

Na esfera do além... nem um novo horizonte, nem um abandono do passado... encontramo-
nos no momento de transito em que espaço e tempo se cruzam para produzir figuras
complexas e identidade, passado e presente, interior e exterior, inclusão e exclusão.

(BHABHA, 1998, p. 19).
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RESUMO

Esta dissertação estuda o Maracatu Nação de Pernambuco, uma dança em forma de cortejo
que tem cerca de dois séculos de existência. São estudados três dos grupos mais antigos do
Recife: O Maracatu Nação Elefante, o Leão Coroado, e o Estrela Brilhante. O pressuposto é
o de que essa dança-cortejo materializa o trânsito do corpo com o espaço urbano e a memória
da cidade, intercomunicando diferentes sistemas, tais como a religião católica, o candomblé, a
arquitetura barroca e a história colonial. O diálogo se manifesta muitas vezes como
contraponto, no qual a dança é uma forma de resistência cultural às modificações do espaço
urbano e à perda da memória dos antepassados. Ao levar para as ruas um cortejo real que, da
cintura para cima mantém a postura ereta das cortes, mas que nos quadris e pés estremece ao
som do batuque dos tambores, as comunidades de Maracatu elegem sua realeza, prestando
homenagem aos orixás, aos santos católicos e aos seus mortos. Nos figurinos amplos e
rebuscados e na movimentação corporal de giros e ziguezagues, os códigos da dança lembram
as curvas e dobras da estética barroca. Assim, os códigos barrocos corporificam a tensão que
se estabelece com as linhas de desenvolvimento das cidades, subvertendo os valores
ocidentais e dissolvendo dualismos tais como central e periférico, tradicional e moderno,
sagrado e profano, entre outros.

Palavras-chave: Dança. Maracatu Nação. Corpo. Mestiçagem. Barroco.

ABSTRACT

This dissertation studies the Maracatu Nação of Pernambuco, a dance in form of street
procession that has about two centuries of existence. Three of the oldest groups of Maracatu
from the city of Recife are studied: The Maracatu Nação Elefante, the Leão Coroado, and the
Estrela Brilhante. The main hypothesis is that this dance embodies the transit of the body
with the urban space and the memory of the city, intercommunicating different systems, such
as catholic religion, candomblé, the baroque architecture and colonial history. The dialogue
manifest many times as counterpoint, the dance is a form of cultural resistance to the
modifications of the urban space and to the loss of the memory of the past history and of the
ancestors. When they go though the streets with one procession that presents characters of a
king and queen’s court, showing an erect posture as well as shaking hips and feet, the
communities of Maracatu choose its royalty, giving homage to their orixás, their catholic
saints and its ancestors. In their huge and detailed clothes, their body movements with turns
and zigzags, the codes of the dance remember the curves and folds of aesthetic the baroque
one. Thus, the baroque codes of this dance embodies the tension in respect to the guidelines of
development of the cities, dissolving dualisms such as central and peripheral, traditional and
modern, sacred and profane.

Keywords: Dance. Maracatu Nação. Body. Metisságe. Baroque.
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1 INTRODUÇÃO

Esta dissertação tem em vista estudar os cortejos de Maracatu Nação de

Pernambuco ressaltando a configuração da dança enquanto resultante do diálogo do corpo

com espaço e a memória da cidade. O pressuposto é o de que essa dança-cortejo materializa o

trânsito do corpo com o espaço urbano, intercomunicando diferentes sistemas, tais como a

religião católica, o candomblé, a arquitetura barroca e a história colonial.

O estudo teve como ponto de partida reflexões sobre minha experiência pessoal.

Passei a infância e juventude na cidade do Recife, em meio aos hábitos de uma família

católica que valorizava a aprendizagem dos seus princípios, em um contexto que privilegiava

o caráter ambivalente de ritual religioso e festivo. Naquele contexto, os cortejos católicos

conviviam com as obras arquitetônicas de estilo barroco presente nas ruas, praças e igrejas, e

com as edificações de grandes colégios e mosteiros católicos que evidenciavam a

materialização do poder instituído pelo Estado e a Igreja.

Além disso, contribuíram para a efetivação da proposta aqui apresentada as

experiências adquiridas enquanto dançarina, trabalhando com professores, coreógrafos e

brincantes1 de grupos “pára-folclóricos” do Recife. Tais experiências possibilitaram uma

formação cultural e profissional ligada a vivências das chamadas “danças populares

brasileiras”, como a do Maracatu Nação.

Outro motivo que me levou a optar por este tema está relacionado a aspectos da

relação entre religião e dança. Mesmo sendo um convívio tão comum entre a população do

Recife, não deixa de ser um desafio que marca a vida daqueles que o praticam. Esse desafio

está no sentido de vivenciar a tensão entre esses aspectos considerados muitas vezes como

opostos e a superação de tabus impostos socialmente. Acredito ser este também mais um

aspecto de motivação pessoal enquanto pesquisadora: a busca de pistas do entrecruzamento

entre sagrado e profano presentes no Maracatu Nação e que expressam, provavelmente,

formas particulares de tensão no corpo que dança.

O interesse em estudar o Maracatu Nação se deu também pelo fato de ser esta uma

expressão da cultura popular considerada equivocadamente como algo velho, estático e

desatualizado tanto pelo senso comum como por alguns setores do meio acadêmico, o que na

verdade não procede. Em algumas de minhas experiências profissionais, como pesquisadora e

1Termo utilizado para designar genericamente os indivíduos que brincam e participam como personagem nos
folguedos populares (BENJAMIN, 1989, p. 21). Eles integram e interagem no mundo lúdico das
manifestações populares.



12

professora de dança em escolas particulares do Recife, notava que a proposta de trabalhar com

o Maracatu Nação muitas vezes não era bem aceita pelos alunos. Considerada por muitos

deles nas escolas como “macumba” ou como dança ultrapassada, fica visível o preconceito e a

falta de conhecimento sobre o assunto, mesmo em se tratando de uma das manifestações mais

representativas do estado de Pernambuco para o povo pernambucano.

No contexto educacional, concorrer com a pressão da indústria cultural, que está

sempre reforçando o valor das “novidades” através das mídias de massa, é um desafio que

exige do profissional muita habilidade e conhecimento de causa. Trata-se de uma tarefa árdua

de fazer compreender que, ao contrário do que divulga o senso comum, a cultura chamada

tradicional é dinâmica e se renova em cada momento. Um conhecimento rico, a ser estudado,

recriado, repensado, recategorizado e atualizado.

As chamadas “danças populares brasileiras” em sua diversidade evidenciam o

caráter mestiço e dinâmico da cultura no Brasil. Como ressalta Mário de Andrade (1982), as

semelhanças entre as danças populares sugerem o desenvolvimento de novas configurações,

resultantes de sucessivos entrecruzamentos culturais. Esse pressuposto norteia o entendimento

relativo aos processos de formação cultural da sociedade brasileira nesta dissertação. O autor

descreve o Maracatu Nação relacionando-o inclusive com os antigos Congos primitivos em

um de seus trabalhos literários sobre os Maracatus de Pernambuco e as Congadas em Minas

Gerais, no livro intitulado Danças Dramáticas do Brasil.

A dinâmica cultural é pouco reconhecida até mesmo pelos grupos mais

“tradicionais”, que tentam permanecer fiéis a certos princípios de seus antepassados, mas que,

de fato permanecem alheios ao entendimento de que muitos aspectos dentro desses Maracatus

Nação já foram modificados no decorrer do tempo. É preciso entender que esse processo de

mudança (adaptação) é inevitável. Trata-se de mais um eixo de tensão a ser estudado, entre

tradição e modernidade.

A reflexão que ora se apresenta observa aspectos que são freqüentemente tratados

como eixo de oposição em determinadas culturas, mas não para a maioria das culturas no

Brasil, ao menos na maneira clássica de exclusão mútua, que faz parte do discurso

hegemônico, pesadamente ideológico do mito da democracia racial. Eixos de oposições como:

sagrado e profano, tradicional e moderno, alto e baixo, central e periférico. Aspectos que

parecem enfatizar uma visão generalista numa sociedade com tamanha desigualdade. Porém,

no paradoxo, esses aspectos são opostos na dinâmica social, mas não na cultura.

Na guisa de introdução farei um breve apontamento dos aspectos de tensão que

identifico no Maracatu Nação. Os cortejos de Maracatus Nação surgiram na época do Brasil
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colônia, ligados aos festejos católicos do ciclo natalino. Os sujeitos que protagonizavam os

maracatus eram escravos africanos e seus descendentes brasileiros, que também cultuavam as

formas africanizadas de religião, no caso gege-nagô (BENJAMIN, 1989). Ao longo da

história, os cortejos passaram a ser realizados no carnaval, assumindo ainda mais o caráter de

festejo. Mesmo assim, os grupos considerados de “tradição” na atualidade passam por um

ritual religioso de preparação para transitarem nas ruas e praças durante o período

carnavalesco.

Diferentes sistemas religiosos se comunicam na dança do Maracatu Nação,

sistemas esses que, a princípio, compreendem de maneiras diferentes a relação do corpo com

a espiritualidade.

Outro aspecto que chama a atenção é o Maracatu Nação enquanto forma de

comunicação do corpo com uma história do período colonial, ainda presente na arquitetura

das cidades de Recife e Olinda e as suas repercussões no corpo que dança. Os espaços

percorridos pelos cortejos do Maracatu perpassam igrejas de estilo colonial barroco, como no

caso da Igreja do Rosário dos Pretos e do Pátio do Terço no centro do Recife.

As discussões ora apresentadas inserem-se na linha de pesquisa sobre estudos de

configurações do Programa de Pós-Graduação em Dança da Escola de Dança da UFBA.

Estudos relativos às maneiras de organização dos sistemas de dança e que conduzem a

questões até então pouco discutidas, tais como: as relações entre corpo e arquitetura da

cidade, e como isto se materializa na configuração de uma dança, considerando os aspectos do

imaginário coletivo presente nas dinâmicas corporais através de suas metáforas.

O objetivo do estudo é a descrição do cortejo do Maracatu Nação, tendo como

pressupostos a comunicação entre diferentes sistemas religiosos, a indissociação dos aspectos

sacro-profanos e a comunicação do corpo que dança com a história e a arquitetura das cidades

coloniais de Recife e Olinda.

Esta reflexão apóia-se em recentes teorias sobre corpo e cultura apresentadas a

seguir. A proposta de transversalidade de áreas no estudo perpassa entre comunicação-

semiótica-arte e tem os seguintes autores arrolados: o historiador Sérge Gruzinski com

reflexões sobre mestiçagem; os linguistas George Lakoff e Mark Johnson nas discussões

sobre metáforas e corpo; a professora e pesquisadora de dança Christine Greiner nas suas

discussões sobre o corpo que dança; o escritor e pesquisador em crítica literária Amálio

Pinheiro a discussão sobre codependência interssemiótica entre arte e cultura; os artistas e

pesquisadores Amélia Conrado e Ricardo Biriba nas suas reflexões sobre manifestações

populares brasileiras; o sociólogo Boaventura de Sousa Santos na sua proposição de uma
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sociologia das ausências; e o semioticista Yuri Lotman com conceito de semiosfera e suas

aplicações.

O pressuposto esteve em considerar a dança do Maracatu Nação como um meio de

materializar a relação corporal com a arquitetura colonial barroca das cidades, interligando

dentro e fora, igrejas, ruas e terreiros. Desta forma, busco discutir o imbricamento de aspectos

em aparente tensão nos cortejos do Maracatu Nação, como o sacro-profano, passado e

presente, barroco e moderno.

Esse intuito segue a perspectiva de apontar ferramentas de pesquisa no campo da

dança que possam oferecer uma leitura das relações do corpo com o ambiente. As ferramentas

representam uma leitura teórica e uma proposição que inter-relaciona a técnica do corpo que

dança, a maneira de utilizar o espaço e as relações históricas contidas no imaginário dos

brincantes e na arquitetura barroca das cidades.

Para tanto, teve as seguintes ações específicas: 1) identificar pistas na dança do

Maracatu Nação sobre as tensões de sagrado e profano, passado e presente, barroco e

moderno; 2) analisar essas pistas com base em teorias sobre mestiçagem, sobre o pensamento

barroco na arquitetura/arte barroca e teorias sobre a comunicação corporal que consideram o

imaginário corporificado.

A justificativa da proposta é em função de visualizar a dança-cortejo do Maracatu

Nação, entendendo-a com base nos processos comunicacionais de entrecruzamentos de

informações culturais.  Este entendimento se dá a partir da necessidade de romper o dualismo

presente nas epistemologias centro-européias que enfatizaram o cartesianismo nas leituras

sobre as culturas da América Latina, onde o corpo é considerado como separado da mente, a

teoria separada da prática, o alto do baixo, o dentro do fora, o erudito do popular, o sagrado

do profano.

Alguns autores já levantaram a necessidade de estudarem-se as relações sócio-

históricas para entender a dança do Maracatu Nação, como Larissa Lara (2004). A autora

defende o sentido ético-estético do corpo no Maracatu Nação de Pernambuco, partindo do

pressuposto de que o movimento isolado na dança do maracatu não pode ser deslocado do

entendimento da complexidade das normas e estética gestuais estruturadas a partir do

cotidiano coletivo das suas comunidades. Este isolamento representaria a dissociação do

conhecimento, que não leva em consideração a lógica intrínseca das técnicas corporais

relacionadas à submissão e resistência dessas comunidades historicamente marginalizadas.

Além desse estudo, não foram encontradas referências específicas sobre a problemática em

questão.
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Vale salientar as pesquisas sobre a Festa do Carnaval Pernambucano, onde a

antropóloga Katharina Real (1990)2, em seu livro intitulado “Folclore no Carnaval do Recife”,

evidencia as várias manifestações populares de Pernambuco, mencionando, dentre elas, os

Maracatus Nação. A autora descreve seu processo histórico e suas características próprias,

diferenciadas do Maracatu Rural, com base em autores como Mário de Andrade, Roberto

Benjamin, Guerra Peixe e Francisco Pereira da Costa.

A pesquisa de campo se estruturou enquanto uma Pesquisa Participante de caráter

descritivo e exploratório, que investigou três grupos de Maracatus Nação do Recife: Maracatu

Nação Elefante, o mais antigo, fundado em 1800; Maracatu Leão Coroado, de 1863; e

Maracatu Estrela Brilhante, de 1910.

A dissertação está estruturada da seguinte forma: neste capítulo inicial apresento a

justificativa e objetivos deste estudo; no segundo capítulo mostro uma breve história do

surgimento do Maracatu Nação, destacando os três grupos escolhidos e descrevo detalhes da

metodologia utilizada nesta pesquisa; o terceiro capítulo trata a questão da influência do

pensamento cartesiano nas culturas ocidentais, afirmando categorias dualistas, e apresento, em

seguida, dados sobre o corpo que dança o Maracatu Nação e seu caráter subversivo quanto a

esse dualismo, a partir de seus símbolos, narrativas, história e relações com o espaço urbano;

o quarto capítulo aborda os códigos barrocos no corpo que dança o Maracatu, reafirmando o

caráter de subversão, permanência e atualização, comentados anteriormente; nas

considerações finais aponto possibilidades de desdobramentos a partir deste estudo.

2Formada na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, pesquisadora do folclore em três regiões,
respectivamente, na África, no Oriente Médio e na América Latina.
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2 MARACATU NAÇÃO DE PERNAMBUCO: PERCURSOS DE RESISTÊNCIA

CULTURAL

2.1 REMEMORANDO A HISTÓRIA DOS MARACATUS NAÇÃO DE PERNAMBUCO

Os registros sobre o Maracatu Nação pernambucano indicam um caminho histórico

iniciado a partir das festividades religiosas marcadas pelo fim do período colonial, no século

XIX. No entanto, há indícios de que essa forma de cortejo para coroação dos reis negros já

existia desde o século XVI.

No início do período colonial, as grandes festas públicas no Brasil se apresentavam

de duas formas: festividades de cunho competitivo, envolvendo atividades de jogos e torneios

de cavalarias; e festividades barrocas, marcadas pelos desfiles processionais dos símbolos do

poder (TINHORÃO, 2000).

Figura 1 – Procissão de Corpus Christi no Recife, saída da frente da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, em
2004.

Segundo Tinhorão (2000), a mobilização do povo miúdo3 ocorria em eventos de

rua, que relacionavam o aspecto lúdico dos desfiles processionais presentes nas celebrações

3Denominação referente aos grupos marginalizados na sociedade do século XVII. Conforme Tinhorão, eram
escravos, camponeses, pescadores, leigos, dentre outros.
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da Igreja Católica, se configurando também como uma forma de manutenção e manipulação

de interesses do poder instituído e do desejo de propiciar a diversão popular.

Diante disso, a estratégia religião-espetáculo continuava funcionando com sucesso,

como na Europa no século XIV, onde as procissões criadas pela Igreja Católica tais como a de

Corpus Christi, ainda presente em diversas localidades do Brasil, apresentam-se num jogo de

convivência entre religiosidade e ludicidade.

No processo de urbanização gerada pela Revolução Industrial surgem,

evidenciando marcas desse passado histórico, novas formas de procissões voltadas para a

diversão em festas características do ciclo natalino e do período carnavalesco, com desfiles de

blocos, escolas de samba, dramatizações coletivas de enredo e a utilização de fantasias. Data

desse período o surgimento dos cortejos de Maracatu Nação como representação simbólica da

Coroação de reis de Congo no período carnavalesco.

Figura 2 – Rei, Vassalo e Rainha do cortejo de Maracatu Nação Estrela Brilhante no Carnaval do Recife de
2004.

Barroso (1996) em seus estudos sobre Reisados revela o cruzamento dessa

manifestação a partir do século XVIII, quando com as Congadas e os Maracatus Nação

passam a se constituírem em outros formatos. No entanto, estudos sugerem que a coroação de

reis negros ocorria no Brasil muito antes da era moderna.
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Quando tomou emprestada a corte de Reis negros na Congada para estruturar a
sequência de seus números, o Reisado apareceu sob a forma de Rei de Congo.
Quando estruturou-se como uma família sertaneja, tomou o nome de Reis de Couro
ou Reis de Careta. No caso de ter como base a realização de um baile medieval, com
suas contradanças e suas engenhosas coreografias, o Reisado denominou-se Reis de
Bailes (BARROSO, 1996, p.24).

As festividades características do ciclo natalino ocorriam em reverência ao Santo

Rei Baltazar, o rei negro entre os Reis Magos, que pelos brincantes era associado ao Rei de

Congo. O ritual dessas festividades assemelhava-se aos Congos, com desfiles de majestades,

balizas e feiticeiros, que também rememorava os Maracatus em sua organização.

É possível que, a exemplo das Congadas, os Maracatus tenham surgido bem antes

do século XIX, ligados às Confrarias das Igrejas do Rosário dos Pretos.  Como a instituição

da Confraria de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Brancos em Lisboa (1520) não teve

repercussão, foi constituída logo em seguida, no Brasil, a Confraria de Nossa Senhora do

Rosário dos Homens Pretos, que, segundo Tinhorão (2000), era responsável pelas solenidades

de Coroação de Rei do Congo. Nesse mesmo período são construídas as Igrejas do Rosário

dos Pretos em Olinda e depois a de Recife. Souza (2002) faz referência a registros de

edificações dessas igrejas nessas cidades e da coroação de reis como cortejos do Maracatu,

com base em depoimentos de visitantes estrangeiros.

[...] ainda mais antiga que a festa mencionada pelos documentos da igreja de Nossa
Senhora do Rosário dos Pretos de Recife em 1674, foi aquela vista por Urbain
Souchu de Rennefort em 1663 em Olinda. Nas palavras desse observador, os negros
fizeram sua festa num domingo. Após irem à missa cerca de quatrocentos homens e
mulheres, elegeram um rei e uma rainha e marcharam pelas ruas, cantando e
dançando, recitando os versos que fizeram acompanhados de oboés, trombetas e
tambores pascos. (SOUZA, 2002, p. 206).

Figura 3 – Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, Olinda (1630)
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Figura 4 – Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, Recife (1662/67)

Portanto, a instituição do Rei do Congo era uma solenidade para homenagear reis

não reconhecidos pelo poder instituído, sendo presidida pelo pároco da igreja, no dia de Nossa

Senhora do Rosário. Este cortejo com cânticos e dança acompanhada de instrumentos de

percussão e de sopro4, seguido por membros da realeza, constituía o Maracatu Nação em

Pernambuco.

Logo, não se tem um consenso sobre o surgimento do Maracatu Nação, mas

segundo o que foi exposto, alguns elementos dessa configuração já eram encontrados no

Brasil desde o século XVII.

Nos cânticos do Maracatu é possível verificar o caráter misto de religiosidade e

profanidade, que Benjamin (1989) considera como uma das características marcantes

presentes nas toadas. Destaco esses aspectos numa das toadas do Maracatu Leão Coroado.

4Note-se aqui a questão da mistura de diversas culturas.
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Oh! Senhora do Rosário a sua casa cheira

cheira cravo, cheira rosa cheira a flor de laranjeira

Samba lêlê tá mutá ooh!

viemos de Luanda

oh! minha gente vem ver o Leão onde anda

Nessa casa diamante aonde o Leão entrou

palavra rei medalha pro governador

olê olá negrada olha a linha

sustenta essa pisada nosso rei nossa rainha

lanceiro sentido somos de Minas Gerais

a licença foi tirada pelo barão de Caxangá

Esse maracatu foi fundado em 1863

codinome Leão Coroado passado e glórias nunca se desfez

é o maracatu mais antigo, pois nenhum museu nunca lhe acolheu

nós somos de nação germam semente africana Xangô pai nos deu

olha a costa veia

é nagô ifã

Leão Coroado é nação german.

Nesta toada do Maracatu Leão Coroado, é percebida logo no início e ao final do

canto a reverência à Nossa Senhora do Rosário e aos cultos de Xangô, uma ênfase na

religiosidade sincrética do Catolicismo e dos cultos afro-brasileiros, entrelaçada com o

aspecto profano, lúdico e subversivo característico do Maracatu, quando menciona a chamada

para o Samba lêlê - um convite à brincadeira, à folgança.

Atualmente, o cortejo é constituído em média por 30 a 50 brincantes em cada

grupo, antes do carnaval, chegando a cerca de cem a trezentos brincantes nos dias festivos,

nos grupos mais tradicionais.
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A organização do cortejo se apresenta em pequenos grupos de figuras

representativas da corte que se assemelha à formação dos antigos desfiles barrocos, apontados

por Tinhorão (2000). Abrindo alas para o cortejo passar e apresentando o grupo, segue o

Porta-estandarte, brincante vestido com a indumentária característica da figura de Luis XV

conduzindo o Estandarte, símbolo específico do grupo. Em sequência, ficam dispostas uma ao

lado da outra as Damas do Paço, cada qual com sua Calunga5, uma boneca enfeitada

considerada símbolo da tradição religiosa dos Maracatus.

Depois das Damas do Paço, no cortejo, vêm os dignitários da corte: Duque e

Duquesa, Príncipe e Princesa, Barão e Baronesa, um Embaixador, Ministro, Baliza, e em

seguida, guardados pela disposição da corte na frente, se encontram o Rei e a Rainha, que são

as personalidades principais do cortejo de Maracatu. Estes, vestidos com toda pompa e luxo,

carregam nas mãos a espada e o cetro. Ambas as figuras são acompanhadas por um Negro-

Vassalo que carrega o pálio, um grande guarda-chuva, girando-o entre suas mãos - um

resquício da cultura árabe entrelaçada no Maracatu de Pernambuco (na cultura árabe o pálio

representa uma manifestação de poder) (ANDRADE, 1982).

Completando o cortejo, seguem ainda os lanceiros (soldados), as Catirinas que se

apresentam como mucambas6 da corte vestidas de chita, além da representação dos orixás e

dos Caboclos de Pena, que durante todo o cortejo dançam sequências complexas de

movimentos, fazendo referência às culturas indígenas no Brasil. Os outros integrantes

participam dançando de forma mais espontânea, solta e compassada como as baianas (yabas)

ricas e as baianas do terreiro.

Finalizando toda a configuração do cortejo do Maracatu Nação de Pernambuco,

segue a Batucada, composta de vários instrumentos, como caixas de guerra (taróis), alfaias

(tambores), gonguês, xequerês e maracás.

O fato é que essa dança-cortejo já nasceu misturando elementos das religiões

africanas e do catolicismo popular. Considera-se que o sincretismo foi uma forma imposta de

incutir na população do Brasil valores católicos de religiosidade e moralidade como estratégia

de manipulação dos grupos sociais em torno do projeto lusitano, se estruturando na formação

de uma sociedade subalterna, patriarcal e desigual (AZZI, 2008). Por outro lado, ressalta-se

5Mário de Andrade ressalta apenas quatro dos diversos sentidos etimológicos da palavra Calunga, oriunda dos
dialetos bantos e que está relacionada à: uma planta rutácea, um camundongo ou catita, um boneco ou boneca
e a uma pessoa malandra, “ratoneira”.  No Maracatu o autor se refere à Calunga como uma boneca de sexo
feminino, vestida ricamente com roupas de estilo colonial, sendo portada pela Dama do Paço e se constitui em
resquícios da mistura entre os cultos afro-americanos.

6Mulher auxiliar em terreiros Bantos.
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também que o sincretismo serviu como estratégia de sobrevivência cultural dos escravos

frente à dominação (GRUZINSKI, 2003).

Conforme Burke (2006), a interação entre o cristianismo e religiões africanas,

como se configura na manifestação do Maracatu Nação, aponta itens significativos para o

entendimento da dança que se apresenta hoje. O primeiro está relacionado à aceitação da

religião cristã pelos líderes africanos - uma forma camuflada de esses dirigentes incorporarem

novas práticas à sua religião, evitando o conflito direto. O segundo ponto é quando se observa

a situação dos escravos africanos nas Américas, que encontraram formas de traduzir nas

crenças dos santos católicos os cultos de seus orixás.

A tradução de Ogum, Xangô ou Iemanjá para seus equivalentes católicos, São
Miguel, Santa Bárbara ou a Virgem Maria, permitiu aos cultos africanos
sobreviverem disfarçados entre os escravos no Novo Mundo. A invocação a Santa
Bárbara pode ter sido “para inglês ver”. No entanto, o que começou como um
mecanismo consciente de defesa se desenvolveu com o passar dos séculos e se
transformou em uma religião híbrida (BURKE, 2006, p.67).

A tradução se caracteriza como um aspecto importante da mestiçagem cultural, que

para Burke ocorre por um processo de transcriação. O autor cita como exemplo, as diferentes

culturas africanas que chegaram ao Brasil no período colonial, Bantos, Nagôs e Geges, que se

fundiram e se misturaram com outras culturas tradicionais, além de portugueses, formando

uma nova organização, característica das culturas no Brasil.

Entendo que as traduções no Maracatu se fizeram presentes desde a relação de

vínculo com a Igreja Católica, uma vez que o Catolicismo Popular no Brasil se configurava

menos dogmático do que o Catolicismo Romano, pois permitia a convivência de festas e

folgas nas suas comemorações, mesmo que delimitando “parte religiosa” e “parte profana”.

Os cortejos de grupos tradicionais de Maracatu Nação, segundo Real (1990), eram

descendentes de organizações de negros africanos dos séculos passados. Ainda hoje, os

brincantes do Maracatu parecem buscar, em seus cânticos e músicas, a memória da força de

seus antepassados que para sobreviverem e se adaptarem às condições de convivência em

grupo diante do contexto duro da conquista, de choque e violência, tiveram que criar novas

formas de convivência.

Nesse sentido, Gruzinski (2001) reforça que na América do século XVII não se

deve perder de vista essas marcas, uma vez que tanto os negros como os índios tinham em

suas próprias referências uma questão de sobrevivência. Nessa convivência de sentimentos de

angústia, medo e impotência frente ao poder instituído, o corpo buscava se alimentar das
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contribuições de outras culturas e também dos elementos constitutivos do espaço urbano,

convergindo num complexo processo de exaltação de aspectos que buscavam a sua adaptação

por meio da dança, das brincadeiras, dos batuques, entre outras formas de comunicação que

expressavam seus ideais de liberação do regime forçado.

A respeito do nome “Maracatu”, a historiadora Khatarina Real (1990) considera

bastante complexo discutir a sua etimologia, uma vez que há controvérsias. Alguns autores

argumentam que a origem do nome Maracatu vem do instrumento musical chamado maracá.

Já outros se referem a uma senha utilizada pelos grupos de negros, quando reunidos em praças

públicas, se “debandavam” da polícia ao se sentirem ameaçados. Mário de Andrade (1982,

p.137) aponta várias hipóteses etimológicas da palavra maracatu, dentre elas, chama atenção o

sentido da dança como uma “guerra bonita”, misturando o caráter festivo e guerreiro,

resistente da própria cultura em si. Neste caso, “Marã” na língua Tupi significa “a guerra, a

confusão, a desordem, a revolução” e Catu, também em tupi-guarani, quer dizer bom, bonito.

Real (1990) afirma ser esta uma manifestação dos grupos descendentes de Nações

Africanas, por isso, em seu livro sobre o Carnaval do Recife, denomina esta manifestação

como “Maracatus-Nação”. Menciona também, que “Seu Veludinho”, um de seus

entrevistados dos mais antigos, com 106 anos de idade, se refere ao nome de “Maracatu”

como uma “invenção dos homens grandes” e que antigamente maracatu era chamado de

“Nação”.

Considero também os Maracatus como uma tentativa de constituir no novo

continente uma idéia de nação, juntando fragmentos de memórias das terras e culturas

deixadas no passado, com o aprisionamento e a expatriação. Tais fragmentos estão distantes

de se referirem às mesmas memórias, posto que os negros trazidos para o Brasil eram

provenientes de diversas regiões, culturalmente muito diferentes entre si, e tiveram que

encontrar formas para superarem a convivência plural e se adaptarem a novas formas de

convivência, reorganizando suas manifestações a exemplo do Maracatu. Assim, essa idéia de

Nação refere-se mais a uma nação imaginária, uma idéia construída frente ao contexto da

expatriação, do que propriamente a algo pré-existente.

Segundo Real, os maracatus aqui pesquisados são considerados pelos pesquisadores

Câmara Cascudo, Mário de Andrade, Roberto Benjamin, Pereira da Costa e Guerra-Peixe,

como “legítimos descendentes de nações africanas”:
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Todas as descrições do cortejo dos maracatus, a começar na de Pereira da Costa e a
terminar na de Ascenço Ferreira, passando por Mário Sette e Roger Bastide, nos
fornecem inabalável convicção de que os maracatus derivam dos reinados do congo,
isto é, das festas e danças que se realizavam por ocasião do coroamento dos reis do
congo (BRANDÃO apud REAL, 1990, p.58-59)

Um aspecto interessante a ser tratado é o fato de ter sido o maracatu considerado

também um “Cortejo Régio”. Para Real (1990), os cortejos descritos por Pereira da Costa na

década de 1960 não obtiveram quase que nenhuma alteração em suas configurações, em

comparação com os já vistos nos desfiles extraordinários de 1900, permanecendo de forma

“estável” no tempo.

Compreendo ser esta uma análise bastante restrita do que pretendo observar

enquanto ocorrência dos fenômenos culturais advindos dessas manifestações populares.

Apesar disso, esta questão da permanência ou estabilidade de algumas configurações no

Maracatu Nação será explanada quando tiver que adentrar nas questões relacionadas ao

conceito de cultura, aos imbricamentos entre séries culturais7 e ao entendimento sobre as

dinâmicas corporais presentes nesta dança.

Ainda Real cita no ensaio “Origens do Maracatu” (1957) a preocupação do ensaísta

Théo Brandão em buscar pistas do processo embrionário do Maracatu, percorrendo não só o

viés do marco brasileiro-pernambucano, mas, também, relações com as culturas européias das

antigas Reinages da Idade Média em vários países.

Embora existam autores que apontem e difundam o Maracatu Nação de

Pernambuco como uma dança de origem africana, outros argumentam com base na teoria do

pensamento mestiço ser uma afirmação equivocada, uma vez que se trata de uma expressão

cultural que surgiu do encontro de diversas culturas presentes no Brasil colonial: as culturas

africanas, já mestiças e diversas em seu conjunto, as culturas ameríndias e as culturas ibéricas.

Isto sem considerar que o Estado de Pernambuco foi um dos epicentros da ocupação

holandesa no Brasil, nos séculos XVII e XVIII.

Por tudo o que foi dito e também levando em consideração o estudo de Théo

Brandão sobre as influências das antigas Reinages8 de vários países europeus na configuração

do Maracatu Nação, penso ser esta uma dança de constituição mestiça.

Na próxima etapa, irei apresentar brevemente a história de três Maracatus

considerados os mais tradicionais de Pernambuco, são eles: o Nação Elefante; o Leão

Coroado; e o Estrela Brilhante. Estes grupos constituem o objeto deste estudo.

7Séries culturais são textos de diferentes “faixas” da cultura que partilham uma dada semiosfera (cf. LOTMAN,
1986). São exemplos de séries culturais: a música, a dança, a arquitetura, a oralidade, etc.

8Coroação de Reis como representação do poder local instituído.
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2.2 OS MARACATUS NAÇÃO ELEFANTE, LEÃO COROADO E ESTRELA BRILHANTE

2.2.1 Nação Elefante

O Maracatu Nação Elefante foi fundado em 15 de novembro de 1800, e teve como

uma de suas rainhas e dirigentes da nação a célebre Dona Santa, ialorixá9, que deixou

registrado no Estatuto da agremiação a determinação de encerramento deste Maracatu,

quando viesse a falecer. Por esta razão, após sua morte em 1962, o Nação Elefante esteve

inativo durante vinte e três anos, período em que seu acervo foi doado para o Instituto

Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, no bairro de Casa Forte, em Recife.

Figura 5 – À esquerda, estandarte do Maracatu Nação Elefante. À direita, Brincante da comunidade de Beberibe
próximo às alfaias do Maracatu.

Com o incentivo e insistência da pesquisadora Katharina Real, falecida há poucos

anos (2005), esta não mediu esforços para retirar do museu o Maracatu Elefante. Porém, seu

desejo foi atendido em parte, pois todo o material doado ao museu não pôde ser retirado,

apenas foi concedido à pesquisadora a legitimação do Nação Elefante como agremiação

carnavalesca novamente em atividade. Isso veio a acontecer em 1985, período em que o

9Palavra utilizada nos cultos da religião de matrizes africanas para designar a pessoa do maior grau de nível
espiritual e do sexo feminino. Seria o equivalente à “mãe de santo”.
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Maracatu Elefante reorganizou seu acervo cultural e se reorganizou enquanto grupo. Foram

constituídos novos integrantes, figurinos e adereços, e, desde então, mesmo com dificuldades,

o Nação Elefante voltou a desfilar nas ruas do Recife.

Nesta época teve como presidente o Sr. Roberto Benjamin e como rainha da nação,

a Sra. Maria Madalena. Contam alguns brincantes, que participavam do Maracatu nesse

período, que a pesquisadora conseguiu reativar o Nação Elefante “no papel”. Mas, vários

outros impedimentos se sucederam, como exemplo, a dificuldade deste maracatu em

constituir sua rainha (considerando que nenhum maracatu nação pode sair na rua sem ambas

às figuras, rei e rainha). O fato é que, estranhamente, de forma sequencial, as rainhas coroadas

neste Maracatu foram acometidas por mortes.  A primeira delas foi Dona Maria Madalena,

que faleceu já bem idosa e não chegou a desfilar com este Maracatu. Em seguida, foi coroada

sua neta, Dona Rosinete, que, após sua coroação e no dia previsto para saída do desfile

carnavalesco, foi brutalmente assassinada pelo seu ex-marido. Os brincantes entrevistados se

referiram a este fato como uma questão mítica relacionada ao desejo de Dona Santa em

extinguir o Maracatu Elefante. Penso que a dimensão mítica das coisas faz parte da vida do

homem na terra, e que é necessário acionarmos nossos canais para os entendimentos dessas

conexões estabelecidas entre sistemas do mundo material e ou abstrato.

No dia 15 de Novembro de 2008, o Maracatu Nação Elefante, considerado o mais

antigo Maracatu Nação de Pernambuco, completou 208 anos, um percurso histórico de

resistência e cultura.

2.2.2 Leão Coroado

O Maracatu Nação Leão Coroado, fundado em 1863 pelo pai de Mestre Luís de

França, um ex-escravo africano chamado de Laureano Manoel dos Santos, e sua mãe

Philadelfha da Hora, é considerado o mais antigo maracatu em atuação ininterrupta desde a

data de sua fundação, no dia 8 de dezembro de 1863, até o presente momento.

Para os brincantes do Maracatu Leão Coroado, o dia 8 de dezembro tem um

significado especial, pois é o dia em que se celebra a festa de Nossa Senhora da Conceição e

Nossa Senhora do Rosário dos Pretos na religião Católica, e a festa de Iemanjá na religião de

Xangô10 (BENJAMIN, 1989).

10Religião dos cultos afro-brasileiros também denominados de Candomblé, que recebem em outras localidades
regionais do Brasil outras nomenclaturas, neste caso, em Pernambuco, é chamado de Xangô.
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Algumas questões relacionadas à confirmação sobre a data de fundação deste

Maracatu, assim como outras informações sobre o seu passado histórico, se encontram ainda

pouco precisas, pela falta de registros formais. É preciso ressaltar que o maracatu era

considerado uma dança de escravos, muitos deles analfabetos. Nesse sentido, não vale a pena

se deter em precisão de datas, mas, sim, nos períodos e contextos em que esta dança se

configurou.

Segundo Benjamin (1989), o Maracatu Leão Coroado teve como uma de suas

principais lideranças o Oluô11 Luis de França, nascido no Recife, em 1901, na Rua da Guia,

local onde se via e ouvia os cultos de Xangô. Mestre Luis de França assumiu o cargo de

direção do Maracatu Leão Coroado, em meados de 1954, em Água Fria. Nascido em meio aos

princípios da religião Nagô, teve como “pais de santo” o senhor Eustachio Gomes de Almeida

e a majestosa Dona Santa. O Leão Coroado permaneceu mais de 40 anos sob comando de

Mestre Luis de França, que dedicou sua vida ao Maracatu. Sempre presente em todas as

atividades da Nação, desde as obrigações religiosas até os ensaios da batucada, Mestre Luis se

orgulhava de ter conhecimento do baque virado repassado por seu pai, e se preocupava

também com as confecções da roupagem e adereços utilizados nos desfiles.

Mestre Luis chegou a integrar a Confraria de Nossa Senhora do Rosário dos

Homens Pretos na função de delegado. Seu cuidado com o Maracatu o levou até mesmo a

preparar uma pessoa para lhe substituir após sua morte. Contam alguns brincantes que lhe

foram apresentadas seis pessoas da comunidade para Mestre Luis escolher e decidir com

quem ficaria a presidência do Maracatu Leão Coroado. Estes afirmam também, que ele

chegou a consultar os orixás e somente depois lhes comunicou a resposta.

Neste caso, um amigo foi quem assumiu a liderança do Nação Leão Coroado: o

babalorixá Afonso Gomes de Aguiar Filho, conhecido como Mestre Afonso, dirigente de um

terreiro em Águas Compridas, na cidade de Olinda, local onde hoje está localizada a atual

sede do Leão Coroado12.

11Oluô - termo que se refere no dialeto iorubá à pessoa que vê através de búzios.
12Informações obtidas do depoimento do Mestre Afonso em entrevista na comunidade de Águas Compridas.
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Figura 6 – Acima e à esquerda, Mestre Afonso de Aguiar, babalorixá e presidente do Maracatu Nação Leão
Coroado. Ao lado direito, Sr. Ednaldo Carvalho, porta-estandarte do Leão Coroado. Abaixo, a esposa de Mestre

Afonso, Dona Janete, costureira do grupo e Dama de Paço do Maracatu, e sua irmã.

As cores predominantes do Leão Coroado são o vermelho e o branco, cores

representativas do orixá Xangô. Isso porque o finado mestre Luís de França era filho de

Xangô. Todo o acervo do maracatu Leão Coroado se encontra guardado na casa de Mestre

Afonso, em Águas Compridas, local onde também funciona como Ponto de Cultura, projeto

do Governo Federal que viabiliza subsídios para manutenção da agremiação. Além disso, se

situa o terreiro de Mestre Afonso, de Xangô, casa onde acontecem os rituais de festas e

preparos para saída do Maracatu Leão Coroado durante os desfiles de carnaval.

2.2.3 Estrela Brilhante

O Maracatu Estrela Brilhante surge em meados de 1910, no bairro de Campo

Grande, em Recife. Este Maracatu Nação teve como fundador o senhor Cosme Damião

Tavares, também chamado de “Seu Cosmo”. Segundo os relatos de Benjamin (1989), seu

Cosmo era negro e nasceu por volta da segunda metade do século XIX, em Igarassu.

Trabalhador que negociava com compra e venda de peixes, veio a falecer no ano de 1955.
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Após sua morte, o Maracatu Estrela Brilhante passou para as mãos de Dona Assunção, sua

esposa, que deu continuidade às atividades de desfiles durante os carnavais do Recife, até

1966.

No período que antecedeu a morte de seu Cosmo, Real (1990) citando Guerra

Peixe, diz que este Maracatu esteve quase que extinto, pois inúmeras dificuldades se

sucederam no decorrer do ano de 1952, principalmente no que se refere à falta de recursos

financeiros para colocar a Nação nas ruas. Tais dificuldades financeiras parecem ter

repercutido também na permanência e acomodação da agremiação em determinado local.

Uma prova disso é a falta de uma sede própria para esses maracatus, tanto que, o

Maracatu Estrela Brilhante teve mais de três sedes, cada uma num bairro diferente. A segunda

delas, localizada no Alto do Pascal, bairro de Água Fria, perdurou de 1966 até 1990, sob o

comando da Yahlorixá Maria Madalena e do senhor José Martins de Albuquerque. O senhor

Albuquerque, por motivos particulares e sem condições de manter a agremiação, repassou-a

em 1993, para o Sr. Lourenço Molla, artista plástico e carnavalesco, que procurou nova sede

para instituir a agremiação. É importante considerar que a mudança constante de sede

dificulta a participação da comunidade e pode ter forte efeito desagregador nos grupos.

Instalada no bairro de Casa Amarela, na comunidade de Padre Lemos, a terceira

sede teve em sua maioria brincantes advindos da Escola de Samba Gigantes do Samba e

também brincantes do Maracatu Leão Coroado, que estavam insatisfeitos com a política

organizacional de Mestre Afonso. Dentre essas pessoas vindas do Leão Coroado estava a

futura presidente do Maracatu Estrela Brilhante, Marivalda Maria dos Santos, a atual rainha,

que assumiu o cargo em função da necessidade do Sr. Lourenço de se afastar para tratamento

de saúde, no ano de 1995. Assim, Marivalda recebeu de seu Lourenço o Maracatu para dar

seguimento às atividades da agremiação. Desde então, vem conduzindo juntamente com Seu

Valdir Jorge de Xangô, babalorixá, rei do Maracatu Estrela Brilhante, as atividades em sua

própria casa, a atual sede do Maracatu Estrela Brilhante, localizada no Alto José do Pinho.

Dona Marivalda Maria dos Santos, 54 anos de idade, participa como presidente,

rainha do maracatu e também na confecção dos figurinos para o desfile. Ela vem à frente das

atividades do Estrela Brilhante, de forma rígida, com a intenção de reconstruir antigos

costumes, adotando uma conduta séria e atenciosa com os membros da comunidade. Dona

Marivalda tenta fazer permanecer a tradição, mesmo entendendo e permitindo que as

inovações façam parte do processo de organização do grupo e, para tanto, tem recebido a

colaboração de pessoas mais antigas da comunidade no sentido de orientar sobre o passado

histórico e religioso da Nação Estrela Brilhante.
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Figura 7 – Acima, foto de Dona Marivalda Maria dos Santos, Rainha do Maracatu Nação Estrela Brilhante,
costureira, diretora do grupo e Ekedi no terreiro Centro de Iemanjá Ogunté. Abaixo, o acervo de figurinos e

adereços da agremiação

Figura 8 – Acima, Calungas do Maracatu Nação Estrela Brilhante: Joventina e Erundina. Abaixo, a batucada do
Maracatu Estrela Brilhante
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2.3 EXPLICANDO O CAMPO DA PESQUISA

Esta pesquisa qualitativa de caráter descritivo exploratório se desenvolveu enquanto

Pesquisa Participante, que se estrutura partir do envolvimento da pesquisadora com seu objeto

de estudo, passando a ser agente inserido no campo da pesquisa, não somente mergulhado

com seu tema de trabalho, mas engajado com as questões que ressaltam o caráter

emancipatório dessas tradições, e que, portanto, torna-se também esta pesquisadora uma força

que reinventa e reencanta o Maracatu Nação no carnaval pernambucano. A delimitação do

campo pesquisado consistiu na investigação em três grupos de Maracatus Nação do

Recife/PE. A análise levou em consideração principalmente a observação de como se

configura a dança dos brincantes do Maracatu Nação, a convivência entre os aspectos

considerados como opostos (sagrado e profano, alto e baixo, central e periférico, dentro e

fora) e a arquitetura barroca das cidades de Recife e Olinda.

Para tanto, optei por identificar, através de entrevistas com brincantes dos grupos de

Maracatu Nação Elefante, Leão Coroado e Estrela Brilhante, quais as compreensões

relacionadas aos elementos citados acima, presentes na manifestação do Maracatu, além de

pistas de entendimentos sobre as metáforas advindas do seu imaginário simbólico. As

entrevistas e filmagens aconteceram nas respectivas sedes de cada grupo de Maracatu

pesquisado, subdivididas em duas etapas: uma no Carnaval 2008, nos dias 11, 12, 13 e 14 de

janeiro; e a outra etapa no período do Carnaval 2009, no período de 16 a 24 de fevereiro de

2009.

Foram observadas as edificações coloniais que se apresentam como marcas

históricas de vínculo direto com a dança do Maracatu Nação. Dentre elas, cito as de maior

importância nesse processo de entendimento: a Igreja do Rosário dos Pretos em Olinda,

construída em 1630; e a Igreja do Rosário dos Pretos do Recife, localizada no centro

metropolitano e construída em meados de 1667; além da igreja do Pátio do Terço, também

localizada no centro do Recife, e construída em meados de 1726, locais apontados pelos

brincantes entrevistados como pontos de referência dos cortejos de Maracatus. Esse último é o

lugar onde ocorre a Noite dos Tambores Silenciosos, um encontro anual dos grupos de

Maracatus Nação para homenagear seus antepassados.

A história das Irmandades do Rosário será aqui discutida como referência para a

análise de aspectos relacionados à mistura entre as religiões Católica e de Xangô. Esta forma

de religiosidade que, na prática, admitia a mistura de elementos das outras religiões populares

teve fundamental papel na própria estruturação das festas, que, desde o seu surgimento, já
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contrariavam os princípios da Igreja Católica Romana, em rituais que apresentavam de forma

ambígua a parte de celebração do sagrado (religioso) e, em seguida, a chamada “parte

profana”, com quermesses, danças, comidas e bebidas.

Outro aspecto significativo nessa análise de conexões está relacionado à estética

Barroca presente na arquitetura de dentro e de fora das igrejas coloniais por onde se deslocam

esses cortejos. Dessa forma, foram visitados os espaços das comunidades dos Maracatus

pesquisados, além de percorrer as ruas, praças, casarões coloniais e igrejas históricas, visando

um entendimento do processo de interconexões do corpo com esses espaços em forma de

dança.

Os grupos foram escolhidos levando em consideração a tradição dos grupos

existentes. A escolha dos participantes entrevistados buscou aqueles que se relacionam direta

ou indiretamente com a organização e preparação para os desfiles da agremiação durante o

carnaval. Neste caso, privilegiei os brincantes que apresentam a corte principal, formada por

Rei, Rainha, Dama do Paço, Porta-Estandarte e Vassalo.

Além de entrevistas com os brincantes, foram realizados registros visuais da dança

do Maracatu e da arquitetura barroca de Recife e Olinda, com finalidade de encontrar, nas

narrativas dos entrevistados e nas imagens da arquitetura da cidade coletadas, pistas e

metáforas corporificadas, que se relacionem com os aspectos apresentados na dança do

Maracatu Nação.

Foram entrevistados 13 brincantes no total, entre os três maracatus selecionados.

No Nação Elefante, o presidente responsável pela agremiação não permitiu que se fizesse

filmagens durante as entrevistas, sendo concedidos apenas fotografias e a gravação de áudio.

O responsável foi categórico em não conceder imagens, alegando a insatisfação com

pesquisadores que anteriormente se apropriaram do acervo cultural disponibilizado,

produziram seus trabalhos e não deram nenhum retorno à comunidade. Devido a essa barreira

encontrada para a pesquisa neste Maracatu, apenas o presidente foi entrevistado.

No Maracatu Leão Coroado, os brincantes entrevistados foram: o Presidente da

agremiação; as duas Damas do Paço; o Porta-Estandarte; uma Princesa da Corte Mirim

(criança); e um casal de batuqueiros. Já, no Estrela Brilhante tive uma aproximação maior,

talvez pelo fato de ter participado com o grupo da apresentação de abertura oficial do carnaval

do Recife, em janeiro de 2008, realizando filmagens da dança e entrevistas no local (Forte das

Cinco Pontas – Bairro de São José). Foram entrevistados os brincantes: Rei; Rainha e

presidente do Estrela Brilhante; um Príncipe; o Mestre de bateria; e o Negro-Vassalo,

brincante que carrega o Pálio do Maracatu.
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Durante as entrevistas semi-estruturadas, procurei saber qual o tempo de

participação e envolvimento do brincante no maracatu, de que maneira ocorreu a escolha da

sua função (personagem) no desfile, como ele aprendeu a dançar no Maracatu, e se havia

outros familiares seus que também participavam do grupo. Também foi questionado qual o

significado do maracatu na sua vida cotidiana, o que representa para ele o sagrado e o profano

no maracatu, e quais as sensações do seu corpo e as metáforas no seu imaginário ao desfilar

vestido como personagem da corte real no Maracatu.

As entrevistas, bem como a observação participante, foram feitas nos períodos de

organização para a saída dos grupos de Maracatus que antecederam o carnaval de 2008 e 2009

e nos dias de folia. As imagens em vídeo resultaram como um complemento da dissertação,

em uma edição no formato DVD, com o intuito de estabelecer uma maior visualização e

compreensão dos dados para o leitor.

Os dados coletados serão apresentados também ao longo dos próximos capítulos,

entremeados às questões levantadas e discutidas com os autores arrolados na dissertação.
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3 MARACATU NAÇÃO DE PERNAMBUCO: SUBVERSÃO E INOVAÇÃO

3.1 SUBVERTENDO OS DUALISMOS DO PENSAMENTO CARTESIANO

Os sistemas de pensamento trazidos pelos colonizadores deixaram profundas

marcas na história dos povos das antigas colônias da América Latina. Não obstante, formou-

se aqui um amálgama de culturas cujo resultado subverte a lógica das culturas eurocêntricas.

Vejamos como isto se deu em linhas bastante gerais.

Durante o período histórico das grandes colonizações, do século XV ao século XIX,

perdurou a visão de mundo voltada para o sistema de poder capitalista, instituído nos países

da Europa. O poder esteve nas mãos de quem detinha o capital e o conhecimento, o que fez

com que a Europa ocupasse, nesse período, o papel de centro e protagonista da historia da

sociedade mundial.

Continente que colonizou vários povos no Ocidente e no Oriente, a Europa

Ocidental difundiu uma visão de mundo voltada para divisão de classes sociais e categorias de

hierarquia de poder entre povos subordinados à imposição de uma convivência conflituosa,

instituindo uma relação de dominante e dominado, senhor e escravo, plebe e burguesia, que

deixou marcas até hoje. Nessa perspectiva, a configuração desse sistema estratificado

repercutiu significativamente no contexto de vários aspectos das sociedades, como na

educação, na política, na economia, na cultura, na religião e nas artes.

Boaventura de Sousa Santos (2006) considera que a concepção característica do

Eurocentrismo repercutiu em dinâmicas sociais de hierarquias, fragmentação e pluralidade,

distribuídas historicamente após o colonialismo em períodos bem definidos, nomeados pelo

autor como modernidade ocidental, constituída a partir do século XVI, e firmando-se no final

do século XVIII e XIX.

O mesmo autor discute as relações epistemológicas das ciências sociais com o

paradigma do positivismo relativo ao pós-colonialismo, e propõe alternativas para superação

das diferenças entre sujeito e objeto, natureza e cultura, conhecimento científico e do senso

comum, relações entre dominante e dominado. Tal proposta seria uma nova epistemologia

para tais relações, a qual ele denomina epistemologia do Sul.

A epistemologia do Sul diz respeito à metáfora do sofrimento humano causado pela

modernidade capitalista, entre as relações acima citadas, estabelecidas como centro das

transformações sociais. Trata-se de um pensamento que busca a emancipação social, a partir

da superação do convívio autoritário e discriminatório de um passado que repercute até hoje
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numa relação política em que o capitalismo não é pensado desvinculado do colonialismo e,

muito menos, o colonialismo sem o capitalismo (SANTOS, 2006). Conforme Aníbal Quijano

citado por Santos,

[...] todas as formas de opressão e de discriminação existentes nas sociedades
coloniais - da discriminação sexual, à ética, à classista - foram reconfiguradas pela
opressão e discriminação colonial, a qual subordinou à sua lógica todas as demais.
Assim, o facto de estarmos em sociedades patriarcais não impedia que a mulher
branca colona tivesse um ascendente sobre o homem negro ou indígena. Esta
posição tem algum paralelismo com as concepções marxistas clássicas que atribuem
ao capitalismo e à discriminação que produz um papel explicativo privilegiado na
reprodução das demais formas de discriminação existentes nas sociedades
capitalistas (QUIJANO apud SANTOS, 2006, p.39).

É sabido que desse convívio entre culturas diferentes surgiram novas formas de

relacionamentos entre corpos, religiões e ambientes, diferenciadas do que se tinha

anteriormente. Esta lógica de entendimento o mesmo autor denomina como um processo de

mestiçagem cultural, que no período do colonialismo operou a partir da mistura entre

fragmentos, resultando em algo novo e irreconhecível aos olhos do que era antes. A

mestiçagem consiste na mudança de uma lógica de entendimento, que ocorre a partir do

contato entre elementos diferentes, provocando novas estruturações em cada um desses

elementos e formando uma nova lógica para a mistura.

Santos (2006) afirma também que esse processo de produção e destruição tende a

espelhar as relações de poder entre as formas de culturas ditas tradicionais. Sob esse ponto de

vista, o Maracatu Nação pode ser considerado uma manifestação de caráter subversivo, que

vem sendo mantida com força e criatividade pelas comunidades do Recife, como uma forma

de luta por significados a cada dia, como permanência de elementos, signos e símbolos

corporificados na própria dança desde o período colonial.

A tensão entre tradicional e moderno é verificada no Recife. Abaixo segue um

fragmento de depoimento de um brincante, quando se refere às inovações que os grupos mais

tradicionais de Maracatus se permitem fazer, sem descaracterizar o que para eles é importante

ser preservado:

Tem a banda África, justamente pra essa questão. Como não se pode descaracterizar
o Maracatu, que é tradição, e mestre Afonso não permite aí o Mestre formou uma
banda, percussiva. Banda África Leão Coroado. Aí sim, em cima dessa banda, que
não tem nada a ver com Maracatu, você pode criar o que você quiser desde que seja
de raiz de matriz Africana, ta entendendo, é Côco, Ciranda, Maracatu, Frevo, que é
raiz africana, Maculelê. Então, dentro desses ritmos aí você mistura, bota Rock, aí
faz o que você quiser, pode fazer o que você quiser, é criatividade, aí você voa.

Maracatu Leão Coroado não. É tradição, é isso aqui, a gente acompanha
a modernidade respeitando um ao outro. Já chegou pessoas aqui, [dizendo] “não,
porque tem que mudar instrumento”. Não! Instrumento de maracatu de tradição é
isso aqui, é alfaia, meião, marcante e repique, e mais nenhum (Sr. Ednaldo
Carvalho, brincante porta-estandarte do Maracatu Nação Leão Coroado).
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Considero essas inovações como estratégias desses grupos para se manterem vivos

no imaginário simbólico do povo pernambucano. Aspectos que se renovam e se atualizam

constantemente, num processo que posso chamar de transcultural, como afirma Ortiz (apud

SANTOS, 2006). Santos entende o termo “transcultural” como a forma com que os países

colonizados se alimentam das culturas produzidas pelo consumismo e extremismo dos

elementos culturais, processados pela subjetividade barroca (conforme apresentarei adiante).

No que se refere ainda a outras inovações observadas nos Maracatus, o brincante,

ao ser indagado sobre suas expectativas quanto aos desfiles, passou a relatar aspectos de

inovações no depoimento abaixo:

É como [quando] a gente tava lá se apresentando com o Isaac Karabichevisk, a gente
fez uma mistura de ritmos, de música clássica, veja só, música clássica é erudita,
com o batuque de Baque Virado, lá na academia Santa Gertrudes, no Alto da Sé e o
Isaac Karabichevisk ficou louco, ele ensaiou dez minutos antes pra o que ele queria,
quando ele foi fazer de fato a coisa, o negócio se encaixou de um jeito tal, que ele
falou assim: Isso é uma energia, isso só pode ser mesmo os orixás nos ajudando. E ai
ele encaixou o violino com baque virado, e falou “Eu vou fazer um trabalho com
vocês, a gente precisa se conhecer melhor”. Porque, como é que uma coisa erudita,
uma música clássica erudita pra eles é uma coisa de classe alta, do intelectual e uma
coisa popular, cultura popular, né se entrelaçou tão bem? Por que essa classificação?
Ou será que o erudito também não é popular, pode ser popular e o popular não é
erudito? (Sr. Ednaldo de Carvalho, porta-estandarte do Maracatu Leão Coroado)

No depoimento acima, o brincante traz uma discussão antiga que permeia os

centros de estudos sobre cultura e que ressalta a fragmentação entre o popular e o erudito. No

seu ponto de vista não há diferença, tudo é cultura. Essa reflexão que retira a cultura ocidental

do centro é um exemplo claro daquilo que Santos chama de subjetividade barroca. Ou seja, a

cultura, esteja ela nas favelas e becos, nos morros ou nas elites, se alimenta dessa troca de

informações, que permeia o fluxo dinâmico do ambiente, estruturado pelos que fazem a

sociedade.

No que se refere à religiosidade dos integrantes desses grupos, especificamente os

do Leão Coroado, é interessante ressaltar que os brincantes não têm obrigatoriedade de

cultuar a religião de Xangô, mas Mestre Afonso juntamente com alguns membros da

comunidade cumpre com todas as obrigações religiosas exigidas para que o Maracatu possa

sair às ruas, principalmente nos períodos que antecedem os desfiles carnavalescos.
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Olhe eu considero até como um ponto positivo, porque o maracatu de umas épocas
pra cá, passou a ser mais como folclore, aonde você chegar no Brasil você sabe o
que é maracatu. Mas, pessoas com o vínculo religioso mesmo, são poucos que
querem [...] Hoje se sabe que até nos terreiros de candomblé, alguns por aí não
cultivam a hierarquia. Muitos não têm coragem de dizer: Eu sou negro e gosto da
religião. Mas a maioria, ninguém quer aparecer. Tem pessoas que dançam no
candomblé, rezam o santo e não querem ser do Maracatu. Então eu acho que umas
dez pessoas é o suficiente, pra que você possa realmente ter um grupo coeso.  E
goste daquilo que faz, se dedique, participe das cerimônias, pra segurar o grupo,
porque se não, não adianta, por que... Eu acho muito melhor assim. Eu digo sempre
ao pessoal, o Xangozeiro... sou eu (Mestre Afonso de Aguiar, babalorixá e
presidente do Maracatu Nação Leão Coroado)

Como visto no depoimento acima, são poucos os brincantes que participam do

ritual de preparação para saída do Maracatu no carnaval, aspecto que me deixou de certa

forma surpresa, uma vez que pensava o contrário. Para o Sr. Ednaldo Carvalho, um dos

brincantes do Maracatu Leão Coroado, a questão do número de adeptos participantes dos

rituais religiosos na preparação de saída dos cortejos no carnaval está relacionado também

com a confiança e a sabedoria dessas pessoas encarregadas do ritual. Ele afirma que não há

necessidade de muita gente.

Seria curioso verificar nos primeiros anos de saída desses cortejos se, de fato, o

vínculo com a religião de Xangô era um critério para participação no Maracatu. Ao que

parece, o Maracatu já se apresentou como uma forma misturada de religiões entre o

catolicismo popular e o culto gege-nagô.

Outras modificações foram incorporadas no decorrer do tempo em função das

necessidades de permanência dos grupos de Maracatus, como, por exemplo, a passagem dos

instrumentos pelo ritual de benção no culto de Xangô. Conforme Mestre Afonso, os tambores

ou alfaias do Leão Coroado eram feitos de macaíba e fabricados pelo próprio mestre Luís de

França. Alguns desses tambores são utilizados até hoje nos desfiles do grupo. Conta Mestre

Afonso que estas alfaias passavam por um ritual de bênção, batizado e purificação, ou seja,

cada uma recebia o nome de batismo do seu batuqueiro na religião de Xangô, hoje isso já não

acontece em virtude da necessidade desses grupos tentarem atingir números maiores de

participantes para a agremiação em função de obterem um resultado satisfatório nos desfiles

do carnaval promovido pela prefeitura, que estabelece o número de participantes como um

dos critérios de avaliação.
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[...] em decorrência que hoje vem sofrendo essas transformações, uns com vergonha
de sair e outros querendo ser artista, ai a gente não tem mais essa preocupação em
escolher, até os instrumentos nossos antigamente passavam pelo processo do
cerimonial da religião, mas porque, porque todos os batuqueiros, primeiro; eram
poucos, no Leão Coroado mesmo, o Luis nunca deixou passar de doze batuqueiros,
tá certo, cada um tinha seu instrumento, apesar de que era do grupo, mas em
decorrência das cerimônias, porque passava pelo processo das cerimônias, então
esse instrumento não repassava. No dia que você não podia sair aquele instrumento
também não ia pra rua. Mas hoje a gente não pode fazer isso [...] Porque, uma boa
parte das meninas daqui tudo tocam, os meninos tudo tocam, então pra eu fazer uma
coisinha assim só com umas dez pessoas, eu podia fazer só no seio da família. Então
não é assim, hoje até pela uma questão de não deixar que a cultura “morra” a gente
fica aceitando os adeptos que vão chegando, querendo apreender, ai eu dou oficinas
e tal... pra que dali agregue qualquer um, um ou dois que venha pro grupo. Então eu
acho que essas escolhas foram se acabando, porque o que predomina mesmo hoje, é
esse grupo religioso que toma conta da parte religiosa, independentemente da parte
profana (Mestre Afonso de Aguiar, Babalorixá e presidente do Maracatu Leão
Coroado).

Dessa forma, esse instrumento só saía à rua se seu dono saísse com ele, não

podendo outra pessoa fazer uso do mesmo. Hoje, isso já não acontece, em virtude do interesse

em fazer com que todos os brincantes participem dos desfiles carnavalescos, contando com o

maior número possível de brincantes na avenida, principalmente no desfile de premiação

promovido pela Prefeitura Municipal do Recife.

Outras inovações se fazem presentes também na batucada. Mesmo nos grupos de

tradição, como o Maracatu Nação Estrela Brilhante, foi possível identificar uma inovação

percussiva com a utilização dos xequerês, instrumento confeccionado com uma cabaça e uma

“saia” de contas em traçado de rede, tocado pelo batuqueiro com técnica corporal específica,

quase uma dança específica com o instrumento. No Estrela Brilhante, Mestre Walter,

professor de música da rede estadual de ensino, percussionista e diretor da batucada da

agremiação, é o responsável pelo comando do baque virado e em “puxar” os cantos,

respondidos em coro pelas yabás (baianas) juntamente com o grupo de caboclos de pena e as

catirinas.

Esses aspectos transculturais de inovações são estratégias de invenção e

improvisação exigidas pela sobrevivência desses Maracatus em um contexto extremamente

plural e mutável, ao qual esses grupos tentam se adaptar de forma particular, com criatividade

e flexibilidade no convívio social, na percepção e aptidão para combinar as informações que

chegam e saem com rapidez. Muitas vezes, esses processos de trocas se reverberam em novas

formas de apresentação dos grupos, se configurando constantemente enquanto mestiçagem.

Concordo com o entendimento de mestiçagem enquanto entrecruzamento de

informações culturais, proveniente da convivência entre povos de várias culturas no Brasil,

dentre elas as culturas ameríndias, ibéricas e africanas, sendo essas já mestiças. Burke cita
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vários exemplos de encontros culturais que se processam enquanto tradução de uma cultura

entrelaçada à outra, seja na música, na literatura, arte, religiões, danças, enfim, dentre vários

sistemas. É nesse sentido que busco analisar as relações e repercussões desse contexto

histórico no Maracatu Nação como aspecto de transcriação cultural, onde seu surgimento, de

partida, assim como toda a cultura na América Latina, se deu enquanto processos de trocas

culturais, que se estabeleceram desde a colonização a partir da imposição do Cristianismo aos

índios e das transformação de signos e processos civilizatórios múltiplos (BURKE, 2006,

p.66).

Sèrge Gruzinski considera que as misturas culturais estão sendo vangloriadas

enquanto uma característica do mundo contemporâneo, mas de fato não são um fenômeno

recente: o esforço para “juntar os fragmentos que nos chegam ininterruptamente de todos os

cantos do globo tornou-se um exercício planetário, que na verdade intensifica práticas

inauguradas no México do Renascimento” (GRUZINSKI, 2001, p.90), e ainda antes. Assim,

Gruzinski reafirma o fato de que a globalização apenas intensificou processos de misturas

culturais que existiam bem antes.

A repercussão desse passado histórico influenciou as artes, a cultura de forma geral

e também as celebrações de cunho religioso das colônias na América Latina. O poder local no

século XVI se manifestou, entre outras formas, por meio da concepção de corpo na

perspectiva renascentista, que se caracterizou, enquanto representação colonial, como um

“mosaico” de resquícios do processo discriminatório das sociedades imperialistas, o qual logo

ia sendo misturado com a vitalidade das formas de resistência dos povos em formação

(GRUZINSKI, 2001, p.90). Seguirei analisando outros aspectos de subversão do Maracatu

Nação.

3.2 SUBVERTENDO O LUGAR DO CORPO NO PENSAMENTO CARTESIANO

Um aspecto especial vale ser salientado neste estudo como característica marcante

dos dualismos impregnados pelo pensamento cartesiano. Dentre todos os dualismos que essa

ótica acarreta - alto e baixo, sagrado e profano, senhor e escravo, espírito e matéria, matriz e

colônia, dominante e dominado, centro e periferia, entre outros - o corpo tem sido ao longo de

muitos anos identificado com o baixo, o profano, o escravo, a matéria e, por analogia, o

dominado, a colônia, a periferia e as formas subversivas advindas desse processo civilizatório.

Muniz Sodré (1942) afirma que “o sistema de poder da cultura ocidental se apóia

numa estratégia de disjunção, na redução da heterogeneidade simbólica a um esquema de
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divisões binárias (produtor/consumidor, cultura/natureza, morte/vida etc.)”, onde o corpo e

seus sistemas sígnicos se encontra sempre vinculado ao baixo, à terra, às raízes (SODRÉ,

1942, p.55).

A seguir, detalharei essas formas de identificação do corpo com o baixo, a matéria e

o profano, salientando de que maneiras o Maracatu subverte essa lógica.

3.2.1 Corpo como o baixo

Para quem acompanha os festejos de carnaval nas ruas de Olinda e Recife é

impossível não notar o forte cheiro de urina e suor. O extravasamento de toxinas do corpo é

parte do processo festivo de liberação de tensões. Assim expressa o depoimento dos

brincantes, a respeito do seu sentimento durante e depois do carnaval:

Ah! É só relaxar, se entregar, esquecer os problemas da vida, pensar que você está
ali se divertindo, libertando energia e fluindo novas energias boas. É isso o
maracatu! (Sr. Valdir de Xangô, Rei e presidente do Maracatu Estrela Brilhante)

Olhe eu me sinto aliviado e com a certeza de dever cumprido! (Sr. Mestre Afonso,
presidente do Maracatu Leão Coroado)

Com base no estudo de Bakhtin (2008) sobre a obra de Rabelais, destaco a ênfase

do autor nas imagens do artista, que evidenciam formas corporais que ressaltam o princípio da

vida material e corporal, e que fazem relação com o baixo corporal. Esse aspecto diz respeito

às necessidades naturais da vida humana como comer, beber, andar, fazer sexo, etc. A obra de

Rabelais subverte essa lógica do cômico popular peculiar da época, que se caracteriza como a

realidade nua e crua da vida cotidiana, denominada por Bakhtin como realismo grotesco13.

Rabelais trata a urina como uma matéria alegre que rebaixa e alivia, transforma o medo em

riso.

As formas do realismo grotesco apontadas por Bakhtin na obra de Rabelais se

caracterizam como um aspecto positivo uma vez que estão totalmente vinculadas às formas de

vida em sua indissociabilidade. Assim,

13Sistema de imagens da cultura cômica popular, que evidencia na obra de Rabelais formas universais, festivas e
utópicas.
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O princípio material e corporal é percebido como universal e popular, e como tal,
opõe-se a toda separação das raízes materiais e corporais do mundo, a todo o
isolamento e confinamento em si mesmo, a todo o caráter ideal abstrato, a toda
pretensão de significação destacada e independente da terra e do corpo (BAKHTIN,
2008, p.17).

A visão de indissociabilidade desses aspectos culturais é também considerada no

Maracatu Nação, quando no contexto da vida cotidiana desses brincantes o “fazer, o brincar e

o dançar Maracatu” fazem parte da própria vida, em seus preparativos, ensaios, na

religiosidade assumindo o caráter festivo, utópico e ambíguo do carnaval, se apresentando

num trânsito de relações entre formas do alto e do baixo, do dentro e do fora, do sagrado e do

profano, do primitivo e do moderno. “O princípio material e corporal é o princípio da festa, do

banquete, da alegria, da ‘festança’. Esse aspecto subsiste consideravelmente na literatura e na

arte do renascimento, e, sobretudo em Rabelais” (BAKHTIN, 2008, p. 17).

Para Bakhtin (2008), o corpo antes mesmo da era primitiva já se manifestava sob a

ótica dualista. Na idade Média e no Renascimento, as relações com as formas grotescas do

alto e do baixo se tornavam cada vez mais evidenciadas nas artes.

No caso aqui discutido, o corpo, relacionado especificamente às formas do baixo

corporal, está vinculado à relação de continuidade entre o plano material-corporal com o

espiritual como unidade indissolúvel, num elo com o que se eleva, os sonhos, o imaginário

coletivo e o abstrato. Analogicamente, essa característica com o aspecto das coisas elevadas

faz referência às desconstruções ideológicas de ritos e cerimoniais do Estado e da Igreja na

Idade Média inspiradas na tradição do realismo grotesco, que, segundo Bakhtin, se

configuravam em formas que rebaixam, avizinham-se à terra e corporificam-se.

A orientação para baixo é própria de todas as formas da alegria popular e do
realismo grotesco. Em baixo, do avesso, de trás para frente: tal é o movimento que
marca todas essas formas. Elas se precipitam todas para baixo, viram-se e colocam-
se sobre a cabeça, pondo o alto no lugar do baixo [...] tanto no plano do espaço real
como no da metáfora (BAKHTIN, 2008, p. 325).

A dança do Maracatu Nação, considerando seus ritos e cerimônias, apresenta uma

forma corporal de aproximação com a terra, no sentido da observação de transferência de

concentração de energia entre o alto e o baixo, identificada nos movimentos que marcam o

ritmo forte do Baque-virado e sua acentuação forte para baixo. Ao mesmo tempo, o acento

para baixo marca o impulso para os giros e outras formas de deslocamentos do corpo no

espaço. Esses giros são característicos da movimentação das Damas do Paço e das yabas

(baianas), além de outros brincantes da corte, exceto do Rei, da Rainha e do Negro-Vassalo.
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Um exemplo específico no movimento do Rei e da Rainha, que dançam durante

todo o cortejo sob o Pálio, ocorre numa movimentação de alternância dos pés marcando o

ritmo concentrado, direcionado para a parte inferior do corpo, de forma que “há grande

concentração energética na parte inferior do corpo, em nível da cintura pélvica e do

calcanhar” (GOMES; PEREIRA, 1988, p.364), além da movimentação de braços que

direcionam a espada e o cetro para cima, marcando a batida mais forte das alfaias em baixo.

Relaciono o baixo-corporal na movimentação do Rei e da Rainha à questão da

utilização dos objetos cênicos na dança – a exemplo da espada – aqui também a considerando

como prolongamento do corpo do brincante. Em algumas situações na ausência desses

elementos tal relação é corporificada nos movimentos das mãos e dos braços, como se

estivessem carregando a espada14. No entanto, no Maracatu de “tradição”, sua utilização de

marcação rítmica reforça a pulsação manifestada pelo próprio corpo.

Gomes e Pereira (1988, p.365) conceituam a espada e a coroa como “símbolo de

poder que centraliza o duplo aspecto da força: o caráter negativo e destruidor e o aspecto

benéfico, quando a luta pode representar a vitória do bem”. Nesse sentido, o Maracatu Nação

poderia significar a vitória de resistência dos grupos de brincantes que, apesar da

desvalorização dos próprios produtores de cultura no Estado de Pernambuco, resistem em

preservar esta manifestação.

Outras configurações das formas do baixo corporal podem ser verificadas na dança

da Dama do Paço, dançarina que carrega a Calunga, após a virada do baque pela batucada,

momento em que toda a corte (vira) realiza movimentos de giros no espaço, exceto as figuras

de Rei, Rainha, negro-vassalo e a percussão, como já dito anteriormente. Os rodopios da

Dama do Paço finalizam com uma leve flexão dos joelhos, equilibrando-se com a roupagem

de estatuária barroca, de armações e saias enormes, que preenchem todos os espaços da rua,

além das movimentações sígnicas de reverência à calunga, de direcionamento do olhar para a

mesma, marcando o ritmo do Maracatu Nação, com a elevação da boneca para cima, sendo

enfatizado o baque forte para baixo.

14Os grupos para-folclóricos do Recife, que dançam o Maracatu Nação, em sua maioria, têm dificuldades na
aquisição dos adereços e implementos como espadas, cetros, coroas, etc. A estratégia de resolução para o
problema é dançar como se o corpo tomasse a forma do próprio implemento que falta.
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Figura 9 – Virada do baque no Cortejo de Maracatu Nação pelas ruas do Recife

3.2.2 Corpo como a matéria

A concepção sobre corpo-matéria vem desde o pensamento de René Descartes e

Isaac Newton, que se pautam no mecanicismo, da métrica, da consistência, da forma e

extensão do corpo analisado.  Descartes diz que: “[...], se referem à circunstância de que tal

matéria pode ser dividida e analisada segundo suas partes. Por conseguinte, ela pode abrigar

todas as diversas disposições a que se pode chegar pelo movimento de suas partes”

(DESCARTES apud HUISMAN, 1989, p. 108).

A visão cartesiana de análise das partes para compreensão do todo foi estruturada

no sentido de compreender o funcionamento da mecânica corpórea, em seus órgãos, estruturas

esqueléticas, musculares e funções. Até hoje, isso repercute nos estudos científicos na área de

saúde, onde a estrutura física do corpo é compreendida a partir de investigações internas e

externas de cada órgão. Cada vez mais, a ciência se torna mais detalhista e específica nas

partes.

Em meados do século XX, surgiram novos paradigmas para o entendimento de

corpo provenientes das ciências cognitivas. Exemplos desses estudos são discutidos na obra

“Corpo: Pistas para estudos indisciplinares” de Greiner (2005), que ressalta a ação do

movimento como elemento fundamental de comunicação e permanência da espécie. Um
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processo que ocorre em fluxos ininterruptos de informação entre o que está dentro e fora do

corpo.

O corpo não é um meio por onde a informação simplesmente passa, pois toda
informação entra em negociação com as que já estão. O corpo é o resultado desses
cruzamentos, e não um lugar onde as informações são apenas abrigadas. É com esta
noção de mídia de si mesmo que o corpomídia lida, e não com a idéia de mídia
pensada como veículo de transmissão (GREINER, 2004, p.131).

Dito de outra maneira:

O pensamento cotidiano ocorre como uma sucessão de imagens na mente
(DAMÁSIO) e utiliza a lógica associativa das metáforas (LAKOFF & JOHNSON).
O pensamento ocorre em conexão direta com os estados funcionais do corpo, de
maneira que quando as paisagens mentais se alteram, alteram-se os estados dos
tecidos corporais, e vice-versa. Esta é a forma como reagimos aos objetos do mundo
ou da nossa memória: os objetos alteram os estados dos tecidos corporais e das
paisagens mentais concomitantemente, em ciclo contínuo. Dessa forma, pensamento
e matéria atuam em continuidade, no continuum corpomente. Dito de outra maneira,
metáfora é carne, é feita de carne e transforma a carne. (DOMENICI, comunicação
oral).

De acordo com essas teorias, corpo é matéria e metáfora. É nesse sentido que

assumo neste estudo que a dança do Maracatu relaciona o visível e o invisível, o sagrado e o

profano, o dentro da igreja e o fora (rua), o centro e a periferia.

No Maracatu Nação esses encontros se dão, por exemplo, quando o corpo que vai

para o terreiro rezar o santo vai também à rua brincar, dançar e bater o tambor, em contato

com outros corpos, que desfilam no carnaval pelos espaços das ruas do centro histórico de

Recife e Olinda. Espaços que para esses corpos maracatuzeiros transmitem algo inexplicável,

que vem de fora para dentro e ao mesmo tempo de dentro para fora. A relação com o

invisível, o sagrado, a história, a memória se materializa no corpo que dança, toca e brinca no

Maracatu, conforme tratarei mais adiante.

3.2.3 Corpo como o profano

De acordo com os estudos antropológicos e sociológicos de Émile Durkheim

(2003), os conceitos de sagrado e de profano foram instituídos pelos sistemas religiosos, de

forma que se criou o profano à medida que se instituiu o sagrado.

Durkheim afirma que estes aspectos do sagrado e do profano foram concebidos

como opostos e diferenciados, uma vez que o sagrado se refere ao mundo imaginário dos
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homens, enquanto o profano está relacionado à aplicabilidade das proibições. Segundo

Durkheim, a configuração dualística dos aspectos religiosos ocorre a partir do pressuposto de

haver uma fragmentação entre a realidade vivida e o imaginário coletivo, relação que o autor

considera como meio para elucidar a vida do homem, num jogo de tensões que se diluem no

tempo e no espaço.

O mesmo autor considera o sagrado como algo isolado da vida, por ser considerado

um aspecto que não faz parte da realidade vivida. Portanto, é isolado das coisas “mundanas”,

do mundo, ou seja, protegido do elemento profano. Assim, o crescimento dos sistemas

religiosos se fez a partir da ação da Igreja Católica, com seus rituais e cerimônias que

buscavam junto à sociedade uma unificação da integração social pela fé, nas ações da igreja,

relacionadas aos aspectos sagrados da religião. Dessa forma, o ritual pode ser considerado um

mecanismo para reforçar a integração social. Durkheim conclui que a função da religião é a

criação, o reforço e manutenção da organização social, estratificada como tal.

Para Mircea Eliade (2001),

[...] o sagrado e o profano constituem duas modalidades de ser no Mundo, duas
situações existenciais assumidas pelo homem ao longo de sua história. Esses modos
de ser no mundo não interessam unicamente à história das religiões ou à sociologia,
não constituem apenas o objeto de estudos históricos, sociológicos, etnológicos. Em
última instância, os modos de ser sagrado e profano dependem das diferentes
posições que o homem conquistou no Cosmos e, conseqüentemente, interessam não
só ao filósofo, mas também a todo investigador desejoso de conhecer as dimensões
possíveis da existência humana6 (ELIADE, 2001, p.20).

O que é considerado como sagrado e profano em diferentes culturas pode não ser o

mesmo. O grau de significância das coisas da vida está intimamente relacionado ao contexto

social, político, cultural e religioso de cada grupo. Nesse sentido, os sistemas religiosos,

principalmente o da Igreja Católica, vêm reforçar na história das antigas civilizações a

instituição da escravidão e da dominância de uns pelos outros.

Mais adiante, a história aponta que os sistemas religiosos do Catolicismo e do

Protestantismo influenciaram quase que diretamente na institucionalização do poder local no

Norte, Leste e Oeste da Europa, processo este efetivado a partir da Inquisição. Esta se

constituiu em um tratado de regras estabelecidas para dominar e disciplinar o povo,

reforçando a oposição e a demarcação estabelecidas pelo clero romano, entre sagrado e

profano (AZZI, 2008).

No que se refere à grande parte do povo subalterno, camponeses, e outros

trabalhadores em geral, esses se rebelavam por conta da fome, das doenças disseminadas na
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época, e pelas guerras nas quais esses indivíduos eram submetidos a lutar. Muitos deles foram

brutalmente assassinados pela Inquisição, por serem julgados hereges ou feiticeiros. Nesse

contexto, o domínio do poder teocrático no mundo teve como objetivo principal o controle do

corpo, em todos os seus aspectos, principalmente o ideológico e o sexual (AZZI, 2008).

Os sistemas religiosos impuseram um disciplinamento do corpo, que deveria

atender aos princípios da fé, no controle dos desejos sexuais, das ações libertárias e das

transgressões Às regras estabelecidas pelo poder vigente. Sendo assim, o corpo era proibido

de ser vivido, sentido e comunicado, tornado corpo-objeto, esfacelado e vulnerável à

exploração laboral e sexual.

Muraro (2004) aponta que toda e qualquer manifestação advinda da expressividade

do corpo, danças, batuques e cultos, foi tida como sinônimo de profano, carnal, diabólico,

demoníaco. De acordo com os princípios da Religião Católica, a humanidade pecou pela

primeira vez, no aspecto carnal, ou seja, na satisfação sexual, do prazer na relação íntima de

contato entre os corpos.

A Bíblia, considerada livro sagrado das religiões judaico-cristãs, conta a história do

pecado original a partir de Adão e Eva, quando Eva proibida de comer o fruto da árvore do

pecado, é tentada a fazê-lo por interferência da serpente, símbolo do pecado da carne e da

satisfação do prazer do corpo.

Desde o século V a.C, nos bacanais de Herodes da Roma Antiga, o corpo era tido

como lugar do profano, relacionado ao prazer da carne, à ludicidade e ao pecado. Enquanto

isso, nas religiosidades brasileiras advindas das culturas africanas, bem como nas

religiosidades ameríndias, o corpo participa ativamente dos rituais, sendo considerado, ele

mesmo e todas as formas de manifestações advindas do corpo, um elemento sagrado

(AZEVEDO, 1999).

É importante destacar o significado conceitual de sagrado e profano que Bastide

aponta, “o sagrado é o que é externo e acima dos indivíduos. O sagrado é a experiência

primordial... O religioso é a tradução dessa experiência do sagrado por meio de nossa própria

cultura” (BASTIDE apud AZEVEDO, 1996). Azevedo não considera o termo “profano” nas

manifestações culturais chamadas “afrobrasileiras”, pois elas ocorrem como encontros sociais

de vida, divertimento e alegria, onde a expressão do corpo que dança é um reflexo da energia,
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entusiasmo e ânimo, onde o sagrado e o religioso estão implícitos ao mesmo tempo, no

corpo15.

A despeito da moral católica, a vida nos trópicos nunca combinou com esses

preceitos e sempre se perguntou: por que proibir o corpo de sentir prazer e expressá-lo?

Assim, o sentido do prazer sempre esteve presente de várias formas, dentre elas nas

celebrações que envolvem o contato de corpos, seja nas brincadeiras, nos jogos, no corpo que

dança e se comunica com o outro. Como acreditar que se podia disciplinar o corpo através do

controle dessas ações? Diante disso, o corpo colonizado buscou alternativas para contornar a

proibição. Dentre essas aponto as festas como elementos excêntricos ao colonialismo

ocidental.

O Maracatu surge como uma dessas alternativas do corpo colonizado subverter a

ordem, o poder, assim como nas várias manifestações populares, que se utilizam de sua arte

como recurso para crítica e emancipação. Cito como exemplo a manifestação da festa do Boi

de Parintins, que Biriba (2005) ressalta como mistura ritualística entre aspectos sacro-

profanos nas diversas regiões do Brasil.

Na maioria destas regiões identificamos tanto a crença fervorosa dos seus brincantes
aos santos católicos como a sátira que vai de encontro aos dogmas que são
praticados na crença religiosa cristã. Estas relações, nesta ótica, não se demonstram
tão distantes uma da outra. As práticas religiosas, as rezas, as ladainhas e as
promessas dos santos católicos fundem-se ao lado festivo, regado a cachaça e a farta
comida com objetivos políticos, críticos, lúdicos e interativos (BIRIBA, 2005, p. 56
e 57).

O Maracatu Nação de baque virado teve como uma de suas características mais

marcantes a tradição religiosa, tanto que antigamente se confundia a manifestação como

apenas de cunho religioso, desconsiderando os aspectos de festa, ludicidade e subversão

implícita no cortejo.

Mário de Andrade (1982) explica o porquê disso quando se refere aos Congos

numa versão ligada ao subconsciente das relações entre o benéfico e o maléfico, a vitória e a

derrota, o negro e o branco, o nascer e o morrer, todos esses princípios norteadores da

coletividade e da universalidade, que já se manifestavam antes mesmo do Cristianismo.

Ressalta ainda na doutrina cristã o aspecto de ressurreição como característica elementar

15Nesse sentido, Gerson Tenório dos Santos (2001), com base na semiótica de Charles Sanders Peirce, defende o
sagrado como uma dimensão viva de nossa psique e de nosso conhecimento, que nos relaciona com o
ambiente, e possibilita no âmbito da cultura um aumento de complexidade do fenômeno humano.
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permanente em quase todas as danças populares brasileiras, cita como exemplo os

Caboclinhos, Bumba-meu-boi, Reisados e por fim os Maracatus.

A relação de aproximação entre o caráter simbólico místico e a tradição religiosa

observada nas danças, é, segundo Andrade (1982), um reflexo das liturgias cristã que nos

Congos se tornou mais evidenciada,

O que, aliás, não seria pra admirar, dada a persistência extraordinária de liturgias
mágicas imemoriais mesmo dentro dos costumes populares cristãos. E, além disso,
os Congos quer por influência colonial ainda dos padres, quer por simples
mimetismo popular, estão radicalmente contagiados pelos autos religiosos da nossa
primeira vida colonial. [...] Essa religiosidade contaminadora é do mais íntimo do
nosso povo, e se mete espontaneamente nas suas festas mais profanas. Nos batuques
do Centro entre uma dança e outra, permanece comumente até nossos dias uma
espécie de dialogação de fundo e forma religiosa, a modos de litania (ANDRADE,
1982, p.33).

A influência da religião nas manifestações culturais é sem dúvida um aspecto

interessante que repercute ainda hoje, como no caso dos Maracatus Nação de tradição, onde

estes mantêm um fundamento religioso da hierarquia dos cultos de Xangô ou Candomblé,

bem como a devoção aos santos católicos.

É porque tem um fundamento religioso. Todo maracatu de baque virado, tem um
fundamento religioso dentro das nações de candomblé... (Sr. Valdir de Xangô, Rei e
presidente do Maracatu Estrela Brilhante).

Nenhum Maracatu Nação de tradição sai à rua sem antes ter sido autorizado pelos

orixás. Esse é um processo que ocorre por consulta feita pelos representantes religiosos de

cada grupo, os babalorixás e ialorixás aos Orixás nos cultos de Xangô. Além de se

submeterem ao ritual de preparação para saída do cortejo durante os dias de carnaval.

Existe uma preparação pra depois esse grupo poder ir pra avenida, tem as obrigações
para os eguns, as oferendas e aí agente pede pelo grupo (Mestre Afonso de Aguiar,
presidente e babalorixá do Maracatu Nação Leão Coroado)

Olhe, eu me sinto... veja bem... É muita responsabilidade! Apesar de nós
não participarmos do desfile oficial, mas a coisa não é tão de brincadeira quanto o
pessoal pensa. A gente sempre se encarrega da parte religiosa, pra segurar o grupo.
Precisa consultar pra saber se pode sair, porque se eu não tiver autorização pra sair,
eu não saio à rua. É porque a gente se sente mais fortalecido. E aí eu peço desculpas,
invento qualquer coisa aí... É um dos princípios da religião, o comando. Às vezes
acontece até casos de que na hora se recorre aos preceitos da religião pra resolver
(Mestre Afonso de Aguiar, presidente e babalorixá do Maracatu Nação Leão
Coroado).

Nos Maracatus Nação aqui descritos, os elementos centrais da corte real estão

apresentados na corte principal. Então, quando perguntei ao brincante sobre o significado de



49

ser Rei e ou Rainha do Maracatu, observei em seu depoimento a importância dessas figuras na

composição do Maracatu, uma vez que são considerados pelos brincantes como pai e mãe da

nação. Para seu Valdir de Xangô, Brincante Rei do Maracatu Estrela Brilhante “ser rei

representa ser o ‘Pai da Nação’, já que a Rainha é a mãe. A rainha se doa mais, porque a mãe

sempre é mais procurada. É todo um contexto de hierarquia dentro da nação”.

Analiso na dança do Maracatu Nação a participação do Rei e da Rainha com

aspectos do cotidiano desses brincantes, que se articulam com o princípio da vida em processo

contínuo, como “viver e morrer”. Uma delas está na relação de entendimento da ritualização

de Coroação de Reis e Rainhas, que se constitui numa cerimônia de ritos específicos

consolidados pela entrega das insígnias do poder - no caso, a coroa e o cetro – e, ainda, o

momento da unção, ato de sagração e confirmação do poder e de representação do grupo

social sob as vistas da corte real.

A importância da figura do Rei e da Rainha, no contexto histórico medieval, se

constituiu como representação do poder maior, comparado à corporificação do próprio “Deus

na Terra”. Segundo Andrade (1982), a destituição de um rei do poder estava representada a

partir da passagem da coroa do antigo rei para o novo rei. No sentido simbólico e mítico

relembra a ressurreição de Cristo: morre um rei e ressurge outro. Isso ocorria nas batalhas

medievais, quando morria um rei, logo outro era coroado. É importante notar que das mais

marcantes batalhas na história, que se vinculam às manifestações populares, é a que foi

travada entre mouros e cristãos.

O Rei e a Rainha têm a responsabilidade de defender seu grupo. Nesse sentido, fica

evidenciado um caráter guerreiro e festivo ao mesmo tempo, como no Maracatu Nação, onde

a corporificação do sentido de guerra se faz presente na narrativa da Rainha do Maracatu

Estrela Brilhante quando questionada sobre o aspecto sacralizador no Maracatu, se estaria

também fora do terreiro, na rua, com o povo que não participou do ritual religioso.

Pode até estar, não sei, porque quando eu faço eu peço por todos, eu não peço por
mim. Tô ali pedindo pra todos, que a gente vá, que saia, que volte, que nada impeça
de ruim, de mau pra aquelas pessoas que estão do meu lado, entendeu? Porque se
está comigo eu tenho que defender (Dona Marivalda Maria dos Santos, Rainha e
presidente do Maracatu Estrela Brilhante)

Fica expressa nas palavras da Rainha desse Maracatu a corporificação do sentido de

luta, guerra e proteção dos seus pares contra a “morte” dessa cultura e contra os imprevistos

durante os desfiles.
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3.3 AS FESTAS NA AMÉRICA LATINA: ELEMENTOS EXCÊNTRICOS AO

COLONIALISMO OCIDENTAL

As festas sempre tiveram um papel importante na formação cultural das

civilizações humanas. Desde as saturnais greco-romanas até os tempos atuais, a festa pode ser

considerada como uma expressão profunda da concepção do mundo, em seu contexto

histórico (BENJAMIN, 1989).

Segundo Bakhtin (2008), as festividades além de apresentarem características como

as de suprir, nas horas de descanso, as necessidades de disciplinamento e sobrecarga de

trabalho coletivo, só eram consideradas verdadeiramente como festas quando os aspectos

encantatório, mágico e ideológico estivessem implícitos na manifestação, ou seja, quando a

festa atingisse uma outra esfera: a transcendental. Outra característica apontada pelo autor é a

relação das festas com a temporalidade em que se apresentam, visto que estão intimamente

relacionadas aos conflitos de ordem social, político e cultural, num eterno jogo de alternâncias

e atualizações.

No caso do Maracatu Nação, entre outras leituras, trata-se de uma das formas

encontradas pelo grupo marginalizado para contornar o sofrimento imposto pelo poder

instituído e ao mesmo tempo comemorar a coroação de um novo rei, celebração que se

vinculava ao sentido de festa pelas colheitas, como cita Andrade (1982) quando comenta

sobre os Congos,

[...] derivando o bailado do costume de celebrar a entronização do rei novo. O
coroamento festivo do rei novo é prática universal, é o que a gente pode chamar de
“Elementargedanke”, idéia espontânea. A própria natureza dá exemplos veementes,
contundentes disso, com aspecto festeiro da arraiada ao nascer do Sol novo, e da
vegetação, ao ressurgir da nova primavera após o inverno. E parece mesmo, depois
dos estudos de Frazer, que num grupo numeroso de civilizações tanto naturais como
da Antiguidade, a entronização e celebração do novo rei está ligada intimamente às
comemorações mágicas dos mitos vegetais (ANDRADE, 1982, p.17).

No Brasil colonial, diante das formas autoritárias de ocorrência do repasse dos

valores ibero-europeus instituídos pelo Estado e pela Igreja Católica, as festas eram

extremamente vigiadas, como afirma Tinhorão (2002).
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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 da
responsabilidade pessoal ante o pecado, que impunha aos cristãos vigilância
permanente contra os impulsos pagão-dionisíacos herdados do mundo antigo. [...]
festas dedicadas à fruição do impulso individual para o lúdico, mas momentos de
sociabilidade festiva, propiciados ora por efemérides ligadas ao poder do Estado, ora
pelo calendário religioso estabelecido pelo poder espiritual da igreja (TINHORÃO,
2000, p. 01).

Ocorre que as celebrações, tanto de cunho oficial ou aquelas relacionadas à Igreja,

apresentavam, na Idade Média e no Renascimento, um caráter dualístico do mundo vivido,

uma vez que se configuravam ora em ocasiões de seriedade, ora em situações de riso e

jocosidade. “O riso acompanhava também as cerimônias e os ritos civis da vida cotidiana:

assim, os bufões e os ‘bobos’ assistiam sempre às funções do cerimonial sério, parodiando

seus atos” (BAKHTIN, 2008, p. 4).

Segundo Bakhtin (2008, p. 4), “Nenhuma festa se realizava sem a intervenção dos

elementos de uma organização cômica, como por exemplo, a eleição de rainhas e reis ‘para

rir’ para o período da festividade”. Dessa forma, para compreender o pensamento ideológico

da civilização renascentista e da Idade Média, não se pode desconsiderar o “riso popular”

como característica marcante da cultura eurocentrista, que influenciou incisivamente inúmeras

celebrações culturais da América Latina.

Assim, ocorria desde cedo no Maracatu Nação um cortejo-dança que apresentava a

coroação de reis não instituídos pelo poder local. Essa manifestação, como já dito, fazia parte

das festividades e celebrações de reis (no ciclo natalino), mas, com o decorrer do tempo

passou a integrar a festa do carnaval (BENJAMIN, 1989).

O carnaval e seu princípio de comicidade fazem libertar qualquer tipo de relação

com os preceitos dogmáticos e eclesiásticos impostos pela religião católica. Assim, muitas das

manifestações culturais presentes no carnaval, como o Maracatu Nação, foram estabelecidas a

partir de verdadeiras paródias do culto religioso ou das formalidades do Estado. Entendo o

riso, a festa, o carnaval como estratégias de subversão do poder institucionalizado,

corporificados nos brincantes dos Maracatus Nação, como uma válvula de escape pelas

dificuldades enfrentadas no cotidiano desses indivíduos.

Bakhtin considera as formas carnavalescas como exteriores à Igreja e à religião,

pois acredita serem estas formas uma configuração da vida cotidiana do povo, que se mistura

com a arte da teatralidade das imagens. É nesse jogo fronteiriço entre a arte e a vida que o

carnaval se constitui em sua universalidade, a vida representada, não num palco, mas no

espetáculo de viver intensamente os dias dessa festa, regidos por uma só lei, “a liberdade”- de
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espaço, de tempo e de formas, que se renovam e se recategorizam, como nas festividades das

saturnais romanas presentes nas tradições vivas dos carnavais da Idade Média (BAKHTIN,

2008).

Um aspecto interessante destacado por Bakhtin é a relação da festa com a dimensão

superior da existência humana, numa dinâmica entre ressurreição e renovação. Para o autor,

na Idade Média, “[...] a festa convertia-se na forma de que se revestia a segunda vida do povo,

o qual penetrava temporariamente no reino utópico da universalidade, liberdade, igualdade e

abundância” (BAKHTIN, 2008, p. 8).

O mesmo autor considera que tais características não eram observadas nas festas

oficiais da Idade Média, nem da Igreja, muito menos do Estado, pois a “ordem” era instituída

nesse tipo de festa, e se fazia presente, consagrando a hierarquia de valores, normas, tabus

religiosos, estabilidade, e principalmente a desigualdade, configurada a partir da organização

dos personagens com suas insígnias de títulos, graus e funções ocupadas por cada indivíduo.

Diferentemente da festividade do carnaval, onde reinava o contato livre e familiar de

indivíduos separados na vida cotidiana pelas barreiras intransponíveis da sua condição, sua

fortuna, seu emprego, idade, e situação familiar.

As repercussões dessas festas advindas do pensamento eurocêntrico em celebrações

festivas da América Latina, principalmente, as que fazem parte do carnaval, se apresentam,

[...] impregnadas do lirismo da alternância e da renovação, da consciência da alegre
relatividade das verdades e autoridades no poder. Ela caracteriza-se, principalmente,
pela lógica original das coisas “ao avesso”, “ao contrário”, das permutações
constantes do alto e do baixo (“a roda”), da face e do traseiro, e pelas diversas
formas de paródias, travestis, degradações, profanações, coroamentos e
destronamentos bufões. A segunda vida, o segundo mundo da cultura popular
constrói-se de certa forma como paródia da vida ordinária, como um “mundo ao
revés” (BAKHTIN, 2008, p. 10).

Hoje, algumas dessas características da festa do carnaval medieval ainda

permanecem vivas no imaginário coletivo do povo.  Considero que o aspecto de “comicidade”

ressaltado por Bakhtin, no contexto do Renascimento, se constitui atualmente como uma

característica ainda presente nos desfiles carnavalescos dos Maracatus Nação pelas ruas do

Recife e de Olinda, como observado durante a pesquisa de campo em acompanhamento

desses Maracatus nos dias festivos de carnaval.

Nesse momento, os Maracatus passam pelo crivo do público, que assiste a tudo nos

espaços restritos a ele, analisando o desfile de cada grupo e manifestando sua “aprovação” ou

“reprovação” - com riso e jocosidade aos Maracatus desconcertados, e com aplausos e
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receptividade para aqueles que mostram a tradição do Maracatu com arte, inovação,

criatividade e respeito aos princípios religiosos.

Mesmo que a comicidade citada por Bakhtin tenha sido observada nos desfiles de

Maracatus Nação, ainda hoje, muitos outros aspectos vêm sendo modificados ao longo da

história desses grupos, que evidenciam a satisfação, a força e o orgulho dos brincantes em

participarem, todos os anos, dos desfiles de carnaval. É necessário considerar a dinâmica

cultural que se processa nas configurações estéticas de determinadas manifestações populares,

neste caso a do Maracatu Nação, uma vez que entendo a cultura, em seus aspectos e

fenômenos de imbricação de informações, como um processo dinâmico. Como alerta Pinheiro

(2001, p. 69) “a cultura não pode ser vista como um projeto cumulativo na direção de um

coroamento linear no futuro, mas como uma rede de conexões entre séries, cuja força de

engaste ressalta a noção de processos dentro de sua estrutura”.

A questão da tradição cultural se torna uma discussão polêmica quando se entende

a tradição como algo imutável, desatualizado ou anacrônico. Alguns autores consideram ser

essa uma problemática relacionada também ao conceito de cultura popular, que se confunde,

no senso comum, com “velharia” e “estagnação”, desconsiderando o aspecto da dinâmica

sócio-político-cultural implícita no contexto. Como comenta Amélia Conrado (2004, p.39) em

sua definição sobre o conceito de danças populares,

[...] expressões de movimentos, passos, gestos, ritmos, coreografias, sentimentos,
formas, simbologias e traços específicos do jeito de ser de um grupo social, presente
em grandes e pequenos povoados ou metrópoles, que, dependendo do contexto em
que estão inseridas, atuam num ritmo de manutenção/ perda/ recriação,
‘continuidade’ e ‘descontinuidade’, o que desmistifica a tese de que, a tradição é
algo ‘velho’, ‘estático’, ‘desatualizado’ – estigmas geralmente atribuídos à cultura
popular em todas as suas expressões.

Um dos autores que também se contrapõem à idéia da cultura popular como

estagnação é Barbero (1997, p.105); conforme Barbero, a cultura popular está intimamente

relacionada ao contexto historiográfico de subalternidade e não apenas à questão da

sobrevivência de informações, mas sim de discussão sobre autenticidade nacional e

apropriação que,

[...] liga cultura popular a subalternidade, mas não de modo simples, pois o
significado dessa inserção diz que essa cultura é inorgânica, fragmentária, degradada
mas também tem uma particular tenacidade de aderir às condições materiais de vida
e de mudanças tendo às vezes um valor político progressista e de transformação
(BARBERO, 1997, p.105).
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Por outro lado, é importante ressaltar que mesmo na busca de melhores condições

materiais de vida, a cultura nesses grupos de Maracatus vive a tensão entre tradição e

modernidade, como um jogo contínuo entre aceitação e não aceitação de qualquer

modernidade. Outro aspecto é o olhar sobre a cultura popular vinculado à classificação social,

que se manifesta e se comunica na atualidade, como modo de expressar sua afirmação e

legitimar seu modo de ser no mundo. A modernidade impõe novas regras, novos padrões que

muitas vezes passam por cima de vínculos e princípios gerando a necessidade de adaptar-se,

motivando uma nova configuração. Conforme Bhabha (1998, p.21), “O reconhecimento que a

tradição outorga é uma forma parcial de identificação. Ao reencenar o passado, esse introduz

novas temporalidades culturais incomensuráveis na invenção da tradição”.

A seguir, irei comentar a respeito do catolicismo popular e das irmandades do

Rosário dos Pretos, como exemplos de organizações religiosas de resistência ao poder local,

que contribuíram no processo de estruturação e permanência de vínculos das culturas

subalternas no Brasil e na América Latina.

3.4 CATOLICISMO POPULAR E AS IRMANDADES DO ROSÁRIO DOS PRETOS:

FORMAS DE RESISTÊNCIA AO PODER

As irmandades religiosas no Brasil em sua maioria surgiram no século XVIII, a

partir de leigos que exerceram influências consideráveis nos aspectos religiosos das diversas

manifestações culturais da época. Dentre essas manifestações, saliento as celebrações

processionais de cortejos como os Congados e os Maracatus Nação.

Na bibliografia consultada, alguns autores comentam sobre uma instituição que

compreendia um setor administrativo e outra que se incumbia do caráter festivo, com teatro,

música e dança. Quando as irmandades organizavam as festas, havia sempre a preocupação de

subdividir o evento em vários momentos. Na comemoração da Coroação de Reis, como no

Maracatu Nação, a parte falada foi desaparecendo aos poucos das celebrações, resultando em

música e dança próprias para homenagear a consagração do novo Rei (ANDRADE, 1982).

Assim, se consubstanciaram muitas das associações de irmandades religiosas no Brasil, dentre

elas a do Rosário dos Pretos.

As irmandades de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos tiveram

fundamental papel na sobrevivência de expressões culturais que, assim como os Maracatus,
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Congados e os Arturos16, são considerados em seu contexto histórico como guardiães das

tradições desprestigiadas pela igreja e como reorganizadores desse passado no interior do

catolicismo (GOMES; PEREIRA, 1988, p.148).

Nesse jogo de tensão entre a religião e sociedade, as expressões culturais dos

escravos e seus descendentes se mantiveram ligadas às irmandades de Nossa Senhora do

Rosário dos Pretos. Estas eram vinculadas historicamente aos negros escravos, que

sustentavam com seu trabalho os templos de sua padroeira. Gomes e Pereira (1988) apontam

que essas irmandades tiveram como princípio norteador de suas ações estabelecerem o

compromisso dos associados com a religião, compromisso firmado em seus Estatutos de

Irmandade, no qual destaco a condição para admissão como irmão: “Não poderá ser admitido

Irmão, todo aquele que for sujeito a vício que ofenda a Moral Pública, ou que professar

religião diferente da do Estado” (GOMES; PEREIRA, 1988, p.150). É possível compreender

que, ainda assim, os princípios eram regidos pela Igreja do século XVIII garantidas por este

crivo estatutário. Na prática, porém, as irmandades do Rosário acolhiam formas mistas de

catolicismo, conhecidas como expressão da fé popular, as quais reuniam formas sincréticas

entre o catolicismo e as chamadas religiões afrobrasileiras.

Destaco ainda, nos artigos regulamentares da associação do Rosário dos Pretos, a

oportunidade que os negros tinham de ocupar os cargos não deliberativos como o de Rei,

Rainha, Juíza ou Mordomos de Mastro. Conforme Gomes e Pereira (1988), os negros

associados não chegavam a ocupar os cargos mais importantes por não terem condições de

arcar com todas as despesas da associação. Além disso, era fortemente instituída no estatuto

da irmandade a luta pela manutenção das tradições “com elevação de espírito” e a defesa da

“liberdade dentro do direito para todos, menos para o mal e os malfeitores” (GOMES;

PEREIRA, 1988, p.149).

As ações acima citadas eram praticamente impossíveis de serem permitidas aos

olhos da sociedade burguesa, constituída também pelos dignitários e “beatos” seguidores da

Igreja Católica “dos homens brancos”. Portanto, cabia a esta associação suprir as necessidades

assistencialistas de ajuda financeira e cuidados com a saúde.

Dessa forma, a relação desses ex-escravos, considerados também como leigos, por

serem em sua maioria analfabetos, com a Irmandade do Rosário se constituía como “um

prolongamento dos laços criados entre a população negra e a Nossa Senhora do Rosário nos

16Comunidade do Município de Contagem, em Minas Gerais, que se constitui como reflexo da resistência
cultural dos grupos escravizados no Brasil colônia e suas tradições religiosas do Congo, Moçambique e do
Candomblé, apresentados nas festividades com canto e dança. Devotos de Nossa Senhora do Rosário
preservam-se como irmandade, são descendentes do Sr. Artur Camilo Silvério.
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primórdios da capitania. O culto à padroeira dos homens pretos encontrou na comunidade um

lugar fértil de vivência e reelaboração” (GOMES; PEREIRA, 1988, p.150).

Cada vez mais o interesse em participar da irmandade era intensificado, em virtude

da ocupação dos cargos efetivos na comunidade, como guardiões da tradição, na organização

das festas da fé em Nossa Senhora do Rosário, quando se via a dedicação desses associados

nas preparações de acomodação, culinária, e espaço amplo e livre para a celebração do cortejo

e da festa. “Limpam-se os caminhos, estendem-se os arcos, enfeita-se a capelinha e o terreiro

com bandeirolas coloridas para a recepção de visitantes, celebração de missas e cumprimento

de promessas” (GOMES; PEREIRA, 1988, p. 151).

A organização dessas festividades era promovida pelas Irmandades de Nossa

Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que integrava danças e batuques, numa celebração

bastante diferenciada do ritual da igreja católica. Sendo assim, os rituais manifestados por

esses irmãos chegaram a ser até proibidos pela Inquisição.

Apesar de a Igreja Católica ter contribuído de certa forma para o aprisionamento do

corpo em alguns períodos históricos, possibilitou indiretamente a permanência de alguns

cultos afrobrasileiros, intensificando práticas subversivas, uma vez que nas festas populares o

corpo buscou alternativas para extravasar o que estava contido, mesmo que de forma

camuflada. Posso apontar também na atualidade outros benefícios por parte da Igreja Católica

de assistência ao povo mais humilde e, até mesmo, posicionamentos políticos e

revolucionários dos representantes da igreja em Pernambuco a favor dos marginalizados,

como na pessoa de Dom Helder Câmara, Frei Damião, Frei Aluízio, dentre outros.

As irmandades de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos no Brasil estavam

vinculadas às comunidades marginalizadas da sociedade vigente, estabelecendo nesse

contexto histórico do século XVIII e na memória desses devotos as informações culturais de

seus antepassados. Assim, a devoção marcada pelo catolicismo sofreu fortes influências dos

sons e das imagens da tradição negro-africana como afirma Gomes e Pereira (1988).

Ainda hoje, os brincantes dos maracatus de tradição prestam homenagens à Nossa

Senhora do Rosário, à Igreja do Rosário e aos eguns17 em um momento ritualístico chamado

Noite dos Tambores Silenciosos. Este encontro entre os grupos de Maracatus Nação de Recife

ocorre todos os anos na segunda-feira de carnaval, na frente da Igreja do Terço, no Bairro de

São José, centro histórico do Recife, como visto no depoimento abaixo,

17Eguns são aqui considerados como os ancestrais que lutaram pela causa da libertação dos escravos no período
da colonização e também pessoas significativas nas comunidades de Maracatus Nação, que contribuíram para
a permanência dessa cultura.
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Porque foi a única igreja Católica que deu apoio à nossa comunidade. Foi a primeira
igreja que abriu as portas pra que o negro fosse batizado. Na confraria das igrejas foi
[foram] envolvidas pessoas escravas, o próprio Luis de França chegou a ser
delegado da Confraria do Rosário, então era ali também onde eles enterravam os
negros, foi por isso que o Maracatu tem todo esse apego a Rosário dos Pretos [...]
Hoje o ponto mais significativo, porque acontece a realização da Noite dos
Tambores, que é lá no Pátio do Terço, então esse, a gente faz questão de ir. Mas
assim mesmo, a gente já está meio assim, porque a coisa ta mudando muito... Creio
eu que está saindo um pouco, em decorrência do contingente, eu acho que
antigamente eram seis ou sete Maracatus, aqueles que realmente eram de tradição.
Têm muitos que não são de tradição, isso foi muito o pessoal da prefeitura, muitos
conseguiram entrar lá por causa da Noite dos Tambores.

[...] quando a gente chega em frente a uma igreja como a do Rosário dos
Pretos, certo, então a gente pára e canta uma toada em louvor a Nossa Senhora do
Rosário e aí segue (Mestre Afonso de Aguiar, Babalorixá e presidente do Maracatu
Leão Coroado).

Pelo que foi exposto, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos

constituiu-se como um espaço social de resistência contra o poder central da burguesia

colonial, conferindo proteção e legitimidade às formas de expressão culturais, que destoavam

dos valores do colonizador. Esse espaço institucional, de certa forma, garantiu um ambiente

propício às mesclas culturais. Um espaço onde as ambiguidades entre corpo e espírito, alto e

baixo, sagrado e profano eram permitidas.

O capítulo buscou discutir as inúmeras estratégias utilizadas pelo corpo

maracatuzeiro para reviver memórias de um passado distante, e fazer permanecer na dança, no

batuque, nos cultos religiosos em homenagem aos santos católicos e aos orixás, a cultura de

um povo sofrido, que, com habilidade, esperteza, sabedoria e persistência naquilo que

acredita, vem transformando e atualizando a própria história, dialogando com as imposições

da globalização, e resolvendo as tensões entre tradição e modernidade.

O corpo que dança o Maracatu foi aqui ressaltado em seus princípios de relação

com a terra, com o sagrado e o profano, com as imposições da Igreja Católica e do Estado e

também com as questões que envolvem os processos de globalização na atualidade, fazendo

com que esses grupos de maracatu busquem inovações como forma de subsistência e

permanência enquanto grupo e ou comunidade de Maracatu Nação.

É importante destacar a relação do corpo com o espaço e o ambiente em que se

insere. O senso comum é carregado de complexidades, que identificam conexões

estabelecidas a partir das relações constituídas num emaranhado de tramas entre o cotidiano

desses corpos, o imaginário simbólico, e os espaços onde essas comunidades se organizam e

se apresentam durante o carnaval, ou seja, a relação do corpo com a cidade urbana.
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A experiência cotidiana do corpo com a cidade urbana parece permitir uma

profusão difusa de aproximação com o caráter estético. As formas tanto corporais como da

estética das ruas, casas, igrejas e praças, parecem dialogar umas com as outras nos cortejos do

Maracatu Nação, provocando uma dimensão, que, ao mesmo tempo em que parece ser

invisível aos olhos do observador, se torna, também, chocante quando se entende, aprende,

incorpora e se materializa essa estética da rua e da cidade no corpo. É esse o sentido que irei

abordar no próximo capítulo, a estética barroca das cidades históricas de Recife e Olinda em

consonância com a estética do corpo que dança o Maracatu Nação de Pernambuco.
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4 OS CORTEJOS DO MARACATU NAÇÃO: CÓDIGOS BARROCOS NO CORPO

QUE DANÇA

4.1 O BARROCO NOS CENTROS COLONIAIS

Inúmeros autores vêm discutindo aspectos estéticos e linguísticos do estilo Barroco.

O interessante é que, apesar de séculos e séculos de incompreensão e desapreço, como afirma

Ávila (1971, p.12), o Barroco se apresenta sempre impactante aos olhos da sociedade como

tema vivo.

Ávila (1971, p.12) define o barroco:

[...] não enquanto tão-só um estilo artístico, mas sim como fenômeno de maior
complexidade – um estado de espírito, uma visão do mundo, um estilo de vida, de
que as manifestações da arte serão a expressão sublimadora. A colonização do Brasil
e – mais do que ela – a nossa estruturação como povo e o nosso amanhecer de nação
vinculam-se, por fatores de vária ordem, à singularidade histórica, filosófica,
religiosa do Seiscentos e seus desdobramentos.

Trata-se, sobretudo, de um traço fundamental para compreender as culturas na

América Latina, ou como considera António Risério (2001), “um marco de formação cultural

do povo brasileiro”.

Como estilo, o barroco se difundiu nos séculos XVII e XVIII. A estética das igrejas

e os traçados das cidades coloniais se constituem como exemplos do estilo barroco, em suas

formas de excentricidade. A singularidade topográfica é aproveitada pela linguagem

arquitetônica do artista barroco, extravasando ousadia nas fachadas exuberantes, com

caprichosos detalhes das portas de entrada, e no interior das igrejas, nos seus altares que se

multiplicam aos olhos. São imagens que não foram feitas para serem olhadas de longe, mas

que buscam nos atingir de perto os sentidos. Figuras que lambem, tocam, têm cheiro e sabor.

Um exemplo desse extremismo barroco transfigurado em formas e sentidos é a

escultura do arquiteto e pintor barroco Bernini, o “Êxtase de Santa Tereza”, a representação

simbólica de uma santa em transe místico se transfigura na imagem de uma mulher

experimentando um orgasmo. Uma representação clara da ambigüidade e ao mesmo tempo

aproximação entre sagrado e profano.
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Figura 10 – Detalhe da obra de Bernini o “Êxtase de Santa Tereza”, esculpida entre 1645 a 1652. Em exposição
na Capela Cornado, Igreja Santa Maria da Vitória, Roma.

A paisagem urbana desenhada pelo estilo barroco é bastante característica. Trata-se

de uma linguagem, que considera a paisagem natural e a valoriza. Aproveita o movimento

proposto pela paisagem local, suas curvas e dobras, e amplifica-o com exagero.

Nos estudos urbanos do Brasil, vem surgindo uma preocupação em investigar como

os traçados das cidades coloniais foram definidos, numa perspectiva de sistematização

intimamente relacionada ao contexto de época em que o Barroco se apresentou aguçado nas

várias áreas da cultura - literatura, arquitetura, música, dança, vestimentas, dentre outras.

No Brasil, apenas a partir da chegada das organizações religiosas da Companhia de

Jesus, é possível visualizar alguns desses traçados de urbanização de cidades coloniais de

estilo barroco. É importante considerar a influência da Igreja Católica na instituição de

núcleos urbanos coloniais e as repercussões dessa influência nos processos de organização e

permanência de manifestações culturais de referências barrocas. Apresento como indicativo

desse contexto as celebrações processionais religiosas e profanas surgidas no período de

colonização das cidades de Recife e Olinda.

Recife, cidade fundada em 1537, hoje capital do Estado de Pernambuco, capitania

que prosperou por conta do plantio da cana-de-açúcar e do pau-brasil e também pelo

transporte dessas mercadorias da colônia para a metrópole e de bens manufaturados da

metrópole para a colônia. Recife sofreu várias invasões, dentre elas a de maior repercussão foi

a dos holandeses, que culminou mais tarde na organização do traçado da cidade, planejada

com a vinda de pintores e arquitetos trazidos por Maurício de Nassau em 1637.



61

Figura 11 – Cidade de Recife/PE, vista do Porto no Centro do Recife

A cidade de Olinda, fundada em 12 de Março de 1535, teve como sede um espaço

no alto de uma colina, escolhido estrategicamente como proteção contra invasores

interessados em riquezas naturais. Cidade de paisagem natural marcante, que mescla

vegetações centenárias com a arquitetura barroquina dos casarões, igrejas e ruas por onde

transitavam e transitam ainda hoje, os cortejos de festas sacro-profanas (Ver Figura 12).

Olinda, em 1982, foi declarada obra do Patrimônio Histórico Natural e Cultural da

Humanidade pela Unesco, devido à importância de seu conjunto arquitetônico.

Figura 12 – Alto da Sé em Olinda/PE (Mosteiro de São Bento).
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Ambas as cidades foram sede de portos marítimos e de capitanias. Nesse processo

evolutivo dessas cidades coloniais, a Igreja Católica exerceu grande influência com a

chegada, em meados de 1542, da Companhia de Jesus, os jesuítas. Foram construídas, a partir

do século XVI, diversas igrejas, mosteiros, conventos e colégios de estilo colonial barroco, o

que caracteriza o urbanismo medieval português. As repercussões da organização urbana

colonial barroca traçada nas cidades de Recife e Olinda pelas organizações religiosas,

acentuaram formas de diálogo com o caráter simbólico do sagrado e do profano observados

nas celebrações processionais de festas do catolicismo religioso, como a de Coroação de Reis

do Maracatu e o vínculo com a devoção à Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos.

Tais celebrações evidenciam o encontro desses aspectos com a subjetividade e o

extravasamento sensorial presente também nos espaços urbanos percorridos por esses

cortejos, em formas estéticas que rememoram o passado do século XVII até as configurações

de sua materialização no corpo que dança o presente (sobre este assunto irei comentar mais

adiante).

Compreendo como item importante dessa discussão o contexto histórico da Contra-

Reforma, que fez com que a Igreja definisse normas de ocupação dos espaços tidos como

sagrados e profanos. Um exemplo dessas normas é a instituição de igrejas diferentes para os

brancos e para os negros.

Assim nasceram as Igrejas do Rosário dos Pretos em Recife (em 1662) e também

em Olinda (em 1630). Tal separação baseada na segregação pela cor da pele criou espaços

urbanos separados para pessoas de cores diferentes, evidenciando o vínculo com uma visão

dualista e eurocêntrica, que também visava separar sagrado e profano.

No decorrer deste item da dissertação buscarei argumentar que os cortejos de

Maracatu Nação surgiram como estratégia de superação dos dualismos, num processo onde a

arquitetura barroca das igrejas e ruas de Recife e Olinda contribuiu para sustentar tal

superação ideológica.

A colonização na América Latina se deu no período histórico compreendido entre

os séculos XVI ao XIX, onde várias transformações no âmbito social ocorreram, em virtude

da disputa pelo poder aquisitivo nos países europeus. Nesse período, em solo brasileiro, as

misturas provenientes da convivência entre seres humanos, imaginários e formas de vida,

vindas de outros povos da América, Europa, África e Ásia, ressaltavam valores relacionados à

Antiguidade Clássica, enfatizando o antropocentrismo ao invés do teocentrismo medieval18.

18Antropocentrismo diz respeito à visão de mundo que coloca o homem como centro do universo, e
teocentrismo, a visão de mundo que considera Deus como centro do universo.
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A Igreja Católica considerada potência medieval teve seu poder ideológico e

material em risco frente à burguesia em ascensão, que, a partir da expansão marítima, firma

novos laços de territórios do Novo Mundo, possibilitando avanços técnico-científicos no

período do Renascimento. O capitalismo surge com a expansão colonial fortalecendo a

dominação característica do absolutismo19. Nesse período, a Igreja Católica tenta catequizar

os povos das colônias, estabelecendo regras rigorosas impostas pelo Concílio de Trento20, que

instituía novas regras de definição sobre o que era aceitável pela instituição católica e o que

deveria ser punido. Em outras palavras, regras para definir o que era sagrado e o que era

profano na sociedade da América Latina (SOUZA, 2000).

Em decorrência, foram construídas no Brasil várias igrejas que modificavam a

organização de celebrações de grupos comunitários já existentes, nas cidades de Recife e

Olinda. Tais edificações implantadas no período da colonização apresentavam-se como

propostas de instituição de um poder local. A partir de então, a institucionalização da

Companhia de Jesus ocupava uma função importante com atividades para tentar estabelecer

uma supremacia num espaço idealizado como signo de dominação (SOUZA, 2000).

A construção de templos religiosos, como igrejas, infiltrados nos centros urbanos

foi idéia fortemente defendida por Inácio de Loyola, em 1534. As edificações da Companhia

de Jesus deviam ressaltar formas grandiosas e ao mesmo tempo serem utilitárias, sem muitas

suntuosidades. As igrejas deveriam inspirar praticidade e visão ideológica, pois as construções

dessas igrejas cresciam consideravelmente nas cidades coloniais de Recife e Olinda, tomando

conta do espaço numa dimensão que parecia expressar o poder material e simbólico dos

templos religiosos.

Essas construções em sua maioria ocupavam espaços localizados numa topografia

de terreno, que destacava elementos morfológicos de suas estruturas em continuidade com a

paisagem, guardando proporções e espaços livres ao redor, como praças e ruas, configurando

e definindo uma arquitetura de cidades monumentais como Recife e Olinda.

A necessidade de compreender a influência dos jesuítas na formação das cidades

requer um entendimento da construção urbana como uma parte da morfologia do terreno, ou

seja, a construção da paisagem urbanística humanizada deve ser vista como ação arquitetônica

(SOUZA, 2000).

19Sistema de poder instituído no período da monarquia.
20O Concilio de Trento foi criado com o objetivo de estabelecer normas disciplinares para assegurar as doutrinas

da Igreja Católica Apostólica Romana.
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A criação da paisagem engloba tudo o que é construído no terreno. Nesse sentido, é

possível entender que os administradores do poder local, juntamente com arquitetos e pintores

trazidos por Maurício de Nassau, ao escolherem pontos de destaque em colinas, como no caso

de Olinda, pensaram estrategicamente numa forma de fazer a presença da Igreja se evidenciar

na paisagem.

As instituições das Companhias de Jesus nas cidades de Recife e Olinda parecem

ter funcionado também como agentes modeladores do espaço urbano, uma vez que foram elas

as primeiras a se instalarem e, por conseguinte, a modificarem a paisagem urbana. Considero

que a arquitetura traçada num determinado espaço só pode ser compreendida como parte da

cidade, como um acontecimento implícito num sistema complexo de relações

intercomunicacionais entre sistemas e subsistemas, com o resto do espaço urbanizado.

Pinheiro (2007, p.69) chama de sistemas e subsistemas sígnicos as relações entre

séries culturais em processos combinatórios, que vão do micro a macro sistemas em conexão

com subsistemas culturais intermediários de mercados, ruas e igrejas, oralidade, arquitetura,

espaço urbano, louçaria, etc. Os aspectos de organização funcional de cada elemento dentro

dessa rede de sistemas são todos aqueles que fazem conexão com as atividades do corpo,

mediante a utilização dos espaços, funcionando como agentes modeladores na formação e

organização dos espaços urbanos e que definiram a paisagem urbanística ao longo dos séculos

(SOUZA, 2000).

Durante a permanência das organizações religiosas nessas cidades, houve de fato

uma forte ação no traçado urbano, que durou até a expulsão dos jesuítas dessas capitanias em

1759. Souza (2000) ressalta que a presença dos jesuítas na vida social desses habitantes

contribuiu para a consolidação da instituição religiosa, uma vez que os jesuítas prestavam

serviços de cuidados da fé espiritual e de assistência aos enfermos, itens significativos no

processo de modelagem de aspectos físicos e simbólicos dos corpos, das estruturas

arquitetônicas e das celebrações processionais religiosas e profanas presentes nos eventos

festivos da Igreja Católica.

Nestas ocasiões, mesmo sendo as celebrações restritas aos donatários, o público

miúdo, formado por funcionários da administração pública e pela população em geral,

incluindo negros e índios convertidos, mesmo que sob pressão, tentavam participar numa

organização festiva e dramática de consolidar a integração religiosa e social (TINHORÃO,

2000).

Convivendo com sentimentos de angústia, medo e impotência frente ao poder

instituído, o corpo buscava se alimentar das contribuições de outras culturas, e, também, dos



65

elementos constitutivos do espaço urbano, convergindo num complexo processo de exaltação

de aspectos, que buscavam a sua adaptação por meio da dança, das brincadeiras, dos

batuques, entre outras formas de comunicação que expressavam ideais de liberação do regime

forçado.

4.2 CÓDIGOS BARROCOS: FORMAS DE SUBVERSÃO À MODERNIDADE

OCIDENTAL

Boaventura de Sousa Santos (2006) também faz uma leitura do Barroco que vai

muito além de sua importância como estilo. Para o autor, como estilo artístico ou como época

histórica, o barroco tomou conta de espaços nos países ibéricos e nas colônias da América

Latina, como uma forma excêntrica da modernidade ocidental. Isto porque Portugal e

Espanha possuíam poderes colonialistas fracos em relação aos países europeus, que

protagonizaram o colonialismo do século XIX. Assim, após o século XVII, as colônias dos

países ibéricos ficaram mais ou menos entregues a si próprias, à margem. Uma relativa falta

de poder central, que possibilitou a mistura entre erudito e popular, central e periférico,

profundamente enraizada nas práticas sociais, fazendo proliferar “um ethos cultural

tipicamente latino-americano, que tem prevalecido desde o séc XVII até os nossos dias”.

(SANTOS, 2006, p.205).

Dessa forma, o Barroco passa a se caracterizar como “um sistema aberto e

inacabado, que permite a autonomia e a criatividade das margens e das periferias. Graças à

sua excentricidade e ao seu exagero, o centro reproduz-se como se fosse margem” (SANTOS,

2006, p. 205). Portanto, o dualismo impregnado na estrutura social desses centros urbanos

coloniais barrocos cria, a partir do poder instituído, pensamentos ambíguos juntando corpo e

alma, sagrado e profano, dentro e fora, alto e baixo, centro e periferia, rua e igreja, razão e

emoção, dominante e dominado. Esta “subjetividade barroca”, que vive confortavelmente

com a suspensão temporária da ordem e dos cânones, prolifera códigos barrocos, tipicamente

pós-dualísticos (SANTOS, 2006), os quais parecem se apresentar em formas diluídas, de

escalas e tempos que se misturam.

Códigos barrocos pós-dualísticos são conceituados por Santos (2006) como

formações discursivas e performativas, que funcionam através da intensificação e da

mestiçagem. A mestiçagem opera pela destruição da lógica de cada um dos fragmentos e pela

construção de uma nova lógica – é “um processo produtivo-destrutivo”.  Assim o encontro

entre fragmentos de lógicas por vezes antagônicas resulta na superação do dualismo, pela
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diluição dos contornos, que os separam, e pelo entrecruzamento de suas lógicas constituintes.

É um processo que só pode ocorrer em escala social na ausência de um poder central, como

ocorreu nos países latino-americanos. Tal qual a antropofagia de Oswald Andrade:

Mas nunca admitimos o nascimento da lógica entre nós [...]. Só não há
determinismo onde há mistério. Mas que temos nós com isso? [..]. Nunca fomos
catequizados. Vivemos através de um direito sonâmbulo. Fizemos Cristo nascer na
Bahia. Ou em Belém do Pará (ANDRADE apud SANTOS, 2006, p. 211)

O dualismo característico das culturas eurocêntricas (ocidentais) parece estar em

colapso em países latino-americanos de cidades coloniais marcadas em seu passado histórico

pelas invasões, medo e crenças impostas pelos sistemas de governo. Nesse processo de

mistura de informações culturais, Santos (2006, p. 69) considera que “A mestiçagem é, em si

mesma, politicamente ambivalente. Muitas vezes ao serviço de projectos de regulação e até de

opressão, pode, no entanto, ser igualmente mobilizada para projectos emancipatórios (sic)”.

Nessa perspectiva, as celebrações e ostentações das festas barrocas se apresentam

como estratégias implantadas pelo poder instituído para teatralizar a grandeza e o domínio

sobre o povo, o que de maneira ambivalente gerou a carnavalização das práticas sociais

revelando um poder subversivo (SANTOS, 2006). A festividade do carnaval, período de

ênfase dos desfiles do Maracatu nas cidades de Recife e Olinda, se constitui sem dúvida numa

paródia do poder e do passado, como já visto no capítulo anterior. Sendo assim, Garcia Leon

(apud SOUZA, 2006, p.210), exemplifica a subversão das celebrações processionais barrocas,

Na frente seguiam os mais altos dignitários do vice-reinado com todas as suas
insígnias - políticos, clérigos e militares -, no fim da procissão seguia a populaça,
imitando os seus superiores em gestos e atavios, provocando desse modo o riso e a
folia entre os espectadores (LEON, 1993). Esta inversão simétrica do princípio e do
fim da procissão é uma metáfora cultural do mundo às avessas - el mundo al revés - ,
típica da sociabilidade de Vera Cruz nessa época: mulatas vestidas de rainhas,
escravos com trajes de seda, prostitutas fingindo ser mulheres honradas e mulheres
honradas fingindo ser prostitutas, portugueses africanizados e espanhóis
indianizados.

Então, os cortejos de representação da Coroação de Reis nos Maracatus Nação,

“além de terem esse caráter subversivo característico das festas barrocas, expressam também,

a revolta de um passado sofrido, de trabalho escravo, morte e medo que se materializam em

forma de liberação do corpo, formas, espaços e tempos, renovando as energias

emancipatórias” (SANTOS, 2006, p.6).
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Destaco essa tensão existencial dos códigos barrocos pós-dualísticos, presente na

vida da sociedade colonial barroca de cidades históricas como Recife e Olinda. Deste cenário,

recorto em especial o jogo entre corpo e paisagem que se reverbera até os dias de hoje.

Espaços e tempos se misturam quando os cortejos do Maracatu Nação percorrem as

formas barroquinas da arquitetura colonial, caracterizadas pela tendência do exagero da

informação estética sobre a semântica, ressaltando as curvas das estruturas superpostas das

igrejas, altares e colunas com a dança. O exagero está presente em toda a configuração do

cortejo, nos movimentos de giros, que acontecem quando o baque vira, preenchendo com as

saias amplas todos os espaços da rua. Isso em superposição com outros elementos sígnicos da

corte principal, num processo ficcional de hierarquias que se anulam, aproximam e se

denunciam como constituição do próprio corpo.

Figura 13 – Movimento das saias nos giros do baque virado do Maracatu Nação Estrela Brilhante, detalhes que
evidenciam formas e contornos curvos das roupas, também observados no corpo que dança e gira nos espaços

das ruas, se constituindo em desenhos de curvas e dobras no espaço.

Figura 14 – Detalhes da armadura das saias do Maracatu em suas formações, que tomam os espaços das ruas e
praças do Centro histórico de Recife e Olinda por onde esses cortejos desfilam.
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Figura 15 - Centro Histórico do Recife. Espaços de ruas, praças e frente das igrejas por onde os cortejos de
Maracatus transitam durante os carnavais pernambucanos

Figura 16 - Centro Histórico do Recife. Detalhes de elementos arquitetônicos barrocos na cidade do Recife

No discurso dos brincantes do Maracatu Nação, sagrado e profano se mostram bem

separados um do outro. Ao mesmo tempo, a dança mistura ritos do Catolicismo e cultos de

Xangô, que acontecem em momentos dentro do terreiro e fora do terreiro, ou seja, na rua, e

outros momentos na frente da igreja e depois novamente na rua. [...] “torna-se evidente que os

processos se organizam no campo do não visível, do dentro do ser vivo, embora, não

comecem aí, uma vez que se trata de um fluxo incessante entre o dentro e o fora do organismo

das criaturas vivas (e que se movem)” (GREINER, 2004, p.77). Daí a necessidade de

investigação das características de religiosidade e ludicidade, que constituem essa dança num

jogo de tensões entre dentro e fora, sagrado e profano, barroco e moderno.

A separação desses aspectos se expressa nos depoimentos dos brincantes, o que é

de se esperar, uma vez que a influência do pensamento cartesiano e de dominância pelo

Estado e Igreja fincou raízes muito fortes de fragmentação, de modo que o discurso verbal,

por ser mais vigiado, procura ocultar o que está expresso na dança.

O profano é as músicas, é a dança, e religioso é o que eu faço. Religioso é o sagrado,
é o que eu faço, né. Que não é obrigado você desfilar no Maracatu e fazer. Você vai
pro profano que só é a dança, animação, rir (Dona Marivalda, rainha e presidente do
Maracatu Estrela Brilhante, que é mãe Ekedi do Xangô).
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Quando questiono a ela se o sagrado e o profano estão juntos na rua, no desfile do

Maracatu, ela responde:

Tá, porque eu não faço antes de ir? Eu [faço]. Porque eu não podia botar esse povo
todinho lá no centro [a casa de Xangô], e dizer assim: Vocês vão tomar esse banho,
essa folha aqui, eu vou amassar e você vai tomar um banho, não! Que eu não sei se
você quer tomar o banho!Você quer participar [do Maracatu], mas não quer o
compromisso, o que eu tenho [com o Xangô]. (Dona Marivalda, rainha e presidente
do Maracatu Estrela Brilhante)

Primeiro a gente vai para o centro fazer as limpezas, no candomblé é assim, faz as
limpezas, toma o banho pra ir pra avenida. O carnaval de rua tem aquelas coisas,
briga, então tem que tomar os banhos. (Sr. Paulo França, brincante negro-vassalo do
Maracatu Estrela Brilhante).

Tem a ligação, pode-se considerar profano o grupo, mas tem a ligação com o
sagrado que é a calunga. O grupo é o profano, é o brinquedo, os componentes são os
brincantes, não é isso? E ali, o elo, é a calunga. (Sr. Ednaldo Carvalho, brincante
Porta-Estandarte do Maracatu Leão Coroado)

Olhe, Sagrado no nosso caso, são nossas calungas, a representação dos nossos
ancestrais, pra gente são os nossos eguns, e Iansã, porque também faz parte do
sagrado, porque é o orixá que rege o carnaval de 2008. A parte profana mesmo é o
povo. Por isso a coisa tem que ser mista mesmo, o sagrado e o profano. Quer dizer,
quem é o sagrado, aquele pessoal que acompanha a religião, dali, é só saber brincar
(Mestre Afonso de Aguiar, babalorixá e presidente do Maracatu Leão Coroado).

Outro aspecto interessante presente tanto na dança quanto nos espaços percorridos

no cortejo é o da eroticidade e da sensualidade. O caráter sensual da dança entra em

continuidade com as figuras das fachadas e dos altares das igrejas por onde os cortejos se

deslocam, parecendo amplificá-las em carne humana.

Como narrado em depoimento do brincante porta-estandarte do Maracatu Nação

Leão Coroado, quando lhe foi perguntado sobre seu sentimento ao desfilar na avenida: “É

uma honra, estar na frente levando o pavilhão. Por quantas mãos esse porta-estandarte já

passou? É gostoso, é um orgasmo cultural” (Sr. Ednaldo Carvalho, brincante porta-

estandarte do Maracatu Nação Leão Coroado).

Os aspectos do sagrado e do profano se apresentam como opostos em outras

culturas, mas, ao que parece, no Brasil ocorre um entrecruzamento desses aspectos, como no

caso do corpo que dança o Maracatu Nação. Fica evidenciada a relação de prazer sensorial, de

eroticidade, que esses brincantes têm em participarem dos desfiles do Maracatu, em estado de

êxtase, ludicidade, força e energia, uma mistura de sentimentos que algumas vezes não é

compreendido pelos brincantes, mas que é manifestado e narrado por eles quando perguntado

como o corpo reage durante os desfiles na avenida:
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Na verdade quando eles anunciam o Maracatu, parece que eu já não estou nem mais
em mim, só me acordo quando saio da apresentação, aquela energia que voce tem,
você não sente cansaço, você não sente nada, na avenida. Quando você sai fora,
você se torna “normal”, como se fosse uma matéria que entrou no corpo. (Sr. Paulo
Almeida de França, brincante negro-vassalo do Maracatu Nação Estrela Brilhante)

Nesse sentido, o corpo responde como se “borrasse” sua identidade com a

identidade dos membros de uma corte real. Essa mistura de “identidades” revela uma

característica de apropriação ou “incorporação” de um passado no corpo que dança o presente

no Maracatu Nação. Esses aspectos dualísticos se entrecruzam e ao senso comum são

imperceptíveis, como num jogo de mobilização de diferenças, tensionando as dicotomias.

O historiador Antonio Risério (2004, p.140) enfoca o aspecto lúdico como um

traço característico do pensamento barroco, citando a maneira como Severo Sarduy faz a

distinção entre a arte clássica e os códigos barrocos, em seu livro sobre corpo,

[...] a arte clássica está para o sexo com finalidade reprodutora, assim como o
barroco está para o jogo do prazer. O barroco seria a arte erótica por excelência.
Jogo, perda, desperdício, prazer: isto é, erotismo enquanto atividade que é sempre
lúdica, que não é mais do que paródia da função da reprodução, uma transgressão do
útil, do diálogo natural dos corpos. No erotismo, como na arte barroca é o avesso
mesmo do discurso objetivo. Ao contrário deste, se compraz na demasia. No
excesso. O barroco é a linguagem da abundância, do transbordamento, da
prodigalidade. Daí a equação de Sarduy: barroco = jogo; arte clássica = trabalho.

4.3 CÓDIGOS BARROCOS NO CORPO QUE DANÇA

Na dança-cortejo do Maracatu Nação não existe pressa de chegar. O cortejo

percorre as ruas em seu baque cadenciado, girando e ziguezagueando, ampliando as curvas

das ruas e ladeiras em caminhos ainda mais curvos e acidentados. São as curvas e dobras do

barroco, corporificados na dança.

O porta-estandarte desenvolve uma movimentação no espaço de percurso dos

cortejos com deslocamento lateral, de um lado para o outro. Considerando os percursos dos

cortejos de Maracatus no espaço urbano da cidade de Olinda e Recife, onde as ruas são

estreitas, algumas delas desniveladas, e muitas delas em declive, é percebido o diálogo do

corpo com esse espaço, que não é plano nem linear, característico das cidades de arquitetura

colonial. O corpo do brincante desenvolve uma estratégia de superação da força da gravidade

para poder vencer os obstáculos de subida e descida, equilíbrio e desequilíbrio, fazendo um

percurso curvo e se deslocando lateralmente. Essa estratégia corporal ocorre de maneira bem

visível na movimentação do porta-estandarte, desenhando um caminho em ziguezague.



71

De tanto ver o Maracatu sair, e ver o estandarte sair, o passo do passista do
Estandarte é a mesma coisa dos outros componentes, só que você é mais rápido,
porque você tem que andar de um lado pro outro. Você tem que cumprimentar o
palanque oficial, é toda uma questão teatral, tudo é um teatro, respondendo ao
batuque (Sr. Ednaldo, porta-estandarte do Maracatu Leão Coroado)

Figura 17 – Porta Estandarte do Maracatu Nação Leão Coroado, Sr. Ednaldo de Carvalho.

Uma característica importante da estética barroca já mencionada anteriormente com

o exemplo da escultura de Bernini, é a participação dos sentidos da fruição da obra - o êxtase

dos sentidos, que significa o transbordamento utilizado enquanto ingrediente da experiência

estética. Não é o transbordamento emocional característico do romantismo, mas uma profusão

de imagens que apela aos sentidos e os faz vibrar em tom mais alto (RISÉRIO, 2004, p.58).

Esta parece ser a relação com o batuque característico do baque virado21 do Maracatu Nação.

Ávila (1971, p.58) considera que:

Há em toda arte barroca declarada, a propensão para a forma que se abre em
indeterminação de limites e imprecisão de contornos, uma forma que apela para os
recursos da impressão sensorial, que não quer apenas conter a informação estética,
mas, sobretudo comunicá-la sobre um grau de tensão que transporte o receptor, o
espectador, da simples esfera de plenitude intelectual e contemplativa para uma
estesia mais franca e envolvente, mais do que isso, para um êxtase dos sentidos
sugestionadamente acesos e livres.

21Orquestra com três ou mais bombos, ou zabumbas, ou ainda chamadas de alfaias, que fazem polirritmia. Não
apresenta nenhum instrumento de sopro, apenas percussão. Nomenclatura dada também à configuração do
cortejo do Maracatu.
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Tal grau de tensão está implicado nos Cortejos de Maracatus, nas trocas de

informações contínuas entre o corpo e a estética desses espaços urbanos coloniais de igrejas,

casarões, ruas e praças. Um exemplo concreto da relação corpo-ambiente e memória, num elo

de intercomunicação semiótica entre corpo, história e cidade.

Figura 18 – Vista da cidade de Olinda/PE.

É neste espaço urbano histórico em que a estética barroca se inclui e onde

brincantes desfilam em suas diversas agremiações carnavalescas, dentre elas os Maracatus

Nação, atraindo e arrastando os foliões num clima de estesia acesa, que Ávila (1971) ressalta

como um transbordamento sensorial de formas e imagens.

A presença de elementos naturais de paisagem centenária neste ambiente valoriza

os elementos da estética barroca como estratégia urbana de aproximação e mobilização de

diferenças, tensionando elementos fluidos, cores, formas, movimentos, seres humanos,

imaginários, enfim, uma profusão de imagens, signos e significados, incluídos como forma

abrasileirada de ser (PINHEIRO, 2007).

Pinheiro (2007, p.69) analisa que os processos civilizatórios no Brasil foram

fundados a partir das relações materiais entre séries culturais concretas, que constituem uma

dinâmica entre sistemas e subsistemas de signos. Esses sistemas se integram numa relação de

micro a macro sistemas, num jogo contínuo entre séries culturais, presentes na relação corpo-

ambiente, que se apresenta em formas de oralidade, arquitetura, mobiliário, culinária,

louçarias em conexões com sistemas intermediários de ruas e igrejas, mercados, pedrarias e

arabescos.
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Figura 19 – Centro Histórico do Recife.

A arquitetura do conjunto jesuítico, traçada ao longo dos séculos nas cidades de

Recife e Olinda se apresenta numa dimensão física que impunha aos grandes casarios de

formato simples um diálogo contínuo com outras estruturas, que evidenciam curvas, dobras e

redobras, presentes nas janelas das casas, igrejas e praças, como símbolos da vida urbana de

um passado remoto, em consonância dissonante com o tempo de hoje.

As formas e contornos extravagantes são facilmente observados nas cidades

históricas como Recife e Olinda, isso por serem muitas as edificações espalhadas por toda a

cidade, umas bem próximas às outras. Trata-se, como foi ressaltado, de um projeto não apenas

arquitetônico, mas também político, uma vez que o espaço urbano passava a ser configurado e

valorizado a partir dessas edificações. Nesse sentido, de aldeia passava para vila, de vila para

colônia e de colônia para cidade. Um crescimento que se reverbera como traço característico

dessas cidades históricas em traços de subjetividade por excelência, que se apresenta hoje

enquanto exercício de liberdade e como forma de extravasamento sensorial do corpo.

Analisando a relação semiótica entre as formas barrocas presentes nas cidades com

a dança e o espaço urbano de forma geral, Muniz Sodré (1998) cita como exemplo a Praça

Onze, no Rio de Janeiro, como local de encontro do samba, não apenas entre pessoas, mas

também entre culturas diversas.

De uma maneira mais geral, nas cidades mais infensas às mudanças modernizadoras,
a praça é o lugar onde as pessoas se reúnem à noite para passear, namorar e também
demonstrar suas habilidades musicais. É um ponto de concentração para
acontecimentos importantes – econômicos, políticos e festivos – especialmente nas
cidades fundadas pelos portugueses, onde a praça era considerada a principal
unidade urbana. Entende-se, assim, como ex-escravos puderam usá-la como centro
de convergência para seus fluxos de socialização (SODRÉ, 1998, p.17).

O autor considera ainda que todo um bairro pode assumir características de “praça”,

assim como, no Maracatu Nação, o espaço à frente das igrejas, os becos e esquinas de ruas,
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eram espaços utilizados para comunicação e para a ritualização da Coroação de Reis. Esses

espaços, segundo Sodré, constituem interseções, suportes para as relações, singularizam

territórios e unem forças.

[...] torna-se visível uma das dimensões do território, que é a flexibilidade de suas
marcas (em oposição ao rígido sistema diferencial de posições característico do
“espaço” europeu), graças a qual se dá a territorialização, isto é, a particularização
da possibilidade de localização de um corpo (SODRÉ, 1998, p.17).

Nesse sentido, o corpo que dança o Maracatu vive o senso de coletividade, de

grupo, de agregação de forças regidas também pelos espaços conquistados socialmente22. A

conquista desses espaços no âmbito social pode se relacionar também com o conceito de

bodyscape (CANEVACCI, 2007), uma vez que o corpo que dança o Maracatu Nação se

encontra totalmente inserido ao contexto espacial das cidades históricas como Recife e

Olinda, quando desfilam em grupo desafiando a si e aos imprevistos do ambiente.

Bodyscape é o corpo como panorama que flutua entre os interstícios da metrópole
comunicacional. Ao sufixo –scape acrescenta-se o prefixo body para sublinhar um
conceito flutuante de corpo, que se expõe à observação alheia e própria enquanto um
panorama denso de fetiches visuais. A elaboração temporária do próprio corpo em
bodyscape é uma prática que o performer adota para deslizar entre os espaços
intersticiais que a metrópole comunicacional constrói e dissolve em sua
indisciplinada flutuação. É corpo espacializado. Persegue acelerações de códigos
antes invisíveis, incorpora-os através de montagens sucessivas na própria
configuração, constrói fisionomias temporárias: utilizáveis ao longo de itinerários
corpóreos intersticiais (CANEVACCI, 2007).

Então, o que ocorre quando os espaços urbanos se modificam substancialmente,

como vem ocorrendo com o restante dessas cidades, em trechos que também são percorridos

pelos cortejos de Maracatu? Para Canevacci (2007, p.3), “As tensões performativas entre

corpo e metrópole significam atrações recíprocas entre etnografias e coreografias. Libertar as

diásporas antropológicas - não mais presas na reprodução do passado - pode despertar

polifonias dissonantes e dançantes. Olhares oblíquos e díspares”.

22“Se não vier com a intenção de ser família, não entra no Leão Coroado, porque o Leão Coroado é família” (Sr.
Ednaldo de Carvalho, porta-estandarte do Maracatu Nação Leão Coroado). Nesse sentido, o ser “família” no
espaço da praça, da rua ou da igreja, quer dizer um convite a participação em comunhão aos princípios que
regem o coletivo dentro desses espaços.
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Figura 20 – Detalhes barrocos da frente da Igreja do Rosário dos Pretos no Recife.

É nesse diálogo ambivalente de paisagem urbana centenária dessas cidades de

Recife e Olinda que o novo se faz presente também, convivendo com o passado a partir de

processos de revitalização23 de alguns espaços, no sentido de manter as características da

riqueza arquitetônica eclética como no caso do Recife Antigo considerado, hoje, ponto

turístico da cidade, por manter vivos aspectos da arquitetura colonial em sua estética (Ver

Figuras 18 , 19 e 21 ).

Figura 21 – Bairro do Recife Antigo, região metropolitana.

23Processo de restauração da arquitetura de algumas edificações feitas por arquitetos no Recife Antigo, iniciado
em 1985, em que a partir de estudos de prospecção das camadas das pinturas originais (cortes estratigráficos
de camadas de tinta) foi observado que faltavam pigmentos na época das construções desses antigos casarões.
Foi utilizado um contraste de cores vibrantes para ressaltar as formas ecléticas da arquitetura colonial do
século XVII. Um projeto efetivado pela prefeitura municipal da cidade de Recife intitulado “Cores da
Cidade”.



76

4.4 O CORPO BRINCANTE DO MARACATU NAÇÃO: INSTABILIDADES E

ESTABILIDADES

A discussão aqui está em apresentar considerações sobre as conexões estabelecidas

entre o corpo que dança o Maracatu Nação e outros sistemas em ação no seu ambiente, a

partir do entendimento de corpo como operador de conhecimento.

Saliento o caráter dinâmico dos sistemas humano e da natureza, como sistemas

implícitos na própria dança do Maracatu, onde o corpo se apresenta como uma instância

privilegiada de ocorrência desse fenômeno considerado como sistema vivo e evolutivo em

todos os seus sentidos e significados. Prigogine acrescenta que,

O homem, seja ele o que for, é produto de processos físico-químicos extremamente
complexos e, indissociavelmente, produto de uma história, a do seu próprio
desenvolvimento, mas igualmente a de sua espécie, e de suas sociedades entre as
outras sociedades naturais, animais e vegetais (PRIGOGINE apud SANTANA,
2007, p.156).

Esse entendimento de sistemas entrelaçados e interdependentes permite uma

compreensão das relações implícitas no Maracatu Nação com outros sistemas, como no ritual

de preparação para saída desses grupos que envolvem nos cultos de Xangô oferendas de

animais, objetos, plantas, cereais.

O pensamento de que nesses grupos de Maracatu Nação a cultura tradicional

preserva até hoje nos cultos religiosos sincréticos aspectos significativos implícitos nas

relações com outros sistemas em diálogo com a contemporaneidade, reforça a idéia de uma

dinâmica sistêmica para permanência no tempo, no espaço e na corporeidade dos brincantes,

de um processo de mistura de informações e outros sistemas materializados no corpo.

Nessa linha de pensamento, a relação corpo e cultura, ou natureza e cultura, nos

esclarece que as informações processadas pelo corpo (ambiente-corpo) são sistematicamente

relacionadas, provocando fluxo contínuo direto que faz parte de todo processo de vida em

evolução com o meio. Para esse tipo de entendimento, Katz menciona que “O corpo é uma

mídia, um processo constante, permanente e transitório, de acomodamentos das trocas com o

ambiente onde vive” (KATZ apud MARTINS, 2007, p.165). Assim, as expressões culturais

surgidas nas festas religiosas do Brasil colônia evoluem no tempo e nos espaços, porque

fazem parte de sistemas culturais abertos, ao contrário de sistemas fechados em que a

tendência é a morte.
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No contexto atual, a cultura de danças seculares como a do Maracatu Nação se

estrutura enquanto representações simbólicas do imaginário coletivo de um passado que

sobrevive no corpo. Por conta disso, muitas dessas manifestações populares correm o risco de

serem descaracterizadas, em virtude de atenderem a pressão da própria globalização que

impõe a esses grupos comunitários formas alternativas de sobrevivência. Um dos aspectos

dessa tensão é a preocupação com as descaracterizações e a ausência dos princípios religiosos

em grupos recentes que se definem como Maracatus.

Porque tem muitos grupos percussivos ai, botando o nome “maracatu”, mas é
percussivo. Mas, que bate o baque-virado e faça a questão da religiosidade e que
venha sendo o que era a não sei quantos anos atrás. Tem algumas coisas que ta
diferente, porque o tempo é outro. Mas, na sua essência é isso. É isso que mestre
Afonso vem preservando até agora, que veio através de Luis de França e agora
mestre Afonso (Sr. Ednaldo Carvalho, brincante Porta-Estandarte do Maracatu Leão
Coroado).

Já a questão da tradição é pensada pela maioria dos brincantes entrevistados como

aspecto significativo para sobrevivência e existência do Maracatu, sendo discutidas muitas

vezes na comunidade outras formas de se apresentarem, modificando a batida do baque-

virado, recriando movimentações coreográficas de passos, enfim, inovações sugeridas como

forma de atualização para “acompanhar a modernidade”. Estas sugestões não são bem aceitas

pelos dirigentes desses maracatus de tradição, como afirma o depoimento do brincante se

referindo a um dos dirigentes dos grupos de Maracatus pesquisados,

E ele não aceita mudar de jeito nenhum. – Não, vamos mudar assim, acompanhar a
modernidade. Não. A gente acompanha a modernidade, quem disse que não? Tem o
teleférico, num é modernidade? O maracatu servindo à comunidade. Não é? A gente
ta servindo a comunidade, a questão da inclusão social. A gente se serve do SAC, de
email para se comunicar. Essa é a modernidade que a gente se permite. A questão
que a gente usa a tecnologia a serviço da tradição, e vice e versa. E não, que uma
venha descaracterizar a outra. Tem que ter a sinergia, tem que ter a liga. Aquela
coisa... Mas, sem descaracterizar a outra, a gente respeita os espaços. Você é
moderno, é. Nós somos tradição (Sr. Ednaldo Carvalho, brincante Porta-Estandarte
do Maracatu Leão Coroado).

A questão da nossa tradição é criar raízes, quanto mais a gente for descobrir coisas
nas raízes, mas agente trás para a atualidade, esse é meu ponto de vista, e mantém
vivo. Eu to modernizando, eu to mantendo vivo. Isso é tradição, isso é modernidade.
(Sr. Ednaldo Carvalho, brincante Porta-Estandarte do Maracatu Leão Coroado)

Com base no depoimento acima, é possível considerar que a questão da tradição e

da modernidade para esses brincantes se manifesta no sentido de permanência de significados

ainda obscuros e que ainda necessitam serem aprofundados. Sendo assim, este passa a ser um

aspecto a ser discutido metodologicamente onde, conforme Barthes,
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[…] o escritor não tem absolutamente de arrancar um verbo ao silêncio [...] mas ao
inverso, [...] tem de destacar uma fala segunda do visgo das falas primeiras que lhe
fornecem o mundo, a história, sua existência, em suma um inteligível que preexiste a
ele, pois ele vem num mundo cheio de linguagem [...] nascer não é mais do que
encontrar esse código pronto e precisar acomodar-se a ele. Ouve-se freqüentemente
dizer que a arte tem por encargo exprimir o inexprimível: é o contrário que se deve
dizer (sem nenhuma intenção de paradoxo): toda a tarefa da arte é inexprimir o
exprimível, retirar da língua do mundo, que é a pobre e poderosa língua das paixões,
uma outra fala, uma fala exata (BARTHES, 1999, p. 22).

É nesse processo investigativo de pistas dessa fala “exata” que compreendo as

conexões estabelecidas no corpo que dança o Maracatu como informações, que são repassadas

ao longo da história de geração a geração. Conforme depoimento abaixo, muitas dessas

informações são repassadas pelo caráter tradicional de vínculo familiar, onde o conhecimento

passa de pai para filho, de filho para neto e assim sucessivamente,

Minha avó era muito carnavalesca, morreu este ano com 92 anos. Ela quando era
mais jovem saía no sábado de casa e só voltava na quarta-feira de cinzas. Então é de
sangue já. Minha avó foi quem levou a gente pro samba, pra bloco e depois que eu
me envolvi, agora só quando Deus levar. (Sr. Paulo Almeida França, brincante
Negro-vassalo do Maracatu Estrela Brilhante)

Dawkins (1989, p.214) apresenta um estudo interessante, que discute esta correlação da

tradição cultural com a questão dos memes; o autor aponta a idéia de meme como unidade de

evolução cultural, a informação sendo transmitida de geração a geração, como ocorre nas

manifestações de tradições como o Maracatu Nação. Na genética, a relação está no

entendimento sobre a estrutura do DNA e o repasse das informações genéticas de pai para

filho. Nos genes culturais, essas informações se organizam no corpo num processo de

assimilação e troca entre as velhas e novas informações no momento em que elas se

entrelaçam.

Da mesma forma como os genes se propagam no fundo pulando de corpo para corpo
através dos espermatozóides ou dos óvulos, da mesma maneira os memes propagam-
se no fundo de memes pulando de cérebro para cérebro por meio de um processo
que pode ser chamado em um sentido amplo, de imitação (DAWKINS, 1989, p.
214).

Outra abordagem que tenta compreender a teia simbólica evolutiva do homem

nessas tradições culturais artísticas é o de Maxine Sheets-Johnstone (2000), que defende a

reintrodução da semântica como centro da comunicação e que um foco de atenção na

semântica da comunicação restaura o foco de atenção no corpo. Cita como exemplo da

semântica no corpo as obras de arte, sendo a arte compreendida como forma dinâmica dos
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sentimentos humanos. Denomino essas conexões de sentimentos, imagens, memórias,

gestualidades e ambiente, como metáforas corporificadas, comparando a teia da aranha à teia

simbólica em evolução do tempo, onde as relações são construídas e modificadas rapidamente

(DOMENICI, 2004).

Assim é a arte e a cultura. Um sistema de comunicação composto por mecanismos

de vinculação acionados como estratégias de sobrevivência da espécie humana, que emergem

das experiências corporais. O Maracatu Nação é um exemplo vivo desse processo

intercomunicacional entre símbolos e significados para permanência desse sistema de

informação secular.

Um estudo dos mais discutidos nessa área comportamental aponta o mimetismo

comportamental como base para as representações intercorporais. O comportamento e a forma

corporal de um organismo são primorosamente replicados por um segundo organismo.

A representação corporal comunicativa, de certo tipo de comportamento gestual é

exibido intencionalmente de forma ordenada em virtude do seu significado. Ou seja, a

transferência analógica de significado para uma parte do corpo e um comportamento para

outro acontece por ordem de significado. E, analogicamente, é possível relacionar esse item

com o aspecto de uma hierarquia de acordos estabelecidos naturalmente, assim como nas

várias manifestações da cultura popular ensinadas de pai para filho pelos brincantes.

Eu sou o segundo rei coroado de Recife/PE. O primeiro é o Oluô Ramiro de Oxossi,
que é meu pai. E aí sucessivamente, segue a tradição de Maracatu, hierarquia do
candomblé (Valdir de Xangô, Rei e presidente do Maracatu Nação Estrela
Brilhante).

As representações corporais espacial-cinestésicas icônicas24 fundamentam todo

modo de linguagem gestual do homem. As danças populares, como o Maracatu Nação, são

em grande parte transmitidas culturalmente seguindo um processo de aprendizado que

Tomasello (2003) descreve como aprendizagem social em três aspectos de desenvolvimento:

por imitação, por instrução e por colaboração.  Essa aprendizagem cultural leva a um processo

de identificação pela cognição social, permitindo ao indivíduo se sentir na “pele mental” do

outro, ou seja, aprender do outro e com o outro, em suas formas repetitivas de movimento.

O exemplo desse aprendizado é possível verificar em alguns depoimentos dos

brincantes entrevistados e em seus signos sacro-profanos, uma mistura de religiosidade

implicada em formas dinâmicas de ludicidade, ou seja, novos sentidos são criados a partir do

24São representações da linguagem gestual e verbal desde o homem primata.
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entendimento dos novos corpos que dançam, no entanto parte dos sentidos dos antepassados

permanece.

É nos desfiles do maracatu durante o período do carnaval, que o corpo brincante

busca, na imaginação e na memória, a corporificação de sua história e de seus antepassados

com entusiasmo e alegria, num processo de aprendizado de informações processadas via

corpo-ambiente, entrelaçadas à simples observação e repetições da gestualidade.

Verifico esta informação durante o relato dos brincantes quando questionado sobre

a forma com que aprenderam a dança do Maracatu Nação, considerando que nessa dança dos

grupos tradicionais investigados não existe coreografia enquanto sequência pré-definida de

passos, e sim uma configuração fluida, com largo espaço de improviso individual, com

determinados aspectos comuns que vêm sendo atualizados ao longo do tempo. Nesse sentido,

Conrado (2004, p.128) entende que, “o ato de raciocinar envolve muitos sentidos que

concorrem para uma maior improvisação, para uma execução que normalmente respeita uma

interpretação própria do artista”.

[...] cada um tem o seu estilo de dançar.  Apreendi observando mesmo. Tudo é
observar (Aricleiton, brincante Príncipe da corte real do Maracatu Estrela Brilhante)

Desde minha adolescência que tenho afeição pelo “baque virado”, o fato de
participar dos carnavais observando, me fez aguçar a curiosidade de apreender
alguma coisa, inclusive a percussão. Hoje em dia, eu sou Rei, já não toco mais.
Minha função no Maracatu é Rei, além de diretor. E estamos aí, levando a Nação à
frente (Sr. Valdir de Xangô, Rei do Maracatu Estrela Brilhante).

Aprendi com o Maracatu, com o pessoal. O maracatu em si, é uma escola! Você
entra e já começa, a sambar, a dançar e aí você pega o ritmo, e aí você já está no
maracatu, você já é do maracatu (Sr. Valdir de Xangô, brincante Rei do Maracatu
Estrela Brilhante).

Entendo que a aprendizagem da dança do Maracatu Nação ocorre pela observação e

pela experimentação da própria dança, nas tentativas do corpo de acompanhar o baque-virado

do Maracatu. É uma aprendizagem que não perde de vista o todo, e não se limita a sequências

isoladas; a aprendizagem se dá no corpo que dança de forma circular e não linear, uma vez

que várias informações constituem o fluxo da dinâmica contínua da dança, como a exemplo

dessa descrição feita por Andrade (1982) da movimentação espontânea das yabas. Mário de

Andrade (1982) refere-se à dança das yabás (baianas) como dança de encanto e respeito:
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Embebedadas pela percussão, dançam lentas, molengas, bamboleando levemente os
quartos, num passinho curto, quase inexistente, sem nenhuma figuração dos pés. Os
braços, as mãos é que se movem mais, ao contorcer preguiçoso do torso. Vão se
erguendo, se abrem, sem nunca se estirarem completamente no ombro, no cotovelo,
no pulso, aproveitando as articulações com delícia, para ondularem sempre. Às
vezes, o torso parece perder o equilíbrio e lerdamente vai se inclinando para uma
banda, e o braço desse lado se abaixa sempre também, acrescentando com equilíbrio
o seu valor de peso, ao passo que o outro se ergue e peneira no ar numa circulação
contínua e vagarenta… (ANDRADE, 1982, p.154).

Outra questão a ser esclarecida diz respeito à técnica de dança. Infelizmente, ainda

no senso comum, quando se fala em técnica de dança, se relaciona imediatamente às técnicas

acadêmicas, tais como a do Balé Clássico e da Dança Moderna. Em se tratando da dança do

Maracatu Nação nos grupos de tradição, se observa uma técnica específica para a dança, cujo

aprendizado ocorre de maneira informal. A ênfase do aprendizado não está na perfeição

técnica - a preocupação maior é de sentir o baque virado do Maracatu dentro e fora do corpo,

estremecendo todos os espaços, de dentro e de fora do corpo.

A atenção na dança do Maracatu está em acompanhar a percussão, pois a música se

constitui num elemento integrador, isto é, um elemento de conexão de sistemas semióticos

como gestos, cores, passos, palavras, objetos, crenças e mitos.

No Maracatu, a musicalidade do baque virado exerce um papel fundamental, sendo

atribuída ao acompanhamento dos instrumentos percussivos, tanto por conta do aspecto

religioso, como pela relação de aproximação com o sentido de apropriação sobre o tempo. No

aspecto simbólico, trata-se do domínio sobre o tempo de afirmação da vida e de elaboração

simbólica da morte. “Cantar/dançar, entrar no ritmo, é como ouvir os batimentos do próprio

coração – é como sentir a vida sem deixar de nela reinscrever simbolicamente a morte”

(SODRÉ, 1998, p.23). O som na dança do Maracatu tem significado especial no sentido de

transmissão de força, energia, axé, isto é, a aproximação do corpo que dança com o céu

(orum) e a terra (aiê, em nagô).

A postura aristocrática das antigas cortes está presente nos personagens da corte

real no Maracatu Nação, principalmente na figura de Rei e da Rainha. Da cintura para cima,

assume a postura de uma cultura de elite, e da cintura para baixo, nos quadris e nos pés,

expressa a intensidade do ritmo do batuque. É a subversão de colocar a corte indo à rua para

sambar. É a forma subversiva de mestiçagem no corpo dos brincantes, borrando os contornos

entre erudito e popular, entre central e periférico, sagrado e profano. São os códigos barrocos

no corpo que dança.

Tais considerações permitem uma reflexão sobre o ensino de dança no Brasil, o

qual está fortemente relacionado ao rigor técnico, principalmente à estética do balé clássico.
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Grande parte das escolas e academias de dança investe na busca de um padrão técnico, onde o

balé clássico é evidenciado como base de formação em dança. Conrado (2004) faz uma crítica

ao processo de formação em algumas escolas e academias de dança no Brasil, considerando

que:

Para atingirem seus objetivos, exigem perfeição técnica na performance corporal,
com padronização de movimentos através de processos rigorosos e gera, por vezes,
bloqueios nos alunos. Em contrapartida, existem escolas que, reconhecendo ser esta
técnica proveniente de outro contexto civilizatório, adaptam temas, processos e
movimentos ao corpo de seus alunos, conforme a realidade encontrada
(CONRADO, 2004, p. 128).

A autora cita ainda a importância de uma reflexão mais aprofundada sobre a

questão, no sentido de buscar maior compreensão para a necessidade de se respeitar e

relativizar valores de convivência entre culturas diferentes, onde uma não subjugue a outra.

Nesse sentido, considero ser importante a aprendizagem da dança do Maracatu Nação também

nas escolas, academias de dança e universidades, como uma forma de ampliar, atualizar e

recriar o conhecimento da dança popular brasileira, respeitando-se a sua própria

epistemologia.

As dinâmicas corporais25 presentes no corpo que dança o Maracatu são acionadas a

partir de uma teia de conexões de informações, que constituem um sistema complexo de

conhecimento, que operacionaliza, funcionaliza e atualiza informações continuamente com o

contexto em que se insere, dialogando com o cotidiano dos sujeitos.

O aprendizado dessas danças evidencia características de tradição, como

permanência, ludicidade, prazer e instabilidade, ao mesmo tempo em que se organiza no

corpo a partir de experiências, que reivindicam a inteireza das coisas, sendo materializado no

corpo como um todo. Essas formas podem ser observadas nas roupas do Maracatu Nação, em

bordados que lembram as curvas, dobras e redobras das esculturas e ornamentos dos interiores

e exteriores das igrejas barrocas. Como cita Ávila, uma estratégia estética que prende os olhos

de quem as visualiza,

25Domenici, em seu processo investigativo sobre as danças do Fandango de Esporas e o Bumba-meu-boi do
Maranhão, considera que “Nas danças populares que estamos analisando não existe uma coreografia definida a
ser executada, e sim alguns elementos com os quais o indivíduo irá brincar, jogar. A dança emerge de um
jogo, onde existem elementos mais estáveis e outros menos estáveis. Estes elementos da movimentação dos
brincantes, que apresentam uma certa estabilidade enquanto informações organizadas no corpo, são o que
chamamos de ‘dinâmicas corporais’”(DOMENICI, 2004, p.18).
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[...] seja no aproveitamento das singularidades topográficas, no risco ousado da
arquitetura, na elegância das fachadas, no ornato caprichoso das portadas, na
decoração interior das igrejas, seja no colorido do ritual religioso, na pompa
dionisíaca das festividades, na versatilidade cromática da indumentária ou até em
detalhes como a bordadura caligráfica, a fantasia das iluminuras nos livros das
irmandades e o artifício generalizado dos textos e inscrições (ÁVILA, 1971, p.28).

Trata-se de um entrelaçamento de artes e recursos que faz desse estilo uma arte

cinética (ÁVILA, 1971). Cito como exemplo nas esculturas brasileiras o barroco em Minas

Gerais, nas obras do Aleijadinho26 - formas barrocas de inventividade, criatividade de

linguagem, pela ascensão da informação estética sobre a semântica.

Na verdade reencontrou com ele a forma autenticamente brasileira de intuição
estética – forma de ser, de estar, de criar que o artista mestiço expressara com
genialidade e que ressurgira para o artista moderno como o elemento dinâmico e
propulsor de toda uma potencialidade criativa (ÁVILA, 1971, p.33).

Na literatura, posso apontar outras obras barroquizantes, que quebraram a

linearidade da narrativa tradicional, borrando em suas estruturas de fragmentos superpostos a

hierarquia fixa da composição, como Macunaíma de Mário de Andrade. Obras que em suas

estruturas denunciavam uma aproximação com a prosa oratória do padre Antônio Vieira e as

poesias de Gregório de Matos.

Relaciono com o barroco o corpo que dança o Maracatu Nação de Pernambuco, a

partir do entendimento de três categorias críticas fundamentais, definidas por estudiosos do

barroco e da antropologia cultural. São elas: o impulso lúdico, a intenção persuasória e o

primado do visual, características estas, também, observadas na dança do Maracatu.

O impulso lúdico se traduz além da proliferação de imagens, que camuflam e

misturam formas estéticas, se mostra também nas relações com os sistemas religiosos do

catolicismo e de Xangô, presentes na configuração da dança do Maracatu, em momentos que

ocorrem dentro do terreiro, e outros, fora do terreiro, na rua ou na frente da igreja. Como um

jogo de esconder e mostrar que desencadeia o entrecruzamento dos sistemas próprios do

sincretismo.

O artista do barroco não se aliena ao jogar, por quanto o jogo se torna o seu
instrumento de rebeldia, de libertação, de afirmação perante a realidade que quer
sufocá-lo e anular, pela pressão histórica, a sua plenitude de ser no mundo. É em
contra partida a essa realidade que ele tenta fundar outra que será a da sua própria
criação, isto é, a autônoma realidade da arte (ÁVILA, 1971, p.73).

26Antônio Francisco Lisboa, um dos maiores artistas do Barroco brasileiro, filho de um construtor português e de
uma escrava e cujas obras encontram-se espalhadas por várias cidades de Minas Gerais.
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A intenção persuasória está implícita também no jogo lúdico de contaminar os

espectadores e de conquistar a cada ano nos carnavais pernambucanos mais adeptos do

Maracatu, desfilando e dançando na avenida. E o primado do visual se corporifica no próprio

cortejo-dança.

Os traços barrocos no corpo que dança o Maracatu Nação se tornam também

evidenciados quando se compreende a arte barroca não somente enquanto estética, mas

principalmente como expressão de um modo de vida, de uma subjetividade barroca, como

propõe Boaventura de Sousa Santos. Um desejo de se fazer presente, de mostrar para o mundo

que assim é o maracatu, uma informação no mundo que inunda as ruas, os olhos e os ouvidos.

Um autêntico jogo barroco de captar do espectador a suspensão do tempo e a captação de

sentidos entrelaçados.

Considero aqui algumas formas de materialização de entrecruzamentos de

informações culturais no corpo que dança o Maracatu Nação de Pernambuco. Informações do

imaginário simbólico configuradas em códigos barrocos na dança. Destaco aspectos e

elementos que envolvem questões, que conectam as idéias discutidas no decorrer da

dissertação relacionando corpo, dança, ambiente, mestiçagem cultural e entrelaçamentos com

a estética barroca, constituindo-se em metáforas do encontro entre opostos no corpo que

dança.

Assim, defendo que o corpo que dança o maracatu nação só pode ser entendido fora

das dicotomias. Constitui-se como um sistema coevolutivo, adaptativo e dependente das

conexões estabelecidas com outros sistemas. Um processo permanente de relação entre séries

culturais que se comunicam, se configuram, se reorganizam num complexo sistema dinâmico

de evolução. “Meio e corpo se ajustam permanentemente em um fluxo inestancável de

transformações e mudanças” (KATZ apud CAMPOS, 2007, p. 95).

Conforme critica Pinheiro (2007), o cânone hegemônico considera como cultura

superior uma cultura de totalidade, mas na verdade a cultura na América Latina, apesar de ter

se desenvolvido a partir de fragmentos, descontinuidades, incertezas e fragilidades por conta

do período de colonização e da necessidade de relacionar as diversas civilizações, configurou-

se numa cultura plural, pelo aglomerado de diferenças que constituem encontros diversos.

Burke (2006, p.62) afirma que no Brasil “diferentes culturas africanas se fundiram e

se mesclaram com tradições nativas e portuguesas e produziram uma nova ordem”. Citando o

estudo de Edward Said sobre hibridismo, considera que as culturas existentes são todas

entrelaçadas e que não existe pureza de cultura, muito menos unicidade: são todas mescladas.
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Busco compreender essas relações culturais no Maracatu Nação, considerando os

sistemas como materiais, de ordem topográfica e geológica, um encontro de

heterogeneidades, como juntar madeira, folhagens, ouro, prata, luz e o corpo que dança, como

catalisador que dialoga com todo esse contexto produzindo, voz, memória e gestualidades, ou

seja, uma profusão de encontros entre séries culturais.

Figura 22 – Palácio das Princesas no Centro do Recife.

Especifico nesse contexto cultural, as metáforas corporificadas nos cortejos do

Maracatu Nação e aspectos relacionados aos signos presentes a partir dos códigos barrocos no

corpo dos brincantes dessa manifestação. Dessa forma, questiono como as metáforas

emergentes do imaginário simbólico dos brincantes podem materializar tais códigos barrocos

no corpo que dança o Maracatu Nação em Pernambuco?

4.5 METÁFORAS NO CORPO QUE DANÇA

Considero a dança de cortejo do Maracatu Nação como meio de materializar

códigos barrocos e metáforas de um imaginário simbólico distinto. Várias dessas metáforas

evidenciam a relação com o antepassado do contexto da escravidão e suas maneiras de

superação.

Os signos despertam a dinâmica de estados do corpo que dança e configura-se em

conexão e compreensão da dimensão viva dos códigos, que ocorre com aproximações de

imagens e memórias. Assim, “a interconexão de todos os elementos do espaço semiótico não

é metáfora, mas sim realidade” (LOTMAN, 1996, p.35). Lakoff e Johnson (1999) entendem
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as metáforas como pensamento e ação contínua, que se processa nas redes de imagens, se

relacionando num complexo processo de vinculação com os sistemas, de onde não se exclui o

espaço urbano.

Então, não apenas os signos estabelecem relações com o corpo que dança, mas

também as misturas de elementos da paisagem em contato direto com o corpo dos brincantes

e os espaços urbanos das cidades, que fazem incorporar a mobilidade e a imprevisibilidade. A

relação semiótica entre música, dança e espaços percorridos durante os cortejos do Maracatu

Nação estabelecem uma relação de improvisação em tempo real, que se processa a partir do

diálogo entre os brincantes, os acordes da orquestra de baque virado, além de elementos

duros, maleáveis e fluidos do espaço urbano.

Apresento, então, pistas e alguns indicativos dessas metáforas no corpo que dança o

Maracatu Nação de Pernambuco e de que maneiras elas se atualizam.

O carnaval em Recife e Olinda é um período onde tudo é modificado em função da

festa. As cidades ficam repletas de pessoas de diferentes lugares e culturas, ganham mais vida

e cor com os adereços e enfeites carnavalescos espalhados pelos bairros, o percurso do tráfego

de automóveis e coletivos é alterado em função do trânsito das pessoas pelas ruas, tomando

conta desses espaços. Os espaços considerados patrimônio cultural são todos resguardados

com isolamento de madeira, assim como as igrejas históricas já mencionadas. Quando

desfilam nas ruas, os brincantes do Maracatu Nação incorporam os personagens dos membros

de uma corte real e se apresentam na brincadeira com respeito às insígnias da corte principal e

seu sentido de proteção, de nação e de relação com o sagrado.

As dinâmicas corporais apresentadas pelos brincantes do Maracatu na apresentação

dos membros da corte real em suas especificidades de movimentações e objetos simbólicos do

cortejo, como a calunga, o pálio, a coroa e o cetro, se relacionam com as curvas, dobras e

redobras do estilo Barroco, com a poesia das toadas do Maracatu, que mencionam fragmentos

de um período histórico, borrando identidades27 com os seus personagens míticos dialogando

com as formas barrocas das igrejas e dos casarios coloniais. O sagrado e o profano interagem

sem distinção. Como afirma Pinheiro (2007), “somos uma sociedade sacro-profana, o sagrado

para nós é erotizado e o erotizado é sagrado” 28.

Entrar numa igreja barroca propõe uma relação de incorporação erotizante com o

sagrado e o profano, de expressão da não exclusão, mobilizando diferenças e tensionando as

27Refiro-me à mistura da identificação do brincante com o personagem que ele desempenha no maracatu durante
os desfiles de carnaval, juntamente com o público, o espaço, o tempo, memórias e sua vida cotidiana.

28Palestra do Prof. Amalio Pinheiro no Seminário Interdisciplinar, promovido pelo programa de Pós-Graduação
em Dança na Escola de Dança da UFBA, 2007.
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dicotomias. O mesmo ocorre na dinâmica dos cortejos que relaciona a igreja à rua e a rua à

igreja.

Um momento especialmente místico ocorre na frente da igreja do Pátio do Terço,

conforme foi referendado por todos os brincantes entrevistados como sendo um ponto

significativo dos maracatus de tradição. É a Noite dos Tambores Silenciosos, na segunda-feira

de carnaval, um encontro dos Maracatus Nação em louvação a Nossa Senhora do Rosário e

aos eguns. Uma mistura de religiosidade e profanidade, que tem chamado a atenção de

inúmeros pesquisadores e curiosos ao local.

Quando a gente faz aqui no Recife, nós temos o Pátio do Terço, porque lá, está
pontos fortes como: a casa de Badia, as igrejas principais, antigas que a gente
sempre homenageia e outros pontos principais da cidade (Sr. Valdir de Xangô, Rei e
presidente do Maracatu Estrela Brilhante).

Tem a Noite dos Tambores né, que a gente faz, né. Que a prefeitura depois começou
a criar esse trabalho. Porque lá no Pátio do Terço moravam três escravas, que já se
foram, a última morreu agora em noventa e dois, noventa e nove. [...] Que era Badia,
Iaiá, Sinhá, três negras, três escravas, escravas mesmo. Vindo no navio escondido e
ficou aqui dentro do Recife. Elas lutaram quando chegaram.., lavavam roupa. Ali
mesmo no Pátio do Terço, foi uma lavanderia, que era o que elas sabiam fazer.
Então quando o cortejo chega no Pátio do Terço, está arrendando, arrendando
homenagem aos escravos que morreram aqui, entendeu ? Naquela rua... Que ali foi
como se fosse um... um pólo. Uma coisa assim. Eles se escondiam, muitos morreram
e só foi resistente mesmo três escravas. Só ficaram elas três pra contar a história do
Pátio do Terço [...] Aí a gente faz aquela homenagem e quem faz não sou eu, é
Raminho de Oxossi, que faz a louvação de meia-noite... Pá, pá, pá... cantam para os
eguns, pra aqueles que já se foram, não pra os que estão vivos, entendeu? Cantam
pra aqueles que já se foram. [...] Eu sinto que daqui a alguns dias eu to fazendo
parte, da festa, não em vida, mas o espírito. Todos aqueles que partem depois que
você chama, eles tem que vir. Quando eu sair desse mundo, a minha carne se afastar,
que o espírito vai continuar, na Noite dos Tambores eu vou tá fazendo parte,
também. Tem a chamada, né (Marivalda Maria dos Santos, presidente e Rainha do
Maracatu Estrela Brilhante).

O depoimento acima nos dá diversas informações importantes. Primeiro, o sentido

da homenagem aos mortos e a presentificação da sua memória. Depois, o aspecto da

resistência contra o aprisionamento e a submissão, juntamente com o direito de manifestar sua

cultura e seus valores. Em terceiro lugar, a relação também não dicotômica entre vida e morte.

É possível compreender o contexto histórico como marcas de vida, que nos remete

à reflexão de como esses encontros entre culturas se deram, ao mesmo tempo em que nos

inquieta também como se deu a recepção nesses encontros culturais, ou seja, o que foi

assimilado e de que maneira. Entendo que essas misturas de religiosidade e profanidade

apresentadas acima na narrativa da Rainha do Maracatu Estrela Brilhante são memórias que



88

repercutem no corpo da história de hoje, traduzidos em novas formas de manifestação da arte

do corpo que dança o Maracatu Nação e dos espaços urbanos das cidades.

Podemos dizer que a cidade engendra uma certa estética reflexiva do corpo,
reveladora de sua “dupla existência”: simultaneamente fisiológica e imagem. No
espaço urbano, ao mesmo tempo que eu vejo meu corpo em sua carne, eu o vejo
como imagem, e mais ainda, ao mesmo tempo que eu o vivo em minha carne, eu o
vivo como imagem. Esse fenômeno de desdobramento – que as imagens reflexivas
tornam visível – existe também de maneira mais difusa e impalpável. O corpo
reflexo é também o corpo que se projeta e se reflete, não somente em superfícies
materiais, mas também em uma confrontação com outros corpos, com as imagens
que nos cercam, com o mundo (DEVEL, 2006, p.162).

Figura 23 – Detalhe da vista externa da Igreja do Pátio do Terço no Centro do Recife, de 1726, e que evidencia
formas e contornos de estilo neoclássico, misturado ao Barroco.

O corpo que dança o Maracatu Nação abordado nesse estudo é um corpo que

integra resquícios de fragmentos da convivência de um passado que repercute na atualidade.

Um corpo que acumula historicamente marcas advindas do pensamento popular dialogando e

se configurando através de sínteses transitórias de processos comunicacionais e sócio-

colaborativos29 como acordos temporários com aspectos eróticos, de sensualidade e bizarros

ao mesmo tempo (PINHEIRO, 2007). Um corpo que relaciona aspectos díspares aos olhos do

pensamento colonizado.

29TOMASELLO, Michael. Origens Culturais do Conhecimento Humano. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
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Essa manifestação vem passando por diversas transformações como já visto. Antes

fazia parte das festas religiosas de reis no período Natalino. Em meados de 1863 a 1888, após

a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, o Maracatu Nação se fez presente no Carnaval

Pernambucano vindo a se tornar mais evidente. O carnaval é um período considerado por

Bakhtin como complexo e plural, onde a ambiguidade, o disfarce, a máscara não constituem

apenas um elemento visual, mas integram o corpo a um espaço fictício de ludicidade, prazer,

coletividade, igualdade e referências múltiplas, ao passado, presente e futuro, exaltação da

vida e da morte, proclamação de valores e sentimentos reprimidos a serviço da libertação

(BAKHTIN, 2008).

Os cortejos do Maracatu Nação no carnaval de Pernambuco ressaltam

reminiscências históricas advindas da mistura de informações culturais do período de

colonização, que se desenvolveu de modo massacrante, mas que de forma compensatória

possibilitou uma cultura diversa, como afirma Pinheiro (2007), uma cultura que a partir dos

fragmentos de convivência e aproximação com as diferenças e multicontribuições negro-

mouriscas, neoclássicas e clássicas, dos povos indígenas, europeus, africanos e ibéricos, se

apresenta como um grande mosaico mestiço móvel, que se reverbera e replica-se criando

novas texturas nos espaços.

A dança do Maracatu Nação se configura dentro desse contexto de espaço lúdico e

crítico do carnaval como forma de aglutinação e modificação de diversas culturas imbricadas

numa sociedade de característica “ziguezagueante”30, definida também por Pinheiro (2007)

como a sociedade da América Latina em geral, que percorre espaços, tempos, valores,

adornos, paisagens e papéis, onde o rompimento com uma ordem social parece fazer

incorporar metáforas do cotidiano de ver e viver o “mundo pelo avesso” (BAKHTIN, 2008).

Diante disso, Santana (2006, p.19) afirma que “somos seres metafóricos. Nosso aparato

perceptivo, nosso sistema sensório motor, juntamente com tantas informações vindas do

inconsciente cognitivo, são responsáveis por formar esse sistema conceitual que nos move no

mundo”.

A metáfora de romper com a ordem social, de uma hierarquia de classes, da

exclusão e da própria condição de vida desses brincantes no Carnaval parece ser alternativa

para fundir com as situações do cotidiano. Quando os brincantes do Maracatu se vestem,

incorporam e borram suas identidades com as identidades dos membros de uma corte real,

como relatam em depoimentos dos brincantes do Estrela Brilhante.

30Termo empregado pelo prof. Amalio Pinheiro em Palestra sobre Arte e Mestiçagem no Seminário
Interdisciplinar do Programa de Pós-Graduação em Dança/UFBA, 2007.
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Na avenida a gente recebe uma espécie de... A gente incorpora realmente o “Rei”.
Eu me sinto, o Rei do Congo, o rei do carnaval, o rei do maracatu. Ali já não sou eu,
Valdir. Mas, é o rei do Estrela Brilhante. É Xangô que está ali reinando, já que é
meu orixá. É o orixá da rainha também, que ela também é mãe Ekedi, aí aquela
coisa, a energia que flui da gente, ajuda pra gente ter esse sucesso, essa energia, essa
emoção. (Sr. Valdir de Xangô, brincante Rei do Maracatu Estrela Brilhante)

As sensações relatadas pelos brincantes são exemplos de estados do corpo, que

posso defini-los como processos complexos de vinculação simbólica. Parafraseando

Domenici (2004, p.107), na dança popular as metáforas se apresentam a partir de um processo

complexo de associação de sinais (traços ampliados) que se repetem no decorrer da

brincadeira (dança) e tornam-se informação estável no corpo, como tendências preferenciais

cognitivas, que, vinculadas à experiência cotidiana, se modificam mutuamente, se

retroalimentam. Esse exercício de habilidade simbólica presente no dançar, no brincar, parte

da dinâmica sensório-motora-imagética, ou seja, da ação física que é pensamento e ação

(memória), um ciclo que se renova quando evocado.

É sabido que são indícios de um ciclo, que envolve o sistema sensório-motor,

imagens na córtex cerebral, sentimentos, memórias e emoções, que se materializam na

gestualidade corporal.

Não dá pra explicar assim com palavras, mas a gente sente toda aquela emoção, toda
euforia. Tanto eu, quanto ela, que ela trabalha o ano todo, desde a costura, até os
eventos, se preocupa com as pessoas, com os filhos, isso é muito importante. É um
dia de glória pra gente (Sr. Valdir de Xangô, brincante Rei do Maracatu Estrela
Brilhante)
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Figura 24 – Acima Dona Marivalda, diretora e Rainha do Maracatu Estrela Brilhante, e a pesquisadora
Margarete Conrado. Abaixo, a representação da Corte do Estrela Brilhante: Rei, Valdir de Xangô, Rainha Dona

Marivalda e o negro-escravo, Sr. Paulo França.

Diversos brincantes relatam a emoção de saber e lembrar que, no passado, um

membro de sua família participava do Maracatu, e que hoje são os seus netos, filhos e

sobrinhos.

O resultado desses processos de significação, que ocorrem coletivamente, são

sistemas complexos metafóricos em intensa continuidade que, no Maracatu, fazem relação

com a terra, com a imagem mítica dos Reis Congos e da “África-mãe”, com a história dos

escravos que resistiram ao aprisionamento, num nexo de entendimento de tempo estendido, de

permanência de valores e significados que aproximam o passado, presente e futuro, o sagrado

e o profano. Costa (apud REAL, 1990, p.60) descreve os cortejos do Maracatu Nação de

tradição, com riqueza de detalhes em sua configuração,

Rompe o préstito um estandarte ladeado por arqueiros, seguindo-se em alas dois
cordões de mulheres lindamente ataviadas, com seus turbantes ornados de fitas de
cores variegadas, espelhinhos e outros enfeites, figurando no meio desses cordões,
vários personagens, entre os quais os que conduzem os fetiches religiosos – um galo
de madeira, um jacaré empalhado e uma boneca de vestes brancas com manto azul; -
e logo após, formados em linha, figuram os dignitários da corte, fechando o préstito
o rei e a rainha [...]. Estes dois personagens, ostentando as insígnias da realeza, com
coroas, cetros e compridos mantos sustidos por caudários, marcham sob uma grande
umbela e guardados por arqueiros.
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Assim, a fantasia ou máscara de ser “rei, rainha, príncipe, princesa, padre, freira,

pirata ou diaba”... nos dias de carnaval, e continuar sendo motorista, pedreiro, professora,

costureira, empregada doméstica, biscateiro ou advogado, significa não só assumir um desejo

de travestir-se nessas figuras, mas de mergulhar no imaginário simbólico desses personagens.

Isso é parte de uma habilidade de realidade simulada31, que repercute de forma palpável no

corpo que dança nos cortejos do Maracatu Nação.

Diante da apresentação da corte real transfigurada nos cortejos do Maracatu Nação,

que Costa acima descrevi, apresento os elementos sígnicos mais relevantes desta dança como:

o Rei e a Rainha, o Estandarte e o Porta Estandarte, a Umbela ou Pálio e o Negro-Vassalo, o

cetro e a coroa, e a boneca ou calunga de madeira. Todos esses símbolos participam da

comunicação do corpo que dança, conectando memórias de seus familiares e repercutindo em

mudanças de estados corporais, dialogando também com encontros interpessoais com as

músicas do Maracatu, figurinos e todo o ambiente do contexto dos elementos signicos, numa

relação intersemiótica32, que Santaella (2008, p.59) considera como uma relação entre

diversos tipos de “signos, códigos, sinais e linguagens. Portanto, ela nos permite compreender

palavras, imagens, sons em todas as suas dimensões e tipos de manifestações”.

Como visto anteriormente no capítulo terceiro, as figuras do Rei e da Rainha

corporificam o sentido guerreiro de proteção de sua comunidade, atreladas a valores culturais,

memórias, objetos simbólicos como a coroa, cetro e espada, na percussão do baque virado, na

dança e no cotidiano desses brincantes. Já, o estandarte tem a função de identificação do

grupo, mas também está relacionado aos totens que representam geralmente elementos da

natureza, dentre eles animais, como no caso dos grupos de Maracatus pesquisados: o leão,

como símbolo de grandiosidade e bravura, identifica o Leão Coroado; elefante e tigre, como

símbolos vinculados à ancestralidade e a África-mãe representa o Nação Elefante; e uma

estrela, como símbolo de luz e tradição que brilha, não morre, não se apaga, identifica o

Maracatu Estrela Brilhante. Esses símbolos são desenhados no estandarte dos grupos e

também são confeccionados de papel maché fazendo parte dos desfiles em carros alegóricos.

O estandarte é um símbolo que segue na frente como se abrisse os espaços não só

das ruas e ladeiras, mas os caminhos da vida desses brincantes. Quando em entrevista foi

perguntado aos brincantes o que o maracatu modificou em suas vidas, obtive respostas como

estas:

31São habilidades cognitivas de simular a realidade a partir de ações mais sofisticadas estabelecendo relações de
representação e manipulação de signos e objetos (PEIRCE, 2003).

32PEIRCE, Charles S. Semiótica. São Paulo: Perspectiva, 2003. In: Seminário Interdisciplinar – Palestra do Prof.
Dr. José Luís Martinez. Escola de Dança, UFBA, 2007.
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O maracatu modificou na minha vida, é que hoje, eu sou o rei do Maracatu, Valdir
de Oxossi. Aonde eu chego, eu sou reconhecido, na Europa, Belém do Pará, São
Paulo, Rio. E se não fosse do maracatu, eu não estaria com esse conhecimento lá
fora. A razão de participar do maracatu é o reconhecimento das pessoas. Então “o
maracatu pra mim, significa muito”. É de ter ido lá fora, do outro lado, de ter
conhecido Alemanha, Portugal e outras propostas de viagem que nós temos.
Conhecer outros povos, conhecer novas culturas, isso engrandeceu muito meu
conhecimento. Meu currículo cultural não está preenchido, mas ta bem carregado, já.
(Sr. Valdir de Xangô, presidente, babalorixá Rei do Maracatu Estrela Brilhante).

Modificou, modificou muito, conheci muitos lugares através dos trabalhos no
maracatu, no Brasil, fora do Brasil. Eu passei 15 dias na Europa e adquiri muita
experiência, como também nos lugares do Brasil, e a educação que eu tenho também
ta diferente, ta melhorando (Sr. Paulo França, brincante negro-vassalo do Maracatu
Estrela Brilhante).

Através do maracatu, muitas oportunidades surgiram na vida desses brincantes,

como viajar e conhecer outros países, outras culturas, outros povos. Vale salientar a

importância do estandarte não apenas como símbolo da abertura de “caminhos”, mas,

também, enquanto marco histórico e mítico da gênese do grupo.

Então, não sei até quando, espero que os orixás me de muita saúde pra levar o
estandarte, porque eu mesmo não pretendo deixar, porque é gratificante. O
estandarte é o pavilhão do grupo, é o que vem de frente, vem abrindo a corrêa pra
corte passar e todo o grupo. É a representatividade do grupo” (Sr. Ednaldo Carvalho,
brincante porta-estandarte do Maracatu Leão Coroado).

A umbela ou Pálio, como já comentado, é um grande guarda-chuva enfeitado e

carregado pelo personagem do “negro escravo”. O Pálio tinha a função de proteger o rei e a

rainha dos raios solares, mas, também, é possível observar a relação do movimento de giro do

Pálio sobre o casal, e ao mesmo tempo da marcação rítmica do baque cadenciado do Maracatu

em direção para o alto e para baixo, e girando durante todo o cortejo, fazendo menção ao

movimento giratório da terra sobre proteção do homem e da mulher numa dimensão de

vinculo entre “céu e terra”. Nesse sentido, Bakhtin (2008) aponta as formas do realismo

grotesco, que rebaixam e aproximam da terra e corporificam o que está acima, nexos que

tecem aproximações de entendimentos com o movimento do Pálio no Maracatu.

O “alto” e o “baixo” possuem aí um sentido absoluta e rigorosamente topográfico. O
alto é o céu; o baixo é a terra; a terra é o princípio de absorção (o túmulo, o ventre)
e, ao mesmo tempo, de nascimento e ressurreição (o seio materno). Este é o valor
topográfico do alto e do baixo no seu aspecto cósmico. No seu aspecto corporal, que
não está nunca separado com rigor do seu aspecto cósmico, o alto é representado
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pelo rosto (a cabeça), e o baixo pelos órgãos genitais, o ventre e o traseiro
(BAKHTIN, 2008, p.18).

Então, a figura do “negro escravo” nessa dinâmica corporal de alto e baixo com o

Pálio durante todo o desfile, parece fazer incorporar a metáfora céu e terra, sagrado e profano,

começo e fim, morrer e renascer, num processo ambivalente, que se regenera continuamente,

como se houvesse uma justaposição de temporalidades quase simultâneas. Segundo Bakthin

(2008, p.22), “implica na noção do tempo cíclico da vida natural e biológica”. Em observação

à disposição do Negro-vassalo com o Pálio e a localização do Rei e da Rainha no cortejo,

pude verificar uma triangulação das formas estéticas desses elementos no espaço. Essa

triangulação parece tecer aproximações com os princípios religiosos da Igreja Católica, na

constituição de seus fundamentos, focados na Santíssima Trindade, ou seja, a presença do Pai,

do Filho e do Espírito Santo.  Por isso, são peças fundamentais na organização do Cortejo de

Maracatu Nação.

Outro elemento sígnico da dança do Maracatu é a boneca ou Calunga,

confeccionada de cera ou madeira, traz a simbologia de representação de uma divindade dos

povos das regiões do Congo e Angola, ou ela própria como divindade, ou ainda, um objeto de

proteção e força pela consagração recebida num ritual parecido com os ritos de iniciação das

filhas de santo dos cultos gege-nagô, onde representa a ancestralidade, o culto aos eguns,

pessoas já falecidas, que contribuíram na luta contra a escravidão. A calunga é considerada

como símbolo sagrado no Maracatu, como confere o depoimento dos brincantes:

As nossas bonecas são sagradas, as nossas calungas Joventina e Erundina, isso já
vem de tradições passadas. O maracatu está com 103 anos, está fazendo mais ou
menos isso, então, as calungas acompanham o maracatu, desde esse tempo, desde os
escravos que chegaram, os nossos ancestrais. Então, elas são sagradas. O profano é
quando a gente vai pra rua, que se mistura com o povão. Ali é o profano. O religioso
é a nossa religião que a gente mantém dentro do candomblé. O profano é a rua. (Sr.
Valdir de Xangô, Rei do Maracatu Estrela Brilhante)

As duas bonecas. Elas são o principal, puxa a Nação, né? Joventina e Erundina (Sr.
Paulo de Almeida França, brincante do Maracatu Estrela Brilhante)
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Figura 25 – Dama do Paço e Calunga do Maracatu Nação Estrela Brilhante.

Geralmente, se batiza a boneca com nomes de personalidades importantes do Brasil

colônia que contribuíram para libertação dos negros escravos, isso como forma de

homenagear tais pessoas, no caso, a princesa Isabel, Dona Leopoldina, Dona Clara, Dona

Emília. Os maracatus Nação apresentam com símbolo sagrado a Calunga na figura feminina

(boneca), mas já aconteceu do Nação Elefante se mostrar portando um boneco de nome Dom

Luís; este, após a morte de Dona Santa, foi recolhido ao museu (BENJAMIN, 1989).

A dança com as Calungas tem caráter religioso e é salientada na porta das Igrejas,

principalmente a do Rosário dos Pretos, rendendo homenagens a Nossa Senhora do Rosário e

a São Benedito. A movimentação da Dama do Paço com a Calunga evidencia um traço

místico dos cultos gege-nagô, lembrando a maneira com que se dança nos terreiros de

Candomblé (Xangô), como confirma o depoimento da brincante.

Dançar, na realidade no começo eu não sabia dançar, aí eu comecei a dançar como
Princesa da Corte, e ai com o tempo, aqui tem uma senhora que é madrinha do meu
tio, que ela é do candomblé há muitos anos, e aí, ela ensinou a gente, se não,
ninguém sabia dançar não [...]. É uma dança que vem naturalmente, quer dizer, no
Maracatu Leão Coroado, a gente dança sempre os mesmos passos, a gente não faz
passos, é uma dança muito tradicional, é o tradicional mesmo [...]. É mais ou menos
assim, dois passinhos para um lado e dois passinhos pro outro, o tradicional do
maracatu mesmo [...]. Eu não sei dizer bem ao certo, mas eu acho que tem toda uma
ligação com os escravos e com o candomblé, porque a dança basicamente é a mesma
do candomblé, acho que é por isso (Sobrinha de Mestre Afonso, brincante Rainha,
batuqueira e Dama do Paço do Maracatu Leão Coroado).

A Calunga como elemento sagrado no Maracatu foi apontado por todos os

brincantes entrevistados. É conduzida pela Dama de Paço, uma mulher da comunidade, que

tradicionalmente mantém vínculo com a religião de Xangô, escolhida pela Rainha ou pelo

representante maior da religião na comunidade. A Rainha e a Dama do Paço constituem as
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escolhas de maior importância nos Maracatus de tradição, pois obedecem aos princípios de

preparação espiritual do corpo com abstinências dos princípios da vida, já citados por Bakhtin

(2008) como princípios do baixo corporal: beber (álcool), comer (carne vermelha), procriar

(fazer sexo), enfim, todos relacionados aos “prazeres da carne”. Mestre Afonso comenta sobre

os critérios estabelecidos para as escolhas de Rainha e Dama do Paço dentro do Maracatu

Leão Coroado:

Olhe, veja bem, a priori a gente hoje só tem duas escolhas, uma é a Dama do Paço, a
gente escolhe uma pessoa de certa idade, que não passe mais pelo ciclo menstrual,
certo. Se for uma pessoa que não tenha marido, uma coisa assim é muito bom, então
a gente faz essa escolha. E a Rainha, que a Rainha tem que ser Negra, certo? Esses
são os pontos principais da escolha. O resto não, o resto não, hoje eu digo a você,
das que tem hoje, dez pessoas são da religião e que faz o que tem que fazer, e o resto
é o profano mesmo. Quer sair no maracatu mesmo, pega sua roupa e aí não tem
aquela escolha, ou que “ele vai ser escolhido”, eu acho que isso nunca houve [...].
Por lei nossa, a Rainha tem que ser Negra, o rei pode ser até branco, mas a rainha
tem que ser negra e a Dama do Paço não pode ser uma menina de dezoito anos
(Mestre Afonso de Aguiar, Babalorixá e Diretor do Maracatu Leão Coroado).

Mestre Afonso evidencia na escolha da Rainha, a especificação da cor negra, como

forma simbólica de representação do antepassado do negro no Brasil. Hoje, esse critério nos

maracatus mais atuais não se faz presente de forma tão rigorosa, sendo mais destacada nos

grupos antigos.

Quanto à restrição ao sexo como condição para consagração da Dama do Paço33, é

possível fazer uma leitura diferente do dualismo ocidental, onde o sexo é um elemento

“profano”, “impuro” dentro de determinados princípios religiosos, como algo carnal que deve

ser expurgado para purificação da matéria. No Maracatu, o entendimento possível é o de que

o corpo-carne-sexo, é também, corpo-carne-divino, algo natural que faz parte da vida das

espécies. Cabe outras investigações a respeito dessas relações complexas com os aspectos

religiosos que no Maracatu se apresentam evidenciadas na Calunga e na Dama do Paço.

33Durante a pesquisa de campo surgiu à oportunidade de tocar na calunga por alguns instantes. Foi um momento
interessante, pois sabia que nem todo mundo pode tocá-la. A situação ocorreu pela necessidade, da Dama do
Paço do Maracatu Estrela Brilhante, ao concluir sua arrumação de vestimentas, precisou que alguém pegasse a
boneca que estava fora de seu alcance. Fui solicitada e me surpreendi com algumas perguntas relacionadas a
sexo e ao período menstrual, em seguida, tive a autorização para pegar na calunga.
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Aquela calunga não é todo mundo que pode pegar, tem que ter um resguardo... Ali
tem um significado religioso. É a calunga [...] Depois quando a gente recolhe, ela é
muito bem guardada e ninguém toca mais. Só quem vai sair com ela no Maracatu,
que é geralmente, geralmente não, é a esposa de Mestre Afonso, que a gente confia,
não vai mentir pra gente (Sr. Ednaldo Carvalho, brincante porta-estandarte do
Maracatu Leão Coroado).

Mário de Andrade (1982) discute os vários sentidos e significados da palavra

Calunga, identificados em seus estudos como: Senhor, Chefe, Grande, todos esses sempre

relacionados aos aspectos político-religiosos, sendo considerado também o sentido de Deus.

Uma relação que nos chamou atenção dentre as análises tecidas pelo autor foi o vínculo com a

natureza, neste caso, o mar.

[...] calunga significava em angolense o mar, “e daí deus, não o deus deles, zambi,
familiarmente conhecido e representado em figura, mas o Deus incognoscível dos
missionários, o qual era impossível aos negros compreender, e por isso lhe deram
um nome perfeitamente como ao mar, calunga, ou lunga, cuja latitude não percebem
(ANDRADE, 1982, p.142).

Ressalto a relação imbricada do termo calunga, com o aspecto religioso sincrético

do Catolicismo e a religião de Xangô, transfigurada na imagem de Nossa Senhora do Rosário

no catolicismo, e que nos cultos de Xangô é considerada como Iemanjá, a representação do

Orixá que se vincula ao Mar, a rainha do mar. Talvez se trate de uma tradução cultural

evidenciada nos Maracatus Nação de Pernambuco, aspecto discutido anteriormente.

Outro aspecto interessante chama atenção à própria dança do Maracatu Nação,

enquanto cortejo relacionado à devoção a Nossa Senhora do Rosário e a São Benedito.

Domenici (2007, p.5) entende que as metáforas advindas das manifestações de Congado e

Moçambique podem se tornar pistas para localizações das mudanças de estados corporais que

estão relacionadas à corporificação de significados como

[...] “filho”, “devoto”, aquele a quem a Santa vem “acudir” e “guiar”, “libertar do
sofrimento”. A dança evoca o sentimento de pesar pela condição da escravidão, a
saudade da terra natal, de resistência e de transcendência à situação de
aprisionamento pela intermediação da Santa (existe uma correspondência
interessante entre Nossa Senhora do Rosário e a Princesa Isabel que libertou os
escravos). Aqui o movimento corporifica a filiação, a devoção; o pertencimento ao
grupo tem relação com o sentimento de irmandade.

Os Maracatus, que percorrem os espaços contemporâneos das ruas, praças e igrejas

de Recife e Olinda, transfiguram-se ao mesmo tempo na configuração do cortejo real com

trajes, que lembram a corte portuguesa dos tempos coloniais, sendo visível a influência da

roupagem de estatuária barroca também com as imagens de Nossa Senhora relacionada à
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figura da rainha do Maracatu e também à vestimenta das calungas (BENJAMIN, 1989, p. 81).

Andrade cita nos estudos de Pereira da Costa alguns elementos sígnicos conduzidos nos

Maracatus Nação, dentre eles uma boneca de vestes brancas com manto azul.

A organização do cortejo obedece ao modelo das procissões católicas, mas, ao que

parece, no passado grande maioria dos brincantes faziam parte de grupos religiosos de culto

gegê-nagô do Recife. Hoje, poucos são os brincantes que mantém vínculo com a religião de

Xangô, como informado nos depoimentos dos diretores e brincantes dos grupos de maracatus.

“Eu não sei quantificar, mas os que participam com seriedade são poucos. Mas, muito poucos,

até porque tem a questão da confiança e da sabedoria” (Sr. Ednaldo Carvalho, brincante

Porta-estandarte do Maracatu Leão Coroado).

Esse foi um aspecto que me chamou atenção, pois, inicialmente pensava que esta

seria uma exigência para participação como brincante nos grupos de Maracatus Nação. Mas,

de fato, isso não se estabelece em nenhum dos três grupos pesquisados. Na verdade, ocorre

uma mistura de religiões e celebrações dentro da própria comunidade e na manifestação em si.

É observado o grau de importância desses Maracatus na vida desses brincantes

quando mencionam que o maracatu “é tudo”, “é minha vida”, “é cultura” e ainda, sobre o

sentimento depois da folia de carnaval,

É tudo... é tudo aquilo que eu gosto, que eu acho que existe. Pra mim, é o maracatu
(Dona Marivalda Maria dos Santos, Brincante Rainha, diretora e costureira do
Maracatu Estrela Brilhante).

Olhe, hoje eu sou sincero, é minha vida, faz parte da minha vida, minha família ta
toda envolvida, uma parte de amigos, faz parte da minha vida hoje (Mestre Afonso
de Aguiar, Diretor e Babalorixá do Maracatu Leão Coroado).

Rapaz, eu costumo dizer que o maracatu é a minha vida, eu não consigo ficar fora,
entendesse? Por isso pra mim não me importa, eu posso ir e chegar lá, eu vou sair de
batuqueira e aí faltou a de Dama do Paço, então eu vou de Dama do Paço. Então o
que importa pra mim é estar no Maracatu, eu amo o Maracatu, o Maracatu pra mim
é minha vida (Juliana Carla, sobrinha de Mestre Afonso, brincante Rainha,
batuqueira e Dama do Paço do Maracatu Leão Coroado).

A gente se acorda, a gente se acorda e fica esperando, o que aconteceu... Como vai
ser a reação das pessoas, a gente ver logo assim de cara... É muito bom, muito bom!
(Sr. Valdir de Xangô, Babalorixá, Rei e Diretor do Maracatu Estrela Brilhante).

O corpo cansado é cansativo demais, mas eu supero, porque agente se prepara antes
do carnaval também, mas é cansativo (Sr. Paulo de França, brincante negro-vassalo
do Maracatu Estrela Brilhante).

A dança do maracatu se configura numa mistura também de outros sentimentos e

estados do corpo. Sentimentos de alívio, cansaço, dever cumprido, amor e vitória. Levando

em consideração o estudo etimológico da palavra Maracatu, descrito anteriormente por Mário
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de Andrade, esta dança para muitos desses “corpos maracatuzeiros” é, de fato, uma “guerra

bonita” em todos os sentidos e significados.

E ao mesmo tempo nos tranquiliza em saber que essa manifestação cultural de

tradição secular ainda sobrevive nas novas gerações do Brasil, se expandindo para o mundo

todo. Hoje, o maracatu é uma informação que está no mundo, com representações de grupos

na Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. Infelizmente, como dito pelos próprios brincantes

dos Maracatus, o mesmo é mais valorizado no exterior do que no próprio Estado de

Pernambuco:

[...] Homenagem é uma coisa rara, porque a gente tem mais valor lá fora, do que no
nosso estado, que é um celeiro de cultura, mas desvalorizado e desrespeitado. Os
produtores investem, mas só pensando em se servir da cultura, não servindo pra
cultura. Se a gente não tiver esta questão da resistência, de Mestre Afonso. Se
Mestre Afonso não fosse conseguir gente que fosse nos ajudar e nos auxiliar, como
eu, Fabiano, e Mestre Afonso, as pessoas iam chegar aqui e só teria os maracatus
descaracterizados. Amanhã se alguém perguntasse o que é um maracatu de tradição,
você não ia saber (Sr. Ednaldo Carvalho, brincante porta estandarte do Maracatu
Leão Coroado).

Sendo assim, o reconhecimento por parte dos produtores da cultura pernambucana e

sociedade em geral funciona como “alimento” de motivação e sobrevivência dessa

manifestação no carnaval pernambucano, ressaltando complexas relações de informações

culturais, sendo também de interesse de outros pesquisadores fora do país.

Concluindo, as danças populares brasileiras evidenciam um caráter complexo e

dinâmico da cultura no Brasil, por se apresentarem numa pluralidade de informações

processadas pelo córtex cerebral e conectadas ao sistema límbico, responsável pelas emoções,

que, por sua vez, estão entrelaçadas ao componente corpo que é memória e história. História

de uma cultura cheia de símbolos e significados incorporados e vivenciados ao longo de

gerações, contextualizados a partir de processos de apropriação e trocas contínuas com o

meio.

Entender a dança como semiose, isto é, como ação ininterrupta de uma cadeia
sígnica infinita de mediações, da natureza da continuidade. Onde imprecisão e
indeterminação constituem o próprio arcabouço da sua lógica. Uma lógica que
governa o processo de atualização de particulares que aqui focamos como uma
dança. Olhar a dança como um resultado sempre transitório entre as condições
neuronais do movimento e a sua correspondência muscular. Pois que quando a
dança lá está, ela está sendo dançada no e pelo corpo (KATZ, 2005, p-30 e 31).

O corpo maracatuzeiro é aqui considerado como sistema que cria signos e

metáforas, a partir dos registros de memória que se estabelecem como informação, se
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reorganizando em diversos níveis com o ambiente. Um corpo que dança e passa a materializar

toda e qualquer informação que permeia o fluxo de movimento e dialoga também com outros

sistemas em ação.

O corpo brincante de Maracatu pode ser considerado também como um sistema que

assume padrões estéticos de ritmo (repetição), ludicidade, através do jogo de assimilação e

troca de informações, que se compraz no tempo, no espaço e em eroticidade, uma vez que

mistura vários sentidos como de força, fé, perseverança e prazer ao mesmo tempo,

materializando-se no diálogo com o mundo a sua volta.

A teoria da mestiçagem cultural consubstanciou o estudo uma vez que compreende

a mistura de elementos, que se relacionam não por igual, mas todos com sua devida

importância. Não é a quantidade da presença de um elemento da mistura que define a sua

importância, e sim a especificidade de cada elemento e o que emerge de novo na interação de

todos eles. Dentro desta perspectiva, todos os elementos são importantes, sem restrição se em

menor ou maior quantidade.

Assim, a transcriação do imaginário simbólico da realeza colonial consubstancia-se

nas dinâmicas corporais desses brincantes em seus modos de ver, pensar, sentir e fazer o

mundo34.

34Domenici (2004, p. 112) define o que seria de fato uma “dança popular”: “uma extensa rede de movimentos e
metáforas produzidas pelo exercício coletivo de significação de uma brincadeira. Uma estratégia evolutiva que
nasce do lúdico: um dos jogos de sobrevivência, que constitui o sentido da vida”.



101

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Cultura Popular tem sido bastante discutida por pesquisadores no Brasil e na

América Latina, não por tratar de questões apenas relacionadas à “autenticidade nacional”,

mas também porque dialoga com áreas como as Ciências Políticas e Sociais, a Antropologia,

a História e a Sociologia. Poucos, no entanto, são os estudos que falam das danças populares

e, dentre estes, mais raros ainda são as abordagens com foco no corpo que dança. Este estudo

tentou explorar aspectos relacionados aos cortejos “populares tradicionais”, especificamente o

Maracatu Nação a partir do entendimento do corpo que dança.

Vale ressaltar como item significativo discutido no decorrer da pesquisa alguns

pressupostos da teoria da mestiçagem que embasam o estudo e contrariam idéias de pureza da

tradição e da autenticidade das raízes africanas, referenciadas inclusive por autores acima

citados, nas investigações sobre os Maracatus Nação de Pernambuco. Alguns desses

pressupostos apresentados defendem a idéia de mistura de informações culturais, onde ocorre

um jogo de tensão entre os elementos, sendo um elemento modificado pelo outro, surgindo

uma nova configuração. Nesse entendimento, não cabe a idéia de que a dança do Maracatu

Nação seja considerada apenas como dança de origem africana, mais sim uma prática cultural

proveniente da contribuição de várias culturas, inclusive das culturas africanas.

A análise do corpo que dança evidenciou a presença de códigos barrocos, na

definição de Boaventura de Sousa Santos, como a mistura de elementos aparentemente

opostos, no que se refere às relações entre sagrado e profano, erudito e popular, central e

periférico. A imagem de um corpo que, da cintura para cima assume a postura ereta de um

membro da corte, mas cujos quadris e pés estremecem o chão ao som do baque virado do

Maracatu, exemplo que sintetiza bem essas relações.

Nesta compreensão cabe a reflexão de como se estabelece a permanência da

tradição em evolução nos grupos de Maracatus Nação. O que ocorre nesse processo evolutivo

da cultura? Será uma recategorização dos códigos barrocos do Maracatu?

A exploração teórica investiu na idéia de que tais mudanças na dança estão em

continuidade com as modificações do espaço urbano onde elas ocorrem, bem como as

mudanças de outros aspectos dos modos de vida dos grupos brincantes. Ainda assim, pelo fato

de terem surgido no contexto colonial, guardam em sua configuração a memória da

comunicação do corpo com os espaços urbanos e com a história das cidades coloniais,

materializados em aspectos da dança tais como o movimento do corpo, a maneira particular

de ocupação do espaço, os figurinos e adereços, entre outros.
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O diálogo se manifesta muitas vezes de contraponto, quando a dança serve-lhes

como uma forma de resistência cultural às modificações do espaço urbano. Assim, os grupos

de Maracatu Nação corporificam a tensão que se estabelece com as linhas de desenvolvimento

das cidades de passado colonial, que lhes impõem mudanças muitas vezes indesejadas, tais

como a diluição ou destruição de relações simbólicas complexas e vitais para sua expressão.

Neste sentido, o foco da pesquisa levou em consideração a análise das relações de

subversão do pensamento dualista expressas no Maracatu Nação, em seus aspectos lúdicos e

religiosos que, no contexto de rua, dialogam com o espaço e o passado histórico no qual essa

dança se desenvolveu, criando formas ambivalentes, que contrariam o dualismo ocidental.

Algumas considerações pertinentes ao corpo que dança o Maracatu Nação foram

aqui apresentadas considerando três aspectos: corpo como baixo; corpo como matéria; e corpo

como profano, levando em conta metáforas do imaginário simbólico da representação da

cultura da América Latina, configurada nessa manifestação específica, a partir da análise dos

seus códigos barrocos.

As minhas inquietações em torno do corpo que dança o Maracatu Nação apontam

aspectos voltados para o pensamento mestiço, barroco e para as metáforas corporificadas. A

cultura do corpo que dança nesses Maracatus permite uma relação tátil de contato entre o

ambiente externo e interno, entre o real e o imaginário, centro e periferia, o dentro e o fora,

sagrado e profano, que, a partir da mistura desses corpos com o espaço, das ruas, praças e

igrejas por onde esses cortejos transitam, borram os dualismos sem distinção de formas,

espaços e tempos, manifestando-se no corpo maracatuzeiro como aspectos indissociáveis e

como “realimentação” e materialização de metáforas corporificadas.

O estudo apresentou novos caminhos de investigação, no sentido de compreender

outro caminho referente às metáforas corporificadas no Maracatu e nas formas de

recategorização e atualização de seus signos e significados. As relações discutidas neste

estudo apontam novas justificativas para a busca emergente de alternativas para melhorias

desses grupos que não têm condições de se sustentarem, como muitos deles, que já foram

extintos ao longo desses dois últimos séculos.

A extinção de muitos desses grupos de Maracatus Nação foi uma situação vivida

pela maioria das agremiações carnavalescas, na década de 1960, e vivida também nos dias

atuais, onde pude verificar a dificuldade que esses grupos enfrentam para se manterem vivos

no coletivo da cultura pernambucana. Isso devido às poucas ações de políticas culturais de

fomento que venham a beneficiar essas comunidades populares.
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Sua importância enquanto ambiente criativo de ressignificação da história colonial,

oferecendo metáforas de superação do colonialismo, reitera o seu valor cultural por uma

perspectiva diferente, ambiente de criação de novas alternativas de vida, frente às relações

pós-coloniais.

Não tive a intenção neste estudo de aprofundar a descrição e análises em todos os

personagens que fazem parte do cortejo do Maracatu Nação, com os aspectos indicados na

pesquisa. Este seria um estudo muito mais detalhado que necessitaria de um tempo maior de

dedicação. Vale salientar a importância também de aprofundamento no que se refere aos

cultos de Xangô na preparação de saída desses cortejos nos períodos que antecedem o

carnaval. Como o corpo, que participa desses rituais dançando no terreiro, reage e sente os

princípios de Xangô no Maracatu, sendo o mesmo corpo que dança na rua nos dias festivos do

carnaval.  Essas são questões obscuras a serem investigadas, uma vez que entendo as relações

de cunho religioso como o Xangô no Recife enquanto um item de relevância para inúmeras

pesquisas em diversas áreas do conhecimento.

Foram priorizadas no estudo as análises configurativas dos principais elementos da

Corte Real do Maracatu Nação, nas figuras de Rei, Rainha, Negro-vassalo e Dama do Paço,

além de alguns elementos sígnicos como Calunga, Pálio, coroa, cetro e espada. Considerando

que a corte completa se constitui em mais de 20 personagens em cada grupo, fica o

compromisso com a dança do Maracatu de desenvolver novas pesquisas que busquem

compreender, por exemplo, suas dinâmicas corporais, os processos acionados no corpo e as

possíveis inovações, como evidências de um percurso de aprendizagem desses brincantes em

seus saberes e fazeres, além de aprofundar questões relativas às abstenções dos princípios da

vida nos cultos religiosos de Xangô como purificação do corpo.

A Noite dos Tambores Silenciosos também merece atenção especial, pois se trata

de um culto que recria a presença dos ancestrais, e tem se mostrado a cada ano como um ritual

de consagração aos grupos de Maracatus Nação em prol de sua permanência e sobrevivência

secular.

Outros enfoques sobre os Maracatus Nação podem ser sugeridos a partir deste

estudo, tais como a utilização dessa cultura nas escolas, academias de dança e universidades,

como exemplo de educação diferente dos modelos tradicionais de ensino, uma vez que nesses

grupos de Maracatus Nação evidencia-se o espírito de coletividade, emancipação, inclusão,

nação-família, integração, inovação e arte.

Ressalto o caráter emancipatório dessa manifestação, que permanece viva no

imaginário simbólico do povo pernambucano, apesar das dificuldades enfrentadas por esses
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grupos de Maracatus, que buscam reinventar e reencantar o povo a cada ano no carnaval, com

força, ludicidade, prazer, sensualidade, fé e alegria, numa dimensão reflexiva em si, que

possibilita a subversão de valores impostos pela globalização, reacendendo e reconstruindo,

cada vez mais, novas forças.
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APÊNDICE A – DISCUSSÃO SOBRE IDENTIDADE NO CONTEXTO ATUAL

O domínio da cultura do homem branco sobre a cultura do negro e do índio como

formas de discriminação e opressão das sociedades coloniais acirrou a discussão sobre

formação identitária no Brasil, o que tem provocado diversas análises discursivas da elite

intelectual.

Dentre elas, ganhou fama a discussão de mestiçagem como mecanismo de

aniquilação de identidade negra e afrobrasileira, trazendo a questão de reafirmação da

identidade negra como cultura brasileira e do racismo na mestiçagem como forma de

branqueamento. De maneira diferente desse foco, outros autores abordam a questão

“identidade” como um aspecto fluido, flexível e líquido nas sociedades contemporâneas.

Kabenguele Munanga (1999), um dos autores que defendem o purismo da

identidade “negra”, afirma que o processo de formação da identidade nacional no Brasil se

firmou a partir de estratégias eugenistas do embranquecimento da sociedade, que dividiu

negros e mestiços, trazendo uma ideologia que, segundo o autor, tentou desconstruir a

mobilização dos movimentos negros na luta pela reafirmação da identidade negra no Brasil.

Munanga considera que a discussão em torno de uma identidade “mestiça”, seja ela

biológica ou cultural, se dá como uma estratégia ideológica de recuperação de unidade

nacional na cultura, única, se distanciando do pensamento do movimento negro em defesa da

construção de uma sociedade pluralista e de identidades múltiplas. Acrescenta, ainda, que a

diferença da sociedade brasileira para o restante das culturas na América Latina se deu pela

formação ternária entre índios, negros e brancos, com ênfase no componente negro, como

maior contribuição cultural da identidade no Brasil.

Contrariando essa linha de pensamento, Stuart Hall (2006) apresenta a globalização

como um efeito de contestação e deslocamento das identidades fechadas e centradas, para o

entendimento de construção de identidades plurais, com várias possibilidades de posições

políticas, culturais e identificações. Nessa mesma linha de pensamento, Zygmunt Bauman

(2007) entende a questão da identidade como um aspecto “líquido” da sociedade moderna, ou

seja, deslocado, em trânsito contínuo, mas que apesar do entrecruzamento dos povos existem

pistas no corpo em movimento dos contextos que levaram a este entrecruzamento. São estas

pistas que nos trazem indícios de características dos diferentes povos, seja ele europeu,

africano, indígena...

As duas linhas de raciocínio acima apresentadas, contrárias em seus princípios

ideológicos, fazem refletir e compreender a importância das identificações na cultura, onde o
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indivíduo possa fazer sua opção e sentir-se parte da sociedade em que vive, a partir de seu

contexto histórico, de suas relações sociais, de suas manifestações culturais.

No caso deste estudo em particular, entendo essa questão da identidade no contexto

globalizado, no qual essas comunidades de Maracatus se inserem como uma preocupação, um

drama, uma vez que foram apresentadas na pesquisa evidências de uma ausência de aceitação

na comunidade da condição de ser negro e de sua participação nos cultos de Xangô,

identificado no depoimento de Mestre Afonso.

Penso que essa questão da “identidade” nas comunidades de Maracatus Nação

precisa ser mais bem discutida e aprofundada, no sentido de se compreender e respeitar a

dinâmica de entendimento desses brincantes, para que venham a se reconhecer como parte

integrante da história desses maracatus, da história das cidades e do país onde vivem.

Nesse sentido, a idéia de “identificação”, conforme propõe Bauman, se confere

também como uma idéia de que é necessário buscar um jeito de olhar pós-colonialista,

praticando algo que é a tradução entre nós e considerar o princípio da mestiçagem discutido

pelos autores já citados como suporte para essa lógica de entendimento, reconhecendo

também as diferenças, uma vez que mestiçagem não pressupõe jamais homogeneização,

muito pelo contrário. É aprender a se identificar, se reconhecendo também no corpo do outro,

compreendendo inclusive o homem como integrante desse processo cultural de diversidade,

dinâmico e contínuo.
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APENDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM OS

BRINCANTES DOS MARACATUS NAÇÃO DE PERNAMBUCO

Maracatu Nação:
Local da Entrevista:
Data: Início: Termino:
N° da entrevista:

1 IDENTIFICAÇÃO

1.1 Nome:
1.2 Idade:
1.3 Endereço Residencial:
1.4 Telefone:
1.5 Naturalidade: Nascimento:
1.6 Filiação: Pai:
1.7 Mãe:

1.8 Profissão:
1.9 Tempo de atuação no Maracatu:

2 QUESTÕES NORTEADORAS DA ENTREVISTA

1 - Quem escolhe os personagens da corte real do Maracatu Nação? Quais os critérios para a
escolha?
2 - Sobre o percurso dos cortejos de Maracatus pelas ruas da cidade, para você quais os
pontos significativos que os Maracatus fazem questão de passar?
3 - Qual a importância do Maracatu na sua vida? A sua participação no Maracatu modificou
alguma coisa?
4 - Existe algum tipo de preparação para saída desses Maracatus nas ruas durante o carnaval?
5 - O que você sente no corpo quando desfila no Maracatu com as vestimentas de uma Corte
Real no carnaval?
6 - O que você considera sagrado e profano no Maracatu?
7 - O que você pensa quando dança e ou toca no Maracatu durante os desfiles? Como você se
sente quando dança?
8 - Você se lembra se alguém da sua família dançava no Maracatu?
9 - Como você aprendeu a dançar no Maracatu?
10 - Você mantém vínculo com a religião de Xangô?
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