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Resumo 

A questão proposta é mostrar que o maracatu nação se trata de uma recriação da 

antiga festa de coroação dos Reis do Congo organizada, no Brasil, pela Irmandade de 

Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. A separação espaço temporal em relação à 

igreja revela a apropriação de outros lugares da cidade, bem como a saída do tempo do 

sagrado para o tempo da festa profana: o carnaval. A pretensão é explicar isso através da 

dialética entre a força dos resíduos (que eleva as particularidades à diferença) e o poder da 

opressão (que tende à homogeneização). 

Uma realidade própria do Recife é construída neste processo, ao contrário do que 

ocorre em outras cidades brasileiras, onde a festa mantém-se vinculada ao calendário da 

paróquia a que pertence (a exemplo das congadas em Goiás e Minas Gerais), aqui sequer 

se passa pela igreja que lhe acolhia. Em Recife, há indícios dela ter fechado as portas em 

razão de oposição política e religiosa às resistências das práticas dos negros. Os maracatus 

surgem como expressão de culturas de nações africanas, mais que reminiscências católicas 

e portuguesas, seriam uma subversão delas. Assim, o trabalho explica como os maracatus 

ficam recolhidos nas periferias da cidade até serem capturados como parte do espetáculo 

carnavalesco, quando entram no processo de reprodução. 

OS MARACATUS NAÇÃO EM RECIFE 

O Recife se fez presente no circuito da moderna expansão capitalista desde as 

primeiras fases da colonização européia. O espaço urbano recifense, outrora centro de uma 

economia agrícola, exportadora e escravista, junto com Salvador e São Vicente constituía 

um dos três maiores entrepostos coloniais da América portuguesa. O Brasil Colonial e o 

Recife, em particular, tiveram a mão-de-obra escrava vinda da África como uma das peças 

principais para o processo de ocupação e posse das terras e de dinamização do comércio, 

uma vez que os africanos escravizados estavam entre as mais valiosas mercadorias 

daquela época. Em outras palavras, os escravos africanos foram úteis na formação do 

Império Português. Eles serviram de diversas formas: moeda e mercadoria no comércio 

ultramarino; população para povoar as terras que Portugal queria manter sob seu domínio; 

força de trabalho para produzir especiarias como o açúcar; base cultural; etc. 
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A Igreja Católica foi uma das primeiras instituições internacionais, já que ultrapassou 

fronteiras nacionais em prol de uma diplomacia mediada através da religião, expandindo o 

território cristão pela Europa, bem como nas terras além mar do império Português. No 

tempo do Brasil colonial, e desde a Contra-Reforma da Igreja (1545), com o Concílio de 

Trento, havia a autorização para a constituição de Irmandades de Leigos. A Corte devia 

aprovar e contribuir com novas paróquias para que atuassem e construíssem sedes nos 

centros povoados do território. O trabalho de Quintão, 2002, destaca as conhecidas como 

espaços para os homens pretos, tanto escravos como homens livres de descendência da 

África negra. A socialização dos escravos se realizaria após serem batizados e continuada 

com seus casamentos, sepultamentos, etc. Assim, igrejas como a de Nossa Senhora do 

Rosário e a de São Benedito organizavam algumas festas, que após a chegada da Coroa 

Portuguesa, em 1808, começaram a sofrer maiores transformações. Ou seja, as restrições 

passaram a ser mais rígidas contra práticas que manifestassem elementos considerados 

ofensivos. Proibições argumentadas com a recorrente idéia de choque cultural que 

caracterizava peculiaridades de africanos e descendentes como incivilizadas. 

Deste modo, os espaços que haviam sido produzidos e mantidos coletivamente em 

função da necessidade de controle e sociabilidade, entram em processo inverso: o de fechar-

se contra aqueles que deles se apropriavam para conservar suas diferenças. O Quadro da 

Presença de Irmandades dos Homens Pretos em Pernambuco. (QUINTÃO, 2002: 75-6) 

 

IRMANDADE RJ PE 

N. Sra. do Rosário 6 9 

N. Senhora do Rosário e São Benedito 2 1 

N. Sra. do Amparo dos Pardos Livres - 1 

N. Sra. de Guadalupe - 1 

N. Sra. da Boa Morte e Assunção dos Pardos 1 - 

Nossa Senhora da Conceição dos Pardos 1 - 

Nossa Senhora da Assunção dos Pardos 1 - 

Nossa Senhora do Livramento dos Homens Pardos - 3 

Santa Efigênia e Santo Elesbão 1 - 

Nossa Senhora da Lampadoza 1 - 

Nossa Senhora das Mercês Redenção dos Cativos 1 - 

N. Sra. do Remédio dos Pretos Minas 1 - 

                                                                                                                                                         
1 Doutoranda no Departamento de Geografia da USP.  
e-mail: psantana@usp.br 
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Nossa Senhora do Terço - 1 

Menino Jesus 1 - 

São Domingos 1 1 

TOTAL 17 17 

 RJ PE 

Irmandades eretas sob a invocação do Rosário 8 9 

Irmandades eretas sob a invocação de São Benedito 2 1 

 

As relações sociais de produção entre senhores e escravos não se reduziam a um 

único sentido: dominadores e dominados, exploradores e explorados. Alguns estudos 

recentes (Souza, 2002; Quintão, 2002; MacCord, 2001) mostram como africanos e seus 

descendentes, no seio da sociedade escravista brasileira, puderam se impor como sujeitos 

com suas próprias historicidades. Isso porque a vida religiosa com origens africanas 

aparece protegida sob caráter ambíguo quando deslocada de seu território. A instituição que 

a acolhia, em especial, a Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, representava a Igreja 

Católica como aliada ao processo de organização e controle da sociedade colonial. 

Quer dizer, de aquelas irmandades funcionavam como “instrumento de domesticação 

do espírito africano”, mas também como “meio de afirmação cultural, de construção de 

identidades e alteridades”2. As festas davam sentido ao lugar onde todos se reuniam. As 

procissões se realizavam entre ruas e pátios. As irmandades de pretos exerciam uma 

centralidade que ultrapassava as práticas católicas, posto que a sociabilidade, motivada na 

busca de identidades, construía uma africanidade no Brasil. A igreja onde tais irmandades 

eram acolhidas foi centro do local possível das influências africanas emergirem, 

representavam, portanto, os primeiros terreiros de candomblé. 

“No quadro do sistema colonial escravista, no qual os africanos eram lançados a 

partir do apresamento em suas aldeias e do comércio atlântico, ao chegar no Novo Mundo 

as irmandades foram logo percebidas como uma das únicas formas de construção de 

laços de solidariedade e afirmação cultural, permitidas e mesmo estimuladas pelos 

senhores e pela administração colonial. A sua enorme disseminação entre a população 

negra da América portuguesa, onde se pode estimar que na virada do século XVIII para o 

XIX cerca de 80% dela pertenciam a pelo menos uma irmandade, deveu-se 

                                                 
2 REIS, João José. Apud. SOUZA, Marina de Mello e.  Reis negros no Brasil escravista: história da festa 
de coroação de Rei Congo.  Belo Horizonte: ed. UFMG, 2002. p. 187.  
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fundamentalmente ao fato de que cumpria funções que eram tanto de interesse da classe 
senhorial como dos escravos, forros e negros livres.”3 [grifo meu]. 

Ademais, haveria uma vontade dos primeiros de distinguir “nós os brancos, eles os 

negros”, para tanto, acreditavam que permitindo as heranças africanas sem afloradas 

estariam garantindo uma estratificação social. A Revista Estudos Avançados, em entrevista 

a Waldir Freitas Oliveira, pergunta sobre a relação entre o problema religioso e os negros. 

Ele explica que, na Bahia, “houve uma época em que as casas de candomblé 

representavam os únicos núcleos de resistência negra contra o predomínio da cultura 

branca. As mães-de-santo eram obedecidas, exerciam uma posição de liderança inegável 

sobre a população negra. O candomblé deixou de ser, contudo, ao meu ver, essa coisa vital 

para o negro baiano. Mas no passado foi essencial. Naturalmente, por sua importância, era 

um culto perseguido. As mães-de-santo perderam, no entanto, muito de seu antigo prestígio 

e seus lugares foram, aos poucos, ocupados por aqueles que hoje levantam a bandeira da 

negritude, da reparação, da identidade negra, sem se afastar, por completo, do candomblé, 

mesmo no Carnaval”. (Oliveira, 2004: 134). 

A presença de práticas culturais africanas sob as forças do sistema escravista indica 

posicionamento político que por si só exigiu um processo de negociação. Não obstante sua 

aparente ausência, em se tratando de política da tolerância e da intolerância, da 

dissimulação e do ocultamento, os pactos sociais se faziam já na África. Esta tese é 

defendida por Souza, em seu livro Reis negros no Brasil escravista: história da festa de 

coroação de Rei Congo. Ali a negociação entre portugueses e bantos foi entendida como 

fundamento do pacto social entre aqueles poderes. A historiadora argumenta que o 

escravismo, formador da sociedade brasileira, se desenvolve através da instituição dos reis 

do Congo, trazida para exercer papel de liderança entre os “negros”. Essa seria uma 

identidade construída após a abstração da diversidade étnica e territorial que, no Brasil, 

absorve a condições de “homens de cor” e de “dominados” para dizer que todos são 

igualmente “africanos”. Trata-se de uma invenção de um continente africano que exclui o 

mundo árabe existente no Norte da África para se referir a “África Negra”, como também 

apaga a história que antecedeu e sucedeu à chegada dos europeus. 

A “coroação de reis do Congo”, para Souza, significava uma ruptura da condição 

social e política de negros, uma vez que um subalterno poderia virar rei e adquirir poderes 

dentro da sociedade escravista brasileira. Por outro lado, as figuras principais, o Rei e a 

Rainha, precisavam ter posses, deveriam ter recursos próprios, há indícios de que 

descendiam de acordos mantidos por “embaixadas” de linhagens com patente real africana. 

As heranças da cultura africana chegaram no Brasil na condição escravizada e resistiram 

                                                 
3 SOUZA, Marina de Mello e.  Reis negros no Brasil escravista: história da festa de coroação de Rei 
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enquanto riquezas para si e para outrem, com o duplo sentido da troca colonialista. Uma 

troca irreversível marcada com a voz e a presença dos negros que se afirmam brasileiros no 

momento de formação da República, após a Independência, quando a carta da abolição da 

escravatura havia sido assinada. Há uma loa que cantam a frase “levanta a bandeira 

brasileira”. 

Emanoel Araújo4, escreve sobre “Negras Memórias” para reconhecer a contribuição 

do negro na formação social brasileira. Ele cita Dona Santa, a rainha do Maracatu Elefante 

do Recife, com data de fundação em 1800: ela estaria entre as mulheres cuja memória teria 

permitido que a sabedoria e os deuses africanos sobrevivessem no Brasil. De fato, ela era 

madrinha (na seita) de Luís de França, falecido presidente do Maracatu Leão Coroado, que 

afirma não alcançar esse negócio de Reis do Congo: 

Luis de França: Não tenho muito fundamento dessa história não. Né? Porque, rei de Congo 

só pode ser de Congo. Rei de Congo só pode ser um rei dessa Nação, do Congo... Porque 

a ... a... a... África é muito dividida. A África tem: Nagô, tem muçurmano, cada uma pessoa 

dessa trabalha de uma forma. 

Entrevitadora (Carmem Lelis): Diferente? 

Luis de França: É. Tem uma Nação do... do queto que eram a Nação daquelas pretas do 

Pátio do Terço, Sinhá Lá Lá. Que Morreu. 

Entrevitadora (Carmem Lelis): Certo. Badia também? 

Luis de França: Badia já foi criada por Sinhá Lá Lá. Eu conheci Badia menina. 

Qual seria o sentido das transformações do maracatu de Luis de França? Nesse 

depoimento ele parece negar as relações do maracatu com a antiga festa colonial que os 

estudiosos o vinculam. Ele não reconhece o Congo como identidade, porque a “África é 

muito dividida”. Em outras declarações5, ele diz que maracatu é coisa da seita africana, mas 

que é coisa nascida em Pernambuco. Para ele a religiosidade nagô chega ao Brasil através 

dos negros da África, suas referências culturais teriam sido deixadas de geração à geração. 

Hoje identificados através da língua iorubá, correspondente à Nigéria e ao Benin, 

encontravam, no Brasil, como outras etnias, por exemplo, os bantos, vindos de outra região 

da África, entre o Congo e a Angola. 

                                                                                                                                                         
Congo.  Belo Horizonte: ed. UFMG, 2002. p. 189. 
4 Emanoel Araújo.  Negras Memórias: o imaginário luso-afro-brasileiro e a herança da escravião.  
Estudos Avançados. São Paulo: USP, 2004.  p. 249. 
5 Transcrição de fita: Entrevista com Luís de França realizada por Janaina Lima., para disciplina do 
curso de antropologia na UFPE, em 19_ _. 
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Para Souza (2002), antes mesmo da colonização do Brasil, os portugueses já 

haviam estabelecido um pacto social com o Reino Congolês com fins diplomáticos para que 

suas relações comerciais pudessem se realizar. É deste acordo que a Irmandade de Nossa 

Senhora do Rosário, em Lisboa, tem fundamento, na medida em que assume a função de 

mediar relações entre portugueses e africanos (em especial, para o comércio de escravos), 

que para Portugal eram levados, assim como para o Brasil. Ora, Luis de França também 

afirma que era juiz em quatro irmandades no Recife, dentre elas: a do Rosário, a de São 

Benedito e a dos Martírios. Isso seria resquício da antiga relação com a Irmandade de 

Nossa Senhora do Rosário do Homens Pretos? Então por que aqueles que assumiam os 

maracatus − uma das manifestações que faz o carnaval recifense nascer − os chamavam de 

“nação nagô”? 

Qual conteúdo histórico fez desvincular o maracatus das antigas festas da Irmandade 

do Rosário? Há uma descontinuidade quanto as relações entre africanos e seus 

descendentes e a Igreja Católica, envolvendo ainda bispos, governantes, senhores 

proprietários e a metrópole portuguesa. De acordo com Marina de Mello e Souza, que 

pesquisou as fontes primárias, os documentos da Igreja de Nossa Senhora do Rosário em 

Recife teriam registro de uma primeira festa, em 1674, enquanto a de Olinda teriam dada 

ainda mais antiga, 1666. Esta historiadora também diz que, em 1780, a coroa portuguesa 

teria consultado o governador de Pernambuco, o conde de Povolide, a fim de distinguir entre 

as práticas da comunidade africana que deveriam ser perseguidas e as que poderiam ser 

toleradas. Ao passar do tempo, as restrições foram aumentando, ao mesmo tempo em que 

os negros estavam mais participativos nas mesas decisórias das irmandades, fato que 

passa a ser visto como problema entre as autoridades, que proíbem, em 1804, as eleições 

de reis nas corporações de ofícios de Recife. (Souza, 2002: 232-244). O clima tenso às 

rebeliões se eleva, mas há registro de reis até meados do século XIX. (Souza, 2002: 268). A 

autora afirma ainda que desde a chegada da família real, em 1808, as preocupações 

políticas acabaram proibindo as danças, tambores, peditório, ajuntamentos de negros, a fim 

de manter a ordem, ou ao menos evitar desordens. (Souza, 2002: 316). 

O momento em que o maracatu surge parece estar associado à história da 

Instituição dos Reis Negros na Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens 

Pretos do Recife. A antropóloga americana escreve: “Quando a Abolição da Escravatura em 

1888 permitiu que surgissem agremiações carnavalescas formadas de operários urbanos 

nesses antigos bairros comerciais é fácil imaginar que elas viessem a inspirar-se em 

tradições como essa que Pereira da Costa notou, tradições antigamente ligadas à Festa de 

Reis.” (REAL, 1990: 10). Entretanto, interessa ressaltar o sentido político desta resistência 

diante da negação da igreja coroar os reis negros. A prática que antes era permitida foi 

continuada como manifestação profana no carnaval. A expressão era defendida como 
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brincadeira de carnaval, ainda assim cada agremiação tinha que apresentar registro e 

pagamento de licença para saírem nas ruas, ou seja, o uso do espaço público estava 

limitado. 

As mudanças históricas, ao longo do século XIX, reduzem os reis, rainhas e juizes, 

associados às Irmandades de Pretos, a uma representação simbólica. Os Estatutos do 

Adjunto6 revelavam uma função das festas: um instrumento capaz de conter revoltas, mas 

diante do fortalecimento das associações internas às Irmandades isso estava se tornando 

insustentável. Na realidade, neste momento, os maracatus passam para o carnaval 

enquanto expressão da antiga festa colonial, mas também foi significativa manifestação de 

resistência dos negros, uma vez que se apropriam de uma representação para firmar 

presença na cidade e na república que se constituía. A apropriação se deu à medida em que 

as heranças africanas começam a prevalecer contra a política de aculturação do negro que 

a Igreja Católica, junto com o Estado Português, realizavam o que havia concebido como 

festa de Celebração dos Reis Negros. Ali a tese se tratava do controle a fim de evitar 

revoltas, rebeliões na sociedade escravista ou satisfazer algumas vontades dos escravos 

para que eles trabalhassem mais produtivamente. 

O processo de abolição da escravatura põe em cheque o sentido deste pacto social. 

A hipótese de que o maracatu fica sendo a versão folclorizada das antigas festas de 

coroação de reis negros talvez tenha alienado sua força de resistência. A idéia de folclore, 

conforme o filósofo Henri Lefebvre, corresponde aos antigos modos de vida que se mantém 

presentes nos tempos modernos, quando as pressões aliadas a força do progresso técnico 

tendem a reduzir formas de expressão pretéritas. As datas festivas ao longo do ano, dias 

para as missas, dia de festa à santa padroeira, para o culto aos mortos, significavam, como 

bem analisa Souza (2002), dias em que escravos eram liberados do trabalho e homens 

comuns ganhavam status de rei. Isso era entendido como quebra da rotina, uma ruptura 

temporária do tempo de trabalho, ou mesmo, marco de uma quebra de condição social. 

No tempo da escravidão no Brasil, a Igreja Católica mantinha a sociedade envolvida 

nas práticas litúrgicas durante todo o ano. Cumpria-se um ciclo anual de comemorações 

bíblicas, a liturgia católica referia-se, portanto, ao culto cristão em seqüência à saga de 

cristo: tempo do Advento (quatro semanas antes do natal para preparação espiritual para a 

festa); Natal, Epifania (dia de reis); tempo comum; Quaresma (os 40 dias destinados à 

penitência, que vão da Quarta-feira de cinzas ao Domingo de Páscoa); Semana Santa; 

Páscoa; tempo pascal; Pentecostes e tempo comum até encerrar-se o ciclo no primeiro 

domingo do Advento. Além destas datas, as irmandades organizavam missas, batismos, 

casamentos, enterros e também a coroação de reis e rainhas. 
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As procissões, assim como a manifestação originária da coroação dos Reis do 

Congo, da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, realizavam-se 

dentro e no entorno de sua igreja, passando entre ruas, pátios e outras construções da 

cidade. Em cada lugar, a festa foi, ao longo do tempo, tomando formas próprias, por isso 

seria possível dizer que o Maracatu Nação é uma criação nascida em Pernambuco. Em 

Minas Gerais, a Congada é a expressão folclórica local com passado comum a história da 

coroação dos reis negros. Outros folguedos no Brasil possuem as mesmas influências 

iniciais. É o caso das Congadas paulistas, que se reúnem durante a Festa de São Benedito, 

em Aparecida do Norte e também em Cotia. Em 1998, por exemplo, as romarias à Aparecida 

(cidade-santuário, em SP) recebeu o Congo de Santa Ifigênia de Brás Cubas, de Mogi das 

Cruzes – SP7. No entanto, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, 

situada no Largo do Paissandu do centro de São Paulo, desde 1904, deixou pouca 

visibilidade a suas festas de coroação, não obstante ali tenha sido lugar de culto e de 

encontro dos negros paulistanos. Na realidade, é comum ouvir que em São Paulo não se 

encontra as riquezas destas tradições, quando recentes pesquisas estão descobrindo a 

riqueza de manifestações preservadas pelo isolamento de quilombos desta região, ou dos 

laços familiares e comunitários ainda na prática da vida cotidiana periférica. 

Talvez a composição étnica, formadora de africanidades no Brasil, possa explicar a 

heterogeneidade de manifestações folclóricas supostamente derivadas de uma mesma 

prática. Afinal, os africanos foram desagrupados ao chegar na América Portuguesa, bantos, 

jejes, os nagôs são ancestrais com culturas e relações políticas e comerciais próprias. De 

fato, algumas diferenças entre as formas de expressão encontradas no Recife e as demais, 

poderiam ser investigadas através da etnografia. Ela mostraria as características africanas 

arraigadas de Norte a Sul do país, mas isso seria insuficiente neste trabalho. Para seguir a 

proposta de analise desta pesquisa, convém observar como os olhares voltavam-se para o 

Nordeste como celeiro da riqueza cultural. Aquela região teria a fonte inspiradora da 

africanidade brasileira, quer dizer, a matéria prima para a produção da brasilidade musical e 

artística. 

Ainda é prematuro afirmar que esta questão seja central, porém obscurecida, quando 

se quer distinguir o Nordeste do Sudeste através do critério sócio-cultural, usado para 

justificar o desenvolvimento desigual que se estabeleceu neste país. Entretanto, este 

problema aparece a medida em que se examina algumas transformações associadas a 

movimentos culturais: o tropicalismo e o mangue beat. A presença de seus artistas na mídia 

                                                                                                                                                         
6 QUINTÃO, Antônia Aparecida.  Lá vem o meu parente: as irmandades de pretos e pardos no Rio de 
Janeiro e em Pernambuco (século XVIII). São Paulo: Annablume: Fapesp: 2002. p. 45. 
7 Dados do encarte do CD da Coleção Itaú Cultural “Documentos Sonoros Brasileiros”. O volume 2, 
com título “Batuques do Sudeste”, é parte do acervo resultante de pesquisa feita pela Associação 
Cultural Cahoera!, São Paulo. 
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e em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo denota a função dos centros de difusão. A 

necessidade destes artistas nordestinos manterem o elo com os centros se justifica através 

da lógica do mercado fonográfico, que tem como propósito a propagação de suas produções 

para além das fronteiras regionais, a nacionalização e a mundialização. 

DA FESTA COLONIAL AO CARNAVAL ESPETACULAR 

Os artistas acima citados servem de mediação para um outro movimento: quando o 

público externo passa a buscar as raízes do particular entre a produção universal que 

aqueles artistas conseguiram fazer. Foi com o intuito de compreender este processo, que 

importou reconstituir a historiografia daquilo que é visto enquanto folclore, mas que tende a 

deixar de sê-lo. Primeiro há que se reconhecer o maracatu enquanto obra, resultante 

histórica, segundo definição dada por Lefebvre, uma criação única com valor de uso e que 

se opõe ao que seja produto. De fato, o espaço-tempo do carnaval de Recife e Olinda 

permitiu o Maracatu sair na rua, mesmo sob forças opressoras, onde e quando ainda 

persistem. 

No entanto, esta presença folclórica foi difundida como característica do Nordeste, 

como se região subdesenvolvida implicasse em permanência de resíduos da vida cotidiana. 

Octavio Ianni explicou como a realidade paulista fez cultuar a idéia de que em São Paulo 

não haveria negros. Este discurso teria sido defendido em prol da imagem de sociedade 

industrializada, urbanizada e com imigrantes europeus, que justificaria seu progresso frente 

ao desenvolvimento do resto do país. Mas isso induz pensar no cosmopolitismo como 

aspecto contraditório à urbanização, porque é concentrador de referências culturais das 

terras natais arraigadas desde o tempo em que os imigrantes a deixaram. 

Esta observação serve para mostrar como o momento atual em que aqui se tenta 

explicar parece não surgir do mesmo movimento. Há indícios de que a migração de 

indivíduos do Congado Mineiro tenha levado suas características tanto para Pernambuco 

como para São Paulo. Mobilidade mais antiga ligada à fuga ou a venda de escravos e 

deslocamentos em busca de trabalho e sobrevivência após a abolição, por exemplo. Por 

isso os historiadores explicam que o “Maracatu de Baque Virado” é uma forma regionalizada 

derivada da instituição dos reis negros, vinculada à Irmandade da Igreja do Rosário dos 

Homens Pretos, que organizava as festas de coroação. 

É neste sentido que o maracatu chega em São Paulo como algo externo, de forma 

fragmentada através dos produtos culturais e da imigração dos artistas. Mas seria possível 

interpretar que a imigração nordestina (a forçada em busca de trabalho) teria movido tal 

ingresso? O maracatu não é observado aí, mas talvez seja o caso do forró. O maracatu 

chega em São Paulo como algo externo a partir dos anos 1990 em razão de sua 

espetacularização, que surgir em resposta à crescente demanda pela fonte inspiradora 
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daqueles artistas que incorporarem um simbolismo de modernidade. Este movimento inverte 

ao da produção daqueles artistas, porque se liga a fuga para o antigo, o autêntico, o 

passado, a natureza, da parte de quem está aprisionado no cotidiano do mundo da 

mercadoria. 

Esta contradição tem uma força ainda em estudo, mas que sugere perguntar se a 

hierarquia urbana entre São Paulo e Recife estaria se invertendo? Então qual seria o ponto 

de inflexão capaz de colocar São Paulo inserida na área de influência cultural do Recife? O 

conceito de centralidade permite aceitar o Recife seja centro da prática das nações de 

maracatu. Ele serve também para planejar a produção do Recife como centro multicultural, 

porque outras manifestações folclóricas, provenientes do carnaval desta cidade, vêm 

ganhando projeção via comercialização. Há muito tempo o maracatu foi deslocado para o 

carnaval, festa profana para cristãos, mas para a seita nagô o maracatu é festa com caráter 

sagrado e profano. No entanto, o maracatu, tal como faziam os antigos, já não se pode mais 

ter. Mesmo o maracatu nação que preserva seus preceitos religiosos está se transformando 

à medida em que vai se abrindo para o mundo da mercadoria. 

A espetacularização do maracatu, resistente a olhares preconceituosos, induz a 

negociação de uma valorização do maracatu: o que chamavam “coisa de negro” depara-se 

com o discurso do “patriotismo da cidade”, no dizer de Otília Arantes, da “inserção social”, 

da “unidade na diferença”, do “multiculturalismo”. Todos interpretados como maneiras de se 

esquivar do medo, da ameaça que os negros, os pobres, as periferias causam às forças do 

capital e a sua personificação simbólica, ou seja, aos europeus, aos brancos, aos católicos. 

A história do maracatu, embora pouco documentada, ainda é uma das mais ricas e antigas 

com conteúdo dos processos de negociação de um “pacto social”, sob constante vigília. 

Perseguir esta história se justifica quando se percebe que este é um caminho da afirmação 

de territorialidades, mesmo que um poder dominante defina um território com a pretensão de 

encobrir as diferenças, transformando-as em particularidades. 

A expressão “Recife: Pólo multicultural, a capital da diversidade”, da atual gestão da 

Prefeitura Municipal, embora siga modelo posto pela anterior, resume uma das peças 

centrais na mediação do processo em estudo nesta pesquisa. Tal como explica Otília 

Arantes, a verdade do tempo atual, “...diante de políticas de image-making, na mais trivial 

acepção marqueteira da expressão, ...”, é a idade em que tudo se negocia (inclusive 

imagens e elementos simbólicos), quando a integração social se dá pelo valor de troca. 

(ARANTES, 2000:14). Esta é uma das bases da concepção dominante de Plano 

Estratégico, que se tem buscado no Recife, a exemplo de outras cidades, tidas como bem 

sucedidas ou padrão de referência: Barcelona, Baltimore. Segundo a autora, a dimensão 

cultural ganha ênfase na estratégia de criar vantagens comparativas capazes de dar 

visibilidade às particularidades e promoverem a inserção da cidade no mercado global. Esta 
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“cidade-empresa-cultural” representa a reforma urbana em resposta à crise fordista, da 

cidade industrial, do crescimento fundado no consumo em massa. O meio urbano mostra 

como o capitalismo se adapta aos padrões de gosto e consumo que vinham se firmando 

como diferença: apropriando-se deles como estratégia de combate aos “Novos Movimentos 

Sociais Urbanos”. Daí difundir-se expressões como: culturalismo de mercado; sociedade do 

espetáculo; etc. 

A imagem que promove o Recife como um “produto inédito” é a da própria cidade em 

seu qualificativo produzido, porque ordenado quanto ao que é exibido, para a venda de uma 

“diversidade cultural”, em apologia a um “multiculturalismo” como fonte inspiradora para um 

orgulho ou “patriotismo de cidade”, para usar expressões do artigo de Otília Arantes. Na 

visão desta pensadora, as cidades passam a ser geridas e consumidas como mercadoria, 

seria esta força do espaço urbano em si a razão da produção e reprodução do capital. Para 

ela, isso não teria sido alcançado por Lefebvre, nem ainda pela geografia humana recente, 

não obstante, suas profundas análises sobre a relação da divisão social do trabalho, da 

acumulação capitalista e da exploração da propriedade do solo com as cidades modernas. 

(ARANTES, 2000). 

É neste contexto que esta pesquisa se insere, ao contrário da “cultura popular” e do 

“folclore” interessar a uma geografia cultural, seja ela a clássica ou a em recente ascensão. 

As formas de apropriação da “cultura popular” passa a ser uma das questões centrais para 

os estudos urbanos que queiram desvendar o processo de produção e reprodução do 

capital, que fundamenta um desenvolvimento social e econômico desigual e segregador. 

Trata-se de uma geografia urbana interessada no estudo da produção do espaço para o 

consumo de espetáculos e do consumo de espaços produzidos para turismo e diversão. 

As ações de revitalização do Bairro do Recife, e outros núcleos do centro histórico, 

significam a concentração de investimentos materiais no que se convencionou chamar 

Patrimônio Histórico e Arquitetônico. Mas uma das estratégias fundamentais do 

zoneamento, para que este lugar seja freqüentado, refere-se à organização de eventos. 

Uma programação cultural, não mais restrita aos dias de carnaval, mas durante todo o ano, 

faz com que agremiações antes esquecidas a um passado folclórico sejam contratadas para 

fazem a festa-espetáculo. A maior aposta da Política de crescimento econômico parece ser 

a do turismo, assim, a formação de uma massa de usuários, não se limita a isso, ela exige 

uma rede envolvendo a mídia local, nacional e internacional, bem como agendas culturais 

levadas para outras cidades. 

Isso implica na análise da passagem do tempo cíclico ao tempo linear, que perpassa 

o movimento da festa ao espetáculo. A primeira observação se refere ao movimento da 

relação espaço-temporal frente as transformações da cultura popular tradicional do Recife, 
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em particular, os Maracatus de Baque Virado. Transformada em espetáculo, a expressão se 

mundializa e invade o tempo do trabalho, tende a capturar a ambigüidade entre a prática 

religiosa e a brincadeira, passando a ser regulada pelo tempo linear. O que antes era uma 

brincadeira, uma forma de irreverência e de apropriação de espaços da cidade, hoje, parece 

conter-se a um trabalho artístico. A forte diferença sócio-econômica existente entre a 

maioria dos integrantes dos maracatus tradicionais e o que vem a ser público alvo dos 

espetáculos, induz o grupo a se profissionalizar e lidar com contratos. 

 A profissionalização revela a necessidade de emprego e renda, por isso se 

fala que o maracatu virou um produto em detrimento de sua história: a de um trabalho que 

lhe fez obra e festa, quando os dispêndios para sua produção não visavam prêmio, nem 

contrapartida em dinheiro. A espetacularização do maracatu teria outro processo se não 

fosse uma manifestação popular, no sentido mesmo de uma divisão de classes. Sim, porque 

o maracatu está associado aos moradores das periferias pobres, que estudos do IBGE 

revelam ser povoadas por descendentes de escravos africanos. As sedes das agremiações, 

quase sempre a casa de seus dirigentes, estão situadas nas regiões de morros e alagados, 

relegadas a urbanização irregular, porque inicialmente fora do interesse imobiliário. 

No caso do Maracatu Nação Leão Coroado, há um percurso a ser reconstituído 

associado às mudanças de Luís de França, com quem a nação esteve durante décadas. 

Isso é indício de que o maracatu se mantém subordinado a uma divisão social e territorial do 

trabalho. Há um conjunto de bairros conhecidos: São José (antigo bairro popular, no centro 

histórico e comercial, onde nasceu, em 1863); Água Fria (bairro popular, onde o mestre Luís 

de França vivia no fim da vida, no Córrego do Cotó), Águas Compridas (morro popular de 

Olinda, onde vive Afonso de Aguiar Filho, a quem foi confiado o compromisso de cuidar do 

maracatu). Localizar os bairros em que os maracatus nação nasceram e sobrevivem permite 

observar suas origens e permanências no contexto do desenvolvimento desigual. Quer 

dizer, eles estão dentro de uma estratificação sócio-espacial quanto às condições de 

moradia, de infra-estrutura, dos equipamentos urbanos. 

Assim como a Igreja dos Martírios foi derrubada para a Avenida Dantas Barreto 

passar como a “onda incontida do progresso”, como disse Amílcar Matos, o Maracatu Leão 

Coroado, nascido em mesmo bairro, também deve ter saído em razão do crescimento 

urbano. A Dantas Barreto foi uma das intervenções urbanísticas responsáveis em 

transformar o bairro de São José em saudade do tempo em que vivia lá, hoje ela serve de 

passarela dos desfiles das agremiações que concorrem anualmente diante do júri da 

Federação Carnavalesca. Teria o Leão Coroado perdido aquele seu antigo lugar, anexado 

às atividades portuárias (aos estivadores, como foi o seu presidente, Luis de França), em 

conseqüência da urbanização? Mesmo se todos os maracatus ainda se encontram lá, na 

Noite dos Tambores Silenciosos, no Pátio do Terço, e na apresentação na avenida, eles se 
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apropriam do espaço tendo chegado de ônibus. Não fazem mais os longos cortejos da sede 

ao centro e de volta a sede, como faziam andando no passado, hoje as distâncias dificultam. 

Supõe-se um processo de periferização do maracatu. 

A vida no Recife de ontem é descrita por Mário Sette em livro de memórias. ”Os 

maracatús paravam em frente ás casas dos protetôres e ali dansavam durante alguns 

minutos. Antigamente licenciavam-se dezenas deles e apresentavam-se com verdadeiro 

luxo. Nas sédes havia demoradas festas, com dansas e batuque, a que assistiam os 

“soberanos” sob um docél de veludo. Todos os negros da costa, tão comuns no Recife de 

ontem, – aqueles mesmo que se reuniam, também, religiosamente, na igreja do Rosário, – 

lá se achavam para tomar parte nos “tóques”. 
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