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Resumo 

O Maracatu-Nação é uma manifestação cultural afro-brasileira, originária de antigas práticas de 

coroações de reis e rainhas negros, na cidade do Recife (Pernambuco). Essas manifestações 

culturais, nascidas no século XIX, se tornaram símbolo de identidade cultural pernambucana e estão 

presentes e atuantes nos dias de hoje. Elas mantêm forte relação com as religiões de matrizes 

africanas, como o Candomblé, e definem territorialidades nos bairros das periferias onde estão 

sediadas. Porém, desde o final do século XX, vem ocorrendo o surgimento de grupos de maracatu 

em diferentes estados brasileiros e em outros países configurando-se, assim, um processo de 

expansão geográfica em diferentes escalas. O objetivo desse trabalho é apresentar o mapeamento da 

expansão e analisar quais os impactos desse processo para a manifestação cultural. Foram 

realizados entrevistas; registros fotográficos, quais auxiliaram na interpretação da realidade; e 

mapeamento dos estados e países com ocorrência de grupos de maracatu. Esse estudo possibilitou 

compreender a importância das manifestações culturais como importantes elementos no sentimento 

de pertença das comunidades e, com sua expansão geográfica, foi possível identificar que há 

consequências de diferentes ordens, sejam benefícios, sejam riscos para os tradicionais Maracatus-

Nação de Recife. 
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1. Introdução 

 

O Maracatu-Nação ou Maracatu de Baque Virado é uma manifestação cultural afro-

brasileira da Região Metropolitana do Recife (RMR), no estado de Pernambuco. Essa manifestação 

cultural é caracterizada por um cortejo real, onde são prestadas homenagens a um rei e uma rainha 

seguidos de personagens da corte (Figura 1), como vassalos, damas do paço, príncipes e princesas, 

e por uma parte percussiva que executa a música do maracatu. 

Os Maracatus-Nação têm forte expressão popular e realizam cortejos e apresentações ao 

longo do ano, sobretudo no carnaval, participando dos desfiles das agremiações carnavalescas e da 

cerimônia religiosa Noite dos tambores silenciosos
1
. 

Não é possível definir com exatidão quando e como surgiu o Maracatu-Nação. Há autores, 

como Katarina Real (1967) e Antônio Guerra-Peixe (1981), que o associam às práticas da 

população africana de escolher e de coroar reis e rainhas eleitos entre os diferentes grupos étnicos 

trazidos para o Brasil entre os séculos XVI a XIX, sobretudo os conhecidos como Angola e Congo. 

Essas práticas eram denominadas Eleição e Coroação de Reis e Rainhas do Congo. Há estudiosos, 

como Ivaldo Lima (2006) e Isabel Guillen (2008), que afirmam que os Maracatus-Nação não são, 

necessariamente, originários das festividades de Reis e Rainhas do Congo, mas que podem ter 

nascido independentes e paralelos às festividades. O Maracatu-Nação Elefante, datado do ano de 

1800, é considerado o mais antigo, pois não foram encontrados registros de Nações
2
 anteriores a 

                                            
1 A Noite dos Tambores Silenciosos é uma cerimônia religiosa realizada em homenagem ao Orixá Iansã e aos Eguns 

(ancestrais), quando todas as Nações de Maracatu, depois de se apresentarem uma após a outra, silenciam seus tambores 

à meia-noite e recebem a presença de Babalorixás e Yalorixás, que fazem preces em Iorubá em homenagem aos 

ancestrais africanos e afro-brasileiros. 
2 Os tradicionais Maracatus-Nação de Pernambuco são chamados de “Nações”, diferenciando-os dos “grupos” que estão 

surgindo em outras localidades no Brasil e no mundo. Os Maracatus-Nação são assim chamados devido a sua relação 

com as religiões de matrizes africanas e indígenas (o Xangô ou Candomblé e a Jurema Sagrada) e os aspectos étnicos, 



ele. Porém, apesar de ainda existir, não tem realizado nenhuma atividade ou participado de qualquer 

evento. 

 

 

 
Figura 1: O Cortejo Real do Maracatu-Nação Cambinda Africano, do Alto Santa Terezinha - Recife (PE), na 

Cerimônia Noite dos Tambores Silenciosos - 2011, no Centro do Recife. 
 

Atualmente, no estado de Pernambuco, existem 27 Nações de Maracatu nas cidades de 

Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Igarassu, com suas sedes localizadas em comunidades e 

favelas de áreas centrais ou suburbanas e estão, nesse sentido, vinculadas a um cotidiano de 

dificuldades socioespaciais e com a pouca eficiência do poder público para atender às demandas das 

populações locais. 

Apesar das dificuldades de hoje e das perseguições promovidas pelo sistema escravocrata e 

pelas políticas de branqueamento e higienistas nos anos de 1930 e 1950
3
 no Brasil, o Maracatu-

Nação se tornou símbolo da identidade pernambucana (GUILLEN, 2008; LIMA, 2006) e tem 

vivido desde os anos 90 do século XX um momento de grande reconhecimento, constatado pelo 

                                                                                                                                                 
os elos comunitários, as práticas sociais compartilhadas entre gerações e as territorialidades que se definem no cotidiano 

das favelas. Enquanto os grupos de maracatu são formados por jovens de classe média, na maioria por universitários, de 
diferentes localidades, não tendo, necessariamente, vínculos comunitários entre si.  
3 Em diversas capitais, principalmente as cidades coloniais, como Salvador (BA), Recife (PE) e Rio de Janeiro (RJ), os 

governos locais promoveram, entre os anos 30 e 50 do século XX, a retirada de tudo o que remetesse às culturas de 

matrizes africanas, realizando o que ficou conhecido como política de branqueamento e de higienização. O governo 

justificou a realização dessas políticas pela necessidade de investimentos imobiliários no centro e à política de 

modernização, que tinha como premissa a retirada de tudo o que fosse ligado às práticas do povo negro, que eram vistas 

como atraso e impediam a chegada da tão esperada modernidade. No estado de Pernambuco essas políticas ocorreram, 

sobretudo, na época do governo de Agamenon Magalhães, fortemente ligado a Getúlio Vargas, então presidente do 

Brasil. 



aumento da quantidade de adeptos, sobretudo jovens de classe média (METZ, 2008), que se 

associam às Nações pernambucanas, e pelo surgimento de grupos de maracatu pelo Brasil e em 

outros países. 

O objetivo desse trabalho é apresentar a expansão geográfica do maracatu no Brasil e no 

mundo e identificar as consequências desse processo nos tradicionais Maracatus-Nação 

pernambucanos. Para auxiliar no estudo, foram realizados mapeamentos das sedes dos Maracatus-

Nação pernambucanos e mapeamentos que caracterizam a expansão geográfica no Brasil e no 

Mundo.   

 

2. O Maracatu-Nação: território e identidade cultural 

 

 Em pesquisa realizada entre os anos de 2011 e 2012 (FERREIRA, 2012) foi identificado 

que existe Maracatu-Nação apenas na RMR, no estado de Pernambuco, mais especificamente nas 

cidades de Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Igarassu. Para se chegar a essa constatação 

primeiramente foi preciso definir o que é Maracatu-Nação. Isto feito identificou-se em que 

localidades ocorriam registros dessa manifestação cultural a partir do mapeamento. 

O Maracatu-Nação é definido além de sua forma e de sua estética. Ele se define também a 

partir da sua relação com o espaço onde está inserido – as favelas da RMR. A definição do 

Maracatu-Nação está no chão, no terreiro, na terra, ou seja, está no território. Santos e Silveira 

(2007, p. 14) afirmam que território é o chão mais a identidade. Assim, ser Maracatu-Nação passa 

pela territorialidade e por elos comunitários e afetivos e valores partilhados entre as pessoas que o 

compõem. A vivência cotidiana coletiva está inserida no que vem a ser Maracatu-Nação e um 

ethos
4
, uma referência étnico-cultural, é central, é o “caldo espesso” que sustenta e agrega pessoas 

que têm histórias de vida comum. Além disso, o Maracatu-Nação se define na relação com o 

sagrado advindo das religiões de matrizes africanas e indígenas que também têm sua essência no 

território. O Maracatu-Nação, essencial e obrigatoriamente, é associado ao Xangô (religião de culto 

aos Orixás, também conhecida como Candomblé) e à Jurema Sagrada (religião de origem indígena 

de culto aos seres encantados das matas, conhecidos como caboclos). 

Assim, o Maracatu-Nação está intimamente ligado à realidade das comunidades da periferia, 

onde representa atuação social, política e cultural e tem suas sedes e os terreiros das religiões como 

pontos de referências no espaço metropolitano do Recife. Carrega, nesse sentido, um valor 

inestimável para a comunidade local, pois agrega a população por meio de seus aspectos étnicos e 

dos problemas de ordem espacial urbana, caracterizados pela ocupação em áreas de encostas ou 

alagadas, de mangues aterrados e de canais. É por meio dessa manifestação cultural que a 

população de matrizes africanas na RMR consegue ter visibilidade e pode participar ativamente da 

destinação dos recursos públicos para a elaboração de políticas culturais ou cobrar atenção dos 

gestores com relação aos problemas que enfrenta. 

Dessa forma, é possível reconhecer a formação de uma identidade cultural no espaço 

metropolitano recifense, tendo o continente africano como a principal referência de origem. E, 

ainda, que os Maracatus-Nação, por meio de suas práticas, definem territórios com características 

próprias, ricas em significados, símbolos, histórias de vida comuns e traços partilhados entre os 

membros da comunidade, criando um sentimento de pertença e de identidade territorial. 

 Após discutir, ainda que de forma sucinta, a definição de Maracatu-Nação, pode-se 

representar cartograficamente os registros dessa manifestação cultural, sendo o mapa o principal 

instrumento dessa representação, pois permite localizar as construções sociais no espaço e 

                                            
4
 Segundo Geertz (2011), a cultura tanto apresenta um ethos, ou seja, os aspectos morais e os elementos valorativos que 

permeiam o grupo social, como a possibilidade de interação com a realidade que o circunda, permitindo a sua dinâmica 

e garantindo a sua continuidade (não repetição acrítica), pois mantém comunicação com o mundo (SANTOS, 2007), já 

que nesse processo “as atitudes mudam e os objetivos coletivos se constroem ao sabor das interações” (CLAVAL,1997, 

p. 108). 

 



interpretar a realidade espaço-temporal, ou seja, é capaz de mostrar o contexto em que as práticas e 

os resultados da ação humana estão especializados e inseridos. 

O mapeamento das sedes dos Maracatus-Nação possibilitou não só uma visualização da 

distribuição dessa manifestação no espaço, como em que contexto ela foi definindo suas práticas no 

território. É importante destacar que, conforme afirma Anjos (2011), os mapas como representação 

e interpretação gráfica do mundo real são instrumentos eficazes de leitura do território e 

possibilitam revelar a “territorialidade das construções sociais e feições naturais do espaço e por 

isso, mostram os fatos geográficos e os seus conflitos.” (ANJOS, 2011, p. 17).
5
 

O MAPA 1 mostra onde há ocorrências de Maracatus-Nação em três escalas: mundial, 

nacional e local, dando destaque aos municípios com ocorrências. Observa-se a presença de 

Maracatus-Nação apenas nos municípios da RMR, no estado de Pernambuco. Isto porque não 

apenas as questões históricas permitiram em determinado momento e espaço a população de matriz 

africana recriar suas práticas para acompanhar as transformações sociais que ocorriam na cidade do 

Recife e não perder suas referências identitárias, mas também questões espaciais de deslocamentos 

e desterritorializações provocadas pelas políticas de higienização dos espaços urbanos. 

O que marca a presença física de um Maracatu-Nação em determinada localidade é a sua 

sede (Figura 2). Esta é a referência, o ponto no espaço da cidade onde oficialmente contém a 

materialidade da manifestação cultural. E é desse ponto que sai e é para onde converge a 

imaterialidade da prática social capaz de criar o sentimento de pertencer a um lugar, a um grupo, a 

uma referência territorial. O MAPA 2 representa a localização das sedes de Maracatu-Nação na 

RMR. 

 
Figura 2: Sede do Maracatu-Nação Tigre e Terreiro de Xangô. Comunidade de Peixinhos, Olinda (PE). 

                                            
5
 Para auxiliar na representação cartográfica e na sua interpretação, foram utilizados ainda registros fotográficos, os 

quais permitiram não apenas a visualização dos elementos característicos da manifestação cultural, como também o 

entendimento da sua relação com o seu território. Foram, criadas, assim, sequências de fotos e figuras explicativas e 

comparativas. 



 

 
 As sedes dos Maracatus-Nação podem representar o elo com as tradições, ao se articularem 

com terreiros ou os terem no mesmo espaço, e ao trazerem à tona a possibilidade de comunicação 



com a contemporaneidade. Há, nos seus espaços, relações entre pessoas mais velhas e mais 

jovens, garantindo o trânsito incessante de informações entre as gerações (CLAVAL, 1997) e 

apresentando uma troca dinâmica entre os saberes tradicionais e as reinvenções, visível nos 

momentos de afinação e fabricação de instrumentos, de confecção de roupas e adereços, de 

ensaios dentro e fora das sedes (Sequência de Fotos 1). Nesses processos, cada pessoa recebe, no 

decorrer de suas trocas, saberes, fazeres e conhecimentos já existentes e passados por anos, além 

de conhecer novas práticas que lhe eram estranhas, conforme aponta Claval (1997). 

 

 
 



 
Sequência de Fotos 1 – Sede do Maracatu-Nação Cambinda Estrela. 

 

As sedes funcionam como lugar de encontro e de sociabilidade cotidiana de crianças, de 

jovens e de idosos, que além de partilharem valores culturais e simbólicos em torno dos aspectos 



étnicos, se articulam em torno de melhorias para o bairro, de momentos de lazer e de comunicação. 

Cotidianamente, principalmente nos dias que antecedem e sucedem o carnaval, ocorre uma grande 

movimentação em torno das sedes. São pessoas que vão para confeccionar as roupas, como 

bordadeiras e costureiras; para fabricar ou afinar os instrumentos musicais; para confeccionar os 

adereços; para levar alimento a quem está trabalhando dia e noite; para conversar, observar, brincar, 

se divertir. O movimento é visível dentro e nas imediações das sedes, não só de participantes ativos 

dos Maracatus-Nação, mas também de toda a vizinhança. Há ainda os momentos de ensaios que 

tomam uma rua inteira, mobilizam a comunidade e criam um tempo-espaço de trocas de 

experiências, de partilha das dificuldades, de apreciação dos seus valores culturais. Nessas ocasiões, 

as sedes dos Maracatus-Nação, no contexto do bairro, são espaços de referências comunitárias e 

estão presentes no imaginário coletivo. 

No interior dos Maracatus-Nação e em suas sedes podem ser encontrados diversos ofícios 

que não se intimidam em persistir diante de um processo intenso de avanço tecnológico, de 

acumulação e de um tempo rápido, o tempo de relógio mundial (SANTOS, 2008) e do espaço 

homogêneo e hegemônico “da ordem global” (SANTOS, 2009, p. 338) que escraviza e se sobrepõe 

a uma ordem espacial local (idem) que tem suas raízes no chão, na terra, no tempo lento, no fazer 

cuidadoso, no cotidiano e no contexto de co-presença, caracterizada pela interação em que os 

indivíduos realizam suas práticas sociais (GIDDENS, 2003). 

Dessa forma é que nos Maracatus-Nação há costureiras, bordadeiras, marceneiros, 

soldadores, desenhistas, estilistas, modistas, cabeleireiros, sacerdotes, músicos, professores, e tantos 

outros ofícios, trabalhando para a manifestação cultural, surpreendendo os olhares daquelas pessoas 

que os veem apenas como um mero divertimento, como um fato folclórico ou uma alegoria. 

Destaca-se que esses trabalhadores dos Maracatus-Nação se articulam o ano todo, pois, além de 

muitas Nações manterem atividades culturais e educativas em suas sedes, se apresentam em 

diversos bairros da cidade, em outros municípios e estados e em outros países, e realizam oficinas 

de percussão e de fabricação de instrumentos, garantindo assim a sua manutenção. Nas Nações 

pernambucanas encontram-se, também, lideranças sociais e religiosas que, somadas com todos os 

outros participantes, garantem força, segurança e mobilização política. 

Nos espaços das sedes dos Maracatus-Nação é comum observar a presença de crianças, 

adolescentes e adultos realizando fortes momentos de interação. A sede é, assim, também espaço de 

co-presença fundamentada numa comunicabilidade que envolve os saberes tradicionais e a 

dinâmica que esses recebem e repassam ao longo do tempo, não se conformando em repetições 

impensadas e nem em um processo naturalizado, porque também as pessoas fazem suas escolhas e 

têm suas próprias identidades pessoais (CLAVAL, 1997). 

Assim, segundo Claval (1997, p. 95) 

 
as informações que compõem as culturas transitam sem cessar de indivíduo para 

indivíduo. Elas passam de uma geração a outra, de modo que a sociedade 
permanece ainda que seus velhos desapareçam e sejam substituídos pelos 

jovens. Elas circulam entre vizinhos, entre amigos, entre parceiros de trabalho 

ou de negócios. 

 

Cada Maracatu-Nação, mesmo tendo a sede como seu ponto referencial vinculada a um 

bairro, também se articula espacialmente para além do seu espaço imediato, o que horizontalmente 

pode remeter às noções de extensão e abrangência. Os limites de atuação podem gerar espaços de 

intersecção entre mais de um Maracatu e espaços de exclusividade. Explica-se esse fato pela 

participação dos batuqueiros, de membros da corte, de pessoas que confeccionam roupas, 

instrumentos musicais, dentre outros, provenientes não só do bairro onde se localiza a sede, como 

também de outros bairros ou de outros municípios. Ou, então, um Maracatu-Nação não se estende a 

outro bairro por ali já haver a presença de alguma outra Nação. Assim, ocorrem movimentos e 

itinerários em torno das sedes dos Maracatus-Nação. E, diante do que expõe Rosendahl (2007), há 

uma territorialidade pautada nas relações que são mantidas com o lugar de referência, a sede (fixo) 

e as movimentações realizadas pelas pessoas, nos itinerários que constituem o território. 



Essas considerações sobre a definição do Maracatu-Nação e sua relação com o espaço de 

suas práticas sociais são importantes para o entendimento do novo processo que essa manifestação 

tem vivido: o surgimento de grupos percussivos e estilizados no Brasil e em outros países. A seguir, 

será apresentado o processo de expansão geográfica do maracatu e suas consequências para as 

tracionais Nações pernambucanas. 

 

3. A expansão geográfica do Maracatu no Brasil e no mundo 

 

O Maracatu-Nação, desde os anos 90 do século XX, vem alcançando fama nacional e 

internacional (LIMA, 2007) tanto com relação à musicalidade, definida como muito complexa pelo 

musicólogo Guerra-Peixe (1981), como com relação à representação do cortejo em seus aspectos 

estéticos e cênicos. Também, desde o início da década de 90 observa-se a expansão do Maracatu-

Nação em estados brasileiros, configurando uma expansão geográfica nacional, e em outros países, 

configurando uma expansão geográfica internacional. Esses movimentos são expressos na formação 

de diversos grupos percussivos (preocupados apenas com a parte musical) e de grupos estilizados 

ou parafolclóricos (que reproduzem a corte real acompanhada de percussão) em municípios dos 

estados de São Paulo, de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, no Distrito Federal, 

entre outros, e em países da Europa (Irlanda, Inglaterra, Áustria, Suíça, Alemanha, Portugal, França, 

Espanha, Itália e Holanda), no Japão, no Canadá e nos Estados Unidos. (Sequências de fotos 2 e 3). 

Alguns estudiosos, como Lima (2005) e Guillen (2008) atribuem esse processo de expansão 

ao surgimento do movimento pernambucano Mangue Beat, também nos anos 90, que teve como 

precursores o cantor e compositor Chico Science e o grupo Nação Zumbi, os quais fizeram seus 

arranjos musicais baseados na melodia e no baque do Maracatu, alcançando repercussão no Brasil e 

no exterior. Além disso, o Maracatu-Nação já havia chamado atenção de jovens da cidade de 

Hamburgo, na Alemanha, desde o início dos anos 90, com a formação do grupo “Nation Stern der 

Elbe”, e da antropóloga norte americana Katarina Real que publicou, em 1967, a obra “O Folclore 

no Carnaval do Recife”, com versão em língua inglesa. 

O fato é que vêm ocorrendo processos de expansão geográfica do maracatu em direção à 

realidades bastante díspares do território onde ele nasceu e estão seus referenciais identitários e de 

onde provêm suas principais referências étnicas – o continente africano. Além disso, é observado 

que os grupos percussivos e estilizados que têm surgido não têm as mesmas intenções e os mesmos 

significados para as comunidades locais, ao compararmos os significados e a força que os 

Maracatus-Nação pernambucanos têm para os que neles estão envolvidos e para a comunidade onde 

estão inseridos. No continente europeu, os principais registros de Maracatu são na Inglaterra e na 

Alemanha. No Brasil, a maioria dos registros, fora do estado de Pernambuco, está em São Paulo e 

de Santa Catarina (MAPA 3). 

É comum encontrar nas sedes dos Maracatus-Nação na RMR pessoas de outros estados e de 

outros países à procura de aprender a fabricar e a tocar os instrumentos, a dançar, a organizar um 

cortejo e a confeccionar as roupas, os ornamentos e outros objetos que fazem parte da estética do 

Maracatu-Nação. Nos tradicionais Maracatus-Nação pernambucanos esse processo envolve saberes 

e técnicas passadas entre as gerações e é permeado de vínculos sociais, afetivos e comunitários, em 

que a comunicação é fundamental para a transmissão do conjunto, já que cada coisa não se faz 

isoladamente e nem é por si só significada. 

Quando uma Nação de Maracatu sai às ruas das cidades da Região Metropolitana do Recife, 

seja na periferia, seja no centro, há uma manifestação popular de apego muito intensa. Isso porque o 

Maracatu-Nação, na realidade pernambucana, carrega em si o sentido de território e de 

pertencimento. Milton Santos afirma que território é lugar onde “desembocam todas as paixões, 

todas as ações, todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas, isto é, onde a história do 

homem plenamente se realiza a partir das manifestações de sua existência” (SANTOS, p. 13, 2006). 

Além disso, os Maracatus-Nação pernambucanos possuem motivações históricas, identitárias, 

étnicas, políticas, econômicas e sociais para saírem às ruas e seus fazedores passarem o ano todo 



mobilizados, apesar dos parcos recursos financeiros para mantê-los atuantes, não sendo, dessa 

forma, uma manifestação descompromissada ou feita como uma brincadeira de carnaval. 

 

 
No bojo dessa problemática, configura-se uma disputa entre aqueles que se definem como o 

tradicional e o autêntico e aqueles que são tidos como imitação e apropriação, o que pressupõe 

instigar processos de espetacularização e de transformação da cultura como um bem a ser 

consumido, levando a possíveis danos aos aspectos tradicionais, simbólicos e identitários. Não se 

quer, aqui, desconsiderar a ideia de que cultura envolve dinamicidade e de que está inserida num 



contexto, e por isso está passível de modificações. Mas o que se quer é discutir até que ponto e até 

onde podem ir as interferências externas e as apropriações no sentido de tirar de cena a importância 

de seus fazedores e dar relevância ao produto como um fetiche mercadológico, parafraseando Karl 

Marx (2013), e um bem consumível. 

 

 
Sequência de fotos 2 – Maracatus-Nação versus grupos percussivos e estilizados de maracatu 

 

Entende-se que os processos de apropriação e de expansão geográfica do Maracatu-Nação 

podem ser abordados a partir da dimensão espacial e desempenham papeis significativos nas 

identidades cultural e territorial, considerando que essa manifestação carrega forte apelo ao 

território e ao sentimento de pertença das comunidades locais que a fazem (FERREIRA, 2012). Os 

Maracatus-Nação de Pernambuco mantêm relações de proximidade com os grupos que estão 

surgindo fora da RMR, realizando trocas e, ao mesmo tempo, sofrendo diferentes consequências 

nos seus aspectos tradicionais, que podem ser definidas enquanto: 

a) Riscos: apropriação, descaracterização, turistificação, branqueamento, espetacularização, 

homogeneização, estandardização, massificação, classificação e disputas. 

b) Benefícios: visibilidade, apoio financeiro, continuidade da manifestação, reinvenção e 

trocas culturais. 

 



 
Sequência de fotos 3 – Nações de Maracatu versus grupos percussivos de maracatu. 



4. Algumas considerações e recomendações 

- Os Maracatus-Nação pernambucanos vêm passando por uma série de transformações causadas 

pelos processos de expansão geográfica no Brasil e no mundo, desde pelo menos meados dos anos 

90 do século XX, chegando à atualidade, não só como símbolo de identidade cultural pernambucana 

e da cultura afro-brasileira. Através desses processos, o Maracatu-Nação tem se tornado produto 

cultural, o qual tem mobilizado um intenso fluxo de consumidores nacionais e internacionais em 

torno de si ao longo do ano, não apenas no período do carnaval. 

- Suas transformações e as apropriações por diferentes grupos sociais e em diferentes localidades se 

somam a um distanciamento dos principais referenciais étnicos que compõem os Maracatus-Nação, 

o que pode ser observado por um branqueamento e por um novo status socioeconômico. Isto 

porque, essencialmente o Maracatu-Nação é uma manifestação cultural de matriz africana e que tem 

as periferias da Grande Recife suas principais referências territoriais. Isto não é uma questão de ser 

ou não ser pobre, ou de ser ou de não ser rico, mas estas especificidades têm demandas próprias 

com relação à manifestação cultural, que tem sentidos diferentes para os que a fazem. O sentido do 

Maracatu para quem mora em Hamburgo no Alemanha, ou em Casa Forte, um bairro de classe 

média da cidade do Recife, não é o mesmo para os maracatuzeiros de Chão de Estrelas ou do 

Coque, os bairros com o IDH mais baixo da cidade do Recife, ou, ainda, para um morador de Portão 

do Gelo, um Quilombo urbano da cidade de Olinda. 

- Enquanto jovens estudantes de música de Nova Iorque (EUA) retornam ao Recife, após várias 

visitas aos Maracatus para aprenderem os ofícios que são passados tradicionalmente entre as 

gerações, para oferecer aulas pagas a altos preços e fazem shows na cidade em espaços fechados, 

jovens maracatuzeiros da periferia do Recife lutam para que suas práticas culturais lhes sirvam de 

sustento e de visibilidade diante do espaço excludente. Maracatuzeiros de diferentes Nações vão 

todas as sextas-feiras ao centro da cidade tocar alfaias, realizando um “divertimento” chamado 

Traga a Vasilha, na tentativa de valorizar os batuqueiros dos Maracatus-Nação tradicionais e de 

valorizar essa prática cultural, como uma forma de restituir os antigos ajuntamentos urbanos da 

população de matrizes africanas, como foram as rodas de capoeira, as rodas de samba e de choro, e 

tantas outras formas de territorialidades no espaço urbano. 

 É preciso, diante dessas questões que envolvem os processo de expansão do Maracatu-

Nação, destacar que as culturas locais, sobretudo as culturas populares, estão inseridas num 

contexto de globalização e, por isso, não estão isentas de influências externas e nem são intocáveis, 

a ponto de se manterem intactas. Porém, há que se considerar que, diante do processo de expansão, 

o Maracatu-Nação é um patrimônio popular em risco, podendo a Geografia contribuir para a sua 

salvaguarda. Dessa forma recomendamos que: 

- As sedes dos Maracatus-Nação, por estarem inseridas num contexto que as tornam referências 

para a comunidade, podem ser utilizadas como espaços de formação e de aprendizagem para os/as 

maracatuzeiros e maracatuzeiras, e para a comunidade em geral, desde que recebam o apoio dos 

poderes públicos federal, estadual e municipais. E podem ser considerados como ponto de 

referência na Região Metropolitana do Recife para a política de alimentação do governo federal, 

assim como já ocorre com os terreiros das Religiões de Matriz Africana;  

- A representação cartográfica das sedes dos Maracatus-Nação pode contribuir para o 

reconhecimento do território, já que este se constitui como um espaço de referências étnicas, 

precisando assim, de políticas públicas eficazes que respeitem e preservem a ancestralidade e as 

práticas instituídas ao longo de quase 500 anos de história da presença da cultura africana no Brasil; 

- O aumento de adeptos e de grupos de maracatus, tem levado a uma disputa, muitas vezes injusta, 

com a população de matriz africana. Além da espetacularização da cultura e do branqueamento 

dessa manifestação, vem ocorrendo uma descaracterização em nome da visibilidade e da busca por 

recursos para se manterem. Assim, é necessário que haja urgência no registro dos Maracatus-Nação 

como Patrimônio Cultural Imaterial, garantindo assistência, manutenção e apoio aos seus reais 

fazedores. Nesse caso, é preciso ressaltar que a patrimonialização é uma política pública, e não uma 

honraria, que venha engessar essa prática cultural tornando-a intocável, mas que vem para subsidiar 



os seus fazedores e reconhecer que estes são mediadores culturais e promotores de uma identidade 

coletiva. 
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