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INTRODUÇÃO

Em uma área de Fortaleza, capital do Estado do 
Ceará, há um bairro denominado Jardim Iracema, onde 
uma Associação, dirigida por militantes negros, se faz 
presente. Refiro-me à Associação Cultural e Educacional 
Afro-Brasileira Maracatu Nação Iracema. Nesta, diver-
sas atividades são promovidas, como, por exemplo, reu-
niões voltadas às questões da militância negra, cursos 
estudantis, cursos profissionalizantes de corte e costura, 
de música, de “dança afro”, de manuseio de tambores 
e de culinária. A Associação promove também junto ao 
bairro práticas religiosas, como caminhadas, procissões, 
quermesses e a “missa afro”, celebrada anualmente, no 
mês de novembro, em uma paróquia do Jardim Irace-
ma. Além de todas essas ações, parte dos integrantes 
da Associação dedica-se intensamente à confecção de 
um maracatu: o Nação Iracema. Os dirigentes asseve-
ram que o Nação Iracema é o maracatu que “melhor 
representa o negro no Ceará.” Afirmam, entre outras 
coisas, que o grupo1 mencionado busca a “valorização 
da cultura afro-descendente.” 

É, portanto, nesse contexto, que se situa a presente 
pesquisa. Por meio de uma proposta etnográfica tenciono 

1 Categoria êmica (nativa) utilizada pelos sujeitos desta pesquisa para se referir 
aos maracatus e aos grupos de militância negra. Em relação aos maracatus, 
esse sentido êmico de grupo é utilizado tanto pelos integrantes do Nação Ira-
cema, como pelos integrantes de outros maracatus e também pela Secretaria 
de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR). Na presente pesquisa, este termo será 
amplamente utilizado para se referir aos maracatus. Entretanto problematizarei 
o sentido dado pelos integrantes do Nação Iracema de grupo coeso, homogê-
neo, formado predominantemente por militantes negros.  
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refletir sobre a construção e/ou ressignificação2 da negritu-
de3 pelos integrantes do Nação Iracema. E, mais especifica-
mente, busco compreender de que modo essas concepções 
reverberam na elaboração do maracatu Nação Iracema.  

Procuro refletir, do ponto de vista dos interlocutores, 
sobre os significados da negritude na construção de iden-
tidades4, particularmente a negra. E especificamente como 
essas configurações simbólicas operam na elaboração dos 
gestos, adereços, enredos, loas e vestimentas do maracatu 
Nação Iracema. 

Tendo como pressuposto que o Nação Iracema é um 
forte instrumento político dos dirigentes, busco compreen-
der que mensagens, especialmente às associadas à negritu-
de, emanam das alas que compõem esse maracatu. Desse 
modo, este livro é resultado de um esforço intelectual que 
empreendi durante quase três anos no período entre 2006 e 
2008, no qual fiz um acompanhamento minucioso de even-
tos relacionados ao referido grupo, como reuniões, apresen-
tações na cidade, desfile na avenida Domingos Olímpio, por 
ocasião do Carnaval, dentre outros acontecimentos. 

2 Aponto o termo ressignificação no sentido conferido por Sahlins (1990) que 
se refere aos sentidos dados pelos indivíduos às suas ações de acordo com o 
contexto vivenciado que, segundo o autor, é situado historicamente. Segundo o 
antropólogo, o diálogo com contextos distintos pode desembocar em mudanças 
nas categorias culturais dos indivíduos ocorrendo, desse modo, uma ressignifi-
cação das estruturas simbólicas.
3 Do ponto de vista dos interlocutores, negritude significa a afirmação do ser 
negro. Ainda nesta introdução, explicitarei em que autores me fundamento para 
entender este termo, mas adianto aqui que será tomado como a politização da 
identidade negra. (MUNANGA, 1986). 
4 O conceito de identidade foi considerado numa perspectiva relacional, situa-
cional, fluida, não homogênea e, como considera Carneiro da Cunha (1986) 
como uma estratégia de diferença, numa perspectiva relacional e de manipu-
lação das próprias diferenças. Identidade(s) se refere aqui às múltiplas identi-
dades dos interlocutores, aos processos de identificação, à maneira como nos 
identificamos e nos identificam.
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Meu encontro com o universo do maracatu se deu no 
ano de 2005, logo após a conclusão de um trabalho mono-
gráfico sobre a representação dos negros em uma telenove-
la apresentado ao curso de Comunicação Social da Univer-
sidade de Fortaleza. Após a apresentação desse trabalho, 
decidi retomar meus questionamentos acerca da negritu-
de, passando então a visitar várias associações em Fortale-
za voltadas à militância negra. Nessas incursões cheguei à 
Associação Nação Iracema.  

No transcurso da pesquisa exploratória para esta 
investigação, os integrantes do maracatu proferiram dis-
cursos que relacionavam fortemente o Nação Iracema ao 
Movimento Negro.5 Alguns, especialmente os dirigentes, 
falavam que o Nação Iracema era “diferente dos outros 
maracatus”, uma vez que nele os brincantes6 eram “compro-
metidos com a militância negra”; “um grupo consciente”, 
que busca “preservar as nossas raízes negras”. De acordo 
com uma dirigente, “o Nação Iracema mostra várias faces 
do negro: o negro que chora, que dança, que luta [...]” 

À medida que eu empreendia acompanhamentos das 
apresentações do maracatu pela cidade, tecia laços precio-
sos de confiança com alguns brincantes e participava das 
demais atividades presentes na Associação, outros fatos vi-
nham à tona. As observações apontavam intensas contradi-
ções entre o que os integrantes diziam e o que eles faziam, 
especialmente no que se refere às questões da negritude. 
Assim, no fluxo da pesquisa eu percebia inúmeras conver-
gências e também divergências acerca desse assunto. Tor-

5 Quando uso a expressão Movimento Negro, refiro-me às pessoas, organizadas 
em associações, com objetivos culturais, políticos, religiosos ou acadêmicos 
voltadas às discussões sobre a negritude. (FERREIRA, 1951). 
6 A denominação brincantes é uma categoria nativa, ou seja, atribuída 
pelos sujeitos da pesquisa para se referir a todos aqueles que participam 
dos maracatus.
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nava-se cada vez mais clara a multiplicidade presente ali, 
desconstruindo, portanto, o discurso “oficial” que buscava 
homogeneizar o maracatu Nação Iracema como um grupo 
composto predominantemente por pessoas comprometi-
das com a militância negra. Nesse percurso, outro aspecto 
instigante foi perceber a Associação como um espaço de 
formulação de identidades, sobretudo a negra.

Nesse contexto, novas questões surgiram na pesqui-
sa ampliando o foco de análise. Se a diversidade era tão 
destacada, quais elementos associados ao Nação Iracema 
o relacionariam tão fortemente à negritude, a ponto de 
muitas pessoas, pertencentes ou não ao maracatu e mili-
tantes, negras ou não, corroborarem o discurso “oficial”? 
Que aparatos simbólicos davam suporte aos discursos 
proferidos pelos integrantes do Nação Iracema que o re-
lacionavam a negritude?

Para balizar as questões pontuadas em todo o texto, 
que são atravessadas por relações de poder, tomo como 
âncora analítica o conceito de identidade. É certo que o 
termo identidade é perpassado de tensões de ordens di-
versas, uma vez que muitas abordagens tomam o termo 
em um sentido fixo, essencializado, constituído de mar-
cas e, desse modo, reduzem as possibilidades analíticas 
que o conceito comporta. 

Inspiro-me, portanto, em autores clássicos, como Max 
Weber (1974), Fredrik Barth (1998), Poutignat (1998), como 
também em autores contemporâneos que se debruçaram 
sobre os processos identitários e entendem a identidade 
como fluida, situacional, relacional, não homogênea; como 
uma “estratégia de manipulação das próprias diferenças.” 
(CARNEIRO DA CUNHA, 1987).  

Cardoso de Oliveira (1976) também é aqui uma refe-
rência importante. Seu conceito de identidade constrastiva foi 
um valioso recurso metodológico. Evidentemente, alguns 
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pontos devem ser relativizados, pois o autor construiu tal 
categoria em referência a sociedades tribais, quando o con-
ceito ainda era marcado pela noção de totalidade e homo-
geneidade e sua politização passava por questões relativas 
às sociedades indígenas no Brasil e às disputas territoriais. 
Entretanto, a riqueza do conceito está no entendimento do 
autor de que as identidades se constroem em oposição a 
outras, o que implica em negação ou aceitação. Segundo o 
autor, a afirmação da identidade ocorre em uma situação 
de confronto, de acirramento das diferenças. 

Apoiada em Carneiro da Cunha (1987), refino o olhar 
para as estratégias de manipulação das identidades em um 
contexto relacional, pois os processos de auto-identificação 
dos brincantes não são fixos. Dependendo do contexto, dis-
tintas identidades são acionadas. Também observo atenta-
mente como e quais sinais diacríticos são construídos, mo-
delados e ressignificados pelos brincantes com a finalidade 
de expressar “o que é ser negro”. E, mais especificamente, 
busco entender de que modo tais marcadores identitários 
implicam em todo o processo de construção do maracatu 
Nação Iracema, sobretudo na apresentação do domingo de 
Carnaval na avenida Domingos Olímpio. Logo, o conceito 
de ressignificação adotado por Sahlins (1990) foi significati-
vo no que diz respeito ao entendimento dos sentidos atri-
buídos à negritude pelos indivíduos. 

É importante pontuar que o termo negritude é polis-
sêmico e que, neste texto, a noção de negritude está anco-
rada nas reflexões de Kabengele Munanga (1986). Segundo 
Munanga (1986), ao longo do tempo, o conceito de negritu-
de reuniu uma multiplicidade de interpretações (cultural, 
biológica, psicológica, política etc), sendo, portanto, passí-
vel de muitas leituras. Ancorado na definição biológica, a 
negritude seria o sentimento de pertença com aqueles que 
possuem atributos fenotípicos considerados da raça negra. 
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Já na definição cultural, diz Munanga, a negritude é enten-
dida como uma afirmação do negro por meio da valoriza-
ção de sua cultura.7  

De acordo com Munanga (1986), o termo negritude, 
como ação política, começa a ser formulado quando inte-
lectuais negros dispersos em distintas partes do mundo, 
exceto no continente africano, iniciam reflexões sobre a re-
cusa de muitas pessoas negras em aceitar-se como tal, e, 
diante de tal sentimento, passam a se identificar com ele-
mentos culturais tidos como pertencentes à etnia branca, o 
que Munanga (1986) entende como embranquecer-se.  

Diante dessas circunstâncias, inicia-se em diversos 
lugares, particularmente após a Segunda Guerra Mundial, 
um movimento cultural liderado por intelectuais negros 
que tem como premissa a “volta às origens”, ou seja, a 
“valorização da cultura negra”. Para os integrantes de tal 
movimento era imprescindível que ações coletivas fossem 
organizadas com a intenção de exigir das pessoas, de um 
modo geral, o reconhecimento dos negros como cidadãos 
plenos de direitos e de capacidades intelectuais, como tam-
bém conclamar a todos aqueles que não se reconhecessem 
como negros a afirmar essa identidade étnica. O interes-
sante era que no entendimento desses intelectuais, os ele-
mentos constitutivos do “orgulho negro” deitava raízes no 
continente africano, como mencionou Munanga. Dentre 
outras coisas, o objetivo de etnólogos, filósofos, poetas, 
historiadores, dentre outros, era “[...] restituir à África o 
orgulho do seu passado, afirmar o valor de suas culturas, 
rejeitar uma assimilação que teria sufocado a sua persona-
lidade.” (MUNANGA, 1986, p. 44). 

7 Cultura aqui entendida no sentido que Geertz (1989) faculta ao termo, ou seja, 
como um contexto dentro do qual as ações adquirem significados. 
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O movimento foi difundido inicialmente nos Estados 
Unidos com Du Bois,8 considerado o pai da negritude, de-
pois no Haiti e na Europa, manifestando-se na Inglaterra e 
na França9 e sucessivamente por vários países africanos e 
pelas Américas. (MUNANGA, 1986). De acordo com os in-
telectuais que alavancaram o movimento, era preciso que 
as pessoas negras experienciassem a identidade negra não 
somente como afirmação positiva do ser negro, mas, sobre-
tudo no aspecto político. Ou seja, com ações coletivas que 
desembocassem em movimentos organizados politicamen-
te que reivindicassem os direitos dos negros à cidadania 
e também conclamassem aqueles que não se reconhecem 
como negros a afirmar sua identidade étnica. 

Diante dessas considerações, procurei, como foco 
analítico, uma noção de identidade fluida, estratégica, 
plural, como produto de negociações entre distintos su-
jeitos que selecionam traços culturais para, em determi-
nados contextos, afirmar suas identidades, ou negá-las 
ou, ainda, manipulá-las. Assim, a discussão não se guia-
rá no sentido de encontrar uma única maneira de ser ne-
gro, mas sim distintas formas de partilhar esse pertenci-
mento; diferentes formas de se sentir uma pessoa negra; 
distintos meios de viver essa identidade.  

8 W.E.B. Du Bois, nasceu em 1863, estudou nas Universidades de Fusk, Har-
vard e Berlim, onde se doutorou em Filosofia. Seus trabalhos como historiador 
revelaram aos companheiros negros um passado africano do qual não deveriam 
se envergonhar. Du Bois exerceu profunda influência sobre os escritores negros 
americanos. Além de ser considerado o pai da negritude, Du Bois é tido tam-
bém como pai do pan-africanismo. (MUNANGA, 1986). 
9 Cumpre destacar que o movimento surgido por volta de 1934, em Paris, e que 
foi definido pelo poeta antilhano Aimé Césare como uma revolução na lingua-
gem e na literatura que permitiria reverter o sentido pejorativo da palavra negro 
para dele extrair um sentido positivo, só foi batizado com o nome de negritude 
em 1939, quando foi utilizado em um trecho do Cahier d’um retour au pays 
natal (Caderno de um regresso ao país natal), poema de Césare que se tornou a 
obra fundamental da negritude. (BERND, 1988, p.17).  



20

Com a finalidade de compreender essas questões, ou 
melhor, essas contradições que perpassam o maracatu Na-
ção Iracema, foquei meu olhar sobre um contexto macro. 
Logo, nas diversas interpretações sobre essa prática cultu-
ral denominada de maracatu, nas atividades empreendidas 
na Associação Nação Iracema, nas pessoas que freqüentam 
esse espaço, no bairro Jardim Iracema e seus morado-
res, e, sobretudo em todo o processo de elaboração do 
momento que percebi como o mais importante para os 
brincantes: o desfile de Carnaval na avenida Domingos 
Olímpio. Como a confecção do maracatu ocorre em in-
tenso diálogo com todas essas questões, busquei mos-
trar como esses aspectos estão inter-relacionados. Logo, 
a elaboração do maracatu não é resultado somente do 
empenho das pessoas que dele participam, mas sim do 
entrecruzamento de elementos de um contexto maior. 
Foi em referência a todos esses contextos que realizei um 
processo investigativo com a finalidade, dentre outras 
coisas, de possibilitar ao leitor a visualização do grande 
dia: o desfile na avenida Domingos Olímpio, particular-
mente os bastidores de todo esse processo. Estye livro 
contempla, portanto, cinco capítulos.  

O primeiro capítulo apresenta de forma detalhada a 
reconstituição do meu percurso metodológico, o que ex-
pressa com maior clareza o interesse pela temática aqui 
apresentada e também como parte das questões que se co-
locam à pesquisa foram construídas. Além do que, neste 
capítulo estão pinceladas grande parte das questões pro-
blematizadas no texto, como um pouco do bairro Jardim 
Iracema, o lugar que a Associação ocupa naquele bairro, 
a importância do maracatu na vida de alguns brincantes, 
dentre outros aspectos. 

O segundo capítulo apresenta, brevemente, o desfi-
le de Carnaval na avenida Domingos Olímpio, no ano de 
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2007, por meio de uma descrição em que busco destacar 
alguns aspectos rituais importantes no evento, como as ati-
vidades na cidade de Fortaleza no período carnavalesco, o 
comportamento das pessoas na avenida (público10 e brin-
cantes), o modo como os espaços na avenida são ocupados, 
a euforia dos integrantes do maracatu, a ânsia de alguns 
brincantes em realizar um bom desempenho no desfile. 
Enfim, as diferentes relações que se tecem naqueles espa-
ços. O capítulo apresenta ainda as várias interpretações 
acerca da manifestação cultural denominada de maracatu. 
Por meio das entrevistas indico as concepções dos inter-
locutores acerca dessa prática cultural. No transcurso das 
observações de campo percebi que seria relevante dedicar 
um capítulo a esse assunto porque a formulação das alas 
que compõem os maracatus presentes em Fortaleza, par-
ticularmente o Nação Iracema, está relacionada ao modo 
como essa manifestação vem sendo pensada no decorrer 
dos tempos. Assim, por meio de pesquisas de dados histó-
ricos e das entrevistas, chamo a atenção para a manifesta-
ção de um modo geral e refino o olhar para as particulari-
dades dessa prática cultural no Estado do Ceará. Por fim, 
apresento as atividades que integram a Associação Nação 
Iracema, as propostas dos dirigentes e o perfil das pessoas 
que compõem o maracatu. 

O terceiro capítulo é dedicado ao bairro Jardim Ira-
cema, onde está localizada a Associação Nação Iracema. 

10 Chamo público, e não de platéia, aqueles que assistem às apresenta-
ções dos maracatus na avenida Domingos Olímpio em razão do tipo de 
interação que ocorre entre os grupos que se apresentam  e aqueles que 
prestigiam os desfiles. De acordo com Albernaz (2004), é denominado 
de público ou assistência quando há algum tipo de interação que pro-
picia a participação da assistência de acordo com o tipo de atração que 
se apresenta.
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Nele, analiso, em linhas gerais, como a espacialidade de 
Fortaleza foi se configurando no decorrer das décadas, 
particularmente a partir do fim do século XIX. A inten-
ção foi mostrar as mudanças de ordem simbólica e mate-
rial pelas quais passou Fortaleza e com isso refletir sobre 
o lugar da periferia11 no contexto da cidade, com desta-
que para o bairro Jardim Iracema: seus moradores e suas 
ações reivindicativas. Neste capítulo, chamo a atenção 
para a importância da teoria dos rituais como possibili-
dade analítica. Corroborando Rodrigues (1997); Da Mat-
ta (1997); Durkheim (1996) de que os ritos são expressões 
metafóricas das relações sociais, tomei os rituais como 
porta de entrada para entender o cotidiano dos morado-
res do Jardim Iracema. Neste capítulo procuro mostrar o 
papel da Associação Nação Iracema no bairro e, sobretu-
do o lugar que o maracatu ocupa naquele contexto.          

O quarto capítulo trata, com mais ênfase, sobre os 
significados da negritude atribuídos pelos integrantes do 
Nação Iracema. Em um primeiro momento do capítulo 
por intermédio da trajetória de vida das dirigentes do 
maracatu, dona Lúcia e dona Cleide, trago à tona como 
a negritude se constituiu em suas vidas e, de forma mais 
pontual, as distintas motivações que influenciaram na 
fundação do maracatu Nação Iracema. A escolha das 
trajetórias das irmãs Lúcia e Cleide não foi feita alea-
toriamente. Ao reler sucessivamente as entrevistas das 
dirigentes verifiquei que, por meio delas, se percebe a 
Associação como forte espaço de construção de identi-

11 A palavra é usada para designar os limites, as franjas da cidade, talvez em 
substituição a expressões mais antigas, como “subúrbio”. Caldeira toma a pa-
lavra não apenas como referência geográfica: além de indicar distância, aponta 
para aquilo que é precário, carente, desprivilegiado em termos de serviços pú-
blicos e infra-estrutura urbana. (CALDEIRA, 1981, p. 7).
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dades e também a constituição de agentes étnicos12 que 
enfatizam o que é ser negro. Nesse processo utilizo a 
memória como instrumento metodológico, pois percebi 
nos relatos dos interlocutores que eles sempre partiam 
de um ponto significativo em seu passado para justifica-
rem o ingresso no maracatu. Para tanto, utilizei autores 
como Halbwachs (1990), Pollak (1989), Le Goff (1994), 
Bosi (1994), dentre outros. 

O capítulo explicita quais elementos diacríticos são 
acionados pelos brincantes com a finalidade de afirmar a 
negritude. Aponto, portanto, os processos de identificação 
e, por conseqüência, as lógicas que levam os indivíduos a 
acionar determinados elementos culturais com a finalidade 
de chamar para si o reconhecimento e, nesse sentido, mar-
car a diferença. Cabe destacar que não tive em nenhum mo-
mento a intenção de inventariar os traços culturais distinti-
vos daquele maracatu. Desse modo, lancei o olhar para tudo 
aquilo que os interlocutores me apontaram como relevan-
tes na construção de suas identidades como pessoas negras 
e como essas concepções foram levadas para a formulação 
do maracatu. Diante disso, nesse capítulo são explicitados 
os muitos sentidos que a identidade negra comporta. 

Até este momento do texto, venho explicitando aspec-
tos que apontam os bastidores do desfile de Carnaval na 
avenida Domingos Olímpio, uma vez que este é entendi-
do pelos brincantes do Nação Iracema como um momento 
significativo em suas vidas. Desse modo, dedico o quinto 
capítulo ao entendimento da apresentação do maracatu, 
no ano de 2007, na avenida Domingos Olímpio.   

12 Essa categoria foi utilizada por Gussi (1997) em seu estudo sobre os eventos 
que envolvem os descendentes de americanos. Apoiado em Chiarini (1992), 
Gussi toma a categoria referindo-se a algumas pessoas que em festas e reuniões 
no cemitério vêm colaborando na formulação de identidades americanas. 
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Sem ter a pretensão de interpretar toda a teia de signi-
ficados presente na avenida, pouso meu olhar nos espaços 
ocupados pelos atores sociais, tais como a rua, os bares, 
os camarotes e as arquibancadas (públicas e para convida-
dos). Também dediquei a atenção aos ritos de preparação 
dos brincantes do Nação Iracema para o desfile e na apre-
sentação em si. Nesse momento, além de minha intensa 
observação, recorri a instrumentos metodológicos como o 
vídeo e a fotografia, como explicitarei adiante. 

Neste capítulo procuro entender a lógica de funcio-
namento daquele comprido espaço, os pontos de vista 
que estão por trás das posições estruturais, as mensagens 
que emanam das alas e os discursos da negritude que são 
apregoados por meio de toda a estética do Nação Iracema. 
Busco trazer o leitor para perto daquele local, fazendo-o 
sentir os cheiros, os ruídos, o calor, a cor, o movimento, 
as contradições. Enfim, tentei dar sangue, carne e osso a 
este texto (MALINOWSKI, 1978), por intermédio de todos 
aqueles que me ajudaram a fazê-lo: o público na avenida e, 
sobretudo, os integrantes do Nação Iracema. 

A Escolha dos Instrumentos Metodológicos

“A caminhada da pesquisa é sempre difícil, sujeita a 
muitas quedas”, destaca Cardoso de Oliveira (1998, p. 21). 
Segundo o autor, em razão desses possíveis tropeços na 
estrada do conhecimento, o pesquisador deve sempre ca-
minhar apoiado em firmes muletas: os procedimentos me-
todológicos e os referenciais teóricos. Entretanto, é preciso 
ter em mente que esses referenciais não podem ser toma-
dos como procedimentos rígidos e preestabelecidos.  

Na obra de Silva (2006), O Antropólogo e sua Magia, di-
versos autores apontam um dado que o pesquisador não 
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pode esquecer: considerar que a matéria-prima de nossas 
reflexões é a vida do outro. E nisso se incluem as alegrias, 
as dores, os afazeres e as redes de sociabilidade vivencia-
das no cotidiano das pessoas. As bibliografias menciona-
das, além de outras, permitiram-me não esquecer que, na 
arte de lidar com as pessoas, é preciso tratar com atenção, 
prudência e sensibilidade os rituais diários dos interlo-
cutores, entendendo que, apenas aos poucos, a distância 
se converte em proximidade e que, nem sempre, os “[...] 
preceitos malinowskianos de buscar uma intimidade total 
com os observados pode ser uma boa estratégia [...]” (SIL-
VA, 2006, p. 38).   

Nessa linha de raciocínio, fundamentada especial-
mente na teoria dos rituais, deixei que o campo me orien-
tasse no exercício da observação. E assim, fui percebendo o 
que, a quem, e especialmente, em que momentos observar 
e que procedimentos adotar. Buscando enxergar quais ca-
minhos adotar para não me perder no labirinto da cultura 
do outro, optei pela estrada da etnografia, no sentido que 
lhe confere Geertz (1989). 

Ao elaborar uma teoria interpretativa da cultura, Ge-
ertz (1989) define o fazer etnográfico como a realização de 
uma descrição densa. Tarefa esta que envolve coleta de da-
dos, observação, entrevistas, diário de campo, dentre ou-
tros procedimentos metodológicos que são sempre orien-
tados na busca dos significados subjacentes à ação. Cabe 
destacar que, no sentido de Geertz (1989), a descrição densa 
não se limita às técnicas mencionadas anteriormente, pois, 
para o autor, tal método se caracteriza, especialmente, pelo 
esforço intelectual empreendido pelo pesquisador. Ainda 
sobre o fazer etnográfico, Geertz (1989) propõe que os con-
ceitos de experiência próxima e o de experiência distante dialo-
guem entre si. Ou seja, na perspectiva do autor, fazer etno-
grafia implica uma relação dialógica, de forma que o ponto 
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de vista do nativo e os conceitos formulados na academia 
pelos pesquisadores sociais dialoguem permanentemente.

Ainda sobre o trabalho de campo, corroboro a visão 
de Silva (2006) no que tange seu entendimento acerca des-
sa atividade. Para o autor, o referido exercício não se limita 
à presença do cientista social no local da pesquisa ou no 
contato com os interlocutores. O campo, menciona Silva 
(2006), se forma também “[...] através dos livros que lemos 
sobre o tema e dos relatos de outras experiências que nos 
chegam por diversas vias [...]” (SILVA, 2006, p. 27). 

O campo empírico escolhido para guiar as discussões 
consistiu nas observações das atividades promovidas pela 
Associação Nação Iracema. Dediquei atenção especial às 
reuniões, às apresentações do maracatu pela cidade de 
Fortaleza e todo o processo de construção dos desfiles de 
Carnaval de 2007 e 2008. Também, utilizei como fonte as 
observações empreendidas no desfile do Nação Iracema no 
ano de 2006 na avenida Domingos Olímpio.  

Outra fonte de dados de muita importância foram os 
jornais locais por meio dos quais pude chegar às pessoas 
que são reconhecidas publicamente como “conhecedores 
de maracatu no Ceará”, como Calé Alencar e Pingo de For-
taleza, dentre outros. Tais pessoas me receberam para en-
trevistas e também me forneceram material bibliográfico, 
como fotografias, editais, documentos não oficiais como 
entrevistas com importantes pessoas do universo dos ma-
racatus que já faleceram.  

Em relação ao bairro Jardim Iracema, contei com o 
apoio de profissionais que trabalham na Regional I.13 Con-
versei com pessoas de distintas áreas desse órgão que me 
forneceram um denso material sobre o bairro Jardim Irace-

13 Órgão integrado à Prefeitura de Fortaleza responsável por aspectos relaciona-
dos com a infra-estrutura do bairro Jardim Iracema e bairros circunvizinhos. 
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ma no qual pude conhecer por meio de dados quantitati-
vos, um pouco mais sobre as associações, escolas públicas, 
postos de saúde, praças, eventos promovidos pela prefei-
tura, dentre outros equipamentos públicos. No bairro, rea-
lizei dez entrevistas com moradores de distintas áreas.

Com os integrantes do Nação Iracema realizei 25 en-
trevistas. Em relação à escolha dos mesmos, contemplei 
pessoas que exercem dentro da Associação, especialmen-
te do maracatu, papéis importantes e também os brincan-
tes que ocupam papéis de destaque nas apresentações, 
sobretudo no desfile da Domingos Olímpio. Dentre estes, 
entrevistei a Rainha, o Balaieiro, a Calunga, integrantes 
da ala da corte, brincantes das alas das índias e das africa-
nas. Também entrevistei o jornalista Paulo Tadeu que foi, 
segundo os dirigentes, um grande motivador da funda-
ção do Nação Iracema. 

Em relação aos entrevistados, bem como entre todos 
os sujeitos citados no texto, incluem-se pessoas de ambos 
os sexos e possuidoras de realidades sociais relativamen-
te heterogêneas. Sobre as entrevistas, eu as iniciava com 
perguntas abertas, objetivando a narração, por parte dos 
interlocutores, de seus contextos sociais, como família, 
trabalho, amigos, militância etc. Após esse início, lançava 
perguntas que me possibilitassem entender a formulação 
de identidades, sobretudo a negra. Por intermédio dos re-
latos, busquei compreender, nas entrelinhas dos discursos, 
as singularidades, as subjetividades, bem como a relação 
entre indivíduo e sociedade.

De acordo com Gondim, alguns procedimentos de-
vem ser adotados para a realização de um trabalho científi-
co satisfatório. Dentre alguns, a socióloga destaca que “[...] 
se deve assegurar o anonimato do entrevistado, sempre 
que possível.” (2006, p. 21). Desse modo, é importante que 
um aspecto seja destacado. Antes de iniciar as entrevistas 
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perguntei aos interlocutores como desejariam ser mencio-
nados no trabalho. Todos os entrevistados afirmaram que 
gostariam que seus nomes de batismo fossem expressos na 
pesquisa. Em relação aos dirigentes, foram enfáticos sobre 
isso destacando que já são conhecidos publicamente e não 
gostariam que seus nomes de batismo fossem omitidos. 

Nesse exercício de grande fôlego que é a realização de 
uma pesquisa e como diz Gondim: um “trabalho de esca-
vação, que às vezes lembra os procedimentos de um de-
tetive.” (2007, p. 222), alguns momentos são reveladores. 
Assim, além das entrevistas e das observações, considerei 
outro momento bastante significativo: a companhia dos 
brincantes até a parada do ônibus. Esse momento revelou 
conteúdos não mencionados nas entrevistas. Sobre o desfi-
le de Carnaval na avenida Domingos Olímpio, além da ob-
servação, outros recursos metodológicos foram solicitados: 
o vídeo e a fotografia, como veremos a seguir.

A Imagem na pesquisa

Barbosa (2006) ao refletir sobre a utilização da filma-
gem como instrumento metodológico, cita os intensos tra-
balhos de campo de Margaret Mead e Bateson. De acordo 
com a autora, Mead e Bateson acreditavam que os regis-
tros fotográficos e fílmicos são importantes no desenrolar 
da pesquisa, pois eles supunham que apenas as anotações 
escritas não dariam conta da riqueza de detalhes do cam-
po. Nessa perspectiva, Mead afirma que a importância do 
recurso imagético se dá em razão da cristalização das falas, 
dos movimentos e expressões, possibilitando, na perspec-
tiva dos autores, análises posteriores. 

Considerando a riqueza de detalhes da avenida Do-
mingos Olímpio no dia de apresentação do maracatu Na-
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ção Iracema (domingo de Carnaval), recorri ao vídeo e à 
fotografia como métodos de análise, fundamentada nos 
pressupostos de Mead e Bateson, além de outros conheci-
dos autores que se dedicam a essa temática.14 

Assim sendo, formei uma equipe com cinco pessoas 
que me acompanhariam ao desfile de Carnaval do ano de 
2007.15 Desse modo, no dia da apresentação, a equipe traba-
lhou da seguinte forma: um câmera posicionou-se ao longo 
da avenida, capturando imagens como textos que os ato-
res e o cenário do local desenhavam. Um segundo câmera 
acompanhou-me em todos os momentos, desde a prepara-
ção dos brincantes do Nação Iracema, em uma casa situa-
da nas proximidades da avenida, até a apresentação em si, 
quando pude acompanhá-los de perto. Nesses momentos, 
observei e realizei entrevistas com os brincantes, com os 
dirigentes do maracatu, com os brincantes de outros mara-
catus, alguns transeuntes e vendedores ambulantes.

O filme e a fotografia consistiram neste trabalho como 
complemento à escrita. Entretanto, foram mais do que isso, 
pois “[...] a possibilidade de comentar, explicar, discutir no 
campo com os atores [...]” (PEIXOTO 1998, p. 218) suas ima-
gens cristalizadas na fotografia permitiram-me construir di-
álogos que, em outros momentos, não seriam possíveis.

Acredito que a utilização do vídeo e da fotografia 
como técnicas só foram possíveis devido à relação dialógi-
ca (GEERTZ, 1989) construída com os integrantes do ma-
racatu. É possível que o fato de buscarem visibilidade com 
a apresentação na Domingos Olímpio facilitou a aceitação 
dos interlocutores em serem filmados e fotografados. 

14 Ver mais em BIANCO, Bela- Feldman; LEITE, Moreira L. Mi-
rian, 1998.
15 A filmagem foi viabilizada por meio de uma bolsa de estudos concedida pelo 
CNPQ e também pelo fornecimento de uma câmera filmadora do Museu da 
Imagem e do Som (MIS), Fortaleza, Estado do Ceará.
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Termino então este capítulo introdutório com Algu-

mas reminiscências e reflexões sobre o trabalho de campo, de 
Evans-Pritchard (2005). Angustiado e em busca de dicas 
metodológicas, Evans-Pritchard relata que, certa vez, an-
tes de partir para o campo, aconselhou-se com renoma-
dos cientistas. Dentre alguns, Malinowski. A partir de tal 
experiência e de suas vivências no fazer antropológico, 
Evans-Pritchard (2005, p. 243) conclui que “[...] na ciên-
cia, como na vida, só se acha o que se procura.” E mais, 
que a “[...] batalha decisiva não se trava no campo, mas 
depois da volta.” (EVANS-PRITCHARD, 2005, p. 245). 
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C������  1

DESENHOS DE UMA TRAJETÓRIA

Cinco de maio de 2005, Fortaleza, Ceará. Era início de 
uma ensolarada tarde de quinta-feira quando cheguei pela 
primeira vez ao bairro Jardim Iracema, localizado na zona 
oeste da cidade. Trata-se de um bairro entrecortado por 
inúmeras ruas e por uma estação ferroviária que, dentre 
outras coisas, cumprem o papel de fronteiras com os bair-
ros vizinhos. Algumas são as vias de acesso que possibili-
tam adentrar no bairro, dentre as mais utilizadas por ôni-
bus, táxis e veículos particulares destacam-se as avenidas 
Coronel Carvalho e a avenida Sargento Hermínio.

Quando dirigi-me ao Jardim Iracema em busca da 
Associação Nação Iracema sabia muito pouco sobre aque-
la área de Fortaleza e sobretudo, sobre essa manifestação 
cultural denominada de maracatu. Meus conhecimen-
tos sobre essa prática e, mais especificamente acerca do 
maracatu Nação Iracema limitavam-se aos discursos do 
senso-comum sobre os desfiles que ocorriam no domingo 
de Carnaval na avenida Domingos Olímpio e também às 
considerações feitas por dona Lúcia,16 no ginásio Polies-
portivo da Parangaba, quando fui assistir à apresentação 
do Nação Iracema.   

Nesse encontro, dona Lúcia contou que a Associação 
Nação Iracema é uma organização não-governamental di-
rigida por militantes negros e que foi fundada, no ano de 
2002, com a finalidade de propiciar debates sobre as condi-
ções do negro no Estado do Ceará. Disse-me também que 

16 Lúcia Simão, 58 anos, dirigente do maracatu Nação Iracema, técnica em En-
fermagem; graduada em História e Teologia.  
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a Associação promove diferentes atividades para os mo-
radores do bairro Jardim Iracema, sendo a elaboração do 
maracatu Nação Iracema uma das ações mais destacadas 
por dona Lúcia. 

O esmero daquelas pessoas, à ocasião da apresenta-
ção, naquela tarde intensa de calor e as considerações de 
dona Lúcia sobre o grupo que relacionavam fortemente o 
grupo ao movimento negro instigaram-me a visitar a sede 
do maracatu Nação Iracema.  

Seguindo as orientações de dona Lúcia, vice-presiden-
te da Associação Nação Iracema, adentrei no bairro, naque-
la tarde de maio de 2005, pela avenida Coronel Carvalho. 
Ao avistar uma movimentada avenida, denominada Major 
Assis, parti em busca de informações sobre os possíveis ca-
minhos até a sede da Associação Nação Iracema. 

As primeiras informações não foram nada animado-
ras. Inúmeros dos interlocutores que abordei desconhe-
ciam a existência no bairro de uma associação constituída 
por militantes negros, bem como algo relacionado ao ma-
racatu. Ao indicar o endereço no qual a sede do grupo Na-
ção Iracema estava situada, eram recorrentes os seguintes 
comentários: “Olha, moça, esse maracatu eu não conheço 
não, mas essa rua aqui que você tá procurando é lá no 
beco e lá é muito perigoso”, diziam alguns informantes. 
Ou: “Nem nós que somos taxistas vamos pra lá. É assalto 
na certa”, diziam outros. E ainda: “aquele lugar, sei não, 
ele é escamoso.”

Fossem homens, mulheres, pessoas de mais idade, 
taxistas, todos me diziam que a área onde estava locali-
zada a Associação era muito perigosa e, caso insistisse, 
correria riscos como o de me roubarem o carro. Naquele 
momento, apesar de informada por uma bibliografia an-
tropológica de que a chegada do pesquisador ao campo é 
um “[...] momento delicado e implica certas dificuldades 
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com as quais é preciso lidar [...]” (SILVA, 2006, p. 36), 
senti a forte sensação do medo de não conseguir ir adian-
te.  Medo não apenas diante do desconhecido, mas um 
temor diante das representações de violência e crimina-
lidade construídas pelos moradores do bairro, reforçan-
do, desse modo, os noticiários divulgados pelos jornais 
impressos e telejornais que identificam o Jardim Iracema 
com o ethos da violência.    

A cada afirmação sobre a possibilidade de ser assal-
tada, as lições de metodologia me vinham à mente e me 
informavam que havia cometido um possível deslize: 
desconhecer algumas regras daquele contexto como, por 
exemplo, ter antecipado o conhecimento sobre os locais ha-
bilitados ao trânsito de estranhos. No que diz respeito ao 
entendimento das dinâmicas dos espaços sociais, Magnani 
(2000) aponta que as categorias pedaços, manchas, trajetos e 
circuitos17 são importantes ferramentas analíticas. O autor 
refere-se aos lugares cujas sociabilidades são tecidas no co-
tidiano. No sentido de Magnani (2000), a categoria pedaço 
pode ser valiosa para pensar o Jardim Iracema. E, mais es-
pecificamente nesse momento, para reforçar a necessidade 
de o pesquisador desavisado conhecer algumas regras do 
campo antes de se inserir plenamente nele.   

O autor denomina de “pedaço” um espaço, ou um 
segmento dele, que se demarca como um ponto de refe-
rência para pessoas pertencentes a uma rede de relações 
comuns. (MAGNANI, 2000, p. 32). A referência, segundo 
o autor, é a um espaço que se destina às práticas coletivas: 
encontros, trocas de favores e/ou informações, práticas 
religiosas, dentre outras formas de sociabilidade que im-
plicam também conflitos e tensões. No que diz respeito à 

17 Ver mais em Toledo, 2000.
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referida categoria, Magnani (2000) afirma que pertencer 
a uma rede de relações implica o cumprimento de certas 
regras sociais que podem ser entendidas, dentre outras 
coisas, como uma forma de proteção aos que se aventu-
ram transitar em “pedaços” desconhecidos. 

[...] Pessoas de pedaços diferentes, ou alguém em trân-
sito por um pedaço, que não é o seu, são muito caute-
losas: o conflito, a hostilidade estão sempre latentes, 
pois todo lugar fora do pedaço é aquela parte desco-
nhecida do mapa e, portanto, do perigo [...] (MAGNA-
NI, 2000, p. 33). 

Reforçando as considerações de Magnani (2000) sobre 
os riscos, hostilidades e conflitos que podem ser sentidos 
quando se transita por “pedaços” desconhecidos, remeto o 
leitor à obra de Alba Zaluar e suas experiências de campo. 
Zaluar (2000), ao relatar o desenvolvimento de sua pesqui-
sa sobre o modo de vida das classes populares urbanas no 
conjunto habitacional chamado Cidade de Deus, Rio de Ja-
neiro, aponta algumas questões metodológicas. A autora 
diz que, em sua primeira visita ao bairro, adotou algumas 
precauções em razão de os noticiários apontarem, recor-
rentemente, o Cidade de Deus como um lugar perpassado 
pela criminalidade. Zaluar descreve que, ao chegar ao local 
de sua futura pesquisa, procurou por um jovem conhecido 
seu com a finalidade de obter informações sobre os lugares 
onde ela poderia transitar sem correr riscos.        

 Em relação à minha inserção em campo, naquela tarde 
de quinta-feira, notei que inúmeras foram as considerações 
negativas sobre a área onde está localizada a Associação 
Nação Iracema. Ao avaliar os discursos e o repertório cor-
poral das pessoas (olhos arregalados e sobrancelhas fran-
zidas) pensei que tais comportamentos eram decorrentes, 
principalmente, do fato de eu estar em veículo particular. 
Pelos discursos daquelas pessoas, pensei naquele momen-
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to: ou não é comum o tráfego de carros particulares nas 
proximidades da Associação, ou apenas pessoas conheci-
das podem transitar em veículos sem correr riscos. Ora, se 
já no primeiro contato com os interlocutores o pesquisador 
é inserido em uma estrutura de poder que eles constroem 
entre si, alguma postura de minha parte desaprovada pe-
las futuras pessoas contempladas na pesquisa poderia difi-
cultar a realização de uma possível investigação científica. 
Importa destacar aqui que, no curso da pesquisa, notei que 
outras questões motivavam aqueles primeiros informantes 
a elaborar representações depreciativas sobre a área onde 
se localiza a Associação, como abordarei logo adiante. 

Apesar da intensidade e diversidade dos sentimentos 
por mim vivenciados, dentre eles o desejo de ir embora e 
voltar em outro dia sem veículo particular, decidi prosse-
guir em busca da Associação Nação Iracema, pois eu havia 
marcado um encontro com a dirigente da associação para 
aquela tarde.  

Guiada pelas informações que me forneciam como 
“Vá por ali que é mais perto”, ou “menos perigoso”, deixei 
para trás a larga avenida e fui entrando em becos e vielas 
que não tinham saídas e cruzando repetidas vezes os mes-
mos lugares. Estar perdida naquele labirinto de habitações 
possibilitou-me, mesmo que brevemente, conhecer os mo-
radores e as formas de viver no Jardim Iracema.  

Refiro-me a um cenário que abrigava uma polifonia. 
Repercutiram vozes sem cessar de todos os lados: de veí-
culos coletivos transitando nas ruas que entrecortam os 
becos, de carroças que dividiam os espaços com outros au-
tomóveis e pedestres, de crianças jogando bola na rua; de 
donas-de-casa trajadas com camisolas, conversando com 
vizinhas nas calçadas ou nas portas de suas casas; de mo-
cinhas circulando nas ruas vestidas em pequeníssimas in-
dumentárias; de alguns homens sentados no chão conver-



38

sando entre si em torno de garrafas de bebidas e gomos de 
laranja. Também notei grupinhos de homens, geralmente 
sem camisa, alguns tatuados, fazendo nas esquinas das 
ruas rodas de conversas, fumando isoladamente ou apenas 
observando o movimento. 

Somando a composição do cenário, existiam botecos 
que chamaram minha atenção em razão da diversidade 
de sons. Dentre a pluralidade de vozes, se destacava a dos 
programas radiofônicos que reproduziam ritmos musicais, 
especialmente o forró. Tais sonoridades embaralhavam-se 
às conversas dos clientes, que se encontravam sentados em 
mesinhas ou em pé, próximos ao balcão.

Ao sair daquele amontoado de casas designado pelos 
moradores de “becos” e adentrar nas ruas por onde circu-
lam os ônibus percebi alguns estabelecimentos de pequeno 
porte como mercadinhos, locadoras de vídeos, salões de 
beleza, sucatas e espaços destinados a cultos evangélicos. 
Desse modo, a heterogeneidade dos sons, das formas, das 
cores e dos cheiros elaborou um texto pleno de significados 
que evoca, nos dizeres de Magnani (2000, p.18) “[...] não 
apenas o reconhecimento e registro da diversidade cultu-
ral, mas também a busca do significado de tais comporta-
mentos [...].” Logo, observar os cenários mencionados foi 
importante para apreender como as pessoas se apropriam 
dos espaços do Jardim Iracema, e, nesse sentido, como as 
sociabilidades no bairro são construídas. 

Diante das muitas formas arquitetônicas existentes 
nos becos e no bairro como um todo, notei a recorrência de 
um fato: grades de ferro nos estabelecimentos, sobretudo 
nos mercadinhos. Tal barreira material cumpria a função 
de mediadora entre o cliente e o comerciante, impossibili-
tando, assim, a entrada de pessoas ao interior dos recintos. 
Desse modo, era da calçada que as pessoas verbalizavam 
suas necessidades e pelos espaços das grades que o ne-
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gociante as entregava; fato esse que reforça o discurso da 
violência por parte daquelas pessoas que abordei logo que 
cheguei ao bairro. 

O solavanco do carro em alguns momentos durante o 
percurso por becos e ruas que o entrecortam, chamou minha 
atenção para um asfalto por vezes esburacado e por vezes 
coberto de água pluvial, areia e lixo, o que denunciava a au-
sência de manutenção pública naquele local. Continuando a 
busca pela associação, cheguei a uma estreita rua entrecorta-
da por becos. Estava finalmente no lugar que os primeiros in-
formantes haviam descrito como perigoso e repleto de ban-
didos. Local que, na fala deles, abrigava não a diversidade e 
sim a homogeneidade, como se todos os residentes daquele 
local vivenciassem o cotidiano da mesma forma. 

Guiando o carro vagarosamente, para localizar o nú-
mero da Associação percebi, mesmo que superficialmente, 
o cotidiano daqueles moradores, naquela tarde de quin-
ta-feira. Através das portas e janelas abertas de suas ca-
sas, observei que naquele horário uma distração ocupava 
o tempo dos moradores, especialmente das mulheres: a 
telenovela. Em relação ao cenário, este não se distinguia 
expressivamente dos lugares pelos quais eu tinha passado 
quando transitava. Faço menção às casas com seus “pu-
xadinhos”18, às mulheres de camisolas que, com o térmi-
no da telenovela, dirigiam-se, sozinhas ou acompanhadas 
de suas crianças, para as calçadas. Refiro-me às mocinhas 
passeando com trajes que revelavam o corpo, aos jovens 
uniformizados com vestimentas escolares, ao fluxo de pes-
soas caminhando na rua. Enfim, faço referência à intensa 
sociabilidade entre os vizinhos.   

18 Este é um termo popular que designa casas que dispõem de um andar superior 
feito sem nenhum planejamento de arquitetura e engenharia. Geralmente são 
compostos por um quarto e um banheiro.
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Localizado o endereço que buscava, deparei-me com 
um lugar cuja arquitetura indicava ser uma residência. En-
tretanto o nome Associação Cultural e Educacional Afro-Bra-

sileira Maracatu Nação Iracema, escrito em um papel e cola-
do no portão daquela casa indicava que se tratava de uma 
instituição. Como eu havia informado minha visita a dona 
Lúcia, fiquei surpresa ao perceber a maçaneta do portão 
envolvida por um cadeado, indicando a ausência de pes-
soas naquele local.    

Após alguns minutos, aproximou-se um garoto e per-
guntou-me por quem eu procurava. Após mencionar que 
eu havia marcado uma conversa com dona Lúcia Simão, 
Cristiano19 disse-me que se tratava de sua mãe, mas naque-
la ocasião ela estava trabalhando e seu horário de retorno 
ao lar seria somente no início da noite.  

Apesar de meu desânimo com o “esquecimento” de 
dona Lúcia do nosso encontro, ansiei por conhecer a As-
sociação internamente e conversar com aquele possível in-
formante. Assim sendo, de imediato eu solicitei ao garoto 
conhecer as instalações da sede do grupo com a finalidade 
de saber mais sobre seu funcionamento, a história de sua 
fundação, seus integrantes, dirigentes etc.

Apesar de certo desconforto diante de meu pedido, 
Cristiano educadamente orientou-me a seguir com o carro 
até sua casa, apontando para uma ruela que entrecortava 
a rua na qual estávamos, pois, segundo ele, era preciso 
apanhar as chaves da Associação e solicitar que alguém 
vigiasse meu veículo: “Senão, quando você voltar, ele não 
tá mais aqui”, afirmou o garoto. Esse foi um momento sig-
nificativo, pois, ao descer do carro e esperar o rapaz na cal-

19 O estudante Cristiano, 16 anos, é filho do casal que preside a Associação 
Nação Iracema, senhor Willian e dona Lúcia e, no maracatu, ocupa a ala 
da bateria.  
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çada de sua casa, pude perceber o quanto eu era percebida 
como um elemento destoante naquele ambiente. Todos me 
olhavam: com ar de curiosidade e/ou com olhar de repul-
sa, como algumas meninas que passaram naquela ocasião 
e disseram entre si: “E essa aí, quem é agora?”. Naquele 
momento, duvidei seriamente que pudesse ser aceita pe-
los moradores, porém, por meio do aporte teórico e me-
todológico, compreendi que naquela circunstância eu era 
uma estranha e apenas as futuras idas e vindas ao Jardim 
Iracema me possibilitariam apreender algumas regras de 
comportamento dos moradores do bairro. Fundamentada 
em autores que se dedicaram à arte da pesquisa, como o 
mestre Malinowski, compreendi a hostilidade de alguns 
moradores para comigo e que apenas um contato mais in-
tenso com o campo torna possível o entendimento sobre os 
moradores e de como as categorias de tempo, ordem, hie-
rarquia, dentre outras, são pensadas e vividas entre eles.

É interessante pontuar que, quando me remeto às lite-
raturas sobre metodologias de pesquisa, não as tomo como 
manuais acabados, sempre prontos a oferecer caminhos ao 
pesquisador desatento e/ou inexperiente. Corroboro, nes-
se sentido quando Peirano afirma que:

[...] não há como ensinar a fazer pesquisa de campo 
como se ensina, em outras ciências sociais, métodos 
estatísticos, técnicas de surveys, aplicação de questio-
nários. Na antropologia, a pesquisa depende, entre 
outras coisas, da biografia do pesquisador, das opções 
teóricas da disciplina em determinado momento, do 
contexto histórico mais amplo e, não menos, das im-
previsíveis situações que se configuram no dia-a-dia 
no local da pesquisa, entre pesquisador e pesquisados. 
(PEIRANO, 1992, p. 13).

De acordo com Peirano (1992), a pesquisa é um arte-
fato intelectual, e seu fazer está para além do emprego de 
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técnicas, pois as preferências e estilos pessoais dos pesqui-
sadores influenciam os caminhos pelos quais as pesquisas 
enveredam. A reflexão da autora sugere que a literatura 
não deve ser entendida como um oráculo sempre pron-
to a responder as perguntas de inquietos pesquisadores. 
Evidentemente, os procedimentos teóricos e metodológi-
cos formalizados como corpos normativos de referência 
são de extrema importância no processo investigativo, 
especialmente no que toca à validação dos estudos reali-
zados. No entanto, Peirano indica que os autores devem 
ser tomados como possibilitadores de reflexões quanto à 
leitura do social.  

Voltemos então à Associação, mais especificamente 
para o seu interior. Conduzida por Cristiano, adentrei a 
Associação Nação Iracema, cujo extenso espaço apresenta-
va paredes que o dividiam em três ambientes. No primeiro 
compartimento havia uma faixa fixada na parede com o 
nome Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Empre-
go (PNPE).20 

No segundo cômodo havia um móvel com janelas de 
vidro que permitiam visualizar objetos situados em pra-
teleiras como: a imagem de uma santa negra vestida com 
um manto azul que, segundo o informante, se tratava de 
Nossa Senhora Aparecida; duas coroas cobertas com pa-
pel dourado, bonecas negras vestidas com roupas colo-
ridas, adereços confeccionados com penas, instrumentos 
musicais, linhas, tecidos e tesouras. Ao lado do móvel, 
fixada na parede, havia uma foto em tamanho ampliado 
de uma santa que, segundo Cristiano, representava Nossa 
Senhora de Fátima. Ao indagar sobre as santas, Cristiano 
disse-me que “Todo mundo pensa que maracatu é coisa 
de terreiro, de macumba, mas no Nação Iracema todo 

20 A explicação desse projeto consta no capítulo seguinte. 
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mundo é católico.” O que indicava ser católico? E por 
que Cristiano sublinhou com muita veemência que “Os 
outros grupos podem até ser da macumba, mas nós aqui 
somos católicos”?

Enquanto caminhava pelos outros ambientes, obser-
vei vestimentas coloridas e alguns instrumentos musicais 
como tambores, triângulo, zabumba, chocalho e surdo, dis-
tribuídos por todo o local. De acordo com o menino, todos 
aqueles objetos eram indumentárias e instrumentos utili-
zados em apresentações de maracatu.  

No terceiro ambiente havia máquinas de costura que 
pareciam descansar após horas de trabalho. No fim da-
quele extenso lugar, encontrava-se um largo espaço vazio, 
cujas dimensões lembravam o quintal de uma casa. Esse 
ambiente acolhia em seus fundos um compartimento supe-
rior que, naquela ocasião, não fui convidada a conhecer. 

Segundo Cristiano, aquele cômodo era um galpão que 
abrigava instrumentos musicais, fantasias de maracatu e má-
quinas de costura utilizadas tanto nos cursos de corte e costu-
ra do PNPE, como na confecção de indumentárias de maraca-
tu para o desfile de Carnaval na avenida Domingos Olímpio. 

Enquanto Cristiano me conduzia pela associação, 
duas meninas, moradoras do bairro, adentraram a sede 
em busca de informações sobre a próxima apresentação 
de maracatu, mas que na realidade pareciam querer ave-
riguar sobre o motivo de minha visita. As garotas se apre-
sentaram como integrantes do maracatu desde sua funda-
ção. No decorrer de nossa conversa, uma das meninas me 
falou que seu papel nas apresentações era representar a 
índia Iracema, devido à sua semelhança física com a perso-
nagem de José de Alencar. Já a outra, de pele clara e olhos 
esverdeados, contou-me que sempre desfila, ou na ala das 
índias ou na das africanas, em razão de sua identificação 
com as indumentárias e as coreografias. 
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Apesar de saber que a Associação contava com um 
grupo de maracatu e ser esse fato um dos motivadores de 
minha visita à sede do grupo, não imaginava que tal ma-
nifestação fosse uma experiência tão vívida entre aquelas 
pessoas. Com essas observações, veio à mente o relato de 
Evans Pritchard (2005) sobre quando chegou ao país Zan-
de. Ele não se interessava por feitiçaria, mas esta ocupava 
uma centralidade tão significativa na vida daquelas pesso-
as que não pôde ignorá-la, passando então a dedicar parte 
de sua energia ao entendimento de como os rituais de ma-
gia guiavam a ação dos Azande. 

Interessada em saber mais sobre as atividades reali-
zadas naquela Associação, pedi ao meu informante que 
me falasse um pouco sobre ela. Cristiano iniciou sua fala 
descrevendo sucintamente a trajetória de seus pais no mo-
vimento negro. Falou-me que eles eram militantes negros e 
que a Associação era um espaço no qual se realizavam vá-
rias atividades, dentre algumas, o jovem destacou o mara-
catu Nação Iracema. Segundo Cristiano, em 2002, seus pais 
decidiram fundar o maracatu devido às comemorações de 
seus 20 anos como integrantes do movimento negro. De 
acordo com Cristiano, o Nação Iracema é um maracatu que 
se distingue dos demais, pois “referenda as raízes negras”; 
“fortalece o sentimento de negritude no Ceará.”

As conversas com dona Lúcia, o encontro com os brin-
cantes no ginásio da Parangaba somado a visita que fiz à 
Associação, naquela tarde de cinco de maio de 2005, contri-
buiram significativamente na delimitação do recorte empí-
rico desta investigação, pois me permitiu, naquela ocasião, 
encontrar o “tom” da pesquisa.  

Baseada nas anotações de campo, comecei lentamen-
te a indagar-me: o que Cristiano quis dizer com fortaleci-
mento da negritude? Qual a relação do maracatu com o 
movimento negro? Que lógica guia o interesse daquelas 
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pessoas pelo maracatu? Por que, naquele grupo, seus di-
rigentes sempre falam que o Nação Iracema se diferencia 
dos outros grupos de maracatu? Qual a relação do grupo 
com o catolicismo? 

Enfim, daquela primeira visita e de muitas outras pos-
teriores, nunca consegui sair a mesma. A cada fim de en-
contro, sempre me vinha à mente o texto de Malinowski 
(1978) e o relato de seus momentos de angústia entre os 
trobriandeses: via-me sozinha rodeada de muitas questões. 
Sempre que me afastava do campo, como um barco que se 
afasta de uma ilha, levava comigo a certeza de que apenas 
o espaço físico ficava para trás, pois, para onde quer que 
eu fosse, as inúmeras questões ali percebidas iriam comigo 
como, no caso, os motivos que levam determinadas pesso-
as a se dedicar, com esmero, à construção de um grupo de 
maracatu e, mais especificamente a se dedicarem durante 
todo o ano à elaboração da apresentação que ocorre na ave-
nida Domingos Olímpio no Carnaval.    
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C������  2

NAS TRILHAS DOS MARACATUS: OS DISTINTOS CAMI-

NHOS DE UMA MANIFESTAÇÃO

2.1 Uma Avenida, Muitos Significados  

Dia 18 de fevereiro do ano de 2007, domingo de Car-
naval. A tarde findava quando eu, juntamente com 
a equipe de filmagem que me acompanhava, chega-
mos à avenida Domingos Olímpio com a finalidade 
de assistir aos desfiles de maracatus, especialmente o 
do Nação Iracema. A avenida tem aproximadamen-
te doze quilômetros de extensão, está situada entre 
a avenida Aguanambi e a rua Justiniano de Serpa, 
é composta por duas pistas de rolamento utilizadas 
diariamente como vias de acesso aos que desejam se 
deslocar para as regiões leste e oeste bem como para 
outras regiões da cidade, onde estão localizados os 
bairros considerados nobres. A área reservada aos 
desfiles corresponde à largura de um dos lados da 
avenida, sendo em média quatro quilômetros percor-
ridos pelas agremiações carnavalescas.  
O percurso até as proximidades da avenida naquela 
tarde foi marcado pela impossibilidade de se trafegar 
para algumas direções da cidade, sendo notório o mo-
vimento em ziguezague que alguns carros faziam em 
busca de um caminho que possibilitasse chegar aos 
seus destinos. Somados a isso, outros aspectos foram 
por mim percebidos naquele feriado de Carnaval. Por 
exemplo: a ausência do intenso fluxo de pessoas e de 
carros como ocorre cotidianamente; o silêncio das bu-
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zinas estridentes que, diariamente, constroem a trilha 
sonora daqueles que trafegam na cidade; a tranqüi-
lidade dos ônibus que, habitualmente, estão sempre 
apressados; e a presença, em alguns cruzamentos, de 
homens trajados com vestimentas azuis indicando, 
por meio de sinais corporais, a impossibilidade de os 
veículos seguirem o trajeto por determinadas ruas.
À ocasião do Carnaval, os jornais impressos e os tele-
jornais noticiaram sobre os eventos ocorridos na cida-
de e no Estado. Tais meios de comunicação dedicaram 
maior atenção às festividades ocorridas nas praias do 
Ceará, onde houve shows de cantores locais e nacio-
nais tendo como suporte os trios elétricos. Em linhas 
gerais, tratando-se de Fortaleza, a mídia construiu dis-
cursos que buscaram homogeneizar alguns espaços 
atribuindo calmaria aos bairros elegantes da cidade e 
intensa euforia aos ditos de periferia. No entanto, bas-
tou uma caminhada por Fortaleza naquela período, e 
foi possível perceber a diversidade reinante em todas 
as áreas. Em diferentes partes havia alguns espaços va-
zios em razão do intenso fluxo de pessoas que se diri-
giram a casas privadas e a hotéis eqüidistantes alguns 
quilômetros da capital.21 Como também existiam ou-
tros espaços com pessoas deambulando pelas ruas, ou 
sentadas nos bares, ou postadas nas paradas de ônibus 
com trajes de praia, outras nas esquinas formando nas 
calçadas rodas de conversas, além de crianças abraçan-
do caixas de goma em busca de algum “voluntário” 
para lambuzar o rosto com a massa branca. E ainda, 
uma multidão nas praças dos bairros com a finalidade 
de assistir aos shows de grupos musicais. Em relação 
às apresentações dos maracatus e demais agremiações 
carnavalescas que se apresentaram no transcurso do 

21 De acordo com os jornais impressos ocorre um intenso fluxo de pessoas que 
se dirigem às praias distantes de Fortaleza no período carnavalesco (jornal O 
Povo, 05 jan. 2008).
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feriado de Carnaval na avenida Domingos Olímpio, 
os jornais divulgaram discretas notas sobre os horá-
rios e os dias do desfile. Somente no dia posterior aos 
desfiles os jornais impressos locais dedicaram a pri-
meira página com notícias comentadas e ilustradas ao 
“Carnaval de rua”, focalizando, portanto, os maraca-
tus, sobretudo o grupo campeão do desfile.  Cabe des-
tacar que em outros meses do ano raras são as notícias 
sobre maracatus, bem como outras práticas culturais 
presentes no Estado do Ceará, como reisados, danças 
de coco, bandas cabaçais etc.   
No Carnaval, a programação da cidade no que toca 
aos eventos públicos é promovida pela Fundação de 
Cultura, Esporte e Turismo (FUNCET).22 Esta promove 
atrações que ocorrem nas seis regionais que compõem 
a cidade, o que totaliza 16 bairros contemplados com 
um número de 37 shows de bandas musicais locais e 

22 Instituída em 11 de novembro de 1985, pela Lei Nº 6.012, a Fundação de 
Cultura, Esporte e Turismo (FUNCET), responde pela concepção e implanta-
ção de políticas públicas para a cultura no âmbito da Prefeitura Municipal de 
Fortaleza. É importante destacar que no processo de finalização da pesquisa, 
foi implementada pela prefeitura do município de Fortaleza a Lei Complemen-
tar Nº 0054 de 28 de dezembro de 2008, que cria uma pasta voltada às ações 
culturais em âmbito municipal. Trata-se da Secretaria de Cultura de Fortaleza 
(SECULTFOR). Tal medida foi oficializada por meio da publicação no Diário 
Oficial em 4 de março de 2008. A partir desse momento, a SECULTFOR é um 
órgão integrado ao município responsável pelas ações que visem a “proteção 
da memória e do patrimônio histórico, artístico e cultural, além de viabilizar 
a promoção de programas que fomentem a formação, criação, produção e cir-
culação das expressões culturais, o fortalecimento da economia da cultura e a 
requalificação dos espaços públicos e o pleno exercício da cidadania” (Dispo-
nível em: <http://www. Luizianne13. com.br. Acesso em: 16 ago. 2008). Desse 
modo, a FUNCET que respondia até então pela concepção e implementação de 
políticas públicas para a cultura no âmbito da Prefeitura de Fortaleza, e, nesse 
sentido, promovia o carnaval da cidade de Fortaleza, passa a ter novo papel com 
a criação da SECULTFOR, voltando-se, nesse contexto, a captação de recursos 
financeiros para as áreas de esporte, turismo e cultura. Assim sendo, saliento 
que em todo o texto, destaco a FUNCET e não a SECULTFOR em razão do 
tempo da pesquisa ocorrer no período de atuação da FUNCET.
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nacionais. De acordo com Fátima Mesquita, presiden-
te do referido órgão municipal, à época da pesquisa, 
a proposta para a cidade no Carnaval é distribuir as 
atrações em distintos bairros de modo que as ativida-
des não fiquem concentradas apenas na avenida Do-
mingos Olímpio e na Praia de Iracema, como vinha 
ocorrendo em gestões municipais anteriores. 
O Carnaval de Fortaleza, segundo Fátima Mesqui-
ta, integra um ciclo de atividades que ocorrem na 
capital cearense, promovido pela FUNCET, sendo 
o Réveillon o início desse ciclo, vindo depois o Pré-
Carnaval e por fim o Carnaval propriamente dito. De 
acordo com a presidente da FUNCET esta é uma ação 
integrada que busca recuperar o espaço público e que 
estimula as sociabilidades. 
De acordo com o quadro de profissionais que inte-
gram o órgão municipal acima mencionado, a propos-
ta da nova gestão é incentivar na cidade um Carnaval 
que dispense trios elétricos e opte pela tradição. Nes-
se sentido, a FUNCET promove um Pré-Carnaval em 
Fortaleza constituído, dentre outras coisas, por blocos 
carnavalescos, bandinhas de sopros e metais; grupos 
de percussão e baterias de escolas de samba com re-
pertórios de frevos, marchinhas, xotes, sambas-enre-
do; também a presença de bonecos gigantes no evento, 
sendo a participação desses grupos garantida por uma 
política de editais públicos que prevê recursos e apoio 
logístico aos blocos carnavalescos. 
Na atualidade, distintas são as formas de vivenciar o 
Carnaval na cidade de Fortaleza. Seja afastando-se da 
cidade; permanecendo no aconchego do lar; dirigin-
do-se aos cinemas, bares e clubes; entretendo-se com 
bandas nas praças e nos pólos de lazer ou ainda di-
rigindo-se à avenida Domingos Olímpio para assistir 
aos desfiles de maracatus, escolas de samba, cordões 
e blocos de sujos, bem como por outros motivos, tais 
como encontrar os amigos, namorar etc. 



51

No período carnavalesco, ao se trafegar nas proximi-
dades do “corredor da folia”, denominação dada à 
Domingos Olímpio por ocasião do Carnaval, se per-
cebe sons vibrantes, um intenso fluxo de pessoas se-
guindo a mesma direção e barracas de comidas e bebi-
das dispostas em ruas paralelas à avenida. Ao chegar 
à avenida, parte dela estava cercada com muretas de 
madeira de aproximadamente 1,50 m de altura com a 
finalidade de compor um comprido espaço que propi-
ciasse os desfiles das agremiações carnavalescas que 
se apresentam no decorrer do feriado nacional, sendo 
o domingo dedicado somente às apresentações dos 
maracatus. Além da referida barreira material, ho-
mens trajados com uniformes da prefeitura impediam 
o acesso de pessoas não credenciadas à área. Segun-
do aqueles homens, apenas pessoas vinculadas aos 
blocos oficiais, funcionários dedicados à limpeza da 
avenida, equipes de reportagem e organizadores do 
evento podiam transitar no referido espaço. Como na-
quela circunstância eu exercia o papel de pesquisado-
ra, a guarda municipal de Fortaleza juntamente com a 
FUNCET, concederam-me credenciais que permitiram 
meu acesso e da equipe de filmagem que me acompa-
nhava a lugares restritos aos credenciados, como os 
camarotes e a área interna do “corredor da folia”.  
Para visualizar a multiplicidade de informações pre-
sentes na avenida, decidi seguir o roteiro que eu havia 
elaborado no dia anterior quando visitava a avenida 
juntamente com os membros da equipe de filmagem 
por mim contratada. Diante disso, no início da tarde de 
domingo, logo que chegamos ao “corredor da folia”, 
um dos integrantes da equipe dispersou-se na avenida 
com a finalidade de capturar, por meio de uma câmera 
filmadora, as sociabilidades presentes naquele espaço. 
Enquanto isso, outros três integrantes da equipe me 
acompanharam a uma casa situada nas proximidades 
da avenida Domingos Olímpio, onde os brincantes 
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do Nação Iracema se preparavam para o desfile. Meu 
propósito era observar os ritos de preparação para o 
desfile de Carnaval.  
A alguns metros do “corredor da folia” estava situa-
da a casa onde os brincantes do Nação Iracema se 
preparariam para o desfile. Segundo dona Cleide23, 
aquele recinto é alugado durante todo o ano pelos 
dirigentes do Nação Iracema com a finalidade de 
garantir o acesso no período do Carnaval. Mesmo 
no dia do desfile, as chaves do lugar ficaram sob a 
responsabilidade dos dirigentes, o que acarretou 
uma longa espera dos brincantes na calçada do re-
cinto até a chegada dos responsáveis ao local.   
Chegando à casa, deparei-me com um desolado brin-
cante sentado na calçada, uma vez que o recinto se 
encontrava fechado. No decorrer das primeiras ho-
ras daquela tarde outros brincantes foram chegando 
e todos se amontoavam em um mesmo lugar na ten-
tativa de fugir do sol que abrasava os corpos. Caixas 
de papelão e bolsas espalhadas na calçada revelaram 
que alguns brincantes estavam à espera somente dos 
demais adereços que compunham suas fantasias e/ou 
do abrigo para se preparar e viver o ritual do desfile 
de Carnaval. Naquela ocasião, o silêncio de algumas 
pessoas quando eu indagava sobre suas posições no 
desfile me chamou atenção. Tal ação indicava-me 
que alguns brincantes ainda desconheciam suas 
funções no desfile. Segundo Francisco: “eu ainda 
nem sei onde eu vou dançar, por isso que eu che-
guei cedo aqui. Só quando o pessoal chegar é que 
vou saber. Mas eles me disseram por telefone que 
talvez seja de príncipe ou rei.” Da porta de suas 
casas, os vizinhos assistiam à movimentação, como 

23 Cleide Simão Freire, 56 anos, formada em Pedagogia, ocupa no grupo o 
cargo de tesoureira e ministra aulas gratuitas para jovens e adultos do bairro 
Jardim Iracema. 
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também ofereciam seus préstimos aos brincantes. 
Alguns negociavam garrafas de café e de água, en-
quanto outros apresentavam um sorriso quando 
eram indagados acerca dos serviços prestados. 
Após algumas horas na casa à espera dos dirigentes e 
demais brincantes, decidi dirigir-me ao “corredor da 
folia” com o objetivo de visualizar os elementos que 
compunham o espaço ritual dos desfiles dos grupos 
de maracatu. Adentrando o “corredor”, percebi uma 
longa área onde inúmeras pessoas corriam com radi-
nhos na mão com os quais emitiam palavras em tom 
alto indicando uma comunicação intensa com outras 
pessoas. Também era expressivo o movimento acele-
rado de pessoas pertencentes a equipes de reportagem 
de televisão e jornais impressos. Além dessas, havia 
pessoas equipadas com  vassouras e carrinhos de lim-
peza apanhando os papéis espalhados pelo chão por 
todo aquele longo corredor sendo que, de vez em 
quando, alguns daqueles funcionários, paravam para 
arrumar as mangas da blusa, passar as mãos sobre a 
testa molhada de suor ou mesmo para apoiar o queixo 
sobre aquelas vassourinhas, enquanto conversavam 
com alguém. 
Erguendo-se um pouco o olhar, podia-se ver, fixados 
nos postes, cartazes alusivos ao Carnaval e especial-
mente ao homenageado daquele ano: o compositor, 
arranjador e instrumentatista Lauro Maia Telles (1913-
1950). Ladeando o comprido “corredor da folia”, ha-
via mesinhas nas calçadas, sinalizando que os bares 
eram outro meio de assistir aos desfiles. Havia tam-
bém toldos estrategicamente posicionados ao longo 
da avenida para acomodar os jurados dos desfiles dos 
maracatus. Entre estes, se encontravam professores 
das universidades locais, artistas (músicos e cantores), 
jornalistas, radialistas e apresentadores de televisão.  
Caminhando mais um pouco pelo interior do corredor 
viam-se muitos banheiros públicos em forma de es-
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treitas cabines e algumas arquibancadas: uma menor, 
composta por cadeiras individuais e revestidas de es-
puma, disponíveis apenas para os convidados e loca-
lizada ao lado dos dois camarotes no final da avenida; 
outras, maiores, formadas por grandes tábuas dispos-
tas por todo o corredor para pessoas sem credenciais, 
nas quais geralmente mulheres – acompanhadas de 
amigas, familiares e crianças – se postavam horas an-
tes do início do desfile com a finalidade, segundo elas, 
de encontrar um lugar com visão privilegiada para a 
pista onde aconteceriam as apresentações.    
No mesmo sentido em que os grupos de maracatu ini-
ciavam seus desfiles, localizava-se primeiro o cama-
rote destinado às autoridades e aos funcionários da 
prefeitura de Fortaleza, e, ao seu lado, situava-se o da 
Federação Carnavalesca. Trata-se de enormes quadra-
dos de madeira com largos janelões em seus quatro 
lados, suspensos alguns metros do chão por armações 
de ferro.
O acesso aos camarotes não se dava pela compra de in-
gressos e sim pela posse de convites distribuídos pelos 
organizadores do evento. Segundo uma das produto-
ras do evento, os ingressos foram distribuídos para 
autoridades, pessoas envolvidas no evento e dirigen-
tes dos blocos de carnaval, maracatus e cordões. Como 
eu estava devidamente credenciada, pude adentar os 
camarotes. Inicialmente dirigi-me ao camarote desti-
nado aos convidados da prefeitura de Fortaleza. 
Daquele local visualizei um sem-número de pessoas 
que se socializavam na avenida. Falo dos inúmeros in-
divíduos que, no decorrer da noite, compuseram aque-
le cenário: pessoas de todas as idades, formas e cores. 
Crianças que brincavam com as espumas e os confetes. 
Indivíduos entrelaçados, suados e fantasiados. Pesso-
as que gritavam anunciando seus produtos por “um 
real”. Indivíduos embalados pelo som dos carros que 
reproduziam, em alto volume, ritmos como o funk, o 
forró, o axé e marchinhas de carnaval. Pessoas que se 
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organizavam em rodas de conversas, enquanto outras 
preferiam se manter solitárias, observando a multi-
dão, mas que, de vez em quando, cumprimentavam, 
com um aceno ou um forte abraço, algum conhecido; 
alguns mesmo visivelmente alterados pelo consumo 
excessivo de bebidas alcoólicas se apresentavam dian-
te das lentes televisivas ali presentes, insistindo em ex-
por sua euforia. Ou ainda corpos masculinos vestidos 
com indumentárias femininas.
Após alguns minutos no camarote da FUNCET, per-
cebi que, aos poucos, as pessoas chegavam: aos pa-
res, em grupos, raramente sozinhas. Tratava-se de 
autoridades, funcionários da prefeitura e familiares. 
As mulheres usavam de calças jeans a saias longas ou 
curtinhas; algumas calçavam sandálias com salto alto. 
Havia também mulheres que usavam blusas padroni-
zadas pela prefeitura de Fortaleza. A maior parte dos 
homens trajava calça jeans, pouquíssimos usavam ber-
mudas e a grande maioria calçava sapatos. Da mesma 
forma que as mulheres, alguns homens usavam blusas 
com siglas reportando aos órgãos municipais. 
Devagar, as pessoas dirigiam-se a uma comprida 
mesa coberta por uma toalha branca, com um bolo 
confeitado ao centro e outras variedades de comidas 
ao redor dele. Também consumiam cerveja, água e 
refrigerantes que circulavam em bandejas conduzi-
das por garçons. 
Naquele noite também visitei o camarote da Federação 
Carnavalesca. Nele encontravam-se geralmente mu-
lheres, sozinhas ou acompanhadas por alguma ami-
ga, ou companheiro. Em conversas no local verifiquei 
que se tratava de pessoas que receberam os convites 
dos dirigentes das agremiações. As indumentárias dos 
convidados eram variadas. Algumas mulheres usa-
vam pequenas vestimentas, revelavam o corpo des-
tacando-o com adereços carnavalescos, como grandes 
colares de plástico coloridos envolvendo o pescoço. 
Havia ainda mulheres que trajavam shorts, calçavam 
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tênis, sandálias ou chinelos. No que se refere às crian-
ças, de número irrisório, percebia-se o cuidado em ar-
rumá-las. Em relação aos homens, apesar de poucos, 
trajavam bermudas jeans, calças compridas e alguns 
usavam blusas com siglas dos grupos de maracatus 
pelos quais torciam. Em razão do silêncio ou mesmo 
da formalidade nos comentários percebi uma ausên-
cia de familiaridade entre os ali presentes, exceto os 
que se acompanhavam de amigos ou familiares. Era 
comum perceber olhares que se cruzavam por um 
segundo e depois se desviavam, procurando outros 
olhares. Neste camarote também se faziam presentes 
garçons servindo comidas e bebidas e uma mesa posta 
ao fundo do ambiente com alimentos expostos. 
Após um longo período, distribuído entre os dois ca-
marotes, retornei à casa onde estavam os brincantes 
do Nação Iracema. A tarde daqueles brincantes foi 
atravessada de esperas, telefonemas, anseios, irrita-
ções, euforia etc. A frase mais recorrente entre os pre-
sentes naquela calçada era: “[...] nunca mais eu desfilo 
nessas condições, quando o pessoal chegar aqui eu já 
tô morto de cansado.” 
Apenas algumas horas antes do início da apresentação 
os faróis de um ônibus iluminaram a rua na qual esta-
va situada a casa. Ao abrir suas portas, muitas pessoas 
desceram apressadamente em direção à casa, trans-
portando, sobre suas cabeças, objetos como caixas, 
instrumentos musicais e adereços de maracatu.    
Cumprimentei as pessoas conhecidas e iniciei breves 
conversas com desconhecidas. Muitos eram morado-
res do Jardim Iracema, bairro onde está localizado o 
maracatu Nação Iracema. Por meio da observação das 
ações e dos diálogos, inferi sobre os mais diversos pro-
pósitos que impulsionavam aquelas pessoas a estarem 
ali: desfilar na avenida, competir, ser reconhecido so-
cialmente, ser espectador, encontrar amigos, acompa-
nhar algum familiar, preparar comidas, organizar as 
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indumentárias, fazer penteados e maquiagens ou au-
xiliar os brincantes a vestirem as fantasias. Enfim, as 
sociabilidades ocorriam por distintos motivos. 
Ao entrar na casa, percebi que os dirigentes dividiam 
algumas tarefas. As militantes negras Neide, dona 
Lúcia e dona Cleide organizavam as inúmeras indu-
mentárias que já se encontravam na casa, enquanto 
outras pessoas retiravam objetos de maracatu das cai-
xas e os colocavam sobre o assoalho. O intenso volu-
me das vozes embaralhava-se à aglomeração que se 
encontrava dentro da pequenina casa. Freneticamen-
te, Neide corria com os olhos em busca de algumas 
fantasias espalhadas pelo chão e, tão logo encontrada 
a vestimenta desejada, as distribuía entre os brincan-
tes. Estes as recebiam e dirigiam-se à rua, a algum 
compartimento da estreita casa ou a uma sede de um 
partido político localizado nas proximidades. Outros 
apanhavam seus instrumentos musicais e, em rodas, 
ensaiavam a loa, Nas Ondas do mar inventei a saudade, 
do Nação Iracema. 
Aos poucos, as pessoas iam transformando suas apa-
rências. Inúmeros eram os detalhes de cada vestimen-
ta. Intermináveis são as formas de descrever o esmero 
de alguns brincantes na elaboração de seus corpos. 
Com o corpo apoiado na parede, uma menina cuida-
dosamente cobria seu rosto com tinta preta. Ao seu 
redor, muitas vozes: “[...] Segura em mim, encolhe a 
barriga, passa mais tinta na cara, acho que precisa de 
mais batom, né?, Amarra esse cabelo. Essa peruca vai 
cair. Vou morrer de vergonha se esse cabelo não cobrir 
meus seios. Deixa eu ajeitar melhor essas trancinhas. 
Essa roupa é muito pesada. Esse balaio tá lindo. Que 
biquíni imoral é esse menina? Ai meu Deus, meu ex-
namorado vai tá lá [...].” Nesse vaivém de corpos, uns 
se vestiam solitariamente, enquanto outros elevavam 
o tom da voz em busca de auxílio. Nesse momento de 
observação, fui surpreendida pela atitude de alguns 
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brincantes que, prontamente vestidos, não identifica-
vam a que ala suas fantasias faziam referência.
Nas primeiras horas da noite do dia 18 de fevereiro 
do ano 2007 uma explosão de fogos de artifícios anun-
ciou o início dos desfiles. Nesse momento, a prefeita 
de Fortaleza discursou para o público dizendo, dentre 
outras coisas, que o maracatu é uma manifestação que 
“faz parte da identidade de Fortaleza”. Após o discur-
so iniciaram-se os desfiles. 
Na avenida, o homem que regulava os portões de aces-
so à pista do desfile avisou aos brincantes do Nação 
Iracema presentes que eles perderiam ponto na com-
petição caso não iniciassem o desfile. Logo que a rai-
nha do maracatu sinalizou sua chegada, o grupo ini-
ciou seu percurso ritual em uma pista de linha reta. O 
grupo entrou na avenida com o acompanhamento 
sonoro dos tambores e baterias. Compondo o gru-
po havia brincantes distribuídos em distintas alas, 
tais como a dos índios, cujas vestimentas e faces 
daquelas pessoas tinham as cores amarelo, azul, 
verde e branco. Além das africanas, das baianas, 
do casal de pretos-velhos, da corte, dentre outros 
cujas faces possuíam tinta preta. O Nação Iracema 
percorreu a avenida narrando o enredo Nas ondas 
do mar inventei a saudade por meio de fantasias colo-
ridas, da loa e das coreografias; como mostrarei em 
detalhes mais adiante. 

A descrição do desfile de Carnaval da avenida Do-
mingos Olímpio posta anteriormente, conforme elaborei, 
oferece, em linhas gerais, um pouco sobre o cenário da ave-
nida e de seus atores. Anuncei, brevemente, a sonoridade, 
o movimento, o colorido, a pulsação dos tambores, o brilho 
das fantasias, a euforia, o público e os brincantes. Elemen-
tos que entendo como importantes no ritual que ocorre na 
Domingos Olímpio. Certamente, a riqueza do desfile em 
sua totalidade não se encontra na descrição, pois sua in-
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teireza será apreendida somente ao longo de todo o texto 
quando apontarei elementos que em conjunto possibilita-
rão ao leitor uma melhor compreensão analítica. 

Dentre outras coisas, o relato buscou enfatizar mora-
dores do bairro Jardim Iracema, localizado na periferia de 
Fortaleza, capital do Estado do Ceará, que participam da 
Associação Nação Iracema, situada em uma das áreas da-
quele bairro e dirigida principalmente pelos militantes ne-
gros dona Lúcia, dona Cleide e o senhor William. Na des-
crição, busquei chamar a atenção, particularmente, para 
um momento que demandou, durante todo o ano, extrema 
dedicação de parte dos integrantes do maracatu Nação Ira-
cema. Momento entendido por muitos brincantes como a 
apresentação mais importante que ocorre no ano. 

Além disso, se destacam no texto outros importantes 
elementos que serão apresentados ao longo de toda a nar-
rativa, quando buscarei compreender o processo de cons-
trução da identidade negra entre os integrantes do Nação 
Iracema e como esta se expressa na confecção do maracatu 
mencionado. Dentre algumas questões, chamo, na descri-
ção, a atenção para a cidade de Fortaleza e suas expressões 
culturais, para os discursos presentes no desfile, como os 
relacionados ao bairro Jardim Iracema, à cidade de Forta-
leza, à nação, a África e sobretudo, à negritude. Em linhas 
gerais, procurei apresentar a dinâmica dos espaços, o que 
implica considerar a avenida como lugar de interações e 
também de conflitos.   

A descrição sugere, mesmo que brevemente, as rela-
ções de poder estabelecidas, o Carnaval na cidade, o trato 
dos órgãos municipais com a cultura24 na cidade de For-

24 Reitero aqui que meu entendimento sobre cultura está ancorado no sentido 
que Geertz (1989) faculta ao termo, ou seja, como um contexto dentro do qual 
as ações adquirem significados.
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taleza e uma multiplicidade de sentidos expressos pelos 
brincantes do Nação Iracema ao se prepararem para viver 
o momento do desfile. 

Aos que desconhecem o processo de elaboração do 
Carnaval na avenida Domingos Olímpio é possível que 
passe desapercebido todo o aparato simbólico que fornece 
sustentação à operacionalização do desfile. Verifiquei roti-
neiramente no período carnavalesco, discursos que tomam 
a Domingos Olímpio como o local de entretenimento das 
pessoas menos favorecidas economicamente. É fortemente 
apregoado pelo senso comum que em razão das escassas 
opções de divertimento na cidade à ocasião do Carnaval, 
um fluxo de pessoas desfavorecidas socialmente dirige-se 
à avenida. Mas, será que essa é a única motivação do des-
locamento à avenida, uma vez que destaco na descrição 
pessoas empenhadas durante todo o ano na elaboração do 
desfile, e outras atentas à apresentação? Desse modo, como 
entender as formulações simbólicas que perpassam o des-
file como um todo? De que modo apreender e também dis-
tinguir aquilo que é dito daquilo que se expressa por meio 
de comportamentos bem marcados, portanto, profunda-
mente ritualizados? O que significa, então, a avenida para 
os brincantes do maracatu Nação Iracema? Quais sentidos 
comporta o maracatu?   

O desfile do maracatu Nação Iracema se cerca de 
significados ao ser pensado como profundamente perfor-
mativo, cuja parte significativa dos integrantes se esmera 
durante todo o ano para, dentre outros fins, obter na ave-
nida um desempenho satisfatório e com isso conquistar a 
vitória na competição. Falhas e esquecimentos são somen-
te permitidos nos momentos que precedem a entrada na 
avenida, pois nesta tudo deve estar elaborado com fins de 
uma boa transmissão das mensagens que se deseja passar 
à platéia.  
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A compreensão mais aprofundada dos significados 
da avenida para o público e, particularmente, para os 
brincantes do Nação Iracema somente é possível se for 
pensado o modo como as relações foram tecidas ao lon-
go da elaboração do desfile. Apenas assim será possível 
identificar que sentidos a avenida e, mais especificamen-
te, o desfile acionam. Nesse contexto, é preciso pensar os 
bastidores de todo o processo que desembocou em todo 
aquele brilho, luxo e euforia que se expressam no dia do 
desfile: o grande dia daqueles brincantes. Assim, para en-
tender os múltiplos sentidos emanados pelo desfile é ne-
cessário percorrer, por meio do texto, uma longa estrada 
que nos leva a algumas questões tais como: de que modo 
essa manifestação cultural denominada de maracatu se 
constituiu ao longo do tempo? Que discursos fundamen-
tam o maracatu Nação Iracema e por que ele é entendido 
pelos brincantes como especial? Em que contexto de For-
taleza se situa a Associação que se empenha na confecção 
de um grupo de maracatu? Que elementos expressam a 
negritude no Nação Iracema?      

Tais questões serão melhor entendidas nas pági-
nas que se seguem, pois nelas estará presente a etno-
grafia dos eventos que circundam a Associação Nação 
Iracema e, mais especificamente, as atividades que en-
volvem o maracatu em questão. Portanto, convido-o, 
leitor, a percorrer comigo todo o processo de confecção 
do vívido e instigante desfile de Carnaval do maracatu 
Nação Iracema.  
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2.2 Percorrendo os Caminhos: os Maracatus e suas 

Configurações ao Longo do Tempo

2.2.1 Os liames entre o maracatu rural e o mara-

catu-nação

Cidade Tabajara, Olinda, Estado de Pernambuco, ju-
nho de 2007. Com as mãos postas na cintura, o tórax desnu-
do e um chapéu de palha sobre a cabeça, Manoel Salustia-
no Soares, o mestre Salu25, observava, atentamente, minha 
aproximação ao interior de sua propriedade, denomina-
da Espaço Cultural Casa da Rabeca. Sob os olhos atentos 
de mestre Salu, caminhei em sua direção e apresentei-me 
como uma pesquisadora em busca de seus conhecimentos 
sobre maracatus. O senhor agradeceu meu interesse e, com 
um ar de alegria na face, revelou sua disponibilidade em 
conversar.

No decurso daquela manhã, mestre Salu mostrou-me 
seu sítio, local de aproximadamente quatro hectares de ex-
tensão, que abriga sua esposa, alguns afilhados e cinco de 
seus quinze filhos. Além de uma residência, o amplo espaço 
também comporta um ambiente destinado a apresentações 
de maracatus, forrós, violeiros, dentre outras práticas cul-
turais, e uma lojinha com artigos comerciais. Nesse recinto, 
mestre Salu mostrou-me seu disco recentemente gravado 

25 Mestre Salustiano, falecido no dia 31 de agosto de 2008 aos 62 anos de idade, 
recebeu em 1982 da Universidade Federal de Pernambuco o título de Doutor 
Honoris Causa. No Estado, o título é oferecido aos pernambucanos que se des-
tacam pelo saber ou por alguma atuação relacionada às artes. No ano de 1994, 
mestre Salu foi convidado por Ariano Suassuna, então secretário estadual de 
Cultura, para ocupar o cargo de assessor especial. Em 2001, o então presidente 
Fernando Henrique Cardoso o condecorou com a Medalha de Honra ao Mérito 
Cultural Brasileiro. 
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e falou-me de sua habilidade com a rabeca, considerando-
se um dos mais importantes rabequeiros do país quanto à 
execução e à fabricação desse instrumento.   

Em razão dos afazeres cotidianos, a atenção desse se-
nhor para comigo, naquele período matinal, dividiu-se en-
tre os chamados de outras pessoas que se encontravam no 
local e o barulho de celulares que tocavam repetidamen-
te. Entre uma interrupção e outra, mestre Salu contou-me 
sobre seu envolvimento com o universo dos maracatus, o 
que o fez rememorar a trajetória de sua vida. Segundo ele, 
seu cotidiano, até os 18 anos, foi na Zona da Mata pernam-
bucana, onde trabalhou como canavieiro para ajudar nas 
despesas de casa, o que o impossibilitou de se dedicar aos 
estudos. Por intermédio de seu pai, conheceu algumas ma-
nifestações culturais. Dentre elas, o interlocutor destacou, 
com entusiasmo, o cavalo-marinho, o forró e o mamulen-
go. Tais práticas foram retomadas quando passou a morar 
na cidade de Olinda, já em sua fase adulta. Em relação ao 
maracatu, mestre Salu diz que o aprendeu na cidade de 
Aliança Pernambucana quando tinha por volta de 12 anos. 
Tal “faculdade”, segundo o rabequeiro, aprendeu com ou-
tros mestres, dando especial atenção ao cirandeiro Antônio 
Baracho. Sobre esse assunto, mestre Salu prosseguiu sua 
fala dizendo:

[...] minha filha, veja bem, você veio até aqui pra saber 
meu conhecimento, não é isso? Meu conhecimento so-
bre o maracatu, não é mesmo? Pois muito bem, veja 
bem, pra entender de maracatu[...]. você sabe que têm 
dois tipos, né? O baque solto e o baque virado. Aqui, 
o meu maracatu é o de baque solto. Pois muito bem. 
O Piaba de Ouro aqui é baque solto. Você sabe o que é 
baque solto? Sabe não? Olhe isso é muito importante, 
viu? Baque solto e baque virado são dois tipos de ma-
racatu, dois estilos. O baque virado é aquele maracatu 
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de percussão, já o baque solto, que é o meu, é um ma-
racatu com instrumento individual. Tem um gonguê, 
um taró [tarol], uma poica. É assim. E isso interfere no 
ritmo, viu? São maracatus diferentes. O de baque solto 
tem orquestra de metal e tem um mestre para cantar.

A visita a mestre Salustiano foi motivada por leituras 
jornalísticas que eu fiz a seu respeito, cujo conteúdo des-
tacava seu título de mestre da cultura e, reiteradamente, 
seu profundo envolvimento com maracatus. Nesse senti-
do, ir ao encontro do referido senhor significou compreen-
der melhor tal manifestação cultural, mais especificamente 
apreender aspectos da dinâmica do maracatu de Recife, 
uma vez que os estudos realizados por autores clássicos 
como Pereira da Costa (1908), Ascenço Ferreira (1951), Ka-
tarina Real (1967), Mário de Andrade (1982), Guerra-Peixe 
(1980), dentre outros, bem como inúmeras pessoas não re-
lacionadas aos estudos do maracatu ressaltam a forte rela-
ção dessa manifestação com o Nordeste, sobretudo com o 
Estado de Pernambuco.

É importante ressaltar que a presente pesquisa não 
tenciona trazer à tona as “origens” do maracatu, visto que 
pensar desse modo seria conceber a história como linear 
e entender que a manifestação mencionada partiu de um 
único ponto, desconsiderando, nesse sentido, a dinâmica 
da cultura, já que a história da humanidade se faz a par-
tir de trocas, cujas práticas culturais são ressignificadas a 
todo instante. Pelo contrário, busco, com os relatos orais e 
os documentos bibliográficos, alcançar não a verdade, mas 
sim os muitos sentidos atribuídos a essa manifestação no 
decorrer do tempo.  

A conversa com mestre Salustiano revelou a com-
plexidade e a multiplicidade dos caminhos que levam ao 
mundo dos maracatus. Desse modo, com base nas expli-
cações fornecidas pelo rabequeiro, percebe-se que muitas 
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trilhas conduzem ao entendimento dessa manifestação. 
Dentre algumas possíveis, cabe enveredar pelos caminhos 
que informam sobre o maracatu baque solto e o maracatu 
baque virado.

Quanto a essa questão, mestre Salu destacou em sua 
fala que o baque se refere ao ritmo da percussão, cuja so-
noridade produzida pelos instrumentos confere ao grupo 
a categorização de baque solto ou de baque virado. Para 
melhor compreensão, o interlocutor destaca a importân-
cia dos instrumentos utilizados pelos grupos. Ratificando 
a consideração de mestre Salu, Katarina Real (1967) diz 
que uma das principais características de um grupo de 
maracatu são os instrumentos musicais por ele utilizados. 
A antropóloga aponta que o maracatu de baque virado 
utiliza, freqüentemente, em sua orquestra, instrumentos 
como gonguê, tarol, caixas de guerra, bombos e zabum-
bas, sendo possível a variação destes de acordo com cada 
apresentação. Em relação ao maracatu de baque solto, Ka-
tarina Real diz que “[...] a orquestra do maracatu baque 
solto é composta do terno (bombo, surdo, tarol, cuíca e 
gonguê) e de vários instrumentos de sopro (trombone, 
trompete e clarinete) [...]” (REAL, 1967, p. 92). Segundo 
as análises de Guerra-Peixe:

 [...] um sinônimo de toque é baque. Nos antigos mara-
catus, participam infalivelmente mais de um zabumba 
– no mínimo três. Por isso, o seu ritmo de percussão é 
chamado toque dobrado ou baque dobrado, ou ainda 
baque virado. Dessas expressões, toque virado é a que 
se ouve pronunciar maior número de vezes, opondo-
se à designação toque solto dos maracatus de orques-
tra, em que participa apenas um zabumba [...] (GUER-
RA-PEIXE, 1980, p.65).
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O maestro Guerra-Peixe, que esteve no Recife entre 
os anos de 1949 e 1952, pesquisando sobre os xangôs26 e 
algumas manifestações culturais, afirma, em sua obra Ma-

racatus do Recife (1980), que a distinção entre os maracatus 
de baque virado e baque solto se assenta, sobretudo, nos 
sons produzidos pelos instrumentos musicais utilizados 
em cada grupo. Assim, segundo o autor, enquanto o mara-
catu-nação utiliza uma orquestra de percussão, o maracatu 
rural opta por instrumentos como o terno, a poica, o gon-
guê, o pistom, o trombone, dentre outros, o que implica 
dizer que promovem ritmos diferenciados. 

Apesar de não ser o objetivo desta pesquisa dar 
conta da variação dos ritmos que caracterizam um ma-
racatu como rural ou como nação, é válido pontuar que 
o maracatu rural apresenta ritmos como samba, marcha 
e galope e a intensidade dos instrumentos utilizados por 
esses grupos promove um som bastante acelerado, mais 
intenso que o ritmo produzido pelos grupos de mara-
catus-nação. Entretanto, é muito importante destacar 
que cada estado e cada grupo guarda peculiaridades. 
No Ceará, por exemplo, não há registros de maracatus 
que se autodenominem de rural. Nos documentos cata-
logados pela Fundação de Cultura, Esporte e Turismo 
(FUNCET) e nos dados levantados por pessoas que se 
dedicam ao estudo dos maracatus, todos os registros 
indicam que os grupos existentes no interior do esta-
do e na capital se reconhecem como maracatu-nação. 
Porém, não se pode dizer que por serem considerados 
como maracatus-nação, a composição dos grupos do 

26 Religião africana marcada pelo culto aos orixás. Recebe denominações dife-
renciadas de acordo com a região, sendo xangô o termo utilizado em Alagoas, 
Paraíba e Pernambuco; candomblé, na Bahia; batuque, no Rio Grande do Sul; 
tambor de mina, no Maranhão.
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Ceará é do mesmo modo dos grupos de Recife. Ape-
sar de algumas semelhanças com Recife, no Estado do 
Ceará os maracatus apresentam ritmos cadentes, de ba-
tidas extremamente marcadas e menos aceleradas que 
os de Pernambuco. Enfim, “de ritmo monótono”, como 
mencionam inúmeras pessoas quando se referem aos 
grupos do Ceará. Segundo Manuel Salustiano, filho de 
mestre Salu, isso decorre do fato de os grupos do Ceará 
optarem por um estilo de cambindas que, segundo ele, 
é um ritmo lento que os escravos tocavam na época da 
escravidão – algo parecido com lamentações.   

Outro aspecto importante é que o ritmo não é o úni-
co elemento que caracteriza um grupo de maracatu como 
rural ou nação. Note-se que os maracatus-nação do Recife 
possuem um ritmo mais acelerado que os maracatus-nação 
do Ceará. Outro dado de grande valor nessa classificação 
é a composição do cortejo. Logo, um fato de significativa 
relevância na categorização de um maracatu como nação 
é ele possuir como personagens de maior destaque os que 
compõem a corte: reis, rainhas, príncipes etc. Já no maraca-
tu rural o personagem de maior importância é o caboclo de 
lança que remete aos canavieiros e/ou, segundo Manuel 
Salustiano, aos “soldados da nação”, 

Em relação ao comentário de mestre Salu sobre a pre-
sença de um homem que conduz a orquestra do maracatu 
baque solto, Katarina Real corrobora sua afirmação dizen-
do que o “[...] mestre das toadas27 é a figura principal. É ele 
quem ensaia o grupo [...]” (REAL, 1967, p. 92). Além desses 
aspectos musicais, o interlocutor pernambucano aponta 
outra questão quanto à distinção dos grupos de maracatu. 
Segundo mestre Salu:

27 Mestre das toadas é uma outra designação para o cantador das loas, aquele 
que conduz ritmicamente o grupo.
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[...] o maracatu baque virado é muito mais antigo que 
o baque solto. Mas, assim, tanto o maracatu baque vi-
rado como o baque solto tem muito a ver com os escra-
vos, muito a ver mesmo. Veja bem, o maracatu baque 
solto foi um maracatu criado na senzala do engenho 
pelo próprio povo do campo, pelos escravos do en-
genho que tocavam, dançavam e cantavam com suas 
próprias armas de trabalho. Eles não tinham instru-
mentos próprios para cantar e tocar, então usavam as 
armas de trabalho mesmo. Mais uma coisa você que é 
pesquisadora tem que saber. O maracatu baque virado 
veio da África e, quando os escravos chegaram aqui, 
aperfeiçoaram ele dentro dos terreiros de candomblé. 

No relato acima, mestre Salustiano aponta que uma 
característica marcante na distinção dos dois maracatus 
mencionados é a procedência, a “origem”. De acordo com 
as considerações do tocador de rabeca, é muito importante 
saber que o surgimento do maracatu baque virado prece-
de ao maracatu baque solto, pois, segundo o interlocutor, 
o maracatu de baque virado já existia no continente afri-
cano e modificou-se, nos seus dizeres, nas senzalas e/ou 
nos terreiros à época da escravidão. Já o maracatu de ba-
que solto, diz mestre Salu, desenvolveu-se aqui no Brasil 
a partir das práticas culturais dos escravos, mormente na 
região pernambucana. É interessante pontuar que nenhum 
documento por mim consultado que se refira a essa ma-
nifestação, ou mesmo sobre outras práticas culturais que 
ocorriam no continente africano anterior à diáspora africa-
na28, revelam a ocorrência de uma prática cultural denomi-

28 A diáspora africana iniciou-se no século XVI e se prolongou em terras brasi-
leiras até meados do século XIX. “[...] Até onde se sabe, entre as principais et-
nias africanas que desembarcaram nas costas brasileiras [...] destacaram-se dois 
grupos: os sudaneses e os bantos. Os sudaneses englobam os grupos originários 
da África Ocidental e que viviam em territórios hoje denominados de Nigéria, 
Benin e Togo [...] Os bantos englobam as populações oriundas das regiões loca-
lizadas no atual Congo, Angola e Moçambique.” (SILVA, 2005, p. 25-6).
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nada de maracatu. Nas documentações se discorre sobre as 
coroações dos reis africanos e as danças com batuques que 
ocorriam na porta da igreja de Nossa Senhora do Rosário, 
sendo estas danças o que mestre Salu considera que seja 
o maracatu. Retenho aqui essa questão, uma vez que será 
melhor desenvolvida no decorrer deste capítulo.

Sobre a “origem” desses maracatus, Vicente (2005) 
discorre que, apesar das escassas documentações sobre os 
grupos de baque solto, a literatura sobre o assunto apon-
ta, correntemente, que o referido maracatu desenvolveu-se 
na Zona da Mata pernambucana no final do século XIX e 
início do século XX por meio de práticas culturais desen-
volvidas por pessoas da região, provavelmente canaviei-
ros e/ou descendentes de escravos. Tal fato implicou na 
nomenclatura Maracatu Rural ou Maracatu de Orquestra 
(menos utilizada) para os grupos de baque solto. 

O músico Guerra-Peixe (1980) foi um dos primeiros 
autores a estudar esses maracatus, supostamente oriundos 
da Zona da Mata pernambucana. Segundo o autor, a crise 
econômica que assolou o Brasil antes da Segunda Guer-
ra Mundial promoveu mudanças na política agrícola da 
cana-de-açúcar, provocando o deslocamento de trabalha-
dores rurais à cidade do Recife a partir da década de 1930. 
É, então, a partir dessa época, que os antigos trabalhadores 
rurais passam a atuar com seus grupos de maracatu baque 
solto na capital recifense, como menciona Guerra-Peixe 
(1980). Desse modo, antes do êxodo rural, não havia, nos 
jornais, notícias da existência de maracatus rurais. Assim, 
segundo Vicente (2005, p. 33), a palavra maracatu referia-
se apenas aos grupos de baque virado (maracatu-nação). 

Por meio das explicações de mestre Salu e das leituras 
sobre o assunto, pode-se dizer que a apresentação do ma-
racatu rural ocorre da seguinte forma: um enredo que faz 
alusão ao cotidiano dos canavieiros, das atividades na la-
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voura, das tribos indígenas, dentre outros motivos, conduz 
personagens como reis, rainhas, baianas, calungas, porta-
estandartes, damas-de-buquê, damas de paço, caboclos de 
penas, dentre outros, que desfilam pelas ruas pernambuca-
nas em forma de cortejo, fazendo algumas paradas, quan-
do se posicionam em forma de círculo. Na apresentação, 
o grande destaque é o caboclo de lança29, figura que faz 
referência ao canavieiro e destaca-se pelo brilho, colorido 
e saltos que desenvolve. Tal personagem, juntamente com 
outros, como o Mateus, a Catirina e a burra, elaboram co-
reografias embaladas pelo frenético som da orquestra de 
percussão comandada pelo mestre do grupo, que improvi-
sa versos no ato do desfile. 

Além de tudo isso, mestre Salu, referindo-se ao Ma-
racatu Rural, contou-me sobre os ritos de preparação que 
perpassam o cotidiano dos grupos antes das apresenta-
ções. Refiro-me aos banhos de ervas evocando proteção ao 
grupo, à abstinência sexual dos participantes uma semana 
antes da apresentação de Carnaval, ao impedimento de 
mulheres menstruadas participarem dos desfiles e ao uso 
do zougue, uma bebida feita à base de pólvora, limão e 
cachaça. Sobre esses impedimentos, Douglas (1974) ofere-
ce importante interpretação. De acordo com a autora, os 
tabus (evitações, proibições e sanções) procuram guardar 
a ordem social; o ideal da sociedade- protegendo-a dos pe-
rigos e ameaças. 

Em seu depoimento, mestre Salustiano salientou que a 
prática do maracatu baque virado precede a do baque solto 

29 Personagem de maior destaque no maracatu rural. Os caboclos usam ber-
mudões de chitão e uma grande gola bordada com lantejoulas coloridas que 
cobre todo o tronco e vai até à altura do joelho. Utilizam também uma grande 
cabeleira colorida, confeccionada com papel celofane, e, para compor o visual, 
usam óculos escuros, tênis, além de uma armadura com chocalhos nas costas e 
uma lança adornada por fitinhas coloridas.
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porque, segundo o rabequeiro, o maracatu baque virado já 
ocorria em regiões da África e o baque solto desenvolve-
se apenas aqui no Brasil, mormente na Zona da Mata per-
nambucana, no período da escravidão, como uma variação 
do maracatu baque virado. Imbuídos da mesma teoria de 
mestre Salu no que tange à ordem de surgimento desses 
maracatus, muitos autores, como Ascenço Ferreira (1951), 
Katarina Real (1967), Guerra-Peixe (1980), dentre outros, 
afirmam que o maracatu rural surgiu como uma variação 
do maracatu-nação. Trata-se de uma prática cultural ini-
cialmente exercida por pessoas residentes no campo que se 
inspiraram nos grupos de maracatus praticados há muitos 
anos na cidade do Recife. Ou seja, de acordo com os au-
tores mencionados, como a prática do maracatu-nação é 
anterior a do maracatu rural, entende-se que os maracatus 
rurais se formaram a partir de 

[...] uma fusão de elementos de vários folguedos po-
pulares existentes no interior de Pernambuco, tais 
como pastoril e baianas, cavalo-marinho, caboclinhos, 
folia de reis; etc, e que tal fusão teve lugar tanto no 
interior como, depois, na cidade do Recife [...] (REAL, 
1967, p. 85). 

As considerações acima feitas por Katarina Real (1967) 
foram fundamentadas em suas pesquisas sobre manifesta-
ções culturais no Recife.30 Em seus estudos, a antropóloga 
chama a atenção para algumas modificações ocorridas na 
vestimenta do caboclo de lança no decorrer do tempo, prin-
cipalmente quando se iniciaram as apresentações no Reci-
fe. Sobre isso, Vicente (2005) acrescenta outras questões 
relacionadas às alterações no maracatu rural no decurso 

30 Em sua obra O Folclore no Carnaval do Recife (1967), Katarina Real dedica-
se ao estudo de manifestações como maracatus, reisados, caboclinhos, cavalo-
marinho, bumba-meu-boi, troças etc.
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das épocas. Segundo a autora, para serem aceitos nas com-
petições carnavalescas, a federação carnavalesca colocou 
como condição que os grupos de maracatu rural incluíssem 
mulheres nas apresentações e acrescentassem personagens 
da corte real, como o rei e a rainha. Esses últimos persona-
gens já se faziam presentes nos desfiles do maracatu baque 
virado, também denominado de maracatu-nação. Vejamos, 
então, um pouco sobre esse grupo de maracatu.

2.2.2 O maracatu-nação pede passagem: batuques e 

danças de uma manifestação

Antes da visita a mestre Salustiano, eu havia feito vá-
rias leituras sobre maracatus e conversado com algumas 
pessoas que se debruçam sobre essa questão no Estado do 
Ceará. A bibliografia e os diálogos com alguns interlocuto-
res sempre me apontavam na direção dos maracatus-nação. 
Afirma Guerra-Peixe (1980), que os maracatus foram desig-
nados com a terminologia “nação” para indicar suas fun-
ções administrativas junto às irmandades. Por outro lado, 
Souza (2002) utiliza a designação “nação” para expressar 
que tais grupos são nações africanas. Ou seja, organizações 
compostas por pessoas oriundas de uma mesma região da 
África, fosse de mesma etnia, fosse de mesma nação. Outra 
explicação para tal nomenclatura indica que tais maracatus 
são chamados de “nação” por reunirem homens e mulheres 
que moram perto uns dos outros e freqüentam os mesmos 
terreiros. (LIMA, 2005). A respeito dos maracatus-nação, 
mestre Salu me fez uma advertência significativa:

Na África não tinha maracatu de baque solto [mara-
catu rural] não, o baque solto se desenvolveu comple-
tamente aqui no Brasil. Olhe, minha filha, lá na África 
o maracatu era uma dança, uma brincadeira de negro 
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que eles faziam na porta da igreja de Nossa Senhora 
do Rosário. Essa brincadeira já tinha na África, ela 
veio pra cá com os negros. Veja que já tinha maracatu 
na África. Mas, veja bem, eu tô falando do baque vira-
do [maracatu-nação], tá me entendendo? 

Dos dados provenientes da pesquisa de campo, tem-
se que muitos depoimentos compartilham a concepção de 
mestre Salustiano segundo a qual ocorriam na África dan-
ças e batuques praticados pelos negros na porta da igreja de 
Nossa Senhora do Rosário. Porém são expressivos os relatos 
que divergem da idéia de mestre Salu quando este aponta 
que aquelas danças eram práticas culturais denominadas de 
maracatu. Logo, que existia maracatu na África. Uma par-
te bastante significativa dos interlocutores e da bibliografia 
por mim consultada diz que essa nomenclatura foi dada em 
solo brasileiro. O que parte expressiva dos relatos aponta é 
que os maracatus são rememorações de brincadeiras, dan-
ças e/ou batuques praticados pelos negros na porta da igre-
ja de Nossa Senhora do Rosário em alguns países da África 
e, posteriormente, relembradas e ressignificadas no Brasil 
tanto na ocasião da escravidão como anos depois. 

A grande maioria dos relatos e da bibliografia diz que 
no seio dessa manifestação denominada de maracatu exis-
tem elementos que apontam possíveis brincadeiras, danças 
e batuques dos negros antes do exílio. Entretanto, o mara-
catu, na concepção da maioria dos entrevistados, seria uma 
reminiscência das coroações dos reis negros ocorridas em 
regiões da África e, depois, em terras brasileiras. O enten-
dimento de dona Lúcia Simão (vice-presidente do Nação 
Iracema) sobre maracatu vai ao encontro dessa concepção. 
Em uma entrevista a militante negra disse-me:

Olha, Danielle, a partir das leituras sobre maracatu, 
eu, a Cleide e o William, e também todo mundo que 
participa do grupo, percebeu que apesar de toda a sau-
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dade que o negro sentia de sua terra, que depois de 
apanhar muito, de trabalhar muito, eles tinham um 
momento deles. Então, depois de todo sofrimento, 
eles paravam tudo e iam só se divertir. Lá na Áfri-
ca, eles dançavam e cantavam muito, viu? Então, 
depois de todo trabalho pesado nas senzalas, os 
negros iam fazer a festa deles. Eles colocavam rou-
pas muito chiques e luxuosas e iam se divertir, fa-
zer festa, dançar, brincar  e cantar igual como eles 
faziam na África. Então eles vestiam essas roupas 
muito bonitas para lembrar o tempo que eram reis 
e rainhas na África. Lá na África eles tinham os reis 
e as rainhas. Então eles faziam a coroa, vestiam as 
roupas luxuosas de rei e rainha e faziam a festa. E o 
maracatu mostra tudo isso. Mostra tanto a história 
de quando eles viviam na África, como a história 
deles escravos.  

Ainda relacionando o maracatu com práticas exer-
cidas pelos negros no continente africano e com as co-
roações dos reis negros, a coreógrafa do Nação Iracema 
Neide de Souza diz:

Bom, o pouco que eu sei sobre maracatu é que veio 
da África. Assim, as danças, os batuques, os reis, as 
rainhas, a calunga. Isso eles trouxeram da África. Um 
dia desses nós aqui do Nação Iracema fizemos um cur-
sinho de formação básica na Biblioteca Pública onde 
se contou por cima a história do maracatu. O que lá se 
falou foi que o maracatu veio através do rei do congo. 
Existia esse reinado na África e quando eles vieram 
para o Brasil eles continuaram essa tradição. E o ma-
racatu é justamente para representar essa história dos 
reis. Então eles se vestiam com muito luxo pra repre-
sentar esse reinado.

Tanto no depoimento de dona Lúcia como no de 
Neide se percebe que elas relacionam o maracatu com as 
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coroações dos reis negros, embora elas demonstrem não 
conhecer em profundidade sobre as coroações dos reis 
negros ocorridas no Brasil por ocasião das irmandades. 
Sobre isso, muitas narrativas, ao pontuarem sobre o 
maracatu se reportam às festividades brasileiras orga-
nizadas pelas irmandades, dentre elas as coroações dos 
reis do Congo. Assim, o maracatu seria, na idéia des-
ses interlocutores, uma manifestação que surgiu como 
uma dramatização do cortejo real, ou seja, o momento 
em que o rei e a rainha eleitos percorriam as ruas de 
algumas cidades brasileiras em direção à igreja para se-
rem coroados. 

Desse modo, nos relatos presentes nesta pesquisa, 
alguns destacam que os rituais de coroação já eram co-
nhecidos pelos africanos antes da dispersão. Ao emi-
grarem para outros continentes, estes levaram consigo 
suas práticas culturais, dentre algumas a coroação de 
seus reis e rainhas. Nas pistas da historiadora Souza 
(2002), Barroso diz: “[...] coroações de reis e rainhas já 
eram costumeiras na África, mesmo antes dos portu-
gueses chegarem lá, por volta de 1483.” (1996, p. 71). Já 
outras entrevistas e discussões bibliográficas entendem 
o maracatu como uma manifestação que recorda práti-
cas (danças e batuques) realizadas dentro dos terreiros 
de candomblé, na época da escravidão, apontando, com 
isso, a forte relação dos maracatus com as religiões afro-
brasileiras. Há também versões que indicam o maraca-
tu como reminiscências de reisados portugueses, tendo 
mais características ibéricas que africanas em sua com-
posição. Ou, ainda, aquelas concepções que entendem o 
maracatu como uma manifestação sem nenhuma relação 
com as coroações dos reis do Congo; indicando que es-
tas existiram concomitantemente aos maracatus. (MAC 
CORD, 2005).  
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Na busca de entender esse caleidoscópio, conversei 
com Paulo Tadeu31, Oswald Barroso32, Militão (Pingo de 
Fortaleza)33, Calé Alencar34, dentre outras pessoas tidas pu-
blicamente no Estado do Ceará como conhecedores do as-
sunto maracatu, além de muitos brincantes que vivenciam 
a prática e os discursos sobre o universo dos maracatus. 
Paulo Tadeu, por exemplo, concedeu-me uma entrevista 
em que revelou suas percepções a respeito do maracatu e 
seu entendimento sobre a construção dessa manifestação 
no Estado do Ceará. Ao indagá-lo sobre tal prática cultu-
ral, Paulo Tadeu discorreu longamente sobre a escravidão 
no Brasil, pois, segundo ele, tal manifestação surge com os 
escravos. Em suas digressões, o jornalista disse que:

[...] quando nascia no Brasil um negrinho, esse negri-
nho, como era filho de escravo, então escravo era. Aí, 
num belo dia, a mãe dele dizia assim: olha, se tu ti-
vesse nascido lá onde eu nasci [África] tu era até um 
rei. Tu era também uma rainha ou uma princesa. En-
fim, tu era gente, não era coisificado como você é aqui 
não. [Pausa para pensar]. Então eu estou te mostrando 

31 Paulo Tadeu, 62 anos, é jornalista por formação e professor aposentado da 
Universidade Federal do Ceará. No Ceará, fundou o grupo Vozes da África 
(1980) e o Nação Iracema (2002), objeto da presente pesquisa. Além disso, 
Paulo Tadeu ocupou o cargo de presidente de honra do maracatu Az de Ouro 
(1937) entre os anos de 1979 e 1980.
32 Oswald Barroso, poeta, jornalista, folclorista e teatrólogo, é bacharel em 
Comunicação Social, mestre e doutor em Sociologia, pela Universidade Fe-
deral do Ceará. Sua tese de doutorado culminou na publicação da obra Reis 
de Congo (1996).
33 João Wanderley Roberto Militão, conhecido como Pingo de Fortaleza, 45 
anos, é compositor, cantor e produtor cultural. Além dessas atividades, Pingo 
pesquisa sobre manifestações culturais, sobretudo o maracatu. Desde 1999, é 
membro do maracatu Az de Ouro e, em 2000, fundou o maracatu Solar. 
34 Calé Alencar é cantor, compositor e produtor cultural. Há algum tempo é 
conhecido no Ceará em razão de suas pesquisas sobre maracatus. Desde 2004, 
Calé Alencar preside o grupo de maracatu Nação Fortaleza.  
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como havia toda uma dramatização de como a escra-
va passava didaticamente essa mensagem para o filho. 
Sabe como a escrava fazia? Ela pegava um cipó e uma 
lata ou qualquer circunferência. Aí chamava o filho ou 
a filha e dizia: a partir de agora você é rainha ou rei 
do Congo. A escrava dançava, dançava, dançava... aí 
botava aquela circunferência na cabeça do filho e co-
meçava a chamar o filho de rei do Congo. Pois bem. 
Aí o todo-poderoso senhor de engenho começou a 
observar que podia tirar proveito daquilo. Começou 
a perceber que podia conquistar a confiança dos es-
cravos. Ele percebeu que podia tirar proveito daquela 
conversa que as escravas tinham com os filhos. Então 
ele [senhor de engenho], em comum acordo com os 
jesuítas, chamava o escravo e dizia pra ele que, a par-
tir de agora, ele ia ser coroado como rei na igreja de 
Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Então 
esse cortejo que você vê hoje no maracatu era o cortejo 
que eles faziam na época. Era o cortejo de coroação. 
No dia, eles [os escravos] pegavam o que eles tinham 
de melhor, ou então pediam emprestado, e iam pelas 
ruas com seu cortejo em direção à igreja Nossa Senho-
ra do Rosário dos Homens Pretos. E sabe por que isso 
era bom pro senhor de engenho? Porque a partir da-
quele momento ele chamava o escravo coroado e dizia 
que, a partir daquele dia, ele é que era o responsável 
pelo canavial e que o feitor não ia mais maltratar eles. 
Isso permitiu o senhor todo-poderoso controlar as re-
beliões. Então foi daí [das coroações] que surgiram as 
congadas, os maracatus.

No depoimento acima, Paulo Tadeu aponta que os se-
nhores de engenho, juntamente com os jesuítas, decidiram 
tornar a coroação uma prática legal, a fim de tirar proveito 
da situação. Reprimir ou permitir os ritos dos escravos foi 
tema que dividiu as opiniões entre os senhores de engenho 
e a igreja. De um lado, encontravam-se os que sustentavam 
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a idéia de reprimir veementemente os batuques, danças e 
festejos dos negros, pois viam essas ocasiões como possibi-
litadoras de sublevações contra a ordem vigente. De outro 
lado, estavam os que viam as festas e os ritos dos negros 
como benéficos, pois eram momentos de extravasamento 
das tensões, o que possibilitava um maior contentamento 
na volta ao duro trabalho escravo. Pensando assim, a igre-
ja passou a permitir danças, cantorias e coroações com a 
finalidade de assegurar o controle de possíveis rebeliões, 
uma vez que:

[...] negar-lhes totalmente os seus folguedos, que são 
o único alívio do seu cativeiro, é querê-los desconso-
lados e melancólicos, de pouca vida e saúde. Portan-
to, não lhes estranhe os senhores o criarem seus reis, 
cantar e bailar por algumas horas honestamente em 
alguns dias do ano, e o alegrarem-se inocentemente à 
tarde depois de terem feito, pela manhã, suas festas de 
Nossa Senhora, de São Benedito e do orago da capela 
do engenho. (ANTONIL apud SILVA, 2005, p. 41).     

Paulo Tadeu disse que foi a partir das coroações ofi-
ciais, permitidas pelas classes vigentes à época, que, em 
anos posteriores, surgiu o maracatu: uma manifestação 
que evoca a memória das coroações dos reis negros, so-
bretudo o momento do cortejo real, destacou o jornalista. 
Disse-me Paulo Tadeu: “[...] O maracatu é uma homena-
gem aos reis negros.”

Calé Alencar não mencionou se as coroações surgiram 
a partir de um ato simbólico das escravas com seus filhos, 
porém o cantor falou-me que o maracatu é uma prática 
fortemente vinculada às coroações de reis do Congo que 
aconteciam nas igrejas de Nossa Senhora do Rosário dos 
Homens Pretos no continente africano, antes da diáspo-
ra, e, no Brasil, no período da escravidão. De acordo com 
Calé, ao fixarem-se em terras brasileiras, os africanos de-
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ram continuidade aos seus costumes como coroar os reis 
negros, sendo essas celebrações, segundo Calé, momentos 
de confraternização e de convivência possibilitados pelas 
irmandades. O maracatu, disse o cantor, é uma rememora-
ção dessas práticas, principalmente o momento do cortejo 
quando os reis e rainhas escolhidos caminham exuberante-
mente pelas ruas em direção à solenidade de coroação. 

Assim, os interlocutores mencionados até o momento 
afirmaram que as coroações eram momentos vivenciados 
pelos africanos em suas terras de origem e rememorados 
no seio das irmandades mediante festividades dos san-
tos, sendo o maracatu-nação uma manifestação que sur-
giu anos depois, como uma teatralização do cortejo real. 
Cabe destacar que as coroações ocorridas nos países afri-
canos antes da diáspora não se assemelham por completo 
às coroações realizadas no Brasil, em parte devido ao fato 
de a cultura africana não ter sido trazida do continente 
africano de forma “pura”, sobretudo se for considerado 
que a África é habitada por uma pluralidade de sistemas 
políticos, línguas, religiões, povos e costumes. Como, 
também, em virtude dos contatos entre as várias nações 
africanas e entre estas e os europeus serem freqüentes em 
períodos anteriores ao exílio dos africanos. Ademais, os 
africanos escravizados no Brasil tiveram contato com o 
catolicismo do português e com as práticas dos indígenas, 
o que possibilitou a introdução de novos elementos nas 
práticas culturais africanas, como também nas católicas, 
uma vez que símbolos indígenas e africanos foram intro-
duzidos nas celebrações eucarísticas. Como resultado de 
tantas trocas, temos as religiões denominadas afro-brasi-
leiras, especialmente a umbanda.35  

35 Ver mais em Magnani, 1986.
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A respeito das irmandades, nos últimos anos, pes-
quisadores de diversas áreas vêm realizando estudos so-
bre essas confrarias religiosas. Tais instituições se fizeram 
presentes nos mais diversos países, sendo Portugal um 
dos lugares mais destacados quando se reporta a esse as-
sunto. Segundo Moreira et al (2006), na Península Ibérica, 
a organização das confrarias era marcada pela hierarqui-
zação que pautava a sociedade. Logo, havia aquelas que 
reuniam apenas homens brancos, impedindo a entrada 
daqueles que não possuíam patrimônio material ou eram 
tidos como impuros de sangue, como os descendentes de 
judeus, mouros, ciganos e africanos. Também havia as 
confrarias compostas por pretos e pardos livres. Segun-
do Souza (2001), data de 1460 a primeira irmandade de 
homens pretos em Lisboa, denominada de Irmandade de 
Nossa Senhora do Rosário do Convento de São Domin-
gos. De todo modo, a cor da pele e a condição social e 
material eram os principais critérios de pertencimento a 
uma irmandade.

Com o projeto de expansão colonial, os portugueses 
levaram para os países dominados algumas de suas insti-
tuições, as irmandades são exemplo disso. No continente 
africano, notadamente na região do Congo, a chegada dos 
portugueses, por volta de 1483, trouxe mudanças para a 
vida dos africanos, como a reforma administrativa do Reino, 
que se organizou à semelhança de Portugal, e a conversão 
de parte dos africanos ao catolicismo. Essa conversão propi-
ciou a construção de igrejas, a devoção à Nossa Senhora do 
Rosário, a constituição de irmandades, a ressignificação das 
práticas religiosas e alimentares, a introdução de elementos 
das cortes européias, como a coroa, o manto e o cetro nas 
celebrações de coroação dos reis africanos, dentre outras.

Em relação ao Brasil, Silva (2005) discorre que, a par-
tir do século XVIII, o crescimento das cidades, propiciado 
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pela multiplicação das atividades econômicas, ocasionou 
uma multiplicidade de problemas às classes dominantes 
vigentes à época. Nos centros urbanos, uma população 
considerável de mestiços, negros libertos e escravos que 
trabalhavam como vendedores, barbeiros, dentre outras 
atividades; dividiam o espaço urbano com senhores ricos, 
ameaçando, na concepção das classes dominantes, as fron-
teiras sociais. Com o intuito de resolver a questão, a igreja 
incentivou a criação de irmandades com a finalidade de 
separar a sociedade em hierarquias. Nesse sentido, no pe-
ríodo colonial, encontram-se, no Brasil, irmandades36 de 
brancos, de livres, de portugueses, de brasileiros, de liber-
tos, de escravos, de pardos, de crioulos e de africanos de 
procedências diversas. Em relação às africanas, apesar de 
não se tratar de uma norma, era comum que essas associa-
ções agrupassem pessoas oriundas de uma mesma região 
da África, fosse da mesma etnia, fosse da mesma nação, 
diz Souza (2002). 

Coadunar-se a essas associações religiosas implicava 
ter prestígio, pois tais espaços eram, à época, valorizados 
socialmente. Para exemplificar tal questão, Hoonaert (1983) 
diz que o local onde se situava a igreja na cidade era uma 
questão de status. Desse modo, a confraria de maior pres-
tígio possuía sua igreja no topo dos morros ou no centro 
da cidade. É, por esse motivo, diz o autor, que, nas cidades 
brasileiras setecentistas, as igrejas do Rosário dos Pretos 
ocupam lugares de menor visibilidade. Segundo Moreira 
et al (2006), cada membro que se filiava à irmandade de-
veria ofertar contribuições e pagar taxas anuais. Em troca, 

36 Dessas irmandades, 37% estavam localizadas na Bahia; 32%, em Mi-
nas Gerais; 18%, no Rio de Janeiro; 12%, em Pernambuco; e os 1% 
restantes espalhados pelo Nordeste, São Paulo e Rio Grande do Sul 
(SOUZA, 2002, p. 187).
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os irmanados recebiam auxílio em caso de doença, mor-
te, fome e prisão. Para os africanos, ou negros nascidos no 
Brasil, participar de tais instituições significava muito mais 
que receber os préstimos mencionados. Para tais pessoas, 
as irmandades simbolizavam espaços de sociabilidade – o 
que também implica conflito, construção de identidades 
coletivas, rememoração de seus costumes:

[...] um espaço de relativa autonomia negra, no qual 
seus membros, em torno das festas, assembléias, elei-
ções, funerais, missas e da assistência mútua, cons-
truíam identidades sociais significativas, no interior 
de um mundo às vezes sufocante e sempre incerto. A 
irmandade era uma espécie de família ritual, em que 
os africanos desenraizados de suas terras viviam e 
morriam solidariamente. (REIS, 1977, p. 12).

Além de reunir-se para devotar um santo, cuidar da 
capela, oferecer auxílios aos necessitados, pedir pela li-
berdade e pelo livramento das aflições, os membros das 
irmandades também dedicavam boa parte de sua atenção 
à organização das festas de louvor aos santos padroeiros, 
na maior parte das vezes, Nossa Senhora do Rosário e São 
Benedito. Segundo Souza (2002), as comemorações festi-
vas de coroação dos reis negros organizadas pelas irman-
dades ocorreram em Portugal, na Espanha, nas ilhas do 
Caribe e na América do Norte. No entanto, foi na América 
portuguesa que a eleição dos reis negros esteve mais pre-
sente, existindo, comprovadamente, segundo a historia-
dora, desde o início do século XVII e ganhando força no 
século XVIII.   

Oswald Barroso, em uma conversa que mantivemos 
sobre maracatus, advertiu-me sobre a importância de 
dedicar atenção às irmandades quando se busca uma me-
lhor compreensão dos maracatus. Em seu depoimento, ele 
ressaltou que a constituição das confrarias dos pretos no 
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período colonial e imperial possibilitou as festas de Nossa 
Senhora do Rosário, que eram marcadas pelas cerimônias 
de coroação dos reis negros. 

Segundo as pesquisas de Souza (2006) sobre as ir-
mandades de Sobral, no Estado do Ceará,37 as preparações 
das festividades para os santos de devoção, especialmente 
Nossa Senhora do Rosário, começavam no início do ano, 
estendendo-se por todos os demais meses. Ocorriam, en-
tão, ornamentações na igreja, contratação de músicos, lei-
lões para levantar fundos para a realização dos compro-
missos da irmandade, sendo o apogeu da festa a escolha 
dos empregados, a coroação do rei e da rainha do congo 
e a procissão Santa. Era cena muito comum nesse período 
a coleta de esmolas pelos membros das irmandades, que 
percorriam as ruas carregando estandartes e coreografan-
do passos impulsionados pelo som dos tambores. 

A festa era, então, marcada por dois momentos. Um 
com leilões e celebrações vinculadas ao catolicismo, como 
as procissões e novenas; e outro, que ocorria nas ruas com 
danças, cânticos e cortejos dos reis e rainhas eleitos.38 

O nono dia da festividade era, segundo Souza (2006), 
o momento da coroação e da procissão. Em suas descri-
ções, o autor diz que, pela manhã, era tocada a alvorada e 
as pessoas eram chamadas pelo sino para a celebração da 
missa. Posteriormente, os integrantes da irmandade reu-
niam-se para organizar os festejos da coroação e da procis-
são. Nessa ocasião, as ruas encontravam-se movimentadas, 

37 De acordo com Souza (2006), as coroações de Reis Negros tiveram início, 
no Ceará, em meados de 1800, época em que foram criadas as irmandades de 
Nossa Senhora do Rosário. Segundo Campos (1980), a irmandade de pretos 
mais antiga parece ser a de Russas, fundada em 1728. Em relação a Fortaleza, 
constam construções poucos anos depois das de Russas.
38 Os reis, as rainhas e os demais cargos eram anualmente eleitos pela mesa 
diretora da irmandade e tais cargos podiam ser ocupados por negros, escravos 
e libertos. (SOUZA, 2006). 
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com os participantes vestidos com suas opas, sendo muitos 
deles escravos vindos das mais diversas e distantes loca-
lidades, acompanhados de seus senhores ou não. Muitos 
dos cativos seguiam o cortejo do rei, indo buscá-lo em sua 
residência. Do mesmo modo se fazia com a rainha. Em se-
guida, o rei, acompanhado de sua corte, seguia em direção 
à igreja de Nossa Senhora do Rosário e, na porta do recinto, 
esperava a rainha. Ao adentrarem a igreja, o rei e a rai-
nha tomavam seus assentos e iniciava-se a celebração de 
coroação. Ao fim da solenidade, o cortejo real, com seus 
cantos, batuques e coreografias, saía em procissão pelas 
ruas “[...] transportando os oragos, a cruz, a bandeira 
com as insígnias da irmandade, os estandartes, tochas e 
andores.” Cabe ressaltar que as procissões em homenagem 
aos santos e aos reis e rainhas negros coroados não agrada-
vam a todos. Em algumas localidades, elas eram vistas por 
algumas autoridades, às vezes membros da igreja, como 
costumes bárbaros que deviam ser repudiados para man-
ter os bons costumes da sociedade. No Rio de Janeiro, por 
exemplo, Moreira (2006) aponta que, a partir da década de 
1820, tais solenidades foram proibidas sob a alegação de 
que prejudicavam a ordem pública.   

Em sua obra Reis de Congo (1996), Barroso diz que 

[...] ao lado dos cânticos religiosos e cortejos proces-
sionais, as confrarias de pretos (e mesmo algumas de 
brancos) representavam coroações de reis, embaixa-
das reais e batalhas. (BARROSO, 1996, p. 71). 

Assim sendo, o autor assevera que as festas organiza-
das pelas irmandades incluíam toda uma parte dramatiza-
da marcada por vários rituais, sendo a coroação dos reis 
balizada por cânticos, cortejos, danças, batalhas e embaixa-
das reais que reconstituíam lutas históricas. A tudo isso se 
denominou Auto dos Congos. (BARROSO, 1996). 
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Segundo Amorim e Benjamim (2002, p. 45), os conflitos 
existentes entre os padres e os membros das irmandades 
provocaram, por volta do século XIX, o desvinculamento 
das coroações dos reis negros com os festejos de Nossa Se-
nhora do Rosário. Com o desmantelamento desses autos39, 
cada momento que o compunha foi vivenciado, posterior-
mente, como uma manifestação cultural, e algumas des-
sas, como os maracatus, passaram a ser apresentadas no 
carnaval. O cortejo, por exemplo, que corresponde à pas-
sagem na qual o rei, juntamente com a rainha, percorrem 
as ruas em direção à igreja de Nossa Senhora do Rosário 
para serem coroados pelo pároco, desembocou no mara-
catu-nação. Segundo Barroso (1996), outros momentos que 
compunham aquelas festividades foram ressignificados ao 
longo dos anos e desembocaram em manifestações cultu-
rais que recebem, nos dias atuais, denominações de Reisa-
dos, Taieiras, Congadas etc. De acordo com Barroso (1996), 
na atualidade os Congos são folguedos de pessoas com es-
cassos recursos materiais e não necessariamente de negros. 
Em relação ao Estado do Ceará, o autor diz que:

[...] a memória dos Congos está melhor preserva-
da nos Reisados de Congos. Dos autos dos Congos, 
propriamente ditos, ligados a irmandades de santos 
pretos, resta, ao que se saiba, apenas o de Milagres, 
que aparece na época tradicional das festas do Rosário 
e nas festas de outras santas padroeiras. (BARROSO, 
1996, p. 81).   

Observando os relatos apresentados até o momento, 
percebe-se um forte discurso, por parte de intelectuais ou 
não, que associa o maracatu-nação às festas de coroação 

39 “Teatralizações de passagens bíblicas ou de eventos da história do cristianis-
mo.” (SILVA, 2005, p.38). Autos também se referem a representações teatrais 
com falas improvisadas. (ALBERNAZ, 2004, p.80) .
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dos reis e rainhas do Congo, principalmente às ocorridas 
em solo brasileiro. No entanto, cabe aqui colocar que o en-
tendimento sobre o maracatu se assenta em distintas inter-
pretações, uma vez que uma manifestação é resultado de 
diferentes apropriações em um determinado momento his-
tórico. Sobre isso, Marcelo Mac Cord (2005) discorda que 
os maracatus sejam sobrevivências das coroações dos reis 
negros, pois acredita na possibilidade de que os maraca-
tus-nação foram manifestações que, no passado, existiram 
paralelamente aos reinados dos reis do Congo.

Guerra-Peixe (1980), em suas discussões sobre a ori-
gem e os tipos de maracatu, diz que a escassez de fontes 
documentais não favorece demarcar com rigorosidade a 
época do surgimento do maracatu no Recife. Para o au-
tor, o maracatu do Recife seria uma fusão de outros fes-
tejos que, em meados do século XVIII, se degeneram. O 
maracatu era, portanto, uma síntese das coroações dos reis 
do congo e dos afoxés. Assim, a partir de suas pesquisas o 
maestro conclui que:

O maracatu [...] deve haver-se derivado do cortejo do 
auto dos congos e das nações de outrora – parece re-
fletir elementos de origem banto, da mesma maneira 
como ocorrem reminiscências de fonte sudanesa, es-
tas naturalmente aqui reinterpretadas e adaptadas aos 
motivos do folguedo. (GUERRA-PEIXE, 1980, p. 115).

Pereira da Costa (1908), em sua clássica obra Folk-lore 

pernambucano (1908), apresenta o maracatu como:

[...] um cortejo régio, que desfila com toda a solenida-
de inerente à realeza, e revestido, portanto, de galas e 
opulências. Rompe o préstito um estandarte ladeado 
por arqueiros, seguindo-se em alas dois cordões de 
mulheres lindamente ataviadas, com os seus turban-
tes ornados de fitas de cores variegadas, espelhinhos 
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e outros enfeites, figurando no meio desses cordões 
vários personagens, entre os quais os que conduzem 
os fetiches religiosos – um galo de madeira, um jaca-
ré empalhado e uma boneca de vestes brancas com 
manto azul – e, logo após, formados em linhas, fi-
guram 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 caudatários, marcham sob uma 
grande umbela e guardados por arqueiros. No coice 
vêm os instrumentos: tambores, buzinas e outros de 
feição africana, que acompanham os cantos de marcha 
e danças diversas com um estrépito horrível. (COSTA, 
1908, p. 215).

Mário de Andrade (1982) entendeu o maracatu-nação 
como uma dança dramática, oriunda dos congos e con-
gadas. Segundo o literato, as distinções do maracatu com 
outras danças consideradas de negros repousavam na co-
reografia, que lembrava os passos do candomblé baiano 
descritos por Nina Rodrigues. Na concepção de Mário de 
Andrade, os maracatus pernambucanos denotavam o que 
foram as congadas coloniais. Em suas pesquisas sobre o 
maracatu, Mário de Andrade diz que a etimologia da pa-
lavra vem da junção de maracá, instrumento ameríndio, e 
catu, que significa bonito. O que implica, segundo o autor, 
dança bonita.40  

Guerra-Peixe (1980) refuta essa interpretação, segun-
do a qual maracatu procederia de maracá (chocalho indí-
gena), argumentando que a sonoridade produzida pelos 
instrumentos não revela a participação do maracá nas or-
questras dos grupos:  “[...] se o ‘maracá’ alguma vez foi 

40 Ivaldo Marciano de França, em sua obra Maracatus-nação: ressignifi-
cando velhas histórias (1980), entende a expressão como guerra bonita ou 
briga bonita. 
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visto no ‘maracatu’, acrescenta, teria figurado como aces-
sório, à guisa de enfeite e sem função musical.” (GUERRA-
PEIXE, 1980, p. 27).  

Guerra-Peixe (1980) diz que Sílvio Romero entende a 
palavra como de origem africana, na acepção de batuque, 
não tendo nenhuma associação com o instrumento mara-
cá. O autor traz ainda a explicação obtida por Gonçalves 
Fernandes de um babalorixá,41 segundo a qual a expressão 
é oriunda de maracatucá, que significa “vamos debandar.” 
De acordo com as informações do babalorixá, antigamen-
te os dançadores diziam maracatucá ao se despedirem, ou 
seja, ao deixarem a porta da Igreja de Nossa Senhora do 
Rosário. Na ocasião, muitos estudantes assistiam às dan-
ças e, ouvindo sempre aquela expressão, inventaram uma 
dança semelhante, chamando-a maracatu. 

Silva (2004), em sua dissertação de mestrado, traz a 
discussão sobre o fato de os maracatus possuírem uma 
maior influência lusitana que africana. De acordo com 
Silva (2004), num artigo de Théo Brandão, o pesquisador 
Basílio Magalhães afirma que as coroações de reis negros 
possuem forte semelhança com antigas tradições euro-
péias, as reinagens (instituições tradicionais da Europa que 
coroavam anualmente seus reis) e os impérios. Assim sen-
do, essas instituições foram ressignificadas em território 
brasileiro, gerando as coroações de reis africanos e, pos-
teriormente, com o esfacelamento dos autos dos congos, 
os maracatus-nação. De acordo com as considerações de 
Théo Brandão, Basílio Magalhães não entende o fato de os 
senhores brancos permitirem aos negros reunirem-se em 
irmandades e realizarem festividades como uma forma de 
controle social, e sim porque tais práticas são muito seme-
lhantes às existentes em Portugal. 

41 O mesmo que pai-de-santo.
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Apontar o maracatu como uma manifestação que traz 
em si elementos africanos e/ou portugueses parece ser 
uma grande problemática entre os estudiosos dessa ques-
tão. É salutar o número de pesquisadores que relacionam 
essa manifestação às coroações dos reis do Congo e, com 
isso, a entendem com um caráter marcadamente católico, 
destacando em suas argumentações a forma de organiza-
ção do cortejo, que muito se assemelha às procissões católi-
cas. (AMORIM; BENJAMIM, 2002). Entretanto, há também 
relatos que desvinculam o maracatu das reminiscências 
das festividades (coroação dos reis do Congo) organizadas 
pelas irmandades de pretos, interpretando-o como uma 
parte festiva dos terreiros de candomblés, onde grupos de 
maracatus se formam e de onde saem em cortejo pelas ruas 
da cidade dançando, cantando e homenageando seus reis e 
rainhas desde os tempos mais remotos. Mestre Salustiano, 
por exemplo, ao discorrer sobre os maracatus afirma que: 

[...] o escravo era dominado pelo seu dono, que não 
deixava eles fazerem nada. Aí a única forma dos es-
cravos se divertirem era nas senzalas, onde tinha um 
terreiro maior. Era só nesses terreiros que os escravos 
tinham liberdade pra dançar, tocar e cantar. Então, era 
lá que eles dançavam o maracatu. Era lá nesses terrei-
ros que se formava o maracatu. O maracatu de baque 
virado se aperfeiçoou muito dentro dos terreiros de 
candomblé. Na época dos escravos, o senhor de enge-
nho não gostava de terreiro de candomblé não, então 
esses terreiros era tudo escondido. Aí os escravos iam 
pra lá escondido e lá era que desenvolviam o maraca-
tu. Por isso que o maracatu de baque virado se desen-
volveu dentro dos terreiros. 

Além de mestre Salu, a antropóloga Katarina Real 
(2001) aponta, em seu trabalho sobre maracatus tendo 
como foco o maracatu-nação Porto Rico, que alguns gru-
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pos surgiram dentro dos terreiros de candomblé. No de-
correr das páginas de Eudes, o Rei do Maracatu (2001), Kata-
rina Real discorre sobre vários grupos de maracatus, cujos 
fundadores eram pais e/ou mães de santo, e os brincantes 
eram filhos de santo.

Ao longo do período da colonização portuguesa no 
Brasil, têm-se muitos indícios dos cultos praticados pelos 
negros escravizados e libertos. Matas escuras, cantinhos 
nas senzalas, nas roças, em casas na cidade, enfim, mui-
tos são os lugares que a literatura aponta como recintos 
clandestinos utilizados para praticar “coisas de negro”. 
Não se sabem minúcias de como funcionavam, uma vez 
que muitas documentações sobre esse período foram des-
truídas.42 No Brasil Império, Silva (2005) aponta para a 
existência de práticas religiosas semelhantes aos atuais 
cultos dos orixás.       

Utilizando então o retrovisor histórico, vê-se que uma 
atmosfera profundamente religiosa marcou a história da 
constituição de nosso país. Falo dos três tipos de religio-
sidade, postos em contato no período de descobrimento e 
desenvolvimento da colonização portuguesa: as crenças 
indígenas praticadas pelos primeiros habitantes do país, as 
práticas religiosas das mais diversas e distintas etnias afri-
canas e o catolicismo do colonizador português. A maioria 
de população foi convertida a essa última religião, o que 
possibilitou aos dominados somarem elementos à sua re-
ligiosidade de origem, além de, com isso, desconstruir-se 

42 Nos primeiros anos do século XX se perseguiu no país a busca pelo “mo-
derno” e isso se fez sentir nos grandes centros urbanos do país com medidas 
higienizadoras e disciplinadoras dos espaços das cidades, com a finalidade e 
atribuir-lhe aspectos civilizatórios na tentativa de suplantar a imagem de atra-
sado. É, portanto, nesse período que muitos dos documentos que se reportem 
à escravatura e outros contextos que configurem o Brasil como país do atraso 
são queimados.  
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a recorrente idéia de uma religião ou manifestação como 
eminentemente africana, católica, indígena etc.

A bem da verdade, tentar enxergar o maracatu apenas 
como um ritual com memória africana, com danças, coroa-
ções e/ou brincadeiras trazidas pelos negros e realizadas 
nas senzalas, igrejas e terreiros de candomblés, ou como 
algo que traz em si elementos “legitimamente” portugue-
ses, é uma postura que escamoteia sua riqueza, uma vez 
que o resultado de tal manifestação é, a meu ver, a soma de 
todas essas heranças étnicas e a dinâmica de sua reinven-
ção, o que possibilita pensar os significados dessas ativida-
des para seus fazedores.

Importa destacar que, mesmo que o surgimento do 
maracatu se assente fortemente nas coroações dos reis do 
Congo e, com isso, seja recordações de danças, batuques 
e/ou brincadeiras que ocorriam nas senzalas ou na porta 
das igrejas ou mesmo nos terreiros de candomblé, é preciso 
salientar que essa manifestação não apresenta os mesmos 
elementos presentes em práticas executadas num passado 
longínquo. Com o devir histórico, símbolos, personagens, 
ritmos, instrumentos e cores foram sendo introduzidos 
nessa manifestação. A exemplo disso, pode-se mencionar 
a passagem dos maracatus para o Carnaval, cujos novos 
elementos foram introduzidos a fim de concorrer a títulos, 
além de outros motivos. 

Souza (2006) diz a esse respeito que o desligamento 
das coroações dos reis negros com as festividades de Nos-
sa Senhora do Rosário possibilitou aos negros cultuar suas 
divindades mais facilmente, especialmente os orixás. O 
que deduz a introdução de novos elementos nos grupos 
de maracatu. Na atualidade, são muitos os grupos de ma-
racatus espalhados pelo Brasil, sendo que cada um guarda 
sua especificidade, variando de acordo com a região e o 
tempo. Muitos são os grupos que possuem forte vínculo 
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com o candomblé, a Jurema e a umbanda, sobretudo em 
Recife, como também os agrupamentos considerados por 
seus dirigentes como “maracatus católicos”, como o Nação 
Iracema, objeto desta pesquisa. Assim, de acordo com sua 
região e, desse modo, com sua trajetória, os grupos de ma-
racatus guardam características que os distinguem uns dos 
outros em determinados elementos. No Ceará, por exem-
plo, a apresentação considerada, por brincantes e dirigen-
tes, desde os tempos mais remotos, como a mais expressiva 
é a que ocorre no período carnavalesco. Vejamos então um 
pouco sobre o Carnaval e sobre o envolvimento dos mara-
catus com esse ritual. 

2.2.3 Os maracatus-nação do Ceará: um cortejo em 

homenagem à rainha

Oliveira (1997) afirma que no final do século XIX, 
em Fortaleza, durante as festividades carnavalescas, fo-
liões divertiam-se imbuídos pelo sentimento do Entru-

dos: um tipo de festejo português que chegou ao Brasil 
junto com os colonizadores no século XVII e manteve-se 
até meados do século XIX. De suas janelas, mocinhas e 
senhoras divertiam-se aspergindo águas poluídas e ar-
remessando barro e farinha em amigos e transeuntes, 
dentre outros conteúdos não muito estimados por algu-
mas pessoas da época. Após algum tempo, a brincadeira 
tomou novos rumos, pois se proibiu nas batalhas o uso 
dos materiais mencionados, passando-se, então, a serem 
utilizadas frutinhas de cera com loções perfumadas em 
seu interior. 

Nesse período de Entrudo, o cronista Gustavo Barroso 
(1888-1950) coloca em sua obra Coração de Menino (2000) 
que por volta dos seus sete anos o Carnaval fortalezense 
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era nitidamente marcado pela figura dos papangus: pes-
soas que deambulavam pelas ruas, sozinhas ou em grupo, 
apenas com os olhos de fora, vestidas com camisolões de 
variadas cores em forma de batinas com capuz e indagan-
do às pessoas que encontravam: “Você me conhece?” Para 
João Brígido (1979), o Entrudos é a “[...] sublevação, a licen-
ça, na sua mais alta expressão, o desaforo e a porcaria” e, 
ainda, a “[...] porcaria triunfal, uma gargalhada horrenda 
ao bom senso, uma deposição na praça pública da gravi-
dade humana.” (BRÍGIDO, 1960, p. 334-336). Para outras 
pessoas, os Entrudos eram festejos que simbolizavam con-
graçamento, sociabilidade, partilha de sentimentos em co-
mum, como indica Queiroz (1999) ao estudar o Carnaval 
do Rio de Janeiro.  

Festa brasileira, povo alegre, cadências sincopadas, 
clarins, confetes e serpentinas. Momento de inversão (DA 
MATTA, 1987), momento de coesão (QUEIROZ, 1999) 
– “festa civilizada” ou “festejo de bárbaros”, enfim, muitas 
são as considerações sobre o Carnaval. O que talvez não se 
comente muito é que esse festejo foi trazido ao Brasil pe-
los colonizadores portugueses. Não tenciono suscitar neste 
trabalho uma discussão sistematizada sobre o Carnaval, 
uma vez que renomados autores já cumpriram esse papel, 
dentre alguns Maria Isaura Pereira de Queiroz, com sua 
obra Carnaval Brasileiro (1999). Nesse sentido, cabem ape-
nas algumas pinceladas sobre seu processo de construção 
em terras brasileiras. 

No Brasil, a implantação dos festejos ocorreu desde os 
primórdios do período colonial, aponta Queiroz (1999). Os 
Entrudos reinaram absolutos durante o período colonial, só 
ocorrendo nítidas transformações com a chegada da famí-
lia real em 1808 como “[...] o desaparecimento quase total 
de festas e costumes de outrora muito apreciados: procis-
sões, danças dramáticas, bailes tradicionais.” (QUEIROZ, 
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1999, p. 50). Nasce uma nova forma de comemoração: o 
Carnaval Veneziano. Nitidamente influenciado pelas fes-
tividades européias consideradas exemplos de “civilida-
de”, o Carnaval Veneziano existiu no Brasil entre os anos 
de 1850 a 1950, coexistindo, portanto, com os Entrudo até 
a última década do século XIX quando os mesmos desa-
pareceram por completo no início do século XX. Segundo 
João Nogueira (1867-1947), até meados de 1880, o Carnaval 
fortalezense ainda era marcado por pequenos grupos de 
mascarados ou papangus que andavam pela cidade no de-
curso dos três dias de folguedo.

O Carnaval Veneziano em um dado momento co-
nhecido como Grande Carnaval, em oposição ao Pe-
queno Carnaval, contrapunha-se, segundo jornais e 
estudiosos da época ao “primitivismo” dos Entrudos. 
Devido a algumas transformações no cenário brasilei-
ro, pouco a pouco jarras e baldes de água e frutinhas de 
cera foram substituídos por confetes e serpentinas pre-
sentes nas festividades da cidade das luzes: Paris. Den-
tre outras coisas pode-se dizer que o Entrudo era um 
Carnaval de parentelas; em suma, o Entrudo, Carnaval 
de parentelas; o Grande Carnaval, tido como um festejo 
burguês; e o Carnaval Popular, com seus blocos, cordões 
e escolas de samba, em que as pessoas menos favoreci-
das socialmente introduziam-se nas atividades do Rei 
Momo a partir de 1950. Tais atividades são, portanto, 
não uma evolução, uma seqüência rigidamente linear 
de acontecimentos, mas momentos que, em determina-
dos períodos coexistiram, mas, em outros, se separa-
ram. Juntas, essas atividades desenharam os contornos 
do Carnaval brasileiro.   

Em Fortaleza, a pesquisadora Oliveira (1997) estuda 
as práticas carnavalescas entre os anos de 1830 a 1935. A 
autora revela aspectos festivos de uma cidade tanto em seu 
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período colonial como no de formosidade (belle époque).43 
Oliveira (1997) afirma que é no ano de 1835 que encontra-
mos as primeiras menções aos Entrudos e que as primeiras 
manifestações do Carnaval Veneziano na cidade datam das 
duas últimas décadas oitocentistas, sendo o ano de 1935 o 
referencial para o Carnaval dos blocos e escolas de samba, 
tido como “Carnaval Popular.” 

Sobre o Carnaval Veneziano fortalezense, Gustavo 
Barroso escreve que o ano de 1896 fora o mais famoso do 
Ceará. Nesse tempo, os dois clubes da refinada socieda-
de fortalezense, o Iracema e o Cearense, “[...] desafiaram-se 
para ver quem apresentava o melhor préstito carnavales-
co.” (2000, p. 48). Ainda sobre esse momento carnavalesco, 
Oliveira (1997) destaca as sociedades carnavalescas. Segun-
do a autora, Cavaleiros do Prazer e Dragões de Averno eram 
as mais prestigiosas sociedades carnavalescas do final da 
década de 1980. Os desfiles de tais sociedades iniciavam-se 
em Fortaleza no findar da tarde com uma banda de clarins 
devidamente uniformizada. Pela cidade, os membros se-
guiam com seus estandartes e luxuosos carros alegóricos. 
Havia ainda, carros que faziam alusão a diversos motivos 
históricos. Assim, a sociedade cearense divertia-se pelas 
ruas da cidade exibindo status e prestígio, demarcando, 
nesse sentido, as barreiras sociais.  

Além das modalidades festivas mencionadas acima, 
cabe destacar os corsos: desfiles de carros luxuosos, forte-
mente presentes na cidade de Fortaleza no final do século 
XIX. Estabeleceram-se como atividade carnavalesca a par-
tir de 1920, prolongando suas atividades até a década de 
1950. Por volta, dos anos 1920, se pode perceber na cidade 
a presença de blocos carnavalescos que desfilavam pelas 

43 Termo em francês criado para expressar a euforia européia decorrente 
da revolução científico-tecnológica (1850-1870 em diante). 
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ruas a festejar. Mais tarde, por volta dos anos 1950, nota-
se o surgimento de elegantes clubes na cidade em que 
pessoas abastadas os elegiam como espaços para celebrar 
o Carnaval.44 

Sobre esses momentos, Gustavo Barroso, em sua 
obra Coração de Menino (2000), discorre sobre aconteci-
mentos de sua infância situados no ano de 1898. Em tais 
lembranças, o cronista descreve o Carnaval fortalezense 
da seguinte forma:

Chega o Carnaval. O baticum do Zé Pereira estruge por 
todas as ruas. O povo chama aos três dias de folia – o 
tempo dos Papangus. Os Papangus são os mascarados 
que enchem as ruas principais embrulhados em lençóis, 
cobertos de dominós ou disfarçados de todas as manei-
ras [...] O que eu gosto no Carnaval é não ir ao colégio e 
ficar o dia inteiro a ver os mascarados. Às vezes dou um 
pulo ao passeio público e apanho na Avenida Caio Pra-
do um bocado de confetes jogados na batalha da véspera, 
com o qual faço outras batalhas em casa. Deram-me uma 
máscara de palhaço, que ponho à cara e falo fanhoso, 
fazendo medo aos meninos menores do que eu. É uma 
forma de vingar-me do pavor que me fazem os ma-
racatus do Outeiro ou do Morro do Moinho, quando 
descem para a cidade. São duas filas de negros cober-
tos de cocares, com saiotes de penas pretas, dançando 
e cantando soturnamente ao som dos batuques e ma-
racás, uma melopéia de macumba. [grifo meu] ‘Téia, 
téia de engomá! Nossa rainha mode coroá! Vira de 
banda! Torna a revirá! [...] Corro e vou esconder-me 
até não mais ouvir o som do ganzá e do batuque do 
maracatu. São as duas cousas que mais me apavoram: 
o maracatu e o corredor de entrada do nosso sobrado, 
à noite. (BARROSO, 2000, p. 46-47). 

44 Sobre os clubes existentes na cidade de Fortaleza ver em Pontes, 2005. 
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As considerações de Gustavo Barroso (2000) fazem 
claramente referência a grupos de maracatus que batuca-
vam e andavam arrastadamente pelas ruas de Fortaleza no 
período de Carnaval. Diz o autor que os maracatus existen-
tes na cidade no final do século XIX apresentam um caráter 
sinistro, um canto monótono, uma dança cadenciada, com 
tom de “procissão, de enterro, de não sei qual cerimônia 
achanti, sudanesa ou hotentote, transplantada para o Bra-
sil e executada nas ruas de suas capitais.” (BARROSO, s.d, 
p. 65). Assim, na perspectiva de Gustavo Barroso:

No maracatu, porém, não têm índios. Todos os seus fi-
gurantes se vestem de negras, de saia e cabeção, a ma-
neira baiana, mas com altos cocares de penas de ema à 
cabeça. Consta de uns trinta indivíduos, que formam 
em duas filas, conduzidos por um tocador de ganzá 
ou maracá de folha de flandres. Ao chiado do instru-
mento bárbaro, o maracatu atravessa as ruas, impene-
trável e triste, dançando arrastadamente, cantando em 
voz cavernosa versos curtos sem significação uns com 
outros, cuja significação se perdeu no tempo, quase to-
dos eivados de expressões africanas adulteradas pela 
senzala, misturadas a palavras portuguesas. A dança, 
acompanhada pelo chiar arrepiante do ganzá e pela 
melopéia sepulcral dos cantos, lembra a dança maca-
bra de esqueletos e defuntos em derredor dos cavalei-
ros barbados de aço das velhas gravuras da Alemanha 
medieval. (BARROSO, s.d, p.65). 

Sobre esse período, Barroso (s.d), diz que, no início do 
século XX, existiam maracatus nos carnavais e em outras 
ocasiões. Tratava-se, segundo o letrado, de blocos que im-
peliam os choros e arrepios da meninada; grupos que re-
presentavam bairros e ruas de Fortaleza, como o maracatu 
do Outeiro (antiga Aldeota), da Apertada Hora (atual rua 
Governador Sampaio, Centro), da rua São Cosme (atual 
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Padre Mororó, Centro), maracatu Morro do Moinho Con-
rado (atrás da estação ferroviária João Felipe) e maracatu 
na Prainha. 

Devido à ausência de fontes que relatem os maracatus 
citados pelos cronistas entre os anos de 1888 e 1889, torna-
se inviável um aprofundamento desse assunto. Todavia, 
apesar de os estudiosos e de algumas raras bibliografias 
afirmarem que os grupos de maracatu no Ceará remontam 
ao século passado, há quem diga que, na época citada por 
Gustavo Barroso e João Nogueira, não havia maracatus, 
pois “maracatu mesmo”, como indicaram vários interlocu-
tores, surgiu na capital cearense a partir do ano de 1936 
com o grupo Az de Ouro fundado por Raimundo Alves 
Feitosa, o Boca Aberta. Sobre as “origens” dos maracatus 
na cidade de Fortaleza, verifiquei ao longo das entrevistas, 
a existência de discursos que buscam construir uma ho-
mogeneidade acerca do surgimentos dessa manifestação 
no Ceará. Apesar desses discursos “oficiais”, percebi que 
cada brincante fornece interpretações sobre esse assunto. 
Sobre a conformação dos maracatus Almeida45 discorda de 
alguns discursos proliferados e oferece sua interpretação:

[...] muitas pessoas dizem por aí que antes do Az de 
Ouro já existia maracatu no Ceará, mas isso é tudo 
conversa fiada. Maracatu mesmo começou foi com 
a chegada de seu Raimundo Boca Aberta no Ceará. 
Quando ele foi pro Recife e viu lá uns grupos de 
maracatu, ele ficou impressionado com aquilo. Aí, 
quando ele voltou pra cá, ele fez o Az de Ouro. An-
tes existia era papangus, aí o povo fica dizendo que 
era maracatu.

45 José Maria de Paula Almeida, 54 anos, trabalha na área de esporte e cultura na 
prefeitura de Maracanaú, município de Fortaleza. Almeida desfila há 25 anos 
como rainha do maracatu. Atualmente, é a rainha do grupo Nação Iracema.
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Assim como Almeida, muitos interlocutores – dentre 
eles os dirigentes do Nação Iracema – apontam o Az de 
Ouro como o mais antigo grupo de maracatu do Estado 
do Ceará. Seu fundador concebeu tal idéia ao retornar de 
Recife em 1933, após três anos trabalhando na capital per-
nambucana. Em entrevista ao jornal O Povo,46 Raimundo 
Alves Feitosa, contando à época 93 anos, disse ao jornalis-
ta que, apesar de sua antiga admiração por algumas prá-
ticas culturais, o maracatu do Recife – também designa-
do, em meados de 1930, como cambindas – exerceu nele 
profundo encantamento. Movido por tal deslumbramen-
to, esse senhor fala que ao retornar para sua cidade natal 
decide fundar um grupo como aquele de Recife, o que 
desembocou na criação do Az de Ouro47 em 6 de setembro 
de 1936. 

O Az de Ouro foi se construindo timidamente, sem 
muitos recursos, e com a participação de alguns amigos e 
profissionais, como engraxates, sapateiros, fuzileiros, lus-
tradores, dentre outros. (MILITÃO, 2007, p. 37). O grupo se 
configurou, sobretudo, com base nas idéias de Raimundo 
Boca Aberta. Segundo os relatos do cantor e compositor 
Militão (2007), conhecido por Pingo de Fortaleza, a ela-
boração inicial do Az de Ouro não foi somente fruto das 
experiências de Boca Aberta no Carnaval de Recife, pois  
ele também vivenciou intensamente festividades cearenses 
como as marujadas e os congos. Além disso, disse-me Pin-
go em uma entrevista:  

46 Jornal O Povo, Fortaleza, 13 de maio de 1995.
47 O maracatu Az de Ouro tem seu nome e sua essência inspirados na cambinda 
pernambucana Dois de Ouro, existente no carnaval de Recife nas primeiras 
décadas do século XX. Segundo Militão, cambindas é outra denominação para 
maracatu. Trata-se de um grupo de homens fantasiados de negras com a face 
tingida de preto. (MILITÃO, 2007, p. 34).
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[...] Boca Aberta teve inspiração também dos maraca-
tus cearenses narrados por Gustavo Barroso. Prova-
velmente, ele se inspirou nesses maracatus pra fazer 
o Az de Ouro. O que ele buscou mesmo de inspiração 
dos maracatus do Recife foi o fato da apresentação de-
les ser no Carnaval.

Sobre as apresentações no Carnaval, Gustavo Barro-
so já menciona em suas memórias que as apresentações 
eram no período carnavalesco. Em relação aos grupos mais 
recentes, ou seja a partir da criação do Az de Ouro, cabe 
destacar que  após um ano de sua concepção, o grupo re-
cebe o convite para desfilar no corso: exibição de luxuosos 
automóveis nas ruas da cidade. Com poucos participan-
tes, o grupo desfilou pela primeira vez em 1937. À época, 
as agremiações que participavam do Carnaval de rua de 
Fortaleza, segundo Militão (2007), saíam do Passeio Públi-
co, situado no centro da cidade, desciam pela rua Senador 
Pompeu, onde se situava um palanque para o julgamento; 
prosseguiam até a avenida Duque de Caxias e retornavam 
pela rua Floriano Peixoto até a Praça do Ferreira, na Colu-
na da Hora. O enredo do Az de Ouro se reportava à coroa-
ção de uma rainha negra.48 De acordo com as informações 
de Militão (2007), o Az de Ouro, nos anos 1940, recebeu 
várias premiações oferecidas por setores da imprensa lo-
cal. Diz ainda o autor que, entre 1937 e 1950, o referido ma-
racatu apresentou-se, ininterruptamente, no Carnaval de 
Fortaleza, fazendo algumas paradas nos anos posteriores 
por diversos motivos e prosseguindo com seus desfiles até 
os dias atuais na avenida Domingos Olímpio. 

Consta, ainda, da década de 1930, a participação le-
gítima no Carnaval carioca de pessoas pertencentes às ca-
madas socialmente menos favorecidas, sobretudo negros 

48 Ver mais sobre a trajetória do Az de Ouro em Militão, 2007.



101

e mulatos, com seus blocos em formato de escolas de sam-
ba. No Rio de Janeiro, até meados da década de 1920 as 
atividades carnavalescas de rua eram organizadas pelas 
classes abastadas, que se divertiam em bailes de máscaras, 
teatros, batalhas de confete, praças, cortejos na avenida 
central e corsos. (QUEIROZ, 1999). Tal penetração no Car-
naval carioca foi possível porque a partir da década de 30 
do século XX, um nacionalismo exacerbado pairou sobre a 
cabeça de muitos intelectuais. Assim, tudo que fosse tido 
como “brasileiro” foi pouco a pouco aceito, como o Car-
naval, que nessa época recebeu o título de festa brasileira. 
Além dos festejos, ritmos, cheiros e sons dos negros que 
ganharam a posição de “expressão nacional”; exaltou-se, 
nos quatro cantos do Brasil, que a identidade nacional se 
assentava na mistura das três raças (branco, negro e ín-
dio). Desse modo, nesse contexto de exaltação do “caráter 
nacional”, é possível que o convite para o Az de Ouro 
desfilar nos festejos carnavalescos repouse nessas idéias 
que circundavam o país.

Os anos foram passando e, em 1944, a cidade de For-
taleza contava com nove blocos carnavalescos, sendo o Az 
de Ouro o único grupo de maracatu a desfilar, pois apenas 
em 1950 surge o Az de Espada. Vale destacar que, em 1947, 
os Diários Associados elaboram um concurso de premia-
ção para o Carnaval de rua de Fortaleza, o que, segundo 
Militão (2007), possibilitou maior visibilidade aos grupos. 

A criação do grupo Az de Espada por um funcionário 
dos moinhos da empresa J. Macedo foi, segundo Militão, 
responsável por uma considerável evasão dos participan-
tes do Az de Ouro, que decidiram fundar também um gru-
po de maracatu. E assim os grupos vão surgindo no cená-
rio público, além do Az de Ouro e o Az de Espada, surge 
o Estrela Brilhante cujos participantes, segundo Militão 
(2007), se inspiraram na estética e na sonoridade do Az de 
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Ouro. Passados alguns anos, nasce o maracatu Rei de Paus, 
por intermédio das idéias de alguns brincantes do Estrela 
Brilhante que decidem fundar outro grupo de maracatu.

Assim, no decurso dos anos, os grupos de maracatu 
foram surgindo e desfilando na cidade de Fortaleza em dis-
tintos espaços ao longo do tempo. Segundo Militão (2007), 
em 1960, a Prefeitura Municipal de Fortaleza oficializa os 
desfiles, passando a promovê-los. Tal fato provocou, se-
gundo o autor, em 1963 na paralisação dos desfiles por par-
te dos brincantes, devido aos baixos recursos disponibili-
zados pela instituição para a confecção das apresentações.

As descrições de Gustavo Barroso, que apontam a pre-
sença de maracatus no Ceará por volta do final do século 
XIX, permite levantar algumas hipóteses, uma vez que as 
fontes bibliográficas da época são demasiadamente escas-
sas. As discussões do tópico anterior apontam que uma das 
possibilidades de entendimento do maracatu é enxergá-lo 
como a dramatização do cortejo dos reis negros ocorrido 
nas festas dos santos padroeiros organizadas pelas irman-
dades. Pois bem, acompanhando esse raciocínio, pode-se 
dizer que uma das probabilidades de surgimento do mara-
catu no Ceará venha das reminiscências desses autos, visto 
que existiram algumas irmandades de negros no Ceará.49 

 Como as fontes do século XIX sobre os maracatus são 
resumidas, dirijo meu olhar para os grupos a partir de 1936, 
ano de fundação do antigo Az de Ouro. Diante dos relatos 
dos entrevistados e da entrevista fornecida por Raimundo 
Alves Feitosa, fundador do sexagenário Az de Ouro, é in-
questionável a influência que os maracatus-nação do Recife 
provocaram nos grupos do Ceará. Os maracatus cearenses 
apresentam, certamente, algumas semelhanças em relação 
aos maracatus-nação de Pernambuco como, por exemplo, a 

49 Ver Campos, Eduardo, 1980.
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apresentação ser um cortejo real, que evoca uma memória 
africana, e a presença da calunga, dos índios, das baianas, 
dentre outros elementos. 

Todavia, tal paridade não anula as marcantes diferen-
ças que guardam os maracatus cearenses em relação aos 
demais existentes no Brasil. Vale salientar que, se pensar-
mos antes da criação do Az de Ouro, e desse modo, jun-
tamente com os cronistas do século XIX, como Gustavo 
Barroso e João Nogueira, percebe-se que alguns elementos, 
desde época remota, marcam os maracatus existentes em 
Fortaleza como o ritmo dolente, homens vestidos com rou-
pas femininas etc.

Raimundo Alves Feitosa faleceu em 1995, o que me 
impediu de conversar com ele para entender os motivos 
que o levaram a introduzir nos maracatus brincantes com 
o rosto tingido de negro. Diante de tal lacuna, decidi, du-
rante as entrevistas para esta pesquisa, pontuar essa ques-
tão. Obtive como resposta de grande parte dos entrevis-
tados que Boca Aberta viu em Pernambuco brincantes de 
maracatu dessa forma e decidiu fazer o mesmo no Ceará. 
Essa decisão, segundo os depoimentos, foi reforçada pelo 
fato de Boca Aberta não acreditar que no Ceará existissem 
pessoas com cor escura como em Pernambuco, ou mesmo 
que o negrume também poderia ser utilizado para dis-
farçar aqueles não desejosos de serem reconhecidos na 
avenida, falaram-me algumas pessoas. Essa questão será 
melhor discutida adiante, pois entendo que a utilização 
de “máscaras negras” por alguns brincantes, especial-
mente por parte dos integrantes do Nação Iracema passa 
por questões políticas. 

Desde suas primeiras apresentações, os maracatus 
cearenses desfilaram como um cortejo real em homena-
gem aos reis africanos, apresentando como foco central a 
coroação da rainha. Segundo Oswald Barroso, a coroação 
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da rainha e, nesse sentido, a atenção especial dada a essa 
figura é peculiar do maracatu cearense, uma vez que ape-
nas no Ceará ocorre na apresentação um momento que se 
destina à coroação da rainha. Os enredos desenvolvidos 
pelos grupos nos primeiros anos de desfile faziam menção 
a temas da diáspora africana, do período da escravatura e 
da abolição dos escravos. Para tanto, imensos carros alegó-
ricos representando navios negreiros, engenhos e senzalas 
– juntamente com personagens dramatizando figuras his-
tóricas, como a Princesa Isabel e a escrava Chica da Silva 
– se faziam presentes. Em razão do desconforto sentido 
pelos brincantes em empurrá-los pela cidade até chegar 
à avenida onde aconteceria o desfile, decidiram retirá-los 
das apresentações carnavalescas. Dentre as alas conside-
radas importantes, desde os primeiros desfiles até as pri-
meiras décadas do século XXI, destacam-se a corte real, 
os índios, as baianas, a calunga e o casal de pretos-velhos. 
Essas questões serão pontuadas com acuidade no último 
capítulo deste livro, quando trago o desfile de Carnaval do 
grupo Nação Iracema. 

Apesar de os grupos variarem quanto ao ritmo, dentre 
outros elementos, uma outra característica marcante nos 
grupos do Ceará refere-se à sonoridade que impulsiona 
coreografias com passos cadenciados, opondo-se ao ritmo 
frenético dos baques virados de Pernambuco. Em sua obra, 
Militão (2007) traz depoimentos do músico e artista plásti-
co Descartes Gadelha, que fazem referências ao ritmo dos 
maracatus no decorrer do tempo. Descartes diz que, até o 
início da década de 1960, todos os grupos eram acelerados 
e que, a partir da forte influência das escolas de samba do 
Rio de Janeiro na composição dos maracatus, sobretudo 
em relação às fantasias, fez-se necessário uma sonoridade 
lenta. Ou seja, de acordo com Descartes e algumas pessoas 
entrevistadas, a introdução de vestimentas pesadas com 
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lantejoulas e bordados impeliu a desaceleração das coreo-
grafias e a readaptação dos instrumentos. 

É verdade que as escolas de samba do Rio de Janeiro, 
com suas fantasias luxuosas e brilhantes, exerceram for-
te influência nos maracatus. Entretanto, Gustavo Barroso 
(1917), em suas rememorações sobre os carnavais de sua 
época, já ressalta o ritmo lento, monótono dos grupos, o 
que contraria a afirmação de Descartes e de outras pessoas. 
Na atualidade, se encontram maracatus com ritmos lentos, 
como também grupos com ritmos acelerados, como o ma-
racatu Solar, por exemplo. De um modo geral, os grupos 
guardam semelhanças, especialmente em relação a algu-
mas alas que se fazem presentes em todos os grupos. En-
tretanto, apesar de algumas similitudes, cada maracatu se 
constrói guiado tanto por aquilo que entende ser a tradição 
do maracatu, como pelas concepções de mundo que os di-
rigentes, estilistas, coreógrafos e brincantes possuem, pois 
os grupos, para além de uma questão estética, emanam 
mensagens sociais.   

No Carnaval de 2008, Fortaleza contou com 11 gru-
pos de maracatu oficializados.50 Ou seja, grupos credencia-
dos na Federação Carnavalesca e que atendem no período 
carnavalesco às condições de participação impostas pela 
prefeitura municipal de Fortaleza. Todavia, a pesquisa de 
campo ocorreu nos anos de 2006, 2007 e 2008 o que implica 
dizer que as considerações sobre a organização do Carna-
val não podem ser generalizadas pois, apesar de algumas 
semelhanças, a cada ano o Carnaval de Fortaleza se con-
figura com uma determinada lógica. Nesse sentido, farei 

50 Maracatu Rei Zumbi, Maracatu Nação Fortaleza, Maracatu Rei de Paus, Ma-
racatu Az de Ouro, Maracatu Vozes d’ África, Maracatu Kizumba, Maracatu 
Nação Iracema, Maracatu Nação Baobab, Maracatu Solar, Axé de Oxossi e 
Maracatu Nação Girassol. 
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algumas colocações gerais sobre a elaboração do Carnaval 
e outras mais pontuais de acordo com o ano evocado. 

Dos 11 grupos de maracatus mencionados, cada um 
reúne uma média de 200 brincantes no dia da apresentação 
de Carnaval. Um número bem inferior a esse acompanha 
os grupos no decurso do ano, ou seja, no ciclo de apresen-
tações que acontecem durante alguns meses de cada ano, 
como pude observar com maior acuidade no Nação Irace-
ma. A esse total é acrescido ainda um número de partici-
pantes que auxiliam na elaboração do desfile: são estilistas, 
costureiras, carnavalescos, compositores. Além desses, há 
os inúmeros participantes que assistem ao desfile das ar-
quibancadas, dos bares, dos camarotes ou se acotovelam 
na rua com a finalidade de ver o maracatu passar. 

A organização do Carnaval de Fortaleza é realizada 
pela Federação das Agremiações Carnavalescas do Ceará 
(FACC) em colaboração com a Prefeitura Municipal de 
Fortaleza, mais especificamente por meio da Fundação de 
Cultura, Esporte e Turismo (FUNCET). Alguns meses an-
tes do Carnaval, a FUNCET elabora um edital que explicita 
os critérios necessários para a participação no desfile de 
Carnaval de blocos,51 cordões,52 maracatus e “sujos” indi-
viduais ou em grupos.53 A finalidade das agremiações em 
concorrer ao edital é obter os recursos financeiros neces-

51 Blocos, segundo a FUNCET, são brincantes divididos em alas, conduzidos 
por um porta-estandarte e puxados por uma banda de música ou bateria. O 
grupo, fantasiado, canta a marcha ou samba escolhido pela agremiação a partir 
de um tema. 
52 De acordo com a FUNCET, cordão é uma prática cultural formada por brin-
cantes fantasiados e conduzidos por um porta-estandarte que leva à frente a 
identificação da agremiação. O grupo é conduzido por uma banda de metais 
que toca frevo. 
53 Sujos são grupos formados por brincantes em grupo ou isolado que desfi-
lam pela avenida com a fantasia que desejarem não sendo necessário cumprir 
nenhuma regra específica.
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sários à elaboração do desfile. Assim, a FUNCET elabora 
o edital e repassa a verba para a Federação Carnavalesca 
que, por sua vez, destina às agremiações carnavalescas 
contempladas.  

De acordo com o edital, só tomam parte dos desfiles 
pessoas físicas ou jurídicas que sejam comprovadamente 
representantes das agremiações mencionadas. As pessoas 
jurídicas devem ter estatuto legal de sociedade civil sem 
fins lucrativos e ter sede e foro no Município de Fortaleza. 
Sobre os maracatus, os editais de 2006 a 2008 indicam al-
guns elementos indispensáveis na sua composição, o que 
mostra que os grupos possuem algumas balizas no pro-
cesso de criação. Vejamos um trecho do edital de 2008 que 
explicita seu entendimento sobre o que seja um grupo de 
maracatu:

[...]são blocos formados por brincantes que desfilam 
ao ritmo do batuque, entoando loas, divididos nas 
alas de índios, batuque, balaieiro, calunga, pretos-
velhos, corte composta por princesas, príncipes, ser-
viçais portando sombrinhas, incensos e abanadores, 
rainha e rei pintados com falso negrume. O cortejo 
deve trazer à frente uma baliza e um porta-estan-
darte e a apresentação tem como ápice a coroação 
da rainha.54 

Os editais observados nos anos de realização da 
presente pesquisa destacam que é vedada a participação 
de proponentes que estejam inadimplentes com a FUN-
CET, com a Prefeitura de Fortaleza e com os órgãos da 
Fazenda da União, da Fazenda do Estado, de Finanças 
do Município de Fortaleza, ou ainda perante qualquer 
outro órgão público. 

54 Edital de seleção pública Nº 01/2007 para fomento às Agremiações Carnava-
lescas de Fortaleza para o Carnaval 2008. 



108

Para participar da seleção, as agremiações devem 
apresentar as motivações que os levaram a inscrever-se no 
projeto e a importância desse projeto para a comunidade 
na qual cada agremiação encontra-se situada, pois os re-
cursos disponibilizados pela Prefeitura devem contemplar 
a preparação das agremiações para o desfile de Carna-
val, como também uma parte deve ser disponibilizada 
para a realização de oficinas, cursos e outros eventos que 
antecedem o Carnaval. Todavia, os dirigentes das agre-
miações, mais especificamente os do maracatu Nação 
Iracema, objeto deste estudo, revelam que os recursos 
providos pela Prefeitura asseguram somente a confecção 
de algumas fantasias, sendo necessário que os brincan-
tes promovam bingos e solicitem ajuda financeira para 
elaborar toda a apresentação. 

A FUNCET, por meio de seu edital, diz que serão con-
templadas as agremiações que contribuam com a ocupação 
democrática e qualificada dos espaços públicos de Fortale-
za; aquelas com maior tempo de existência, dentre outros 
critérios. Atendidas as exigências do edital, oito grupos de 
maracatus com mais tempo de fundação recebem uma de-
terminada quantia e três grupos que tenham no mínimo 
seis meses de existência recebem uma quantia menor. A 
FUNCET diz ainda que é permitido às agremiações obter 
recursos junto a outras instâncias públicas e privadas, uti-
lizando-se ou não das leis de incentivo à cultura vigentes 
no país ou no exterior.   

A Federação Carnavalesca se encontra localizada no 
centro da cidade de Fortaleza e além de repassar para as 
agremiações contempladas os recursos disponibilizados 
pela Prefeitura, tem como incumbências organizar reu-
niões e debates sobre a construção do desfile, verificar a 
situação das agremiações, escolher os jurados para a apre-
sentação de Carnaval (em comum acordo com a prefeitu-
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ra), determinar o tempo do desfile e estabelecer critérios 
para o julgamento. Em relação aos maracatus, a FACC 
determina como quesitos de julgamento: a precisão dos 
movimentos e o figurino do porta-estandarte, a empatia, 
o figurino, a desenvoltura, a elegância e a coreografia da 
rainha; a agilidade dos movimentos, o figurino do balaiei-
ro, além da ornamentação do balaio por ele equilibrado. A 
letra, a melodia e a comunicação da loa também são ava-
liados. Outro elemento analisado pelos jurados é o batu-
que e harmonia da percussão, bem como a coerência do 
tema com os figurinos e coreografia apresentados. De um 
modo geral, o luxo das fantasias, sincronicidade da core-
ografia e entusiasmo do público ao ver o maracatu passar 
são critérios que chamam a atenção do corpo de jurados. 
O “falso negrume”, fascina uns e intriga outros, como o 
púbico que assiste ao grupo Nação Iracema, pois mesmo 
os brincantes que se reconhecem como pessoas negras 
tingem na face o negrume.   

2.2.4 Peles negras, máscaras negras:55 surge o mara-

catu Nação Iracema

A Associação Cultural e Educacional Afro-Brasileira 
Maracatu Nação Iracema encontra-se situada na rua Rio 
Solimões, 605, bairro Jardim Iracema em Fortaleza. Sua 
fundação ocorreu no dia 13 de maio de 2002 por incentivo 
do jornalista Paulo Tadeu Sampaio de Oliveira. A entidade 
tem como dirigentes os militantes negros senhor Willian 
Augusto (presidente), a senhora Lúcia Simão (vice-pre-
sidente) e dona Cleide Simão (1a secretária), além de ou-
tras pessoas que ocupam os cargos de secretários e coor-

55 Título inspirado na obra Pele Negra, Máscaras Brancas (s.d) de Frantz Fanon.
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denadores, conforme consta no estatuto do grupo. Sobre 
as eleições, os dirigentes disseram-me que elas ocorrem 
anualmente, sendo que a votação se dá entre os membros 
da Associação. É válido ressaltar que durante os anos em 
que realizei a presente pesquisa os dirigentes mencionados 
acima permaneceram nos mesmos cargos. 

De acordo com os artigos 1o e 2o do estatuto da asso-
ciação, ela é uma entidade civil, sem fins lucrativos e sem 
distinção étnica e religiosa. De acordo com seu regimento, 
a entidade objetiva desenvolver pesquisas, cursos, pales-
tras, oficinas e eventos voltados, especialmente, para o ma-
racatu cearense e, por meio dessas atividades, promover a 
visibilidade dessa manifestação cultural, a “valorização do 
negro” na sociedade e o aprendizado de atividades profis-
sionalizantes e estudantis que possibilitem aos moradores 
do bairro, sobretudo os vinculados ao maracatu Nação Ira-
cema, a obtenção de rendas necessárias à sobrevivência. 

A história dessa Associação fundamenta-se nas ob-
servações do jornalista Paulo Tadeu, que mantém, desde 
muito tempo, laços de amizade com os dirigentes men-
cionados anteriormente. Com vasta experiência em mara-
catus no Ceará, o jornalista disse-me que há muitos anos 
não aprovava a participação do senhor Willian Augusto, 
de dona Lúcia e dona Cleide nos maracatus alheios. De 
acordo com Paulo Tadeu, não era aceitável que aquelas 
pessoas voltadas com afinco para as questões da negritu-
de “[...] engordassem o maracatu dos outros.” Além do 
que, diz o jornalista, muitas eram as atividades – pales-
tras, grupos de dança afro e missa afro – desenvolvidas 
pelo senhor Willian, dona Lúcia e dona Cleide o que os 
habilitava a possuir um grupo de maracatu. Portanto, me-
diante incentivo simbólico e econômico de Paulo Tadeu 
surgiu a Associação Cultural e Educacional Afro-Brasilei-
ra Maracatu Nação Iracema.
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No decurso do ano, além das atividades voltadas à 
confecção do maracatu Nação Iracema, que se apresenta 
durante todo o ano em eventos na capital e em outras ci-
dades do Estado, a Associação dedica-se às necessidades 
dos moradores do bairro, especialmente das famílias que 
possuem algum integrante no maracatu. Por meio de edi-
tais elaborados por órgãos federais, estaduais e munici-
pais, os dirigentes promovem cursos profissionalizantes e 
estudantis como o Consórcio Social da Juventude, do governo 
federal. A associação foi contemplada nos anos de 2004 a 
2006, sendo desligada no ano de 2007 devido à supressão 
desse programa federal. Este foi um projeto do Programa 
Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego (PNPE) desti-
nado a jovens que, em razão de suas condições socioeco-
nômicas, tinham dificuldades para ingressar no mercado 
de trabalho.   

Assim, a entidade civil maracatu Nação Iracema 
desenvolvia, por meio do PNPE, ações dirigidas ao 
público juvenil, relacionadas à inserção dos jovens no 
mundo do trabalho, mediante cursos de corte e costura, 
confecção de tambores e figurinos de maracatu. Para 
tanto, a associação recebia do programa uma verba 
semestral para efetuar o pagamento de professores e 
compras de materiais, assim como os jovens seleciona-
dos pela associação recebiam um valor mensal como 
incentivo. Segundo dona Cleide, responsável pela se-
leção na época, os critérios para preencher as 90 vagas 
disponíveis naquele período fixaram-se em: moradores 
do bairro Jardim Iracema, negros, participantes do ma-
racatu Nação Iracema e jovens desejosos do primeiro 
emprego pertencentes a famílias com renda mensal de 
um salário mínimo. Também participaram do progra-
ma jovens moradores de bairros vizinhos, não contem-
plados pelo programa. 
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Outro programa bastante citado pelos dirigentes é o 
Brasil alfabetizado, ligado ao Ministério da Educação. A as-
sociação foi contemplada entre os anos de 2004 e 2006. O 
programa tinha como finalidade garantir o processo inicial 
de alfabetização de jovens e adultos. Por intermédio desse 
programa, dona Cleide ministrava aulas de diversas maté-
rias na sede da associação, no período noturno. O material 
didático também era fornecido pelo programa.  

Existem, também, outros projetos de que a associa-
ção participou ao longo de sua caminhada. Atualmente, 
ano de 2008, a associação está vinculada ao projeto Teia 

da vida, cuja iniciativa é de uma empresa privada do bair-
ro. O projeto tem como finalidade oferecer aos moradores 
do bairro conhecimentos culinários que possam gerar a 
obtenção de recursos financeiros. Apesar de a associação 
direcionar sua atenção aos moradores do bairro no qual 
se situa, sobretudo aos membros do maracatu, também 
procura reunir pessoas das circunvizinhanças no período 
dos cursos.

É, então, desse modo, que a associação funciona. Além 
das atividades direcionadas à confecção do maracatu Na-
ção Iracema, a entidade promove para os moradores do 
bairro cursos profissionalizantes, oficinas de arte, pales-
tras, dentre outros. Contudo, a atenção maior é destinada 
aos integrantes do maracatu e suas famílias.   

A trajetória da pesquisa de campo revelou que, em 
relação aos brincantes do maracatu Nação Iracema, duas 
considerações podem ser feitas. A primeira refere-se aos 
que participam mais assiduamente do maracatu, ou seja, 
aqueles que freqüentam a associação nas reuniões, partici-
pam dos cursos e oficinas, vão às apresentações no decor-
rer do ano, promovem bingos para arrecadar verbas para 
o desfile de Carnaval, enfim se fazem presentes nos mais 
diversos eventos que se vinculam ao maracatu. Entre es-
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tes, estão jovens de ambos os sexos, solteiros e, em grande 
parte, são moradores do Jardim Iracema, com idade entre 
14 e 20 anos e alguns possuem laços com o Movimento Ne-
gro. Alguns ainda freqüentam a escola, outros concluíram 
os estudos secundários, porém apresentam moderados 
conhecimentos estudantis, sendo grande parte desempre-
gada. Há os que desenvolvem em empresas privadas ativi-
dades como auxiliar de costureira, secretária, vendedor, te-
lefonistas, gerentes e ajudantes de supermercados, dentre 
outras profissões. Em relação à religião, grande parte dos 
brincantes se declara como católicos, atribuindo tal prática 
religiosa aos ensinamentos de dona Lúcia e dona Cleide 
sobre o catolicismo.    

Outra consideração reporta-se aos que estão presentes 
esporadicamente nos eventos e que se juntam aos outros 
somente para participar do cortejo durante o domingo de 
Carnaval na avenida Domingos Olímpio. Estes são pessoas 
de ambos os sexos e diferentes idades. Trata-se de pessoas 
aposentadas, carnavalescos, professoras, funcionários pú-
blicos estaduais e de empresas privadas, cordelistas, mú-
sicos, cozinheiras, empregadas domésticas e profissionais 
do setor terciário. São diversas as razões por que não fre-
qüentam, com regularidade, a associação Nação Iracema e 
seus eventos. Uns dizem que o bairro Jardim Iracema não 
oferece segurança pública; outros, participam do maracatu 
apenas por laços de amizade com os dirigentes, o que os 
leva a desfilar somente no Carnaval. Já outros asseveram 
que moram em bairros distantes e, no cotidiano, as ativi-
dades profissionais impossibilitam se dedicarem sem in-
terrupção ao grupo. Dentre estes, algumas pessoas se apre-
sentam como membros do movimento negro, outras não 
têm relação alguma com a militância. Sobre a religião, há 
pessoas que se dizem católicas, como espiritualistas, bem 
como pais, mães e filhos de santo. Estes últimos pertencem 



114

ao terreiro de mãe Socorro e ocupam a ala dos Orixás so-
mente nos desfiles de Carnaval.56          

Assim sendo, convido-o, leitor, a enfronhar-se no ca-
pítulo seguinte, uma vez que nele está presente um pouco 
da configuração de Fortaleza e suas facetas expressas na 
forma de viver de seus habitantes. E, mais minuciosamen-
te, meu percurso por um bairro pleno de diversidade: o 
Jardim Iracema, com seus moradores e suas associações de 
bairro. Tal trajetória permitirá visualizar a Associação Na-
ção Iracema e, mais especificamente, a diversidade consti-
tutiva do Jardim Iracema. 

56 O terreiro de mãe Socorro está situado no bairro de Fortaleza denominado 
Parque São José. 
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C!"#$%&' 3

UMA CIDADE E SUAS FACETAS: VERSO E REVERSO DO 

BAIRRO JARDIM IRACEMA

3.1 O Lugar da Periferia no Contexto de Fortaleza

A Cidade não conta o seu passado, ela o contém como 
as linhas da mão escrito nos ângulos das ruas, nas gra-
des das janelas, nos corrimãos das escadas, nas ante-
nas dos pára-raios, nos mastros das bandeiras, cada 
segmento riscado por arranhões, serradelas, entalhes, 
esfoladuras. (CALVINO, 1990, p. 14-15). 

Um sol ardente na maior parte do ano e praias fre-
qüentemente propaladas como belas constroem a ima-
gem de Fortaleza como uma cidade tropical emoldurada 
por um céu azul. Todavia, como qualquer outra cidade, 
Fortaleza é constituída de paisagens heterogêneas. Uma 
simples caminhada revela que sua cor, forma e movi-
mento se configuram pela sofisticada arquitetura con-
centrada nas áreas nobres; pelo intenso fluxo de carros 
importados que transitam pelas ruas; pelas habitações 
localizadas nos bairros denominados de “classe média”; 
por favelas localizadas nas periferias, nos entornos dos 
bairros de status elevado e nos morros que circundam a 
cidade; pelas zonas leste e sudoeste, onde estão situa-
dos os bairros mais populosos e pobres da cidade, cujos 
moradores são, em grande maioria, operários que vivem 
em situação de miséria. Fortaleza é também marcada 
pela presença de bares, ruas, praças, monumentos, ci-
nemas, shoppings, teatros, comércios e demais cenários 
espraiados pela metrópole. 
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Além dessas condições materiais, o desenho de Forta-
leza é também expresso por comportamentos que marcam 
a experiência da vida moderna, tais como o anonimato, a 
impessoalidade, a contemplação das vitrines, o consumo 
frenético nos shoppings, dentre outras manifestações da 
modernidade.57 Enfim, observando-se o cotidiano de For-
taleza, percebe-se distintos modos de ordenamentos, apro-
priações e significações dos espaços pelos indivíduos que 
neles se inserem. 

Mas as coisas não foram sempre da mesma forma, 
pois Fortaleza se construiu devagar. “[...] Se ontem era ‘re-
catada’ e ‘muito atrasada’, a atual mais parecia uma ‘fênix’ 
renascida, cheia de mocidade e encantos”, disse o historia-
dor Paulino Nogueira apud Ponte (2007)58 ao escrever uma 
crônica sobre a Fortaleza belle époque.  

No final do século XIX começa  em Fortaleza todo 
um processo de operação urbanístico. Praças arboriza-
das, ruas alinhadas e pavimentadas, estradas de ferro, 
bondes, telégrafos, quiosques, cafés, edifícios elegantes, 
iluminação a gás, água encanada, hotéis, corridas de ca-
valo, dentre outros, são a expressão do processo de re-
modelação sociourbana da cidade de Fortaleza iniciado 
em meados de 1860 e estendido até as primeiras décadas 

57 Segundo Caldeira (2000, p. 303), apesar das cidades ocidentais incor-
porarem várias interpretações sobre a modernidade, há um consenso a res-
peito de quais elementos conferem modernidade à vida pública urbana: 
abertura das ruas; circulação livre; encontros impessoais; uso público e 
espontâneo das ruas e praças; participação em manifestações públicas; 
fazer compras; contemplar vitrines etc. De acordo com a autora, esses são 
elementos associados à vida moderna em cidades capitalistas pelo menos 
desde a reforma de Paris pelo Barão de Haussmann na segunda metade do 
século XIX. 
58 PONTE, Sebastião Rogério. A Belle époque em Fortaleza: remodelação e 
controle. In: SOUZA, Simone de; GONÇALVES, Adelaide (Org). Uma nova 
história do Ceará. Fortaleza: Demócrito Rocha, 2007. p. 162. 
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do século XX.59 A dinâmica do cotidiano de Fortaleza era 
impulsionada, também, pelas congregações de intelectuais 
que, na época, se reuniam com o desejo de discutir os mo-
delos em voga na cidade, no país e no mundo, cujo resul-
tado foi a constituição da Academia Francesa em 1872 e da 
Padaria Espiritual em 1892.  

A pretensão de remodelar os contornos da cidade foi 
impulsionada pela procura significativa do algodão cea-
rense pelo mercado internacional. A Guerra de Secessão 
(1861-1865) nos EUA desencadeou a suspensão do algodão 
norte-americano para a Europa, o que implicou o ingresso 
do Ceará na rota de exportação de tal matéria-prima. As-
sim, muitas foram as transformações sucedidas na cidade. 
A intensificação de seu embelezamento ocorreu na época 
de instauração do regime republicano no Brasil, haja vista 
o forte desejo de colocar o país na estrada do progresso e 
da modernidade. (PONTE, 2007). 

Desse modo, patrocinada pelas elites políticas, econô-
micas e intelectuais, Fortaleza assistiu a uma profunda alte-
ração em seus hábitos e costumes, sendo, portanto, paula-
tinamente adaptada aos códigos civilizatórios dos grandes 
centros europeus. Segundo Ponte, estava também intrínseco 
nessas idéias de mudanças 

[...] disciplinar os pobres, doentes, mendigos, loucos, 
‘vadios’ e prostitutas vistos como agentes nocivos ao 
processo civilizatório, produtivista e normatizador pre-
tendido para a capital. (2007, p. 163).

Ponte (2007) relata que, em 1860, surgem, em For-
taleza, casas especializadas em zelar pela saúde pública, 

59 Nesse período, entre 1902 e 1903, espaços públicos como a praça do Ferreira 
e a praça Marquês Herval (hoje José de Alencar) receberam tratamentos paisa-
gísticos. Em 1910, foram concluídas as obras do teatro José de Alencar, realiza-
das com materiais metálicos importados da Escócia, o que expressou uma forte 
inspiração francesa prestigiada na época. (GONDIM, 2006, p. 103).
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pois uma cidade com homens sem vigor para a labuta não 
chegaria ao progresso. A ordem era vigiar e punir (FO-
CAULT, 1988) setores desviantes das normas prontamen-
te estabelecidas. Cabe destacar que as medidas eram pau-
tadas pelos modelos correntes na Europa cujo controle 
higiênico sobre a população, especialmente a pobre, era 
imprescindível para alcançar as metas de desenvolvimen-
to e civilização desejados. 

Dentre outras importantes transformações, destaca-se 
a elaboração, em 1875, da planta topográfica de Fortaleza 
e subúrbios pelo arquiteto Adolfo Herbster. Inspirado na 
reforma de Paris, operada pelo Barão de Haussmann na se-
gunda metade do século XIX, Adolfo objetivava transfor-
mar Fortaleza em uma capital charmosa como Paris. Para 
tanto, era preciso disciplinarizar a cidade. Ou seja, pôr cada 
coisa em seu devido lugar. E nisso se inserem ruas, bairros 
e, conseqüentemente, pessoas. Numa cidade que passava 
por transformações materiais e simbólicas, questões sobre 
como organizar o espaço urbano e onde abrigar os menos 
favorecidos socialmente eram salutares. Nesse sentido, a 
modernização da cidade passava não apenas por metas de 
aformoseamento, mas também por metas de racionaliza-
ção dos espaços, cujo trânsito de pedestres e veículos fosse 
viabilizado. (PONTE, 2007).

O traçado de Fortaleza está, portanto, intimamente re-
lacionado à situação socioeconômica vivenciada em cada 
período, o que demonstra que a cidade e suas linhas são 
fruto de inúmeros aspectos. Dentre outros elementos, as 
matizes da cidade são, por conseguinte, resultado do su-
cesso da exportação algodoeira, pois, à medida que tal pro-
dução obtinha êxito, Fortaleza dinamizava sua economia e 
pedia investimentos de cunho simbólico e material como, 
por exemplo, o embelezamento e a racionalização de seus 
espaços públicos e a construção de ferrovias. 
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O impulso dos negócios algodoeiros, juntamente com 
a construção de ferrovias capazes de facilitar a comunica-
ção com o sertão central, acelerou a função comercial da 
cidade, o que representou um aumento significativo de seu 
contingente habitacional. A ferrovia, diz José Borzachiello 
(1992), assumiu grande importância no processo de orga-
nização espacial da cidade, pois provocou a integração de 
Fortaleza com outras localidades, como também abriu ca-
minhos até então não explorados. Além disso, foi a partir 
do advento das ferrovias que Fortaleza se torna o foco de 
atração da população migrante, pois a existência da fer-
rovia associada à presença da mão-de-obra favoreceu a 
constituição de indústrias que estavam ligadas direta ou 
indiretamente ao algodão, diz Silva (1992). Aos poucos, a 
espacialidade de Fortaleza ganhava nuances, já que, nas 
franjas das ferrovias, surgiam novos bairros, uma vez que 
os operários buscavam residir próximo dos meios de loco-
moção e do trabalho. 

Outro aspecto de peso para definir o projeto espacial 
da cidade foram os tenebrosos períodos de estiagem no in-
terior do Ceará. Estes impeliram a mudança de um contin-
gente significativo de pessoas para a capital. A migração 
para Fortaleza foi tamanha durante a seca de 1877 a 1879, 
que o governo, diante de tal situação, adotou o alistamento 
em frentes de trabalho para a construção de obras públi-
cas, como medida para auxiliar essa população. Aqui cabe 
pontuar que, com a abolição da escravatura no Ceará, em 
1884, muitos ex-escravos sem moradia e sem emprego con-
tribuíram significativamente para o processo de formação 
das periferias. 

Nos anos de 1915 e 1932, outras situações de seca 
no Ceará expulsaram para a capital milhares de pessoas 
oriundas do sertão. Em Fortaleza, a concentração de reti-
rantes desprovidos de condições necessárias à sobrevivên-
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cia e o temor de epidemias implicou em decisões drásticas 
do governo como a criação, na periferia, de campos de con-
centração para isolar os flagelados e mantê-los distantes 
do convívio dos centros urbanos. (PONTE, 2007, p. 184). É 
provável, diz Gondim, que o 

[...] confinamento espacial, espontâneo ou forçado, es-
teja associado à formação das primeiras favelas de For-
taleza, no início da década de 1930 como Pirambu, Cer-
cado do Zé Padre, Mucuripe e Lagamar. (2007, p. 103).  

Em meados da década de 1920, inicia-se um quadro 
significativo de segregação espacial. Nesse período, famí-
lias abastadas evadem-se do centro da cidade e elegem 
como lugar de moradia os bairros do Jacarecanga e do 
Benfica, localizados nas adjacências do centro urbano. Diz 
Gondim (2007, p. 104) que, nesse mesmo período, a praia de 
Iracema desponta como centro de lazer e habitação para fa-
mílias abastadas. Note-se que, ao contrário do ocorrido em 
outras regiões costeiras, em Fortaleza os arredores da praia 
não foram inicialmente tidos como lugares de status social, 
pois os negócios da capital eram estreitos com localidades 
do sertão cearense; ademais, havia, nas circunvizinhanças 
do mar, depósitos de lixo que favoreciam o desprestígio da 
região. Esse fato demonstra a subordinação do Ceará, por 
quase todo o período colonial, à província de Pernambuco, 
que controlava, mediante seu porto, as relações comerciais 
com Portugal.60 

Segundo Gondim (2007), um fator estimulador da pre-
ferência por parte da classe socialmente favorecida pelos 
bairros Jacarecanga, Benfica e, posteriormente, Iracema foi 
o desejo de se afastar dos problemas sociais que sacudiam 

60 Apenas no final do século XVIII, ocorreu a separação do Ceará da província 
de Pernambuco, o que implicou a negociação direta entre Portugal e Ceará.



121

a capital nas primeiras décadas do século XX. A socióloga 
refere-se aos saques e distúrbios ocorridos na capital em 
1912, pelos retirantes da seca, por caixeiros, pequenos e 
médios comerciantes, artesãos, estivadores, operários, es-
tudantes e intelectuais, que uniram forças para findar os 
20 anos de dominação da oligarquia gerida por Nogueira 
Accioly. Tal revolta popular desembocou na destruição de 
praças, bondes e demais equipamentos públicos. 

É na década de 1930 que se intensifica o crescimen-
to populacional na cidade. Nas décadas de 1960 e 1970, 
ocorre um significativo aumento do crescimento industrial 
propiciado pelo incentivo da Superintendência de Desen-
volvimento do Nordeste (SUDENE), criada nos anos 1960 
para promover políticas de auxílio ao Nordeste, tais como 
o incremento da industrialização. 

Segundo Silva (1992), a intensa atividade industrial de-
sencadeou o veemente fluxo de pessoas vindas do interior 
do Ceará em busca de melhores oportunidades. No entanto, 
a cidade não acompanhou o intenso crescimento populacio-
nal e, em razão da falta de opções de habitação, os migran-
tes fixaram-se em loteamentos clandestinos nas circunvizi-
nhanças das fábricas que ofertavam meios de sobreviver. O 
descompasso entre o elevado crescimento demográfico e a 
infra-estrutura da cidade ocasionou o intenso surgimento 
de favelas e habitações operárias. Segundo Silva (1992), o 
avanço dos números de favelas e conjuntos habitacionais 
nos entornos de Fortaleza foi um motivo expressivo para 
que a burguesia que se instalara em belas e confortáveis resi-
dências nos bairros Jacarecanga e Benfica nomeassem outros 
espaços dignos de sua ocupação. Logo, bairros distantes das 
indústrias e de seus trabalhadores. Assim surge a Aldeota, 
bairro considerado nobre ainda na atualidade. 

Diante desse quadro que se configurava no curso da 
construção de Fortaleza, o Estado, a partir do final dos 
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anos 1960, interveio mediante recursos do Banco Nacio-
nal de Habitação (BNH). Assim, criou-se para a população 
conjuntos habitacionais, porém mal equipados quanto à 
infra-estrutura. Segundo Gondim (2007, p. 110), a constru-
ção, na periferia, de conjuntos habitacionais precariamente 
equipados reforçaram a “[...] segregação espacial e contri-
buíram para o processo de metropolização.”

Reforçando os discursos mencionados até o momen-
to sobre as configurações dos espaços de Fortaleza, alguns 
moradores do bairro Jardim Iracema por mim entrevistados 
contataram que parentes que residem no bairro há mais de 
60 anos indicam que o Jardim Iracema era, antigamente, for-
mado por lagoas e por terras de propriedade de um senhor 
chamado coronel Carvalho, nome esse que, na atualidade, é 
de uma das principais vias de acesso ao bairro. Zenilda Alen-
car,61 moradora do bairro há 50 anos, relatou que seus pais 
vieram para Fortaleza há cerca de 60 anos em razão da longa 
estiagem que castigava o sertão do Ceará. Ao recordar sua 
infância, a senhora lembrou-se de um Jardim Iracema pou-
co povoado, sem energia elétrica e com casas que distavam 
alguns quilômetros entre si, cujas matas e lagoas eram a pai-
sagem predominante entre as parcas residências. Segundo 
Zenilda, naquela época a pesca, a plantação, as atividades 
em fábricas e na construção civil, como serviços de pedreiros, 
eram algumas das atividades propiciadoras da sobrevivên-
cia desses moradores. 

Alguns antigos residentes do bairro disseram-me que, 
em meados de 1961, a paisagem da localidade foi sendo pau-
latinamente modificada em razão da venda de loteamentos, 
de concessões de terras feitas a famílias que mantinham dí-
vidas ou laços de confiança com o senhor coronel Carvalho e 

61 Altanira Zenilda Alencar Lima, 53 anos, agente administrativa da escola pú-
blica Dalva Marreiro, localizada no bairro Jardim Iracema.
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da construção de habitações. Paralelamente a essas mudan-
ças, observava-se o surgimento das inúmeras indústrias que 
se fazem presentes, ainda hoje, no bairro. A partir desse pe-
ríodo, os entrevistados, dentre eles Zenilda, afirmaram que 
o bairro começou a ganhar os contornos da atualidade em 
razão da abertura de ruas e da construção de habitações. 

Chamo a atenção para as falas dos moradores sobre 
o bairro Jardim Iracema para apontar as mudanças ocor-
ridas no Ceará que impulsionaram as transformações dos 
contornos de Fortaleza. Conseqüentemente, o crescimento 
desordenado da cidade e os desdobramentos desse fato. 
Além disso, os discursos dos antigos moradores do Jardim 
Iracema sobre o bairro são importantes porque cruzam-se 
com as construções teóricas sobre a elaboração do plane-
jamento de Fortaleza e, mais especificamente, com o en-
tendimento de como surgiram as periferias e do porquê 
dessas estarem nas franjas da cidade, como venho explici-
tando desde o início do capítulo.

Sobre Fortaleza como um todo, é nas décadas de 1980 
e 1990 que o processo de segregação intensificou-se mais e 
mais, sendo essas décadas marcadas pela expressiva ocu-
pação de casas populares financiadas pelo BNH. Desen-
volveu-se, também, nesse período, o processo de especu-
lação imobiliária para a construção de prédios localizados 
em áreas de elevado status social. Na atualidade, primei-
ras décadas do século XXI, persistem e expandem-se as 
especulações imobiliárias, sendo que o setor imobiliário 
publiciza a venda dos “enclaves fortificados.” “[...] Tra-
ta-se de espaços privatizados, fechados e monitorados 
para residência, consumo, lazer e trabalho. A sua princi-
pal justificação é o medo do crime violento.” (CALDEIRA, 
2000, p. 211).

Todos esses fatos trouxeram conseqüências marcantes 
no arranjo da cidade. Como pôde ser visto, grupos sociais 
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com poder e posição social privilegiada62  estabeleceram os 
limites sociais, geográficos, culturais, entre outros, de For-
taleza, apontando suas fronteiras e desenhando quadros 
de segregação social por meio dos bairros eleitos para mo-
rar, das casas elegantes, enfim, das formas de viver. 

A geografia desses lugares expressa, certamente, 
tanto em um tempo passado como na atualidade, as con-
dições de vida de seus moradores e, nesse sentido, de 
que forma eles são negligenciados pelo poder público. O 
elevado índice de concentração urbana na cidade de For-
taleza, somado às péssimas condições materiais de mui-
tas pessoas provocou, segundo Silva (1992), o surgimento 
de aglomerações precárias localizadas nas franjas da ci-
dade, o que impeliu determinadas lideranças de bairros 
das periferias a organizar movimentos populares, cujas 
associações de bairro são expressivas nesse processo de 
contestação.  

 Trabalhos que tomam a periferia como objeto de 
estudo eclodem nas universidades de todo o país com a 
proposta de entender qualitativa e quantitativamente suas 
configurações, suas implicações na espacialidade urbana, 
seu intercâmbio com o poder público, suas construções 
simbólicas, dentre outros aspectos. Muitas são as proble-
máticas levantadas quando se toma a periferia como o foco 
de um estudo. Invariavelmente, lança-se a pergunta: o que 
esses moradores pensam de seus bairros? Como eles dialo-
gam com o Estado e como expressam suas reivindicações? 
Enfim, como a vida transcorre nesses lugares?  Lugares es-

62 A origem da fortuna desses novos-ricos permaneceu nebulosa, mas, em mui-
tos casos, estava associada a ganhos obtidos em programas governamentais de 
obras públicas e de distribuição de gêneros alimentícios para as vítimas da seca 
de 1932. A fraude fiscal ou contrabando praticado por comerciantes seria outra 
fonte de enriquecimento. (GONDIM, 2007, p. 108).
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ses que não podem ser lidos como ilhas isoladas que abri-
gam pessoas exóticas e para onde afluem pesquisadores 
do outro lado da cidade sedentos de conhecimentos para 
interpretar a dinâmica que impulsiona o modo de viver 
daquelas pessoas.  

Como pôde ser visto, muitas são as possibilidades de 
estudos sobre as periferias. Entretanto, esta pesquisa não 
tem a pretensão de dar conta das minúcias das associações 
existentes em Fortaleza, pois direciono minha atenção a 
um bairro e a uma associação: o Jardim Iracema e a As-
sociação Cultural e Educacional Afro-Brasileira Maracatu 
Nação Iracema, especificamente em uma de suas ativida-
des contempladas, o maracatu. 

Como discorri no capítulo anterior, a Associação Na-
ção Iracema é uma instituição dirigida por militantes ne-
gros, e o maracatu é uma de suas principais atividades. 
Nesse sentido, objetivo, com este trabalho, compreender 
como a negritude se constrói, se reformula e se ressignifica 
com base nos discursos e nas práticas dos integrantes do 
maracatu Nação Iracema, sobretudo dos dirigentes, bem 
como de outros elementos. Para tanto, acredito ser impor-
tante mostrar os detalhes, o bairro no qual a Associação 
se encontra inserida, quem são seus moradores, quais são 
seus anseios e reivindicações. 

3.2 Um Bairro e os Rituais como Lentes da Pesquisa

Após aquela primeira visita à Associação e ao poste-
rior encontro com dona Lúcia, demorei a retornar à sede 
do grupo no bairro Jardim Iracema. Passados alguns meses 
daquele primeiro encontro, mais especificamente quando 
fui aprovada na seleção do mestrado, telefonei para dona 
Lúcia em busca de informações sobre as atividades do gru-
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po. A referida senhora sempre “lembrava vagamente” de 
mim e de meu propósito de pesquisa, sendo necessário, a 
cada vez, repetir meu interesse pelo universo do maracatu.   

Por intermédio das ligações telefônicas, informei-me so-
bre as apresentações de maracatu que ocorriam na cidade e 
no Estado do Ceará. Nas primeiras apresentações a que eu 
estive presente, sempre me aproximava dos brincantes e os 
cumprimentava. Entretanto, nos primeiros contatos me man-
tive distante, pois percebia que ainda era percebida como 
uma estranha. Até que em junho de 2006, em uma apresenta-
ção realizada no ginásio poliesportivo do bairro da Paranga-
ba, me aproximei de uma senhora que, naquela ocasião, era 
a responsável pelo grupo. Tratava-se de dona Cleide Simão, 
militante negra e uma das dirigentes da Associação Nação 
Iracema. Depois daquele encontro, passei a telefonar-lhe, o 
que me permitiu ter conhecimento sobre as apresentações 
do grupo. E mais, a relação com dona Cleide possibilitou-me 
construir laços preciosos de confiança que eram reforçados 
a cada encontro. No decorrer de nossos contatos, a senhora 
sempre me contava algo de sua vida e com o passar do tem-
po recebi dela, convites para eventos da Associação, como 
também para momentos íntimos de sua família como aniver-
sários, bingos, missas, o que me permitiu entender melhor 
suas sociabilidades. 

Diante dos avisos sobre os danos materiais e simbó-
licos que eu poderia sofrer em veículo particular, passei 
a dirigir-me ao bairro em condução coletiva, o que foi ex-
tremamente rico, pois pude observar nuances de alguns 
lugares como ruelas que entrecortam as ruas nas quais os 
ônibus circulam. Na ocasião das visitas, de acordo com o 
horário, buscava variar as linhas de ônibus com a finalidade 
de percorrer distintos lugares no bairro. 

No início, visitava o bairro sempre no período notur-
no em razão das reuniões acontecerem nesse horário. Sem-
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pre que chegava à Associação, dona Cleide dizia-me que o 
Jardim Iracema estava muito perigoso e que aquele trecho 
do bairro no qual eles estavam localizados tratava-se de 
uma “área de risco”63 e não era aconselhável que eu me 
locomovesse sozinha nas redondezas. Com o tempo, não 
apenas dona Cleide, mas outros dirigentes e alguns brin-
cantes ofereciam-se para me acompanhar até a parada do 
ônibus. Tal préstimo era, segundo eles, em razão dos assal-
tos que eu poderia sofrer. O gesto de meus interlocutores 
evocou muitos significados. 

Van Gennep (1978, p. 36) indica que a saída de um 
mundo anterior para entrar em um novo não se refere ape-
nas aos países, mas também a cidades, aldeias, quarteirões, 
templos, casas e até mesmo a uma soleira. Para o autor, a 
soleira de uma porta pode simbolizar a fronteira entre o 
mundo sagrado e o mundo profano. Assim, quando des-
taco o ato de gentileza dos brincantes em me acompanhar 
até a parada do ônibus, falo dos laços de confiança pouco a 
pouco tecidos com muitos dos integrantes do Nação Irace-
ma. Ao apontar tal manifestação de atenção por parte dos 
brincantes, sugiro minha possível aceitação no grupo, ou 
seja, minha passagem de um mundo para outro. Fato este 
que pode ser reforçado pela passagem material que realizei 
quando meus interlocutores me autorizaram a atravessar a 
soleira da porta de seus lares (cozinhas, os quartos, os ba-
nheiros) e dos locais da sede de acesso restrito aos brincan-

63 São tidas como áreas de risco os espaços que não oferecem segurança aos 
seus moradores e/ou que se encontram suscetíveis aos percalços ocasionados 
pelos fenômenos da natureza, possibilitando, nesse sentido, riscos de vida aos 
ocupantes da área. Em relação à fala de dona Cleide, ela refere-se ao local 
com essa terminologia em razão da intensa criminalidade que desencadeia 
constantes assaltos e uso e venda de materiais ilícitos no bairro e em suas 
circunvizinhanças. 
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tes, como o galpão onde são confeccionadas as fantasias 
para a apresentação do Carnaval. Logo, para mim como 
pesquisadora, fazer essa passagem significou conhecer 
de perto os cheiros, os sons, as cores, as formas, os con-
tornos e as nuances não apenas do bairro, mas também 
de seus moradores e de suas formas de viver, sobretudo 
dos participantes do maracatu. Tal passagem permitiu-me 
adentrar em um espaço repleto de significados que evi-
denciava a dinâmica cultural que pretendia investigar. 
(GEERTZ, 1989).

A cada visita ao Jardim Iracema eu sabia um pouco 
mais sobre aquele cenário, cujo censo demográfico reali-
zado no ano 2000 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) identifica um universo de 21.913 pes-
soas residentes no bairro. Desse número, o IBGE apon-
tou, em seus resultados, que a população mais expressiva, 
quantitativamente, é a de jovens na faixa etária de 20 a 24 
anos com um total de 2.201. Do universo contabilizado 
com pessoas acima de 5 anos de idade, o instituto enten-
deu que 17.265 pessoas são alfabetizadas. Em relação aos 
domicílios, o IBGE notificou do total de moradores uma 
soma de 20.676 residentes em casas, 962 em apartamentos, 
256 em cômodos e 19 em espaços improvisados. Desse to-
tal, o órgão ainda visualizou, na pesquisa, um número es-
timado de 4 moradores por residência, cuja renda mensal 
média era, na época, cerca de 418 reais.64    

As análises do IBGE foram inicialmente valiosas, pois 
orientaram uma pesquisadora em terra desconhecida. A 
partir de dados quantitativos, entendi, grosso modo, as con-
dições de vida dos ocupantes do Jardim Iracema. Apresen-
to, portanto, as informações numéricas para, mesmo que 

64 Ver mais informações no Censo Demográfico realizado pelo IBGE no 
ano 2000.
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superficialmente, indicar um panorama geral a fim de que 
o leitor visualize as condições materiais do bairro que abri-
ga a Associação Nação Iracema. 

Os resultados levantados pelo IBGE certamente de-
senham o contorno do Jardim Iracema por meio do perfil 
da renda dos moradores, dos tipos de habitações, da por-
centagem de moradores que têm acesso ao saneamento 
básico, do número de pessoas por residência, dentre ou-
tros quesitos. Entretanto, importa dizer que as estatísticas 
podem levar, precipitadamente, à inferência de que os 
moradores do Jardim Iracema vivenciam o cotidiano com 
paridade, pois os números representam o bairro como um 
todo, não revelando, desse modo, os “pedaços” construí-
dos pelos moradores. (MAGNANI, 2000). Ou seja, os lu-
gares que os moradores entendem como o melhor para 
viver e os ambientes considerados como de maior pres-
tígio em relação aos demais. Além disso, os marcadores 
de renda, classe social, escolaridade, habitação, dentre ou-
tros, não indicam disparidades acentuadas entre grupos 
de indivíduos. 

Desse modo, para ir além dos dados quantitativos e, 
assim, visualizar as barreiras simbólicas, os grupos sociais 
e as relações tecidas entre eles foi necessário guiar meu 
olhar para procurar entender os espaços do bairro e o modo 
como os indivíduos nele se inserem. O que me diz então o 
Jardim Iracema? Qual a importância de verificar esses as-
pectos no bairro? Qual a relação de todos esses aspectos 
com o objetivo da pesquisa: o entendimento do processo 
de construção da negritude no maracatu Nação Iracema?

Apenas investigando as condições estruturais do bair-
ro e, nesse sentido, como os moradores o percebem, é que 
se pode entender o porquê da presença de mais de 15 as-
sociações de bairro no Jardim Iracema e o que os morado-
res pensam sobre elas. Tal fato é de extrema importância 
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porque revela, dentre outras coisas, o modo como os mo-
radores do Jardim Iracema são negligenciados pelo poder 
público, os anseios dessa população e a forma como se ex-
pressam as suas reivindicações. Além do que, tal análise 
explica o papel da Associação Nação Iracema no bairro, o 
porquê de sua localização ser na área onde está situada e 
quais referenciais a Associação busca construir mediante 
os moradores do Jardim Iracema. É, então, nesse sentido, 
que se articula o objetivo da presente pesquisa com a análi-
se dos aspectos do bairro. A análise do bairro constitui-se, 
portanto, necessária para que muitas das questões a serem 
pontuadas, especialmente as do próximo capítulo, tenham 
significado analítico.

Daquela primeira visita ao bairro em maio de 2005, 
percebi apenas um pouco do Jardim Iracema, como o tre-
cho que abriga a avenida Major Assis e as redondezas 
onde está localizada a Associação Nação Iracema. Somente 
o curso da pesquisa me possibilitou visualizar a diversi-
dade e ler o Jardim Iracema como um lugar heterogêneo: 
com avenidas, ruas e ruelas que guardam a memória dos 
que vivem e viveram lá; com moradores que, por meio dos 
comportamentos, indicam composições étnicas diversas; 
com lugares que se desenham como esconderijos de al-
guns; com arquiteturas que denunciam a ausência do pla-
nejamento arquitetônico; com escolas públicas e também 
particulares; praças, campos de futebol, armarinhos, igre-
jas, casas de oração. 

O entendimento da diversidade deu-se mediante idas 
e vindas à Associação. Entretanto, no início da pesquisa, 
tal fluxo limitava-me a compreender os arredores da Asso-
ciação, pois, em razão dos inúmeros avisos de cautela dos 
dirigentes e moradores do bairro, não me aventurei sozi-
nha a lugares ermos ou a alguns “pedaços” cujas regras 
desconhecia. Segundo Magnani, 
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[...] não basta morar perto ou freqüentar com certa as-
siduidade esses lugares para ser do ‘pedaço’. É preci-
so estar situado numa particular rede de relações que 
combina laços de parentesco, vizinhança, procedência. 
(2003, p. 115).

As reflexões de Magnani (2003) apontam que cons-
truir uma sólida sociabilidade com pessoas do “pedaço” 
assegura possíveis riscos, pois no “pedaço” as pessoas 
são localizadas em função de alguma relação. Porém, os 
intensos relatos de assaltos aos moradores do bairro, aos 
brincantes do maracatu e, sobretudo à Associação65, in-
dicaram-me que ocupar o papel de pesquisadora de um 
grupo que teme a violência por ser constantemente assal-
tado não asseguraria minhas andanças no Jardim Iracema. 
Diante de tais circunstâncias, dirigi-me a Regional I e fiz 
o levantamento das escolas públicas, dos postos de saú-
de, das associações e praças que constam no bairro com a 
finalidade de conhecer, por meio desses lugares, os mais 
diversos moradores do Jardim Iracema. 

Conhecer diferentes áreas do bairro possibilitou-me 
compreender o cotidiano dos moradores como, por exem-
plo, o momento de cuidar das crianças, a “hora da meren-
da”, o retorno da escola, o acordar após um cochilo depois 
do almoço, o vaivém de pessoas chegando do trabalho, as 
partidas de dama e baralho no aconchego da noite, a cor-
reria no período de Carnaval, as fofocas sobre as associa-
ções, as visitas à Associação Nação Iracema – no período 
carnavalesco – de pessoas residentes em outros bairros, 
desejando participar do maracatu, a mídia televisiva em 

65 Quando ocorrem apresentações na rua ou quando equipes de reportagem di-
rigem-se à associação, os dirigentes pedem que algum brincante se posicione 
no portão para garantir que não ocorram assaltos no interior do recinto. Em 
algumas situações, os dirigentes convocam viaturas policiais para garantir a 
segurança dos profissionais de comunicação. 
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busca de matérias, dentre outros momentos. Com o au-
xílio dos teóricos e teorias dos rituais, apreendi o que e a 
quem observar mais de perto e com mais atenção. 

Informada por uma bibliografia acerca dos rituais, 
percebi que, em qualquer tempo ou lugar, a vida cotidia-
na é carregada de ritos. E que estes são valiosos portões 
de entrada para a compreensão do mundo social. A litera-
tura a respeito dos rituais é vasta. Desde Émile Durkheim 
(1912), muitos são os caminhos possíveis ao entendi-
mento dos rituais. Além do que, pensar no ritual implica 
complexidade, pois “[...] pensar nele equivale a pensar na 
própria vida social e suas qualificações [...].” (DA MATTA, 
1977, p. 21).

Diz Peirano (2002) que focalizar os rituais é tratar da 
ação social. É mediante esses momentos especiais constru-
ídos pela sociedade (cotidianos e extracotidianos), que se 
trazem à tona as cosmologias, as compreensões de mundo 
partilhadas socialmente. Os rituais sugerem e insinuam

[...] a esperança de todos os homens na sua inesgotável 
vontade de passar e ficar, de esconder e mostrar, de 
controlar e libertar, nessa constante transformação do 
mundo e de si mesmo que está inscrita no verbo viver 
em sociedade [...]” (DA MATTA, 1987, p. 11). 

Enfim, para Peirano, como para outros teóricos, os ri-
tuais são sistemas de comunicação simbólica que põem em 
relevo o que já é usual. São ferramentas analíticas que per-
mitem ao pesquisador enxergar a sociedade em ato. 

Enfim, muitos são os estudos sobre os rituais, e mui-
tas são as possibilidades de estudá-los. A exemplo disso, 
Peirano (2002), em sua obra O Dito e o Feito, reúne variados 
ensaios que tomaram os rituais como estratégia analítica e 
abordagem etnográfica, sendo alguns deles destinados ao 
entendimento dos significados particulares e processos ge-
rais da política no Brasil. 
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Corroborando o pensamento de Da Matta (1997, 
p.71) de que os ritos “dizem coisas”, “fazem coisas”, “re-
velam coisas” e “escondem coisas” sobre o social e, so-
bretudo, a respeito das pessoas que os empregam, tomo 
os rituais como portas de entrada valiosas para entender 
as percepções dos moradores sobre o bairro que vivem e 
assim, sobre as associações presentes no bairro. E mais, 
especificamente para refletir sobre a construção da negri-
tude no grupo de maracatu que integra a Associação Na-
ção Iracema. Para tanto, nesse processo investigativo não 
direciono minha observação apenas para dentro do grupo 
de maracatu em busca de inventariar os traços culturais 
distintivos. Pelo contrário, derramo meu olhar sobre todo 
o contexto em que os mais diferentes brincantes estão in-
seridos, daí a relevância de entender o bairro como um 
todo e não apenas a área onde se localiza a associação 
Nação Iracema. Movimento esse que permite identificar 
os elementos acionados na elaboração das identidades. 
Dito isso, convido o leitor a voltar comigo ao bairro Jar-
dim Iracema.

3.3 A Dinâmica do Jardim Iracema: Interações, Con-

flitos e Relações de Poder

 As visitas a algumas escolas públicas e particulares, 
ao posto de saúde Fernando Façanha, a algumas associa-
ções de bairro e praças possibilitou-me conhecer morado-
res de distintas áreas do bairro Jardim Iracema, pois uma 
pessoa me levava a outra. Como também me permitiu o 
conhecimento de diferentes áreas de acesso ao bairro e, 
desse modo, à visualização de distintas paisagens. Caso 
adentre-se o bairro pela avenida Major Assis, encontrar-
se-á uma pista arrolada com duas vias de acesso cuja área 
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concentra o maior número de estabelecimentos66 do bair-
ro, como mercadinhos, farmácias, frigoríficos, pequenos 
restaurantes, bares, pizzarias e, nas terças-feiras, a feira de 
frutas, carnes e legumes do Jardim Iracema. Observando 
as residências dessa área, percebe-se e existência de casas 
em melhores condições arquitetônicas em comparação com 
outros espaços do bairro. Há um número significativo de 
residências revestidas de azulejos ou pintadas em todo seu 
entorno e com calçadas de cimento. 

Se avançarmos para os lados, ou seja, para as ruas per-
pendiculares à avenida Major Assis, encontraremos esco-
las públicas e particulares, algumas associações de bairro, 
como a União de Moradores do Jardim Iracema (UMJIR), 
prédios residenciais de moderna arquitetura, academias, 
igrejas, lojinhas com artigos de umbanda, supermercados, 
casas com primeiro andar, fábricas de fundo de quintal 
como denominam os moradores, e o posto de saúde Fer-
nando Façanha. Nas visitas que fiz a este último, percebi 
um contingente significativo de moradores se aglomeran-
do em filas infindáveis à espera de medicamentos e atendi-
mento médico. Em conversas com essas pessoas, verifiquei 
que as opiniões sobre as condições de saúde do bairro são 
diversas. Uns me disseram que, como no bairro não havia 
hospital, era preciso recorrer ao posto de saúde. Outros, 
como a dona-de-casa Fabíola de Araújo67, disseram-me que:

[...] Olha aqui não tem hospital, mas eu acho meu bair-
ro muito é bom. Tem coisa bem pior por aí. Por aqui, 
as coisas já foram bem piores, e fila existe em todo 
canto. Aqui a gente espera muito, mas pelo menos é 
atendido e recebe os remédios.

66 De acordo com os moradores, depois das grandes fábricas, a atividade econô-
mica mais rentável no bairro é o comércio, sobretudo de alimentos e material 
de construção.
67 Fabíola de Araújo Oliveira, 34 anos, dona-de-casa, mora no bairro há 13 anos.



135

Reforçando minhas observações sobre essas áreas do 
bairro mencionadas anteriormente, perguntei aos muitos 
moradores com quem conversei qual localização do bairro 
eles consideram a melhor. A localização apontada sempre 
se referia às proximidades da avenida Coronel Carvalho. 
Os entrevistados disseram-me que, na avenida Major As-
sis, na rua Alberto Ferreira, na rua Conselheiro Lafayete 
e proximidades, os assaltos são menos freqüentes, as ca-
sas são geralmente próprias, e as facilidades são maiores, 
pois o comércio, as escolas e o posto de saúde estão con-
centrados naquela circunferência. Nessa área, observei que 
muitas mulheres exerciam a função de donas-de-casa e di-
versas pessoas trabalhavam em empresas privadas, comér-
cios, escolas públicas e escolinhas particulares.  

 Não muito distante dessas adjacências, mais especi-
ficamente no final da avenida Major Assis, avista-se um 
muro que aponta ser o final da linha. Entretanto, ao apro-
ximar-se dele, percebe-se a existência de muitas casinhas 
conjugadas. A engenharia desse lugar é desenhada por al-
gumas ruelas asfaltadas e outras cobertas de areia. Em al-
gumas, apesar da dificuldade, há a possibilidade de acesso 
de carros particulares, porém, em outras, apenas pedestres 
e bicicletas podem transitar em razão do diâmetro dos be-
cos. Nestes, existem casas construídas com materiais como 
papelão, plástico, madeira e lona. Mas há, também, casas 
feitas de tijolos, cimento e areia. 

Confiáveis ou não no que se refere à habitação, impor-
ta destacar que a posse legal ou ilegal do terreno, o tom da 
tinta, o estilo do portão e das grades, o azulejo revestin-
do o chão ou o cimento substituindo o piso, a área eleita 
para viver, dentre outros, fornece algumas pistas sobre as 
pessoas que lá residem. A casa de dona Lúcia Simão, vice- 
presidente do maracatu Nação Iracema, está situada em 
um desses becos. A larga garagem, o portão automático, o 
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azulejo nas paredes e no chão, a divisão dos cômodos no 
andar inferior e superior contrastam com outras casas 
bem pequeninas, situadas na mesma ruela. Como mos-
tra Certeau:

[...] um lugar habitado pela mesma pessoa durante 
um certo tempo esboça um retrato semelhante, a par-
tir dos objetos (presentes ou ausentes) e dos costumes 
que supõem [...] a escolha dos materiais, a gama de 
formas e de cores, um jornal pelo chão, a ordem e a de-
sordem, a maneira de organizar o espaço disponível, 
por exíguo que seja, e de distribuir nele as diferentes 
funções diárias tudo já compõem um ‘relato da vida’, 
mesmo antes que o dono da casa pronuncie a mínima 
palavra. (1996, p. 204). 

É importante mencionar que apesar de prevalecerem 
becos naquela área, existem algumas ruas com dimensões 
padrão68, que cortam esses diminutos espaços, como a rua 
Rio Solimões, onde está localizada a Associação Cultural 
e Educacional Afro-Brasileira Maracatu Nação Iracema. 
Saindo dessa área que abriga a Associação Nação Iracema, 
constituída por becos, e enveredando por algumas ruas 
que entrecortam as vielas, encontram-se mais e mais rue-
las que abrigam outros becos. Em outra área do bairro há 
fábricas de grande porte rodeadas por conjuntos habita-
cionais e aglomerados de casas que muitos moradores de-
nominam de favelas, sendo “Beco dos cavalos” e “Ninho 
de ratos” as mais mencionadas. Tal nomenclatura refere-se 
ao planejamento em forma de labirinto, cujo trânsito só é 
aconselhável aos que conhecem as regras do lugar, disse-
ram-me muitos entrevistados.

68 Chamo de rua padrão aquela com dimensões correspondentes à planta urbana 
de Fortaleza.
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Acompanhada da líder comunitária Luciene Rodri-
gues69, pude conhecer de perto os meandros de alguns be-
cos e locais onde se situam as casas de mutirão construídas 
pela prefeitura. Nos conjuntos habitacionais há casas cons-
truídas de tijolos, com esgoto, água encanada e energia elé-
trica. Já em alguns becos que visitei, notei péssimas condi-
ções de sobrevivência como a ausência de energia elétrica, 
esgoto e água encanada. Segundo uma moradora, a água 
utilizada no banho e alimentação é oriunda do chafariz, 
sendo necessário, todas as manhãs, que as crianças trans-
portem, em latas, a água para o consumo. 

Nesses becos de pior condição sanitária, muitos mo-
radores não trabalham. Alguns realizam trabalhos infor-
mais, como catar lixo para reciclar e faxinas, dentre outras 
práticas, sendo algumas ilícitas, como me falaram mui-
tos moradores das adjacências. Em outros becos, como 
o que mora dona Lúcia Simão, há pessoas com variadas 
profissões: enfermeiras, funcionários da prefeitura, pro-
fessoras primárias, donas-de-casa, sapateiros, faxineiras, 
dentre outras. 

Outro elemento a que dediquei atenção refere-se às 
formas de lazer, pois  nas entrevistas foi recorrente o des-
contentamento dos moradores com as opções de entrete-
nimento no bairro. Em todas as entrevistas esse assunto 
foi abordado pelos moradores para apontar a negligência 
do poder público com os equipamentos do Jardim Irace-
ma. Muitos me disseram que as praças do bairro não sa-
tisfazem as necessidades coletivas, pois os bancos estão 
quebrados, há uma péssima iluminação pública, as qua-
dras de esporte possuem buracos no assoalho, provocan-
do acidentes, e a falta de manutenção faz a vegetação co-

69 Maria Luciene de Souza Rodrigues, líder da Associação Padre Andrade há 
14 anos.
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brir os bancos. As praças localizam-se em alguns pontos 
do bairro. Pude conhecer quatro delas, e verifiquei que a 
maioria se encontra totalmente desgastada, expressando 
exatamente a descrição dos moradores.

Para muitos moradores, as praças são de extrema 
necessidade, pois são nelas onde se tece a sociabilidade, 
sobretudo para aqueles que não possuem condições mate-
riais de consumir atividades de lazer fora do bairro. Em ra-
zão da impossibilidade de usufruir as pracinhas, as donas-
de-casa disseram-me que, juntamente com as amigas, se 
sentam nas calçadas para conversar e observar as crianças 
se divertirem na rua. Outra atividade bastante praticada, 
sobretudo entre as mulheres, são as visitas às igrejas e às 
casas de oração. Durante a semana, é muito comum essas 
mulheres freqüentarem a igreja para assistirem às missas 
e participarem de encontros de casais. Além das intensas 
rodas de conversas nas calçadas, ocasião em que mulheres 
acocoradas ou sentadas em banquinhos lavam em bacias 
de alumínio suas vestimentas e as põem ao sol em cordas 
dependuradas nas calçadas. Percebi tal sociabilidade nos 
becos e casas de mutirão. 

 Entre os que possuem melhor condição financeira, 
o lazer desenvolve-se fora do bairro: nos shoppings, nas 
pizzarias e casas de amigos e familiares situadas em ou-
tros bairros;  no Centro Dragão do Mar e nas praias. Entre 
os jovens, o estádio, a praia e os clubes de forró foram os 
mais mencionados. Há, também, os que dedicam o fim de 
semana a se postar nas calçadas do bairro com a finalidade 
de ouvir músicas em elevado volume, proveniente dos 
aparelhos de som de carros particulares. Entre os homens 
do bairro, por razões diversas, como ausência de dinheiro 
ou por hábito, as atividades de lazer ocorrem, geralmente, 
nos fins de semana, em razão da intensa carga de traba-
lho desenvolvida durante a semana. Assim, encerradas as 
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atividades profissionais, os senhores elaboravam, no pró-
prio bairro, o momento do lazer, como freqüentar botecos 
para jogar sinuca e consumir bebidas alcoólicas e/ou con-
vidar amigos para a calçada da casa onde praticam jogos 
de dama e baralho. 

Por meio de conversas informais e entrevistas, percebi 
a pluralidade de formas dos moradores pensarem o Jardim 
Iracema. O modo como as pessoas se relacionam com o bair-
ro varia de acordo com o papel social que desempenham e, 
sobretudo, com as atividades que se desenvolvem no bair-
ro. Nesse sentido, há pessoas que valorizam muito o bairro, 
como também existem as que desprestigiam suas condições 
urbanas. Entre os que prestigiam o bairro estão, em grande 
maioria, aqueles que residem em casas confortáveis; moram 
em áreas consideradas de boa localização ou recebem bene-
fícios de algum projeto social. Entretanto, de um modo ge-
ral, observei que nos mais distintos espaços há pessoas que 
constroem representações positivas e negativas acerca do 
Jardim Iracema. Nesse contexto, há aqueles que moram em 
pequeníssimos cômodos em áreas de difícil acesso, mas que 
compreendem o bairro como um local “bom de viver”, como 
me disseram várias pessoas. Como há aqueles que moram 
em casas mais confortáveis e em ruas com melhores condi-
ções de infra-estrutura, porém desejam mudar para outros 
locais da cidade. E, ainda, sendo uma minoria, os que elen-
cam infinitos problemas do bairro e, desse modo, mostram-
se muito inconformados com a negligência pública, mas que 
dizem querer morar eternamente no bairro, com o propósito 
de, um dia, mudar a atual realidade por meio da luta. São 
principalmente os líderes comunitários, como abordarei no 
próximo tópico. 

De um modo geral, os moradores de distintas áreas, 
mormente aqueles que moram no bairro desde que nas-
ceram ou nele residem há muito tempo, indicam que suas 
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percepções são de que o Jardim Iracema possui muitos 
problemas estruturais, sendo a violência o mais signifi-
cativo deles. No entanto, as falas dos antigos moradores, 
sejam homens, sejam mulheres, revelam que, apesar dos 
percalços de ordem pública, eles desejam permanecer no 
bairro. As motivações mais fortes são os laços familiares e 
de amizade, a possibilidade de fazer compras diariamente 
no mercadinho da esquina e pagar a dívida somente no 
fim do mês, além da participação dos filhos em projetos 
sociais presentes nas associações do bairro. Desse modo, 
uma população que vive mediante condições precárias de 
sobrevivência é, de certo modo, dependente da rede de re-
lações nutrida por laços de parentesco e vizinhança, pois 
é por meio dessa rede que se desenvolvem as relações, o 
lazer, os movimentos reivindicativos, a religião, enfim, é 
onde se tece a trama do cotidiano. 

Entretanto, há também aqueles moradores de distin-
tas áreas que, não conformados com as condições de sanea-
mento básico e lazer do bairro, desejam viver em outros 
lugares da cidade. É entre os jovens que tais percepções 
são mais expressivas. Tal anseio ocorre especialmente en-
tre aqueles que trabalham em outras áreas da cidade, que 
participam de projetos sociais no bairro e que, nos fins de 
semana, visitam amigos que residem em bairros com me-
lhores condições de infra-estrutura ou entre aqueles que 
freqüentam centros de cultura, shoppings, estádios de fu-
tebol, praias, clubes. Entre os moradores, também há os 
que lamentam as condições estruturais e que transitam fre-
qüentemente em outros espaços da cidade, mas que não 
desejam residir em outro local em razão das amizades con-
solidadas no bairro, como me disse Joana Célia:70 

70 Joana Célia Nogueira dos Santos, 30 anos, caixa de um supermercado locali-
zado no Jardim Iracema.
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[...] olha o negócio aqui tá seriíssimo porque a violên-
cia tá dando no meio da canela, mas eu não quero sair 
daqui nunca. Eu moro aqui há 30 anos, desde que nas-
ci. Sei que têm outros bairros muito melhores, mas eu 
quero casar e ficar morando aqui... Por quê? Porque 
aqui eu tenho muitos amigos, a galera é muito legal. A 
gente sai junto pros outros cantos e tudo mais. Pra que 
que eu vou querer sair daqui?

Joana Célia reside próximo à avenida Coronel Car-
valho, porém não posso precisar as configurações de sua 
casa porque a entrevista ocorreu em seu local de trabalho. 
Sobre isso, Joana disse-me que gosta muito de casa e da 
área onde ela está localizada, apesar dos intensos assaltos 
e latrocínios ocorridos no bairro. Prosseguindo a conversa, 
Joana narrou-me que conhece o bairro como a “palma da 
mão” porque reside lá desde que nasceu; no entanto, ao 
pedir que ela me apresentasse o bairro verbalmente, Joana 
fez menção apenas às áreas onde estão localizadas as esco-
las, o posto de saúde, o comércio e a casa dos amigos que 
residem próximo à avenida Coronel Carvalho. Ao pergun-
tar-lhe sobre a área dos becos ela  disse que “[...] isso é lá 
em baixo. Vixe Maria, o negócio lá é perigoso. Lá, eu não 
vou não.”   

Assim como Joana, muitos moradores, embora já te-
nham sido assaltados na porta de casa, compartilham a 
percepção da entrevistada sobre as áreas do Jardim Irace-
ma, sobretudo que se localizam os becos. O interessante é 
que os moradores dos becos entendem o bairro como ex-
tremamente perigoso, inclusive a área onde moram. Eles 
mencionam que, na área onde residem, há muitos morado-
res com problemas com a lei. Entretanto, quando pedi aos 
brincantes do maracatu e outros moradores que residem 
nas redondezas da Associação para dissertar sobre o bair-
ro, eles me disseram que existem outros becos próximos 



142

bem mais perigosos, como “a favela do Padre Andrade”. 
Muitas foram as vezes em que os brincantes e o coreógra-
fo do maracatu recusaram-se a me acompanhar em uma 
parada de ônibus que dista algumas ruas da Associação. 
Segundo eles, os moradores das redondezas não eram con-
fiáveis, referindo-se também aos becos do Padre Andrade. 

Sem negar os discursos dos moradores acerca da vio-
lência no Jardim Iracema, especialmente na área dos be-
cos e mutirões, nem procurar minimizar as conseqüências 
disso no cotidiano dos moradores, apreendi diante das 
observações dos cenários e de seus habitantes que não há, 
no bairro, espaços constituídos exclusivamente por casas 
em boas condições de infra-estrutura, com moradores que 
exerçam profissões bem remuneradas, se comparadas à 
realidade do bairro. Certamente, como discorri anterior-
mente, há áreas onde as condições de vida são melhores 
que em outras, porém, mesmo nesses espaços, há também 
a presença daqueles que vivem em precárias condições. 
Como também, não há no bairro zonas onde não ocorram 
assaltos. Todas as pessoas com quem conversei, das mais 
diferentes zonas, narraram-me cenas de assaltos, balas 
perdidas ou homicídios ocorridos nas proximidades de 
suas casas.

Em relação à área dos becos e dos mutirões, notei que, 
como nas outras áreas do bairro, também há pessoas que, 
diariamente, acordam no findar da noite e se dirigem às 
paradas dos ônibus com a finalidade de iniciar suas ati-
vidades profissionais e/ou estudantis, como me relataram 
muitos brincantes de maracatu; ou mesmo mulheres que 
exercem suas atividade no interior de suas casas, além 
daqueles que trabalham arduamente nos comércios das 
circunvizinhanças do bairro. Trata-se de um bairro per-
passado por problemas estruturais e por “[...] arranjos que 
os moradores fazem nele para viver (ou sobreviver), com-
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binando o antigo e o moderno, o conhecido e a novidade 
[...]” (MAGNANI, 2000, p. 19).   

Por meio das entrevistas e conversas informais, perce-
bi o modo e o porquê dos moradores se referirem a deter-
minados becos, ruas e trechos. Movimentando-me no bair-
ro a partir das falas dos ocupantes do Jardim Iracema, li o 
que os une e os separa. Entendi quem se reconhecia como 
“estabelecidos ou outsiders”71 (ELIAS, 2000), o que implica 
como constroem os laços de pertencimento ao bairro. Ana-
lisei o que move os conflitos e reforça as hierarquias; visua-
lizei o lugar de socialização entre os pares e as diversas 
percepções dos moradores sobre o Jardim Iracema. Assim 
apreendi como os moradores do Jardim Iracema constroem 
a identidade grupal, como eles dialogam com o poder pú-
blico e quais motivações os levam a fundar associações de 
bairro, dentre outras questões. Salientando que, de forma 
nenhuma, esgotei todos os espaços existentes no bairro, mas 
somente ressaltei aqueles aspectos de relevante interesse 
para a compreensão do objetivo da presente pesquisa.   

Apenas analisando alguns aspectos do bairro, e assim 
as interações que se produzem nesses espaços, é que se 
pode compreender que a prática e o discurso da violência 
e do medo operam como segregadores dos espaços sociais 
e, dessa forma, propulsores de discriminação social. No 
contexto do Jardim Iracema, a fala do medo e da violência 
merece atenção porque organiza o espaço público, produ-
zindo, assim, interpretações que interferem nas interações 

71 Os termos “estabelecidos” e outsiders são utilizados para designar 
grupos e indivíduos que ocupam posições de prestígio e poder. Um 
estabelecido é um grupo que se autopercebe e que é reconhecido como 
uma “boa sociedade”, mais poderosa e melhor, uma identidade social 
construída a partir de uma combinação singular de tradição, autoridade 
e influência: os estabelecidos fundam seu poder no fato de serem um 
modelo moral para os outros. (ELIAS, 2000, p. 7).
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sociais entre os moradores, pois impõe “[...] divisões e dis-
tâncias, constroem separações, multiplicam regras de evi-
tação e exclusão e restringem os movimentos.” (CALDEI-
RA, 2000, p. 9). 

A fala de Joana Célia, pontuada anteriormente, e de 
outros moradores por mim ouvidos reforçam um pon-
to que observei no bairro. Percebi que os moradores dos 
becos, também denominados de favelas, são vistos por 
muitos moradores como ameaçadores da ordem tanto ma-
terial como simbólica, e, em grande medida, como os res-
ponsáveis pela violência. Parece que o contato com essa 
área implica em um rebaixamento de status para muitos 
moradores, como percebi no depoimento de Joana Célia e 
de outros moradores, especialmente os que se situam nas 
adjacências da avenida Coronel Carvalho. 

E mais, os termos “becos” e “favelas” são menciona-
dos pelos moradores que se situam fora deles como cate-
gorias que expressam uma idéia de inferioridade social 
e, nesse sentido, indicam as relações de poder vinculadas 
aos locais onde se mora. Uma moradora de uma casa de 
mutirão construída pela prefeitura e localizada ao lado 
do “Beco dos Cavalos”, disse-me que quando freqüenta 
reuniões em uma associação de bairro localizada na rua 
Alberto Ferreira, evita mencionar a localização de sua casa 
para pessoas que residem em áreas melhores, mesmo que 
estas sejam também muito pobres e precisem da ajuda 
dos projetos sociais, pois, segundo a moradora, sempre 
sofre hostilidades.      

As conversas informais, os pedidos de auxílio sobre 
algum endereço quando me encontrava perdida no bair-
ro e as entrevistas realizadas explicitaram que a violência 
existente no bairro promove a distância social entre os mo-
radores. E esta ocorre de distintas maneiras. Ela tanto pode 
ser simbólica, como, por exemplo, quando os moradores 
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de áreas consideradas pelos moradores de melhor condi-
ção urbana estabelecem a morte simbólica para os mora-
dores das favelas e algumas áreas de péssimas condições 
de infra-estrutura. Era recorrente entre os moradores das 
áreas de melhor condição o discurso: “Ninguém freqüenta 
as praças, só as gangues e os marginais”. Outro exemplo 
marcante era quando eu pedia que me narrassem o bairro, 
pois muitos moradores não mencionavam as áreas precá-
rias. A segregação também pode ser construída de forma 
material por meio de grades, muros e outros materiais que 
impeçam o contato com quem não se deseja.

Assim, aqueles pedidos de cautela por parte dos in-
formantes quando cheguei em veículo particular pela pri-
meira vez ao bairro, eram motivados pela representação 
que muitos moradores têm da área onde está localizada a 
Associação Nação Iracema. Essa área é estigmatizada por 
muitos moradores do bairro e entendida como lugar de in-
tensa criminalidade, não se considerando, portanto, que lá 
moram pessoas iguais às outras que residem nas diversas 
áreas do bairro. Enfim, os becos são tidos como os espaços 
dos outsiders e não dos “estabelecidos”. Desse modo, as 
diferenças produzidas pelo lugar onde se mora marcam os 
espaços. Isso reverbera nas relações de sociabilidade e nas 
trocas entre os moradores, produzindo, nesse sentido, dis-
tanciamentos e reforçando posições. 

O que foi visto até o momento permite ter uma visão 
mais apurada sobre o bairro Jardim Iracema e o modo como 
seus moradores elaboram suas formas de viver diante da 
dor e da delícia de se morar em um bairro da periferia. Essa 
análise possibilita um entendimento mais profícuo do lugar 
onde a Associação Nação Iracema está localizada, espaço 
em que uma parte expressiva dos brincantes do maracatu 
Nação Iracema vive. Assim sendo, vejamos agora as associa-
ções de bairro do Jardim Iracema e sua lógica de operação.    
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3.4  As Associações de Bairro e suas Múltiplas 

Dimensões 

Como coloquei ao longo deste capítulo, muitas são as 
imagens construídas quando se remete à cidade de Fortale-
za. Ou seja, de acordo com o lugar evocado, constroem-se 
cenas referentes aos equipamentos urbanos e às distintas 
práticas sociais dos indivíduos que nele elaboram sua for-
ma de viver. No entanto, subjacente a essas configurações 
físicas e sociais estão os processos culturais, econômicos 
e políticos que dão especificidade aos espaços da cidade. 
Veja o processo de concentração crescente da população 
urbana de Fortaleza, desencadeado pelo desenvolvimento 
industrial em meados das décadas de 1960 e 1970, que, por 
sua vez, provocou inúmeros desdobramentos como a gera-
ção da pobreza de uns e da riqueza de outros. Assim, dian-
te de tal contradição, alguns processos urbanos emergiram 
no cenário público da cidade, como os movimentos sociais 
urbanos, cujas associações de bairro são, nas últimas déca-
das, exemplo significativo. 

De acordo com Braga (1995) no Brasil, os movimentos 
sociais emergiram em um contexto político repressivo, o 
que não implica dizer que seu aparecimento ocorreu em 
um recorte de tempo específico e pontual. Nesse contexto, 
faz-se, então, necessário lembrar que os setores progres-
sistas da Igreja Católica desenvolveram, na ditadura, re-
levante papel, pois apontaram, em todos os seus aspectos, 
críticas à realidade vivenciada na época.  

Ainda segundo Braga (1995) a partir dos anos de 1975 
e 1976, a Igreja Católica organizou setores populares da pe-
riferia, especialmente na de São Paulo. Tal processo que, 
posteriormente, alcançou muitas regiões do país ganhou 
peso após o Encontro de Medelín em 1978, pois definiu que 
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o papel da igreja era sua “opção pelos pobres” e, no con-
texto brasileiro, desencadeou a criação das Comunidades 
Eclesiais de Base (CEBs).

Os processos organizadores e articuladores da igreja 
ocorriam nas paróquias de orientação progressista. Em ra-
zão do fantasma da ditadura, a articulação se dava entre 
pequenos grupos que articulavam distintas categorias so-
ciais como, por exemplo, operários, militantes esquerdis-
tas, ativistas sindicais, sacerdotes e moradores de bairro. 
É então, nesse período, que surge o movimento sindical 
qualificado que, por meio de seus processos articulados, 
fez surgir o sindicalista Luis Inácio Lula da Silva, atual pre-
sidente do Brasil.

Consoante Braga (1995), a análise dos movimentos 
sociais, a partir de uma perspectiva histórica, possibilita 
identificar dois momentos que, apesar de apresentarem 
características específicas, mantêm relações estreitas. De 
acordo com essa socióloga, na sociedade brasileira, até 
1982, predominavam movimentos sociais com postura de 
resistência ao Estado e que se expressavam por meio de 
passeatas, reivindicações e acampamentos. O Estado, nes-
se período, era tido como mantenedor de instrumentos re-
pressivos e desconhecedor dos movimentos sociais como 
vozes legítimas das demandas populares.  Foi, portanto, 
nesse período de embates com o Estado que se configura-
ram e se consolidaram os “[...] espaços de organização de 
moradores na luta pelo direito à cidadania.” (JACOBI, 1989 
apud BRAGA, 1995, p. 68). 

A partir do final da década de 1970, a imprensa read-
quiriu maior liberdade e, com isso, os acontecimentos ga-
nharam mais transparência, o que permitiu visibilidade às 
distintas manifestações populares, entre elas as ocorridas 
nos bairros. Assim, as tensões com o Estado começam a 
ter maior expressão pública, sobretudo a partir do período 
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da Nova República. Porém, as mudanças da relação entre 
o Estado e os movimentos sociais urbanos não são homo-
gêneas e lineares, pois há nesses movimentos uma hetero-
geneidade quanto à sua posição política e ideológica, suas 
estratégias de luta e seus esquemas organizativos, diz Bra-
ga (1995).  

Assim, no fim da década de 1970, o movimento de 
bairros em Fortaleza conquista um lugar destacado no âm-
bito do movimento popular urbano, tendo, paulatinamen-
te, maior expressão que o movimento sindical. Autores 
como Barreira (1992), Braga (1995) e Caldeira (2000) dizem 
que a melhoria na periferia se deve em grande parte ao 
resultado da ação política de seus moradores, que, desde o 
fim dos anos 1970, organizam muitos movimentos sociais 
para exigir seus direitos à cidade. Para Caldeira: 

[...] esses movimentos sociais são um elemento fun-
damental tanto na democratização da sociedade bra-
sileira quanto na mudança da qualidade de vida em 
muitas grandes cidades.” (2000, p. 237).

Diz ainda a literatura sobre movimentos sociais que 
estes influenciaram significativamente a ação da adminis-
tração local, não apenas na criação de serviços públicos 
e melhores condições de infra-estrutura nos bairros, mas 
também na transformação do status legal da periferia. 

Esses movimentos populares vêm demandando por 
parte de alguns moradores da periferia o esforço de con-
figurar as associações como ferramentas que, por meio de 
suas atividades, permitam mediar conflitos entre a socie-
dade civil e o Estado, tornar público o desejo de serem re-
conhecidos como cidadãos, bem como o anseio em, junta-
mente com as autoridades, participar do planejamento da 
cidade, apontando as necessidades de seu bairro. Além de 
serem espaços onde os moradores buscam auxílio para os 
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problemas individuais e coletivos, as associações são espa-
ços de construção de sociabilidades e que se constroem na 
tentativa de forjar referenciais positivos do bairro e de seus 
moradores, dentre outras muitas possibilidades. 

Pesquisando sobre associações no Jardim Iracema, ve-
rifiquei que há no bairro cerca de 15 associações cadastradas 
na Regional I, porém existem muitas outras não cadastra-
das. Cada associação guarda especificidades. Umas se dedi-
cam a adolescentes grávidas, outras amparam famílias em 
situação de extrema necessidade. Observei, também as que 
acolhem idosos, bem como jovens sem emprego ou envolvi-
dos com drogas e aquelas que auxiliam crianças que vivem 
em difíceis condições de sobrevivência, dentre outras. 

Enfim, algumas associações reivindicam do poder pú-
blico atenção às suas condições materiais;. algumas têm o 
objetivo de mobilizar os moradores a organizar passeatas 
clamando por melhores condições de infra-estrutura no 
bairro; outras são braços dos órgãos municipais, estaduais 
e federais e, nesse sentido, funcionam mediante verbas for-
necidas por instituições públicas. Já outras viabilizam suas 
atividades por intermédio de parcerias privadas. E há ain-
da as que centram suas atenções não apenas nas questões 
materiais, pois, à medida em que entendem o indivíduo 
como um ser complexo e sedento de reconhecimento so-
cial, fundamentam suas dinâmicas na tentativa de se con-
figurarem como espaços capazes de construir e/ou refor-
mular identidades individuais e coletivas. 

Nas visitas às instituições presentes no bairro, verifi-
quei que algumas associações são muito estimadas pelos 
moradores. Nas mais distintas áreas do bairro, e com os 
mais diversos tipos de moradores no que tange a idade, 
sexo e profissão, perguntei quais associações eles conhe-
ciam de perto ou ouviram falar  a respeito. A ênfase de 
quase todos os moradores com quem conversei foi na 
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União de Moradores do Jardim Iracema (UMJIR) e no Pro-
jeto Criança Feliz. 

As razões mais mencionadas de tal empatia foram o 
auxílio à casa própria, fornecido pela UMJIR, mediante 
pedidos à prefeitura por intermédio do Orçamento Parti-
cipativo72 (OP), e a entrega de material de construção aos 
moradores. Em relação ao Projeto Criança Feliz, é explícito 
o contentamento dos pais com o projeto em razão da ajuda 
alimentícia, educacional e médica fornecida aos seus filhos 
de 2 a 12 anos. Para a faixa etária de 13 a 19 anos, promo-
vem-se cursos profissionalizantes. Há, também, um siste-
ma de apadrinhamento existente no Projeto, por meio do 
qual pessoas dos mais diversos continentes escolhem pela 
internet uma criança carente (2 a 12 anos) como afilhada e o 
ajuda financeiramente. Além disso, inúmeras pessoas res-
saltaram a credibilidade e a responsabilidade das associa-
ções mencionadas pelos moradores, pois, segundo estes, é 
recorrente o caso de líderes comunitários que recebem os 
benefícios e não os repassam à comunidade corretamente. 
Bastante conhecido no Jardim Iracema, o líder comunitário 
Zé Sinal73 concedeu-me uma entrevista e disse-me:

[...] olha, moça, você já deve ter visto por aí um monte 
de casa com o nome de associação, num foi? Olha, eu 
sou líder comunitário desse bairro há 25 anos. Todo 
mundo por aqui conhece o Zé Sinal. Minha luta pra 
isso aqui mudar é grande. Daqui eu não saio é de jeito 
nenhum, e por dinheiro nenhum. Agorinha mesmo eu 
tive na Europa porque minhas filhas moram lá. Se eu 

72 O Orçamento Participativo é um instrumento de participação popular que visa 
uma comunicação entre o governo municipal e a sociedade civil. Para tanto, 
são realizadas, periodicamente, nos bairros de Fortaleza, reuniões que visam 
apreender as necessidades dos moradores de cada bairro. 
73 Zé Sinal tem 59 anos, é pedreiro, vive no bairro há 48 anos e é líder comuni-
tário há 25 anos.
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quisesse eu tinha ficado por lá mas, daqui eu não saio 
de maneira nenhuma. Só o que tem por aqui é gen-
te dizendo que é líder. Mas líder mesmo são poucos, 
sabe por quê? Porque a negrada abre uma associação 
e engana o povo. Pega o terreno que é da prefeitura e 
vende e se manda no meio do mundo com o dinheiro. 
Outros recebem chinelo, comida e material da pre-
feitura e sabe o que faz? Vende tudo. É desse jeito. 
Olha, gente fazendo pela comunidade é muito pouco 
por aqui[...] Quem faz alguma coisa por aqui? Olha, 
tem o pessoal da UMJIR, tem o pessoal do Projeto 
Criança Feliz, tem o pessoal da dona Vera, tem a 
dona Lúcia que tenta tirar esses meninos da droga e 
botar no maracatu. 

Assim como Zé Sinal, muitas pessoas citaram o “ma-
racatu da dona Lúcia e da dona Cleide”. Em diferentes 
áreas do bairro, e em distintos lugares, algumas pessoas 
mencionaram a existência da Associação Nação Iracema. 
Entretanto, a grande maioria não conhece de perto o seu 
funcionamento. Na escola pública Dalva Marreiro, a di-
retora me falou que “[...] claro que conheço a Associação 
Nação Iracema, mas nunca fui à sua sede.” De acordo com 
a diretora da escola, seu conhecimento se deu por meio 
de dona Lúcia e dona Cleide, que procuraram a escola em 
busca de estágios para alguns jovens que, na época, por 
intermédio da associação, estavam participando do Projeto 
Primeiro Emprego, do governo federal. Eliane Moreira74, 
gestora do Projeto Criança Feliz, disse-me que, no bairro, 
os projetos funcionam de forma independente, não ocor-
rendo, nesse sentido, um diálogo entre as associações pre-
sentes no Jardim Iracema. Eliane falou-me que, em razão 
disso, cada associação se volta para seu objetivo, o que, 

74 Eliane Moreira é assistente social e há 20 anos trabalha no Projeto Criança 
Feliz. Atualmente, ocupa a função de gestora administrativa do projeto.
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segundo ela, traz como conseqüência negativa o desconhe-
cimento do trabalho de outras associações. Ao mencionar 
as associações de seu conhecimento, Eliane citou, dentre 
outras, a Associação Nação Iracema e explicou-me que o 
Projeto Criança Feliz e a Associação Nação Iracema já ti-
nham realizado atividades em conjunto por intermédio de 
dona Cleide. E também porque, segundo Eliane Moreira, 
algumas crianças contempladas pelo Projeto Criança Feliz 
participam do maracatu, o que pude confirmar em minhas 
visitas ao projeto.  

Eliane Moreira falou-me que dona Lúcia e dona Clei-
de parecem ser bastante conhecidas no bairro, mas as ativi-
dades da Associação Nação Iracema não são bem percebi-
das no bairro, porque as dirigentes trabalham com editais. 
Segundo Eliane, quando se encerra o período de realização 
das atividades divulgadas pelos editais, a associação pára, 
temporariamente, de funcionar. Além do que, segundo 
Eliane, a associação trabalha muito direcionada às questões 
da negritude, o que a chama atenção de um público especí-
fico. Outro aspecto apontado pela entrevistada foi que, nos 
seus 20 anos de trabalho no bairro, percebeu que os jovens 
não entendem  a “[...] cultura como uma ferramenta impor-
tante de inclusão social.” Além de Eliane, outras pessoas 
me falaram que o trabalho da Associação Nação Iracema 
era bastante voltado para as questões da negritude, sendo 
dona Cleide e dona Lúcia conhecidas no bairro em razão 
do esmero com que se doam a essa questão.   

Nas proximidades da avenida Coronel Carvalho, 
muitos moradores disseram-me que “já ouviram falar” 
sobre a Associação e que ela está situada “lá nos becos”. 
Sobre o maracatu, muitos revelaram que o desconheciam. 
Tais discursos vão ao encontro das reflexões desenvolvi-
das anteriormente, que apontam uma estigmatização do 
lugar onde a Associação Nação Iracema está situada e suas 
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adjacências. Os depoimentos de muitos moradores denun-
ciaram que o lugar onde a associação está localizada invia-
biliza seu conhecimento e, assim, possíveis visitas. Como 
também percebi que o “desconhecimento” ou desinteresse 
em relação à Associação ocorre por esta ser dirigida por 
pessoas negras. 

Já nas adjacências da associação, diversas pessoas 
disseram-me que conheciam algumas de suas atividades, 
como os cursos profissionalizantes oferecidos. Em relação 
ao maracatu, as opiniões foram diversas. Alguns me fala-
ram que conheciam tal prática cultural porque amigos ou 
familiares participavam como brincantes ou como apoio 
no Carnaval da Domingos Olímpio. Marli dos Santos75, 
moradora da rua onde está situada a Associação Nação Ira-
cema, falou-me que tem conhecimento sobre a Associação 
porque sua cunhada já participou do maracatu. Disse-me 
também que tem filhos menores de idade e que entende 
o aprendizado de expressões culturais como importan-
tes para o desenvolvimento do indivíduo, mas optou em 
procurar o Projeto Criança Feliz porque os benefícios são 
maiores e mais garantidos, ao contrário da Associação que 
não promove atividades sistematicamente.  

Outros me disseram que há muito preconceito, prin-
cipalmente entre os católicos fervorosos e os evangélicos, 
pois eles acreditam que o maracatu é “coisa de macumba” 
ou “coisa do diabo”. Sobre isso, o coreógrafo do grupo 
falou-me que, certa vez, quando eles ensaiavam na rua, 
evangélicos iniciaram próximo do local do ensaio a pre-
gação do evangelho em elevado volume com a finalidade 
de findar as marcações coreográficas dos brincantes. En-
fim, muitas pessoas espraiadas pelo bairro mencionaram 

75 Marli dos Santos Carneiro, 30 anos, dona-de-casa, moradora do Jardim Ira-
cema há 10 anos. 
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a existência de uma associação que tem como atividade 
um grupo de maracatu, porém poucos demonstraram 
profundo conhecimento. 

Em conversas com os jovens moradores do bairro e 
seus familiares, foi recorrente o discurso de que atividades 
como dança, artes plásticas, teatro, música, dentre outras, 
são fundamentais para o desenvolvimento do indivíduo. 
Entretanto, quando os questionei sobre o que pensam de 
maracatus, eles disseram que é uma atividade importante, 
mas que preferiam os projetos sociais presentes no bairro 
que oferecem cursos profissionalizantes. Em relação aos 
pais, muitos me disseram que viam o trabalho dos dirigen-
tes do maracatu como de relevância social, já que impedia 
muitos jovens de ingressarem no universo das drogas e da 
prostituição. Outras mães me falaram que buscavam para 
os filhos apenas projetos em que elas enxergassem ganhos 
futuros, como aqueles que oferecem, sistematicamente, 
cursos de computação e reforço escolar, ao contrário dos 
que oferecem atividades esporadicamente ou que funcio-
nam apenas direcionados ao Carnaval. Sobre isso, verifi-
quei que muitas pessoas entendem o maracatu como uma 
atividade estreitamente ligada ao momento do Carnaval.  

As considerações feitas no tópico anterior apontaram 
um Jardim Iracema com áreas que desenham um cená-
rio repleto de problemas de infra-estrutura, onde vivem 
pessoas que estão muito distantes do direito à cidadania. 
Apontei, também, áreas de lazer, como praças mal ilumi-
nadas, quadras impróprias à prática do esporte, dentre ou-
tros espaços públicos que dificultam os encontros. 

Constatei que uma parte expressiva dos moradores 
utiliza o tempo livre nas casas dos vizinhos e, principal-
mente, nas ruas. Além disso, as difíceis condições finan-
ceiras da maioria os impossibilita de visitar, com freqüên-
cia, os locais privados na cidade, como shoppings, cinemas, 
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lanchonetes, pizzarias, dentre outros lugares. Pude per-
ceber que somente um pequeno número de moradores 
freqüenta esses lugares. Em um de nossos encontros, a 
coreógrafa do maracatu, Neide de Souza, me contou que 
havia pessoas no Jardim Iracema, especialmente crianças 
e adolescentes, que nunca freqüentaram outros bairros de 
Fortaleza. “Têm umas aqui que nunca nem andaram de 
ônibus”, disse-me Neide.   

Desse modo, concluí que muitas são as motivações 
que levam as pessoas a procurar as associações no Jar-
dim Iracema. Segundo os moradores, tal busca é bastante 
impulsionada pelas dificuldades de diálogo com o poder 
público. Assim, os moradores entendem que as associa-
ções dão voz às reivindicações populares. Apesar disso, 
segundo alguns assessores da Regional I, os moradores 
não precisam, necessariamente, das associações para bus-
car seus direitos, pois existe o “Alô Fortaleza”, uma central 
de atendimento às reclamações dos moradores, além do 
sistema de Protocolo e do Orçamento Participativo (OP). 
Sobre isso, os assessores disseram-me que os moradores 
não demonstram interesse em buscar seus direitos junto 
ao governo municipal, uma vez que, nas reuniões do OP, a 
grande maioria dos presentes são os líderes comunitários, 
e não os moradores. 

No entanto, ao investigar os instrumentos de reivindi-
cação pública mencionados pelos assessores da Regio-
nal I, verifiquei que os Protocolos, por exemplo, só ganham 
legitimidade perante à prefeitura se forem elaborados pe-
los líderes comunitários, assim como as reivindicações do 
Orçamento Participativo. O assessor de cultura falou-me 
que, quando os moradores do bairro desejam apoio da pre-
feitura para a realização de algum evento, é necessário que 
o líder comunitário envie um protocolo solicitando auxílio, 
pois segundo o assessor, as reivindicações de moradores 
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não são encaminhadas. Assim, diante desses aspectos, per-
cebi que os muitos moradores optam por dirigir-se direta-
mente às associações.   

Outro aspecto marcante que impulsiona o ingresso nas 
associações é a sociabilidade. As possibilidades de lazer e 
aprendizados profissionais oferecidas pela Associação Nação 
Iracema, por exemplo, como passeios pela cidade, encontros 
dos integrantes na Associação para conversas informais e ela-
boração de palestras, minicursos, ensaios do maracatu e ati-
vidades estudantis são fortes motivações ao engajamento dos 
moradores do Jardim Iracema no grupo de maracatu. Assim, 
os encontros propiciados pelo grupo permitem a construção 
de laços de amizade, trocas de experiências, momentos de di-
versão, aprendizado de atividades, dentre outras coisas. 

Em relação aos dirigentes das associações, algumas 
questões podem ser pensadas. A fala dos líderes comuni-
tários, juntamente com a dos moradores, revela que aque-
les desejam amenizar por meio das associações o peso das 
hierarquias no bairro, pois convocam todos os moradores 
das mais distintas áreas a participar das atividades por eles 
promovidas com a finalidade de que estes e toda a cidade 
repensem suas concepções sobre a área onde está localiza-
da a Associação e conseqüentemente sobre as pessoas que 
lá residem. Sobre isso dona Cleide diz que:

[...] Eu moro nesse bairro há 50 anos. Desde que era 
criancinha. Cresci ouvindo e vendo o povo falar mal 
daqui. Eu e a Lúcia temos amigos que moram em ou-
tros bairros e não querem visitar a gente porque têm 
medo de assalto. E isso acontece mesmo, você sabe 
disso. Aí, o que passa sobre o Jardim Iracema na te-
levisão e no jornal é só coisa ruim. Só passa o bairro 
é no Barra Pesada, é falando de morte, de droga...só 
essas coisas. Então, nosso objetivo com essa Associa-
ção é mudar o nome do bairro. É mudar esse quadro 
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de violência e de imagem negativa sobre o lugar que 
a gente mora. É tentar fazer com que o bairro passe 
na TV porque tem um grupo de maracatu ou porque 
tem associações como a nossa que luta pelo bairro, que 
promove atividades para mudar o quadro do desem-
prego e das drogas.

Dentre outras coisas, os dirigentes do Nação Iracema 
visam construir um referencial positivo do bairro. Entendo 
que eles buscam mostrar, por meio das atividades, sobre-
tudo do maracatu, que apesar dos problemas existentes no 
bairro há associações como a Nação Iracema que constro-
em uma identidade positiva do bairro, principalmente da 
área onde está situada a Associação: os becos. 

Tal pensamento de construção de uma identidade 
positiva para o bairro, que permita a seus moradores sen-
tirem o pertencimento ao Jardim Iracema vem, segundo 
dona Cleide, alcançando êxito, pois, segundo ela, em de-
corrência do Programa Primeiro Emprego muitos jovens 
moradores do bairro foram, por intermédio da Associação, 
encaminhados para o emprego formal. Além, segundo 
ela, de suas aulas voluntárias para adultos não alfabetiza-
dos que já possibilitaram que inúmeras pessoas do bairro 
aprendessem a escrever o nome e a ler, me narrou dona 
Cleide citando inúmeras pessoas.

Ao conversar com algumas pessoas do bairro sobre o 
que pensam das associações, uma pequena parte falou-me 
que enxerga alguns problemas provocados por elas, como, 
por exemplo, o desencadeamento da “preguiça”. Segundo 
essas pessoas, a presença das associações promove o vício 
de as pessoas sempre recorrerem a elas quando precisam 
de alguma ajuda: “[...] As associações são muito impor-
tantes, mas o papel de melhorar o bairro e resolver nossos 
problemas é do governo”, disse-me Thiago Santos, funcio-
nário de uma empresa privada. 
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No entanto, parte significativa das pessoas com quem 
conversei disse-me que entendem as associações como de 
fundamental importância para o bairro, pois, segundo os 
moradores, elas impedem que crianças enveredem pela 
criminalidade e, além disso, constituem-se como um refe-
rencial positivo do bairro, sendo motivo de muito orgulho 
o trabalho que desenvolvem. De acordo com Fabíola: 

[...] se viesse pra cá, pro Jardim Iracema, uma pes-
soa da minha família que nunca tivesse vindo aqui, 
ou alguma televisão ou algum amigo, eu levaria logo 
pra conhecer as associações e o trabalho delas com as 
crianças do bairro, principalmente pro Projeto Crian-
ça Feliz.

Os movimentos urbanos vêm, portanto, no decorrer 
do tempo, reelaborando suas práticas e, por meio delas, 
constroem símbolos que corporificam as reivindicações 
materiais e simbólicas de seus membros. Desse modo, uma 
associação de bairro é muito mais que um espaço físico 
e/ou geográfico. É, sim, um lugar revelador da dinâmica 
social de um bairro no contexto da cidade. Nesse sentido, 
a Associação Nação Iracema é mais que um espaço pos-
sibilitador de sociabilidades e apoio aos necessitados de 
assistência individual e/ou coletiva. Para os membros do 
grupo, sobretudo os militantes, além da sociabilidade teci-
da por meio dos cursos promovidos na sede da entidade, 
o maracatu é um instrumento de rememoração da ances-
tralidade africana; ferramenta capaz de quebrar o cotidia-
no, de promover o sonho de serem reis e rainhas, de levar 
aos lugares mais coloridos da cidade; meio legítimo para 
emanar mensagens sociais, como a existência de negros no 
Estado do Ceará. O maracatu, portanto, é para eles lugar 
de memória; instrumento que possibilita reconstruir lem-
branças e revelar esquecimentos; ferramenta que permite 
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configurar, tecer, modelar e/ou ressignificar identidades 
individuais e coletivas. 

Assim sendo, convido-o a seguir comigo no capítulo 
seguinte, pois este trará pessoas que durante todo um ano 
se preparam fisicamente e aprontam fantasias, enredos, 
loas, coreografias, ensaios, reuniões. Gente que empreende 
tais ações motivada pelo desejo de explicitar questões re-
ferentes à negritude; gente que busca visibilidade de suas 
questões políticas; como também gente que elabora indu-
mentárias, ensaia danças, afina instrumentos e entra na 
avenida com a finalidade de ser visto, aplaudido, admira-
do, reconhecido. Falo de pessoas que, durante o Carnaval 
(mesmo temporariamente), invertem posições ao adentra-
rem na avenida. Falo de meninas que desejam um lugar na 
ala das índias para poderem revelar partes do corpo, como 
me falou uma brincante: “Adoro a ala das índias porque a 
gente usa só uma tanguinha e uma quenga de coco aqui”, 
apontando para os seios. Desse modo, apresentarei no ca-
pítulo seguinte mais detalhadamente a Associação Nação 
Iracema, as atividades que a preenchem, bem como seus 
complexos participantes.
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C"#$%&'( 4

A ELABORAÇÃO DO MARACATU NAÇÃO IRACEMA E A 

NEGRITUDE DO PONTO DE VISTA DOS BRINCANTES

Até o momento venho, por intermédio do texto, dis-
sertando sobre os muitos aspectos que estão relacionados 
à proposta desta pesquisa: uma reflexão sobre os  signifi-
cados da negritude na formulação e/ou ressignificação de 
identidades pelos integrantes do maracatu Nação Iracema. 
E especificamente, como essas configurações simbólicas 
atuam na elaboração das coreografias, loas, vestimentas 
e enredos do maracatu, sobretudo no desfile de Carnaval 
que ocorre na avenida Domingos Olímpio.

O processo de construção de um maracatu engloba um 
sem-número de ações que muitas vezes extrapolam o esco-
po de uma proposta investigativa. Desse modo, direcionei 
o olhar para os contextos que apresentam maior relevância 
na elaboração das mensagens mais veementes que o grupo 
expressa. É, portanto, nesse contexto que a Associação Na-
ção Iracema e suas atividades adquirem importância para 
as questões que orientam este trabalho.  

Neste capítulo, o olhar para a Associação Nação Ira-
cema será para destacá-la como um forte espaço de cons-
trução de identidades, sobretudo a negra. Nas observações 
de campo verifiquei que grande parte das atividades que 
compõem a Associação se voltam para assuntos sobre a 
afirmação da negritude. Exemplo disso são os cursos de 
“dança afro”, a elaboração da missa afro, o maracatu, as 
reuniões, os eventos de militância negra, dentre outros. No 
transcurso da pesquisa, percebi que tais atividades são ela-
boradas pelos dirigentes como estratégias de afirmação de 
identidades, como a religiosa (católica) e a negra. Assim, 
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por meio de distintas ações esses indivíduos querem indi-
car suas diferenças frente ao “outro” ou frente a “outros”. 

Desse modo, considerando o conceito de identidade 
como fluido, não essencializado e como estratégia de diferen-

ça. (CARNEIRO DA CUNHA, 1987), conforme explicitarei 
adiante, apresento neste capítulo os vários sentidos que 
a identidade negra comporta. Assim, mostro as distintas 
maneiras de ser negro e de expressar a negritude, sendo 
este termo ancorado nas reflexões de Munanga (1986) que 
o toma como ação política, como a politização da identida-
de negra. 

Neste capítulo, ao falar sobre a Associação Nação Ira-
cema, chamo a atenção para as atividades que a integram, 
particularmente para o maracatu, para a relação entre brin-
cantes e dirigentes, mas, sobretudo indico que o processo 
de confecção do maracatu Nação Iracema está intimamen-
te relacionado com as diversas práticas que ocorrem na-
quele espaço. Além do mais, a Associação é o espaço no 
qual muitas pessoas freqüentam com a finalidade de parti-
cipar de um curso profissionalizante e/ou estudantil e por 
intermédio desses passam a integrar o maracatu. A Asso-
ciação é o lugar das pessoas mostrarem suas habilidades, 
e, portanto, galgarem posições de destaque no desfile de 
Carnaval da avenida Domingos Olímpio. Logo, o maraca-
tu é, em certa medida, produto do diálogo entre as ações 
que ocorrem na Associação.  

Subjacente a todos esses aspectos, são explicitadas no 
decorrer do capítulo as pedagogias de ensino sobre “o que 
é ser negro”, notadamente pelas pessoas que se revelam 
dentro do grupo como “agentes étnicos.” (GUSSI, 1997). 
Além disso, trago à tona a diversidade presente no grupo. 
Falo dos brincantes que se fazem presentes no maracatu 
por motivações distantes da negritude; daqueles que não 
se reconhecem como pessoas negras, mas que em alguns 
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momentos afirmam-se como tal e em outras ocasiões ne-
gam a identidade, bem como aqueles que se reconhecem 
como negros e em razão disso elaboram e/ou participam 
de ações politizadas. 

Entendo que os sentidos subjacentes às ações estão 
intimamente relacionados com o modo como cada pessoa 
percebe a vida. As escolhas e as visões de mundo de cada 
indivíduo são disposições herdadas de suas famílias, de 
seus grupos de contato (BOURDIEU, 2003). Assim, o modo 
como os brincantes vivem o maracatu está diretamente re-
lacionado ao processo de socialização de cada indivíduo. 
Os posicionamentos diante do mundo devem ser pensados 
a partir da trajetória de vida de cada indivíduo. A história 
dessa experiência individual começa com a construção de 
um habitus, entendido este como “[...] conjunto de esque-
mas generativos [...]” que antecedem e orientam a ação e, 
com isso, presidem a apreensão do mundo enquanto co-
nhecimento. (BOURDIEU, 2003, p. 16). Nesse contexto, 
saliento que nem todos os integrantes do Nação Iracema 
sentem essa manifestação cultural com a mesma intensi-
dade. Nem todas as pessoas pertencentes ao grupo, que se 
reconhecem como negras, vivenciam a negritude da mes-
ma forma. 

Inicio a discussão deste capítulo analisando alguns 
eventos narrados pelas dirigentes Lúcia Simão e Cleide 
Simão, que dizem respeito às suas trajetórias de vida. Es-
sas análises são interessantes porque, dentre outras coisas, 
apontam o processo de construção da etnicidade na vida 
das dirigentes. É explicitado também, o maracatu como 
um vibrante mecanismo de ação política do grupo; o lugar 
que a negritude ocupa no maracatu Nação Iracema e como 
essas questões ressoam no grupo como um todo, permitin-
do, nesse sentido, visualizar o processo de construção de 
outros agentes de etnicidade. 
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A escolha das duas dirigentes é decorrente da posi-
ção que elas ocupam no grupo e, principalmente, porque 
a idéia de formar um movimento que debatesse questões 
voltadas para a negritude partiu de dona Lúcia e foi re-
forçado por dona Cleide. Tal vivência contribuiu de forma 
significativa na fundação da Associação Nação Iracema no 
ano de 2002 e, consequentemente, no grupo de maracatu.

4.1 Lembranças e Esquecimentos: Memória e 

Construção de Iden)dades

A memória faz variar o ponto de vista, distende con-
ceitos duros, solta o corpo ajustado, faz viver os mor-
tos. A memória inspira, recupera a graça do tempo, 
devolve o entusiasmo pelo que era e se perdeu, redi-
me o sagrado. A memória devolve não simplesmente 
o passado, mas o que o passado prometia. A memória 
devolve o que o passado vislumbrou e o presente es-
queceu. A memória vinga os vencidos. (GONÇALVES 
FILHO, 2003). 

As feições de cansaço no rosto, mãos sobre as costas 
indicando dor, olhares vagos decorrente de noites insones, 
insatisfações em razão da verba insuficiente para confec-
cionar o sonho, dentre outras coisas, ficaram esmaecidos 
diante da euforia e satisfação, que pude perceber, quando 
perguntei aos dirigentes do maracatu sobre o envolvimen-
to deles com tal prática cultural. Diante do questionamen-
to, eles se lançaram a falar do passado, de momentos de 
suas trajetórias de vida. As recordações alavancaram uma 
pluralidade de sentimentos relacionados com situações es-
pecíficas de suas vidas.        

As lembranças evocaram um tempo que corresponde, 
na trajetória de vida dessas pessoas, a momentos da infân-
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cia, da juventude, do ingresso na vida adulta; a ocasiões 
de escolhas, situações de discriminação, início das ativi-
dades profissionais, casamentos, namoros desfeitos, mor-
tes, pessoas queridas, eventos. Como também, em menor 
proporção, as lembranças se reportaram a espaços que se 
mostraram significantes, tais como cidades, o bairro onde 
moram, o local do trabalho. Enfim, uma gama de cenários 
e de atores ligados a “[...] uma lembrança, que pode ser 
uma lembrança pessoal, mas também pode não ter apoio 
no tempo cronológico.” (POLLACK, 1992, p. 2-3). As nar-
rativas, por sua vez, não foram produzidas em ordem cro-
nológica, pois se configuraram como um vaivém que, por 
instantes, deu a impressão de relatos repletos de prolixida-
de. Por alguns momentos, ingenuamente, eu me pergun-
tei por qual razão eles iam tão longe se fiz aparentemente 
uma pergunta tão curta. Entendi, posteriormente, com os 
narradores, que “[...] para localizar uma lembrança não 
basta um fio de Ariadne; é preciso desenrolar fios de mea-
das diversas, pois ela é um ponto de encontro de vários 
caminhos.” (BOSI, 1994, p. 413).  De uma maneira geral, 
os relatos elaboraram imagens de cenas repletas de sons, 
cheiros, alegrias, medos, enfim, um quadro de lembranças 
e também de silêncios que, por vezes, implicou em esque-
cimentos. De acordo com Gussi:

[...] ao recuperar o passado, assim como nas represen-
tações do presente, os grupos sociais podem atribuir 
novos significados ao que é aparentemente o mesmo 
referente, adequando-se o passado ao presente. Então, 
é possível pensar que a constituição da memória no 
contexto das estratégias identitárias passaria pela dia-
lética da lembrança e também do esquecimento. (1997, 
p. 20-21).

Ao recordarem, os interlocutores chamaram-me a ca-
minhar com eles e, desse modo, a reter a minha atenção em 
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aspectos que pareciam inicialmente insignificantes para a 
proposta dessa pesquisa; mas que após refinar o olhar, se 
apresentaram ricos, muito ricos de significados e de possi-
bilidades analíticas. 

Dizer sobre lembranças e esquecimentos implica fa-
lar em memória, uma vez que é sobre o passado vivido 
que esta se apóia (HALBWACHS, 1990). Para Halbwachs 
(1990), acionar lembranças, por mais individuais e secre-
tas que elas possam parecer, é evocar a memória do grupo 
no qual fomos socializados, a nossa “comunidade afeti-
va”: família, amigos, instituições, dentre outros. Para esse 
autor, a memória do indivíduo está estreitamente vincu-
lada ao relacionamento que ele tem com seus grupos de 
referência. Segundo Bosi (1994, p. 55), Halbwachs amarra 
a memória do indivíduo à memória do grupo; e esta últi-
ma à esfera maior da tradição, que é a memória coletiva 
de cada sociedade. Para Halbwachs, a lembrança é:

[...] Em larga medida uma reconstrução do passado 
com ajuda de dados emprestados do presente e, além 
disso, preparada por outras reconstruções feitas em 
épocas anteriores e de onde a imagem de outrora ma-
nifesta-se já bem alterada. (1990, p. 71). 

Nesse sentido, a memória apresenta-se no curso do 
trabalho como uma âncora analítica muito importante, 
pois, por meio de lembranças e esquecimentos dos diri-
gentes, são trazidos à baila aspectos significantes no que 
toca o processo de tessitura do maracatu Nação Iracema 
e de construção de identidades, especialmente a negra. 
Ao evocarem suas recordações, os interlocutores acionam 
símbolos e estratégias identitárias elaboradas na trajetória 
de suas vidas que permitem entender como as identida-
des individuais e coletivas são formuladas, remodeladas e 
manipuladas, no sentido que conferiu Carneiro da Cunha 
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(1987), como estratégia de diferença, numa perspectiva relacio-
nal, situacional e de manipulação das próprias diferenças.    

Dar atenção a essas situações rememoradas pelos 
interlocutores, implica compreender como os dirigentes 
constroem os arranjos de transmissão da memória coletiva 
e a partir de que elementos eles ressignificam o presente, 
atribuindo-lhe novos sentidos, o que reverbera na elabo-
ração dos enredos, fantasias e discursos existentes no ma-
racatu Nação Iracema. Isso ocorre porque “[...] na maior 
parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, recons-
truir, com imagens e idéias de hoje, as experiências do pas-
sado.” (BOSI, 1994, p. 55). Nesse sentido, a memória não 
é simplesmente a evocação do passado; é uma construção 
para o tempo presente. 

Essas rememorações são salutares porque trazem su-
tilmente à tona às múltiplas identidades que perpassam os 
interlocutores: mãe, mulher, homem, militante, trabalha-
dor, professora, jardineiro, afro-descendente, negro, bran-
co, multiétnico, católico, dentre outras. Sendo todas essas 
identidades, fluidas, não essencializadas, em contínuo 
processo de reformulação e de diálogos entre si. Eviden-
temente, este trabalho não pretende dar conta de todas as 
identidades reconstituídas pelos entrevistados, pois meu 
foco de análise são os sentidos atribuídos à negritude pelos 
integrantes do maracatu Nação Iracema e como isso ecoa 
na elaboração da prática cultural em questão. 

Diante dessas considerações, entendo que as inúme-
ras identidades que povoam esse trabalho se constroem na 
relação com o outro. Nas situações vivenciadas ao longo 
da vida. Como, também, tais identidades ressignificam-se, 
modelam-se, desenham-se no Nação Iracema no processo 
de criação das fantasias (corte, costura e bordado), na ela-
boração das coreografias, na preparação dos penteados e 
maquiagens, nos passeios pela cidade, nos deslocamentos 
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por outras capitais do Brasil, nas conversas com pessoas 
vindas da África, na relação com os meios de comunica-
ção, no exercício da imaginação, nas atividades estudan-
tis e profissionais, na confecção dos instrumentos, além de 
outras atividades, sobretudo aquelas voltadas às questões 
da negritude. Nesse jogo de espelhos, do eu perante o ou-
tro, surgem os processos de construção da diferença e as 
distintas e/ou semelhantes concepções do que é ser negro. 
Refiro-me aos “[...] processos de identificação no interior 
de uma situação relacional [...]” (CUCHE, 2002, p.183), à 
maneira como os brincantes se vêem e são vistos.  É ape-
nas considerando essa perspectiva, diz o sociólogo, que se 
pode entender a posição dos agentes, suas escolhas e por 
que em dado momento determinada identidade é afirma-
da, ou, ao contrário, negada, e como entende Carneiro da 
Cunha (1987), manipulada. 

Na esteira dessa reflexão, pensar em identidades é 
pensar em identificação, pertencimento e reconhecimento. 
Reconhecimento esse que não é só de si, mas também em 
relação aos outros e dos outros em relação a nós. O que 
implica que a identidade tem como pedra de sustentação o 
reconhecimento mútuo: não basta que uma pessoa se iden-
tifique como tal, é preciso que ela seja reconhecida pelos 
outros da mesma forma (CARNEIRO DA CUNHA, 1987, 
p. 101). Logo, a construção de identidades coloca o indiví-
duo frente às suas diferenças, pois é na relação social que 
se coloca a maneira como nos identificamos e somos iden-
tificados, que implica aceitação ou negação. 

O conceito de memória mostra-se, nesse contexto, re-
levante para este estudo e, por conseguinte, se encontra 
imbricado com a noção de identidade, pois “[...] a memó-
ria, ao definir o que é comum a um grupo e o que, o dife-
rencia dos outros, fundamenta e reforça os sentimentos de 
pertencimento e as fronteiras sócio-culturais.” (HALBWA-
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CHS, 1990). É por meio da memória que se põem em rele-
vo as visões de mundo e se entende como os mecanismos 
de identificação são estrategicamente acionados pelos 
grupos no contexto de escolha dos símbolos culturais que 
os distinguem. 

Como diz Pollack, “[...] a memória é um elemento 
constituinte do sentimento de identidade.” (1992, p.5). 
Essa afirmação implica dizer que a memória é um dos 
indicadores do grau de pertencimento do indivíduo com 
um grupo social. Portanto, no jogo de afirmação das 
identidades, os indivíduos acionam a memória e, desse 
modo, selecionam eventos do passado, refazendo-o, re-
construindo-o. Nesse sentido, estando tanto a memória 
como a identidade em função desse dinamismo é que se 
pode dizer que as referidas categorias não são essencia-
lizadas. Logo, que elas não possuem uma marca fixa que 
as defina para todo o sempre. Além disso, é em razão 
desses movimentos de construção e desconstrução que 
as identidades são afirmadas, negadas e/ou manipula-
das. Vejamos, nesse sentido, como as identidades, parti-
cularmente, a negra, se formulam entre os integrantes do 
maracatu Nação Iracema. 

4.2 Vidas Narradas: a Afirmação do Ser Negro e o 

Despertar para Ações Polí)cas 

4.2.1 Uma freira em busca de pertença 

As grades do portão permitiram visualizar o menino 
apontando o controle remoto em minha direção. Aos pou-
cos, o portão abriu-se, e fui convidada a entrar.  A entre-
vista com dona Lúcia Simão, 58 anos, realizou-se na sala 
de sua casa, em meio ao intenso vaivém de outros mora-
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dores. Estes, ora cruzavam aquele ambiente em direção à 
rua, ora observavam o depoimento, ora faziam adendos 
à minha conversa com dona Lúcia. Estavam, inicialmen-
te, presentes ao encontro o senhor Willian Pereira, esposo 
de dona Lúcia e presidente do maracatu Nação Iracema, 
e Cristiano, filho do casal e responsável pela ala da bate-
ria e por algumas atividades na associação. A presença 
dessas pessoas foi muito relevante, pois as interrupções à 
fala de dona Lúcia expressaram, em alguns momentos, os 
conflitos, desconstruindo a idéia de partilhamento de um 
discurso coeso e comum no grupo. No entanto, vale res-
saltar que os conflitos não invalidam a existência de um 
discurso dominante. Com o passar da entrevista, todos se 
dirigiram às suas atividades deixando, no recinto, apenas 
a senhora e eu. 

Antes de iniciarmos a conversa, dona Lúcia pediu-me 
que a esperasse no sofá da sala enquanto ela delegava al-
gumas competências à moça que trabalhava nos afazeres 
domésticos. Esse tempo em que eu permaneci sozinha per-
mitiu-me visualizar pelas portas abertas de alguns quartos, 
fantasias de maracatu, moldes para serem confeccionados 
e instrumentos musicais. Além de objetos como imagens 
de santos que se referem à memória afetiva das pessoas 
que ali moram.  

No transcurso de nossa conversa, pedi que dona Lúcia 
me falasse sobre como ocorreu seu envolvimento com ma-
racatus. A senhora não me respondeu à pergunta de forma 
sucinta, uma vez que se pôs a narrar eventos específicos 
de sua vida. Na tentativa de explicar a pergunta por mim 
feita, dona Lúcia disse que, quando era criança, desejava 
seguir a vida religiosa. Apesar de seus pais serem pratican-
tes do catolicismo, seu pai dizia que esse anseio não seria 
possível em razão da “história da escravidão”, disse-me a 
entrevistada. Disse-me ela que, de acordo com seu genitor: 
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“[...] menina negra não pode ser freira não, porque exis-
te uma história que, na época da escravidão, a mulher 
transava muito com o patrão e com os filhos do patrão.” 
Então, segundo seu pai, a mulher negra possuía em sua 
alma um pecado devastador, salientou a narradora. Des-
fiando sua memória, repleta de vívidas lembranças, a se-
nhora contou-me que, na visão de seu pai, era preciso 
que a mulher possuísse uma família respeitosa para ser 
religiosa, o que não era o caso das negras, segundo o pai 
de dona Lúcia.     

Ao reconstituir seus sonhos, mediante fragmentos 
de sua memória, a militante fez emergir lembranças que 
enfatizaram à sua juventude e, mais especificamente à 
época em que residiu na cidade do Rio de Janeiro. A esse 
respeito, dona Lúcia contou-me que, à revelia de seus 
pais, sua ânsia em ser religiosa permaneceu com o pas-
sar dos anos, até que, por volta de seus 20 anos de idade, 
ela conheceu algumas freiras oriundas do Rio de Janeiro, 
o que possibilitou o seu ingresso no convento da referi-
da cidade e a sua permanência na congregação durante 
três anos. 

Sobre a cidade do Rio de Janeiro, dona Lúcia deteve-
se ao convento no qual ficou instalada, particularmente 
aos comportamentos das pessoas. No convento, a senhora 
contou que vivenciou muitos momentos de discriminação 
racial. E disse-me que, em razão da cor escura de sua pele, 
era freqüentemente confundida com as serviçais por algu-
mas religiosas que não a conheciam. Diante desses fatos, 
dona Lúcia contou-me que, apesar de, naquela época de-
sejar muito ser religiosa, a recorrência de tais experiências 
implicou em seu desligamento do convento e por definiti-
vo da vida religiosa. Disse-me que foi por causa desse so-
nho desfeito que sua vida na militância negra se iniciou. 
Em entrevista ela relatou que:
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[...] Depois de tanta discriminação no convento no Rio 
de Janeiro, eu comecei a imaginar como fazer pra en-
contrar outras pessoas negras pra que a gente pudesse 
conversar sobre as nossas dores, as nossas discrimi-
nações. Aí, quando foi em 1981, teve em Recife uma 
missa afro. A missa dos quilombos. Eu vi pelo jornal, 
peguei um ônibus e fui. Olha, eu fiquei maravilhada 
de ver tanto negro alegre, feliz, cantando, dançando, 
rezando. Aí eu disse: é isso mesmo que eu quero. Aí 
tentei conversar com alguém. Encontrei uma pessoa lá 
que me disse que eles tinham um grupo de consciên-
cia negra. A pessoa me deu um cartão, e eu fui embo-
ra. Quando eu cheguei aqui escrevi uma carta pro Rio 
de Janeiro porque esse grupo era de lá. Olha, eu contei 
nessa carta toda a minha história. Falei da minha von-
tade de montar um grupo de negros. Aí, desde daí, 
minha luta no Movimento começou. Quando foi em 
1986, nós fizemos nossa primeira missa afro aqui no 
Jardim Iracema. Com nosso olhar voltado lá pra missa 
que eu assisti em Recife. Olha, eu tinha tudo. Tinha 
livros, fitas de dança, tinha tudo daquela missa.    

Em nossas conversas, dona Lúcia não me relatou em de-
talhes situações discriminatórias por ela vivenciadas quando 
criança ou no período de sua juventude, no entanto, tudo in-
dica que o desejo de ser freira significou na vida da interlocu-
tora a possibilidade de seguir um caminho distinto daquele 
contexto social em que ela vivia. Ou seja, sua fala trouxe o 
tom de busca de um local no qual sentisse a pertença, o que 
não ocorreu no convento. Provavelmente, o desejo de ser re-
ligiosa estava entrelaçado com a possibilidade de conhecer 
novas realidades, outra cidade, outras pessoas. E mais especi-
ficamente, ser respeitada pela sociedade. Tornar-se freira con-
figurou-se nos relatos de dona Lúcia, como, possivelmente, 
uma forma de alcançar o respeito da coletividade e, com isso, 
de amenizar as situações discriminatórias por ela vividas. 



173

Ao recordar seu passado, dona Lúcia deteve-se de 
forma significativa a passagens de tempo e, em menor 
proporção, aos espaços. Na tentativa de responder o meu 
questionamento sobre como ocorreu seu interesse por 
maracatus, a senhora rememorou cenas de sua vida que 
por alguns instantes, pareceram se distanciar da pergun-
ta que eu havia lançado. Entretanto, ao analisar suas re-
cordações, percebi que sua memória selecionou cenas do 
passado que fazem contraponto com seu presente. Em 
sua narrativa sobressaíram-se parcas passagens da sua 
infância e estas se reportaram aos conselhos do pai, aos 
ensinamentos religiosos e morais da mãe e à sua grande 
vontade de ser freira. Na entrevista, a senhora não men-
cionou aspectos de sua casa, de seu bairro e nem mesmo 
sobre a cidade do Rio de Janeiro. O que marcou sua nar-
rativa foram as passagens de tempo que se constituíram 
como passagens rituais. 

Na entrevista de dona Lúcia, a juventude é a fase 
de sua vida por ela mais pontuada porque nela se con-
centra a imagem de uma Lúcia jovem, repleta de sonhos. 
E mais do que isso, é na juventude e na fase adulta que 
dona Lúcia se vê como alguém que se construiu de acordo 
com os ensinamentos de sua mãe: mulher casada, dedica-
da à maternidade, letrada, funcionária pública, católica, 
militante. Enfim, “mulher de respeito”. Alguém que, na 
sua percepção, certamente “imprimiu sua marca sobre o 
solo.” (HALBWACHS, 1990, p. 133), pois, dentre outras 
coisas, plantou a semente da militância negra na cidade e, 
sobretudo em seu bairro. Foi com muito orgulho de si que 
dona Lúcia me falou sobre essa passagem de sua vida. Foi 
nessa fase adulta que apareceram considerações sobre si-
tuações discriminatórias por ela vividas, mas por meio de 
sua fala e da linguagem do seu corpo percebi que tais mo-
mentos já não a intimidam mais, pois em sua fase adulta 
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dona Lúcia se vê como uma mulher aguerrida, capaz de 
superar as barreiras da vida, pois estudou e conseguiu 
um trabalho. Foi também nessa fase que ela explicitou o 
bairro que a abriga há mais de 50 anos: o Jardim Iracema. 
Memórias antes silenciadas sobre esse espaço vêm à tona 
com grande força a partir da fundação da Associação Na-
ção Iracema. Sobre isso, dona Lúcia disse:

[...] eu moro aqui no Jardim Iracema desde que eu era 
pequena. Fui pro Rio, voltei, casei e continuei aqui. Fi-
quei aqui morando com minha mãe. Meu pai morreu 
e a gente continuou aqui nessa casa. Minha mãe criou 
a gente com muita dificuldade mas ela conseguiu. 
Ninguém deu pra coisa ruim. Todo mundo estudou e 
arranjou seu trabalho. A gente pode andar de cabeça 
erguida. Ela [mãe] sempre foi muito consciente. Olha 
ela nunca disse que a gente não era negro. Ela sempre 
disse que a gente era negro e por isso tinha que lu-
tar muito porque existe preconceito em todo canto: no 
banco, nas filas, no ônibus. Então é preciso lutar pra 
isso acabar. Eu venho lutando há muito tempo e com 
a Associação nós desenvolvemos várias atividades pra 
mostrar o negro diferente. Mas as pessoas ainda tão 
lentas pra mudarem. Aqui no Jardim Iracema mesmo 
eu posso falar porque moro aqui desde muito peque-
na. Como você já sabe, aqui é área de risco. Tem muita 
coisa errada. Aí com a Associação eu tô tentando mu-
dar isso, fazer um bairro que não apareça só no Barra 
Pesada [programa policial de TV]. Mas aqui no bairro 
mesmo tem muita gente que não vê nosso esforço. Eu 
não sei o que acontece. Por aqui eu conheço tudo. São 
muitos anos aqui, né? Todo mundo me conhece. Tanto 
eu como a Cleide, o Willian[...] a gente pode andar de 
cabeça erguida.  

Não tenho como precisar as vivências de dona Lúcia 
no bairro na ocasião de sua infância e em outros ciclos da 
sua vida, porém, entendo assim como Pollack (1992), que a 
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memória é seletiva e que o indivíduo recorda aquilo que lhe 
é significativo. Além do que, como afirma o mesmo autor:

[...] existem nas lembranças de uns e de outros zonas 
de sombras, silêncios, não-ditos. As fronteiras destes 
silêncios e não-ditos com o esquecimento definitivo e 
o reprimido inconsciente não são estanques e estão em 
perpétuo deslocamento. (POLLACK, 1989, p. 8).  

O bairro emergiu na memória de dona Lúcia repleto 
de não-ditos. O bairro apareceu na vida daquela mulher 
como algo significativo somente depois da fundação da 
Associação que se mostra como veículo legítimo de propa-
gação de suas visões de mundo, sobretudo da negritude. É 
por intermédio da Associação que dona Lúcia aparece, em 
sua perspectiva, como alguém de importância para aque-
las pessoas. Em sua visão, alguém com capacidade para 
transformar, por meio das atividades da Associação, as re-
presentações negativas construídas acerca do Jardim Irace-
ma, e, sobretudo, da área onde morou a vida toda.  

Em relação à juventude, dona Lúcia dissertou que 
após três anos na Congregação religiosa ela retornou do 
Rio de Janeiro com o sonho desfeito de ser freira. Diante 
disso, a militante disse que retomou seus estudos com a 
finalidade de conseguir por meio deles um emprego que 
impusesse respeito, pois segundo ela, “[...] negro aqui no 
Brasil só adquire respeito se for alguém, se estudar. É isso 
que minha mãe sempre me disse e é isso que eu digo pros 
meus filhos.” Foi também nessa fase que as contradições 
quanto à afirmação da identidade negra começaram a ser 
desenhadas em sua vida e ainda a acompanham pois, se-
gundo ela, sua mãe a ensinou a se reconhecer como ne-
gra e a não aceitar o preconceito e perseguição dos outros 
em razão do tom de melanina de sua pele, pois “[...] negro 
também é gente”, disse ela. Porém, de acordo com os ensi-
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namentos internalizados por dona Lúcia e repassados aos 
seus filhos “[...] negro pra ser respeitado tem que estudar, 
tem que ser doutor. É isso que eu sempre digo pros meus 
filhos e pros meninos do maracatu”.  

Prosseguindo a narrativa de sua vida, dona Lúcia 
avançou no tempo e contou que findou seus estudos fun-
damentais, ingressou na universidade para o curso de His-
tória, posteriormente fez também a faculdade de Teologia 
e um curso técnico em Enfermagem. Com tal formação, a 
senhora trabalhou durante anos como professora de es-
colas públicas e como enfermeira auxiliar, sendo que esta 
última atividade ela exerce até hoje. Falou-me também so-
bre seu casamento com o senhor Willian, atual presiden-
te do maracatu, explicitando como o conheceu e dizendo 
que foi ela quem o envolveu na militância. Entrelaçado a 
tudo isso, a senhora indicou em seus relatos que existe em 
sua vida um forte ideal: a militância negra. E lembrou que 
iniciou o Movimento juntamente com sua mãe, sua irmã 
Cleide e, posteriormente com o senhor Willian. A senhora 
afirmou que lutar pelo Movimento Negro passou a ser sua 
mais forte motivação desde que teve seu primeiro contato 
com a missa afro em Recife.     

Diante da decepção com a experiência no convento do 
Rio de Janeiro, a missa afro de Recife se colocou na vida de 
dona Lúcia como momento de congraçamento e, no senti-
do de Pollack (1992) como um “lugar de comemoração”. A 
missa afro cuidadosamente guardada nas lembranças de 
dona Lúcia foi o impulso para a criação do primeiro grupo 
de militância negra no Estado do Ceará, segundo suas in-
formações. Essa experiência militante foi, posteriormente, 
incentivo para a fundação, em 2002, da Associação Nação 
Iracema. A missa de Recife também foi referência para a 
elaboração de missas afros celebradas em Fortaleza e in-
fluenciou na construção do maracatu Nação Iracema, como 
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veremos no decorrer do texto. Assim, a celebração realizada 
no Estado do Pernambuco colocou-se na vida de dona Lúcia 
como propiciadora de um despertar étnico, de um acordar 
para uma missão de vida: difundir a negritude.  

Dona Lúcia se imbuiu, portanto, do sentimento de 
formar um Movimento composto por pessoas negras que, 
dentre outras coisas: debatesse questões, como o preconcei-
to contra as pessoas negras, propiciasse o desenvolvimen-
to da auto-estima àqueles que não se enxergassem belos 
ou desprovidos de inteligência, possibilitasse a afirmação 
da identidade negra em pessoas que não se reconheciam 
como negras. 

Para tanto, a militante organizou, juntamente com sua 
mãe e sua irmã Cleide, reuniões pelo Jardim Iracema e ou-
tros bairros da cidade. Dona Lúcia relata que o Movimen-
to por ela dirigido a princípio enfrentou resistência, pois, 
segundo ela, se tratava de um grupo pioneiro no Ceará, e 
muitas pessoas negras no estado não se reconheciam como 
tal. Conforme seu relato, diversas mulheres diziam que pos-
suíam o cabelo crespo porque o haviam cortado em um dia 
cuja posição da lua não era favorável. Afirmou dona Lúcia, 
que tal fato é revelador de pessoas que “[...] recusam suas 
raízes”. A senhora disse-me também que diversas foram as 
vezes em que visualizou negros pela cidade e dirigiu-se ra-
pidamente ao encontro deles com a finalidade de divulgar 
o grupo e, nesse sentido, convidá-los para dele participar. 
Entretanto, segundo a interlocutora, diversas pessoas não 
mostraram interesse por suas considerações. Tais aconteci-
mentos rememorados por dona Lúcia levaram-me a refletir 
sobre algumas questões: Que informações presentes naque-
la missa de Recife levaram dona Lúcia a um sentimento tão 
forte de identificação com os participantes daquele evento? 
Por que quando perguntei sobre seu ingresso no mundo 
dos maracatus, a missa afro se apresentou como uma forte 
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lembrança? E mais, quais elementos pautavam as con-
cepções de dona Lúcia sobre o ser negro, uma vez que 
apenas visualizando um desconhecido ela já o classifica-
va como negro?

Durkheim (1988) e Mauss (1988), em As Formas Primi-

tivas de Classificação, apontam que, no processo de reconhe-
cimento e identificação de si e do outro, primeiramente o 
indivíduo classifica a si. Segundo os autores, nesse proces-
so o indivíduo hierarquiza, classifica, estabelece nomes e 
posições. É, então, na relação com o outro que se produz 
a diferença e a reafirmação do “eu” em contraposição ao 
“outro”, como salientou Levi-Strauss (1976). Então, é no re-
conhecimento da diferença, dada mediante uma aceitação 
ou negação, que se afirma a identidade. É, então, a partir 
do entendimento do processo de construção das identida-
des, que implica relação e oposição, que se pode compre-
ender o sentido de pertencimento (social, racial, étnico etc.) 
que a noção de identidade expressa.   

O conteúdo das lembranças de dona Lúcia reporta-se 
à busca pelo pertencimento. Nesse sentido, a experiência 
de dona Lúcia no Rio de Janeiro remete a uma situação 
de “confronto” com o outro, que implicam no acirramen-
to das diferenças. Assim sendo, foi por meio do contato 
com o outro e das experiências de discriminação que dona 
Lúcia pensou sobre si e rejeitou a classificação que lhe foi 
dada pelas freiras cariocas. Diante das situações discrimi-
natórias, a senhora recusou o ofício religioso e voltou para 
o Ceará trazendo na bagagem o sonho de encontrar um 
grupo no qual pudesse ser aceita. A esse respeito, Jacques 
D’Adesky diz que:

[...] a identidade, para se constituir como realidade, 
pressupõe uma interação. A idéia que um indivíduo 
faz de si mesmo, de seu “eu”, é intermediada pelo re-
conhecimento obtido dos outros em decorrência de 
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sua ação. Nenhuma identidade é construída no iso-
lamento. Ao contrário, é negociada durante a vida 
toda por meio do diálogo, parcialmente exterior, par-
cialmente interior, com os outros. Tanto a identidade 
pessoal quanto a identidade socialmente derivada 
são formadas em diálogo aberto. Estas dependem de 
maneira vital das relações dialógicas com os outros. 
(D’ADESKY 2001, p. 76). 

É, então, no processo das relações sociais que a 
identidade é construída, remodelada ou modificada 
tornando-se fluida, contraditória, híbrida, situacional, 
relacional, não essencializada. Sendo assim, o encon-
tro na missa afro de Recife com negros dançando, re-
zando, cantando e partilhando dores e alegrias repre-
sentou para dona Lúcia o encontro com pessoas que 
construíam, em sua perspectiva, afirmações positivas 
do ser negro, legitimando, com isso, a forma pela qual 
ela gostaria de ser reconhecida. 

Desse modo, os códigos partilhados na celebração re-
ligiosa de Recife levaram dona Lúcia a eleger esse even-
to como um momento significativo em sua vida, sendo os 
elementos presentes na missa (danças, cantos, velas, cores 
e vestimentas e discursos) considerados para a senhora 
como importantes referenciais de identidades, mormente a 
negra, o que a levou a ter a missa de Recife como modelo na 
elaboração das missas afros celebradas na cidade de Forta-
leza. E, ainda mais, referência de construção da sua identi-
dade negra, pois foi dialogando com aqueles pernambuca-
nos e demais pessoas presentes à missa, oriundas de outras 
cidades, que dona Lúcia foi, pouco a pouco, produzindo 
suas concepções de negritude. Além dessa comunicação, 
as identificações de dona Lúcia com a negritude, segun-
do ela, estão fortemente costuradas pelos ensinamentos de 
sua mãe. 
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As lembranças de dona Lúcia indicaram os elemen-
tos sobre os quais sua identidade negra está ancorada, 
sendo o conceito de “raça” bastante presente nas suas 
idéias iniciais sobre o que é ser negro. Entretanto, pos-
teriormente, outros aspectos foram ressignificando suas 
concepções. No trabalho de campo compreendi que den-
tre alguns elementos importantes desse processo de res-
significação, e que, consequentemente, reverberam na 
confecção do maracatu, destacam-se o diálogo com ou-
tros grupos militantes negros, com pessoas oriundas da 
África, as leituras nos livros de história, a imaginação de 
uma África mítica, dentre outras coisas que relacionam 
memória e história, como abordarei adiante.  

 Desse modo, aos poucos, a senhora produziu seus 
discursos e construiu espaços de memória – grupo de 
dança Abogun Bolu, missa afro, maracatu – nos quais fos-
se possível cristalizar lembranças, reinventar a tradição e 
expressar suas visões de mundo como abordarei de for-
ma mais profícua no tópico que dedicarei ao maracatu 
Nação Iracema, cujos ensaios e reuniões serão importan-
tes instrumentos analíticos de tais questões, sobretudo a 
respeito da negritude. 

Por meio da memória, logo, por acontecimentos 
vividos pessoalmente ou episódios que Pollack (1992) 
denominou de “vividos por tabela”, ou seja, aqueles vi-
venciados pelo grupo ou pela coletividade à qual o in-
divíduo julga pertencer, dona Lúcia trouxe à superfície 
um repertório de lembranças e esquecimentos que reve-
laram importantes aspectos do processo de construção 
de suas múltiplas identidades, especialmente a negra e 
também de como se constituiu o sentido político de afir-
mação da mesma. 
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4.2.2 É tempo de lembrar: Dona Cleide e as recorda-

ções da alma

Com seu longo megahair76 penteado em trancinhas, 
dona Cleide, 56 anos, recebeu-me para uma entrevista. O 
cenário era a Associação e o período era o da semana que 
antecedia o desfile de Carnaval do ano de 2007. Diante de 
tal calendário, a Associação estava abarrotada de brincan-
tes e curiosos que entravam e saíam do recinto, transpor-
tando fantasias, adereços e instrumentos da apresentação. 
Nesta entrevista, ao questioná-la sobre seu envolvimento 
com maracatus dona Cleide mencionou sua trajetória em 
outros grupos de maracatus, porém, com maior ênfase, 
a senhora retomou as experiências de sua irmã Lúcia no 
Convento do Rio de Janeiro e o encontro da mesma com a 
missa afro de Recife, sublinhando momentos de discrimi-
nação e de congraçamento, respectivamente. Dona Cleide 
narrou, de forma bastante sucinta, esses aspectos da vida 
de sua irmã, porém com um tom de voz muito marcante, 
indicando a importância daqueles acontecimentos também 
em sua vida. E ao reconstruir momentos da trajetória da 
vida de sua irmã, dona Cleide refez a sua. Isso faz pensar 
no “[...] lastro comunitário de que nos servimos para cons-
tituir o que é mais individual.” (BOSI, 1994, p. 407). 

Nessa entrevista, dona Cleide pinçou aspectos de sua 
vida pessoal, falou sobre a Associação e o maracatu. Entre-
tanto, passados muitos meses após essa entrevista um fato 
curioso aconteceu que me impele relatá-lo. Em uma deter-
minada ocasião, eu havia telefonado para a dirigente com 
a finalidade de devolver alguns materiais por ela empres-

76 O megahair é o alongamento do cabelo por meio de uma técnica de colagem 
no couro cabeludo de cabelos naturais ou artificiais. 
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tados e, especialmente para marcar uma outra entrevista, 
pois alguns aspectos daquela primeira haviam ficado ne-
bulosos. Dona Cleide, com um tom entristecido, falou-me 
de seu luto pelo recente falecimento de sua mãe, mas que 
poderia me receber e, assim, a senhora agendou a conversa 
para o dia seguinte.

No horário marcado cheguei ao lar de dona Cleide, 
que se localiza no andar superior da Associação. Do portão, 
avistei a senhora sentada em uma mesinha às voltas com 
muitos papéis. Ela convidou-me a sentar e, solenemente, 
sentou-se na cadeira à frente da minha. À ocasião, dona 
Cleide revelou sinais de sofrimento: a cabeça baixa, o tom 
de voz diminuto e as mãos que por vezes apoiavam a cabe-
ça que se elevava para o alto. Em um primeiro momento, 
não fiz perguntas à senhora, pois eu estava a espera de seu 
possível restabelecimento. Dona Cleide abriu uma pasta e 
dela retirou o livrinho da missa de sétimo dia da sua mãe 
e, com afeto, presenteou-me. Agradeci e, aos poucos, dona 
Cleide pôs-se a falar. Pus-me a ouvi-la com a finalidade de 
escutar seus desabafos, de tentar ser naquele momento a 
escuta de sua profunda dor. 

Naquela circunstância, dona Cleide não queria ape-
nas ser ouvida, mas sim ser entendida, pois delicadamente 
perguntou se eu utilizaria gravador na conversa. Com tal 
ação, convidou-me a iniciar a entrevista. Como coloca Ben-
jamim (1985), ao narrador compete, antes de tudo, impelir 
o ouvinte ao convencimento, seja por meio de um conse-
lho, de uma forma de agir ou de uma “lição de vida”. O 
curioso dessa conversa com dona Cleide foi que, ao con-
trário da primeira entrevista, ela pôs-se a falar a partir de 
cenas bastante longínquas de sua vida. Na primeira, dona 
Cleide também se reportou ao passado, porém com menos 
intensidade. Além do que, na primeira conversa, fatos de 
sua vida peculiares para o entendimento de como a negri-
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tude se construiu na sua vida não foram selecionados por 
sua memória. Sendo assim, focarei maior atenção na últi-
ma entrevista sua, entretanto, tomarei aspectos da primei-
ra conversa como contraponto à segunda.   

A longa narrativa de dona Cleide se inicia. E, em meio 
a algumas ânsias de seu corpo, ela recorre ao acervo de sua 
vida e com isso constrói imagens de um tempo pretérito. 
Ela diz:

[...] Meu nome completo você já sabe Danielle. [...] Mi-
nha idade? Esse ano eu fiz 56 anos. [risos] Não tenho 
problema nenhum com ela. Fiz em abril. Lá em casa 
todo mundo é de abril. A mãe era do dia 29. Agora só 
resta eu e a Lúcia porque todo mundo já se foi: o pai, 
meus irmãos e agora a mãe. Agora com a morte da 
mãe, né?, nem sei. 50 anos morando aqui, né? As vezes 
eu penso em voltar pro bairro que eu morava porque 
eu vim pra cá por causa da mãe, pra ficar mais perto e 
ajudar a Lúcia a cuidar dela. A Lúcia casou e ficou mo-
rando com ela. Eu até já disse pra Lúcia que ninguém 
vem visitar a gente porque aqui é área de risco. Aí eu 
penso em ir pra outro canto, mas [olhos marejados] eu 
não ia desistir da Associação não. Isso aqui representa 
muita coisa pra mim e agora que a mãe morreu, deixar 
a Associação morrer é deixar a memória dela morrer 
também. Eu digo é muito pro meu filho e pros da Lú-
cia que isso aqui é pra eles não deixarem morrer. É pra 
dá continuidade ao nosso trabalho e da vó deles por-
que eu e a Lúcia não vamos viver pra sempre. Quando 
a gente começou o Movimento, que foi quando a Lú-
cia voltou da missa de Recife, ela [mãe] apoiou muito, 
muito mesmo. Ela sempre ensinou a gente a lutar pe-
los nossos direitos, mas sempre dizia que a gente tinha 
que estudar e arranjar um emprego pra ser respeita-
do. Isso é verdade. Menina, eu ouvi muita piadinha 
por aqui. Me chamavam sabe de que? Neguinha do 
Pajeú que era aquela boneca negra desenhada na lata 
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do óleo Pajeú. E chamavam também de filha do Pelé e 
muito mais coisa. Chamavam a Lúcia também. Então, 
hoje eu passo por esse bairro de cabeça em pé. Sabe 
por quê? Porque a gente conseguiu. Ninguém deu pra 
vagabundo. Eu e a Lúcia lutamos e conseguimos e eu 
acho que isso incomoda muita gente por aqui. 

No depoimento, dona Cleide iniciou sua fala chamando 
atenção para sua realidade atual e, com isso para as perdas 
e ganhos dessas cinco décadas e seis anos de sua existên-
cia. Desse modo, expressando múltiplos sentimentos, dona 
Cleide por meio de sua experiência de vida, desenrolou 
como um novelo muitos momentos relacionados à sua tra-
jetória de vida. Ela falou intensamente de sua família. Esta 
se constituiu o fio condutor de toda a narrativa construída 
naquela manhã de sábado. Ao recordar passagens nas quais 
tempo e espaço se encontram imbricados, dona Cleide lan-
çou luzes sobre sua vida, o que a fez por distintas vezes me 
dizer: ”[...] nossa, agora que eu tô entendendo muita coisa” 
ou “[...] sabe que eu nunca tinha pensado nisso?”. 

Em relação à família, a figura da mãe parecia ser a 
mais forte, aparentemente pode-se dizer que era em razão 
de sua recente morte. O que importa destacar é que a mãe 
tornou-se referência de sua forma de viver. Foi ela que, em 
sua perspectiva, a motivou a vencer na vida e a não de-
sanimar diante dos percalços, especialmente das situações 
de discriminação. Sobre a mãe, dona Cleide mencionou 
os preceitos religiosos por ela ensinados, como orações, 
procissões e devoção de determinados santos, como Nos-
sa Senhora de Fátima. E ainda acrescentou que não tem 
preconceito com outras religiões, mas que foi muito ques-
tionada do porquê de não praticar as religiões tidas como 
afro-brasileiras, pois segundo ela, muitos enfatizam que 
aquelas são as práticas culturais dos seus antepassados: 
os escravos que vieram da África e seus descendentes. A 
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senhora disse que quando é convidada para algum even-
to relacionado com essas religiões, ela comparece ao local 
para prestigiá-lo, mesmo que eles ocorram em terreiros. E, 
nesse raciocínio, citou sua amizade com a mãe de santo So-
corro, cujos filhos de santo participam da ala dos orixás na 
apresentação de Carnaval na avenida Domingos Olímpio. 
Prosseguindo em sua brava defesa do catolicismo, dona 
Cleide disse-me que nunca pensou em transitar para outra 
prática religiosa, pois se afeiçoou aos ensinamentos da re-
ligião e tanto sua mãe como também seu pai sempre foram 
muito religiosos, assim como sua irmã Lúcia.  

Os relatos de dona Cleide deixaram explícitos que o 
catolicismo perpassa as suas identidades e as de sua irmã 
Lúcia. Na fala das irmãs, percebi que ser católica para elas 
é mais que exercer uma prática religiosa. É, portanto, uma 
forma de dar continuidade aos ensinamentos da mãe, da 
avó, da bisavó e, portanto, da família. Esses fatos são ainda 
mais aclarados na missa de 90 anos da genitora das irmãs 
mencionadas. 

Para celebrar o aniversário da mãe, as irmãs Lúcia 
e Cleide organizaram uma missa em uma paróquia do 
bairro, antes do falecimento da referida senhora. Fui por 
dona Cleide convidada a comparecer à celebração. Em 
um determinado momento do ritual religioso, dona Lú-
cia foi ao altar e, pelo microfone, falou mensagens afetu-
osas para sua mãe, que já não andava e nem escutava em 
razão de problemas de saúde. No discurso, dona Lúcia 
disse a todos que sua mãe sempre foi uma mulher forte 
e de profunda fé religiosa e que esses ensinamentos vie-
ram de sua bisavó e de sua avó. Reforçando o discurso, 
dona Cleide, à ocasião, entrou na igreja em cortejo com a 
imagem de uma santa com mais de 160 anos de existên-
cia na família, pois pertenceu primeiramente à sua bisa-
vó e foi passada de geração a geração. 
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O catolicismo representa, portanto, um forte elemento 
da memória coletiva daquela família. A prática do catoli-
cismo tem como finalidade manter vivo o sentimento de 
“origem” da família, pois remete a lembranças afetivas de 
queridos parentes. Enfim, a religião é uma forma de crista-
lizar lembranças, pois os grupos buscam afirmar suas iden-
tidades recorrendo à memória. Após o falecimento da mãe, 
a religião católica ganhou mais força no seio das famílias 
das irmãs Cleide e Lúcia, pois é por meio das práticas que a 
memória se reforça e se atualiza. Diante dessas considera-
ções, nota-se que dona Cleide olha o presente com os olhos 
do passado. Segundo Ecléa Bosi:

[...] A memória escolhe lugares privilegiados de onde 
retira sua seiva. A memória é algo vivo e como tal não 
encontramos armazenadas nela uma série de lembran-
ças ‘precisas e completas’ dos eventos presenciados 
e vivenciados. É claro que ela é seletiva e, por outro 
lado, na recuperação da história vivida, a história pre-
sente servirá de parâmetro. Realmente, pode-se falar 
com propriedade numa dialética própria da memó-
ria, à medida que o passado é referencial para orien-
tar meus passos no presente e o presente serve como 
ponto de referência para uma releitura, interpretação e 
atribuição de sentido ao passado. (2003, p.1-2). 

 Corroborando o pensamento de Bosi (2003), que a me-
mória social se traduz pela dialética das lembranças e dos 
esquecimentos e, portanto, que a memória é seletiva, cujos 
indivíduos ressignificam o presente com os olhos também 
do passado, entendo que as lembranças que afloraram de 
dona Cleide naquela manhã não foram estritamente emo-
tivas e os textos por ela elaborados tidos como desconexos. 
Ao analisar calmamente a entrevista de dona Cleide, en-
tendi que, partindo de sua idade, ela desfiou momentos de 
sua vida na tentativa de entender o atual lugar que ocupa 
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no mundo como mulher, mãe, filha, profissional, religiosa 
e militante, dentre outras identidades.     

Somente na segunda entrevista, dona Cleide revelou, 
pouco a pouco, algumas das situações dolorosas de pre-
conceito vivenciadas nas ruas do Jardim Iracema, por oca-
sião de sua infância, e também mencionou a morte de seus 
irmãos, que ocorreram ao longo de sua vida. Trata-se no 
sentido de Pollack (1989, p. 4) de “memórias subterrâneas”, 
proibidas, caracterizadas por conflitos, guardadas nos lu-
gares mais ermos da alma, mas que, segundo o autor, aflo-
ram em “[...] momentos de crise, em sobressaltos bruscos 
e exacerbados.” Os apelidos ofensivos quando criança são 
exemplos disso. As denominações depreciativas aparece-
ram na fala de dona Cleide um pouco silenciadas, tímidas. 
Talvez, em razão disso, assim como em sua irmã Lúcia, as 
lembranças relacionadas aos espaços do bairro não foram 
enfatizadas na ocasião da infância das duas. O que elas 
acentuaram, foram os ensinamentos morais da mãe. Na 
primeira entrevista, percebi o mesmo fato. Apenas na fase 
adulta, assim como pontuei no caso de dona Lúcia, é que o 
bairro emergiu na fala de dona Cleide. 

A vida no bairro parece começar naquele ciclo de suas 
vidas. As lembranças de dona Cleide que emergem sobre 
o bairro fazem um contraponto entre suas vivências do 
passado e as do presente. Na infância e na juventude, as 
irmãs se mostraram como pessoas que precisavam estudar 
bastante e conseguir um emprego qualificado para serem 
respeitadas, pois o mais básico dos seus direitos era ferido 
por alguns moradores: não serem chamadas pelo nome de 
batismo. Isso implicou em não ditos sobre o bairro, o que 
demonstra lembranças traumatizantes. 

Já no tempo presente, nos relatos de dona Cleide e 
dona Lúcia o bairro aparece repleto de contradições. As 
irmãs falam com afinco do grande desejo de mudarem a 
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imagem do bairro. Subjacente a isso, desconstruir as re-
presentações negativas que cercam o indivíduo negro. 
Porém, ao mesmo tempo em que demonstram tal ânsia, 
se põem em contradição quando revelam a forte aspira-
ção de mudar para um bairro com melhores condições de 
infra-estrutura. 

Nas lembranças das irmãs, o bairro oscila ora como 
um lugar onde há por elas um forte sentimento de perten-
cimento e, ora como um lugar de onde desejam partir e 
voltar somente para empreenderem atividades na Associa-
ção. Elas são categóricas ao afirmar que, mesmo que ocor-
ra o deslocamento de suas residências para outro local da 
cidade, o trabalho com o bairro por meio da Associação 
seguirá. Como diz Bosi (2003): “[...] O bairro é uma totali-
dade estruturada, comum a todos, que se vai percebendo 
pouco a pouco, e que nos traz um sentido de identidade.”

O que parece impedir o deslocamento das irmãs é 
também o medo de serem interpretadas como más líderes 
comunitárias e, com isso, perderem tal papel, pois quando 
conversei com alguns líderes do bairro, dentre eles Zé Si-
nal, essas pessoas enfatizaram, reiteradamente, que o que 
faz uma pessoa se caracterizar como um líder da comu-
nidade é o desejo de lutar pela melhoria dela, e isso deve 
ser feito de perto e de dentro. Desse modo, sair do bairro 
pode significar para elas uma ruptura sem retorno, uma 
vez que podem ser, pouco a pouco, esquecidas e, com isso, 
as marcas que elas buscam deixar naquele local. Além do 
que, o Jardim Iracema é o bairro que as desafiou a viver e a 
vencer. Estar nele significa se sentirem dignas de reconhe-
cimento social. Sobre isso, Halbwachs é iluminador:

[...] O lugar recebe a marca do grupo e vice-versa. To-
das as ações do grupo podem se traduzir em termos 
espaciais e o lugar ocupado por ele é somente a reu-
nião de todos os termos. Cada aspecto, cada detalhe 
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desse lugar, em si mesmo, tem um sentido que é inteli-
gível apenas para os membros do grupo, porque todas 
as partes do espaço que ele ocupou correspondem a 
outro tanto de aspectos diferentes da estrutura e da 
vida de sua sociedade. (1990, p. 133). 

Diante desses apontamentos, verifica-se que, no tem-
po presente, o bairro aflora nas lembranças das irmãs 
como o lugar por onde elas podem transitar sem medos 
e de “cabeça em pé”, pois elas se tornaram mulheres que 
obtiveram êxito em suas conquistas e, por isso, merecem 
ser tratadas como cidadãs, como afirmaram, repetida-
mente as duas irmãs. Nessa perspectiva, conclui-se que o 
bairro, na visão de dona Lúcia e dona Cleide, recebe suas 
marcas na fase adulta de suas vidas. E isso ocorre por 
meio da Associação que é para elas lugar de construção e 
também propagação da negritude, de busca de reconheci-
mento e espaço de memória, que condiciona as idéias das 
instituições por elas introjetadas ao longo de suas vidas, 
como os valores e ensinamentos da mãe, os diálogos com 
o Movimento Negro em todo o Brasil e outros elemen-
tos significantes no que toca o modo como elas constroem 
suas identidades étnicas e da dinâmica por meio da qual 
essa construção ocorre. 

E sobre maracatus, o que me contou dona Cleide? 
Em seus relatos, dona Cleide pontuou passagens sig-
nificantes de sua vida, como seu ingresso na militân-
cia, que se apresentou imbricado com seu interesse por 
maracatu. Com essa narrativa, a senhora mostrou que 
todas as etapas de sua vida estão fortemente relaciona-
das com a construção de sua identidade negra. Sobre 
isso, o interessante é que, na primeira entrevista com 
dona Cleide, ao fazer o meu questionamento sobre es-
sas questões, ela disse:
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[...] Um dia o seu Geraldo Barbosa, presidente do Reis 
de Paus, convidou a gente pra dançar no maracatu 
dele. Ele veio aqui em casa e disse que ia fazer uma 
ala só de negros e que tava convidando a gente pra 
dançar no maracatu dele. Aí eu, a Lúcia e o Willian  fo-
mos e dançamos ainda uns anos. Aí quando foi um dia 
o jornalista Paulo Tadeu que é padrinho do filho da 
Lúcia disse que tava na hora da gente parar de engor-
dar maracatu dos outros e fazer o nosso. A gente re-
sistiu bastante porque dava muito trabalho e também 
precisava de muito dinheiro. Mas aí, quando foi um 
dia o Paulo Tadeu foi assistir uma missa afro da gente 
e disse: Como é que vocês fazem uma missa bonita 
dessa e não têm um maracatu? Como é que vocês têm 
tudo pra fazer o próprio maracatu e ficam é dançando 
no dos outros? Aí, com a ajuda dele, a gente começou 
o nosso. Nós fizemos uma diretoria e aí começamos. 
Mas assim, antes de tudo isso a gente já militava, já 
lutava pela causa negra. Só não tinha a Associação 
ainda. Se você quer saber mesmo a nossa história com 
o maracatu é preciso saber que tudo começou na ver-
dade com a vinda da Lúcia do Rio de Janeiro. Lá ela 
queria ser freira, mas não deu certo porque ela sofreu 
muita discriminação lá. Aí, depois que ela voltou ela 
soube de uma missa afro que tinha em Recife e aí ela 
se mandou pra lá. Quando ela voltou ela já veio muito 
empolgada com o que viu. Ela trouxe livro, trouxe fita 
de música. A mãe apoiou muito e aí a gente começou o 
Movimento e depois foi que veio o maracatu.

Narrando esses fatos, dona Cleide explicitou determina-
dos acontecimentos que desembocaram na criação do maraca-
tu Nação Iracema, como o forte incentivo do jornalista Paulo 
Tadeu que, em entrevista a mim concedida, destacou alguns 
pontos que trazem à tona fatos subjacentes à sua ação, como, 
por exemplo, o status que se agrega ao indivíduo no universo 
dos maracatus quando se funda ou preside um grupo.  
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Entretanto, quero chamar a atenção para as frases 
finais do trecho da fala de dona Cleide. Após explicitar 
alguns aspectos, dona Cleide retomou com energia sua 
fala destacando a saga de sua irmã no Rio de Janeiro 
e seu posterior encontro com a missa afro. Dona Clei-
de retomou esse fato porque a experiência de sua irmã 
Lúcia mudou significativamente seus sonhos juvenis. E, 
além disso, é essa memória que explicita o discurso rela-
cionado ao pioneirismo delas na organização do Movi-
mento Negro do Ceará e, principalmente, fundamenta a 
diferenciação do Nação Iracema em relação aos demais 
grupos de maracatu.  É essa memória que faz com que 
se marque a diferença de o grupo Nação Iracema ser 
um maracatu fundamentado, na concepção de seus di-
rigentes, sobretudo na militância negra. O que explicita 
o desejo deles de essencializar o grupo Nação Iracema 
atribuindo-lhes a marca da negritude, fato esse que é 
amplamente problematizado neste trabalho, pois distin-
tos são os interesses que impulsionam os integrantes a 
participar do Nação Iracema. 

Prosseguindo no fiar de sua memória, dona Clei-
de falou com carinho de sua fase juvenil que se reve-
lou como o momento de alcançar satisfações pessoais e, 
também, coletivas, como os ensinamentos e desejos de 
sua família, especialmente da mãe. Dona Cleide me fa-
lou sobre essa fase de sua vida na segunda entrevista. 
Até então, eu não tinha conhecimento dos momentos da 
juventude e da maturidade citados pela entrevistada. 
Diferentemente da primeira entrevista em que, ao per-
guntar sobre as motivações que a levaram às estradas 
dos maracatus, dona Cleide mencionou os aspectos que 
pontuei anteriormente; na segunda conversa a senhora 
respondeu-me o seguinte:
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[...] menina, eu nunca pensei em formar grupo ne-
nhum de militância. Quando eu era moça, eu queria 
era estudar e arranjar um emprego. Minha mãe dizia 
que só assim a gente ia ser respeitada. Quando eu era 
jovem meu sonho era trabalhar no comércio e prin-
cipalmente numa loja que não é do seu tempo. Era a 
Lobrás. Aí não deu certo e eu fui trabalhar em outra. 
Eu gostava muito de trabalhar lá, mas aí eu tive uns 
problemas com as minhas colegas de trabalho porque 
eu era negra. Elas tinham preconceito. Me botavam 
pra arrumar a loja inteira como se eu fosse emprega-
da delas. Mas eu não tava nem aí pra elas. Contava 
tudo pro meu chefe e era o que bastava. Depois eu fui 
trabalhar num supermercado. Lá virei chefe de um de-
partamento. Os clientes chegavam e quando acontecia 
um problema e me chamavam eles diziam que que-
riam falar era com o chefe do departamento. Só que o 
chefe era eu. [...] Se eu tinha vontade de denunciar o 
preconceito? Tinha não. Doía, mais eu não tinha muita 
consciência dessas coisas não. Nunca tinha nem passa-
do pela minha cabeça esse negócio de militância. Isso 
só  aconteceu depois que a Lúcia voltou lá do Rio de 
Janeiro. E aí depois ela foi pro Recife. Aí foi que eu co-
mecei também. E agora veja só, tô eu aqui, envolvida 
nisso dos pés à cabeça.  

Dona Cleide contou-me que somente ingressou em 
um Movimento de militância porque sua irmã Lúcia or-
ganizou um grupo de discussões sobre o negro e porque 
sua mãe as incentivou bastante. A atual militante dis-
se-me que, aos poucos, foi se engajando no Movimento 
e tomando compreensão da “luta”. O sentir-se negra de 
ontem possui, na concepção de dona Cleide, um significa-
do distinto do tempo presente. Aos poucos, a identidade 
negra toma também a dimensão de luta, de não aceitação 
da discriminação. Dona Cleide começou a perceber que a 
cor da pele, o cabelo crespo e os traços faciais grossos hie-
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rarquizam as pessoas, no sentido do indivíduo ser enten-
dido como inferior em razão de seu fenótipo. A senhora 
compreendeu que é imprescindível a desconstrução desse 
estereótipo.77 Para tanto, julgou necessário criar veículos 
que dêem visibilidade às suas contestações. Entre esses 
instrumentos políticos de afirmação identitária, destaca-
se o maracatu Nação Iracema, o grupo de dança Abogun 

Bolu, a missa afro, anualmente por eles celebrada, dentre 
outras ações. 

Enfim, são muitos os repertórios sobre as motivações 
das dirigentes no que tange à fundação do maracatu. Há 
a versão do convite do senhor Geraldo Barbosa, existe a 
explicitação do impulso dado por Paulo Tadeu, como tam-
bém o discurso que se relaciona com as decepções de dona 
Lúcia com as freiras do Rio de Janeiro e seu posterior en-
contro com os negros do Pernambuco, dentre outras que 
habitam o imaginário daquelas pessoas. O importante de 
tudo isso, é que entrelaçado a essas versões por vezes com 
tons oficiais, há um cabedal infinito de lembranças e esque-
cimentos que se relacionam à trajetória das dirigentes e se 
mostram como imprescindíveis no entendimento do lugar 
que a negritude e o maracatu ocupam em suas vidas. É 
apenas por meio da memória dessas pessoas que se traz à 
tona essas informações e que se entende que essas histórias 
narradas afirmam a pertença e a busca pela singularidade.  

As dirigentes são, portanto, agentes étnicas que, vin-
culadas ao Movimento Negro, constroem discursos do ser 
negro, sobretudo políticos, vinculados às suas vidas. Nessa 

77 Estereótipo está aqui sendo tomado como idéias que se repetem e se repro-
duzem sem variação, amoldando-se a um modelo fixo, estanque e geral; con-
cepções que se constroem a partir de noções simplificadas e, nesse sentido, 
descontextualizadas em que não se considera a diversidade e a pluralidade das 
ações sociais. 
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dialética de lembranças e esquecimentos, elas se refazem, 
constituem identidades individuais e coletivas e produzem 
novos “agentes étnicos”, como o atual presidente do grupo 
o senhor Willian Pereira, seu filho Cristiano e a estilista e 
coreógrafa do grupo, Neide de Souza, cuja construção da 
identidade negra destes sujeitos será melhor entendida ao 
longo do texto. 

4.3 Estratégias78 de Afirmação da Iden"dade Negra

Sansone (2004) destaca dois tipos de identidade negra: 
a identidade negra entendida como um fenômeno coleti-
vo, e a negritude, entendida como o comportamento e a 
atitude individuais, centrados na manifestação do orgulho 
negro. Na perspectiva de Sansone:

[...] A identidade negra, tal como outras identidades 
étnicas é redefinida em relação a outras identidades 
sociais importantes, baseadas na classe, no sexo, no 
local de residência e no grupo etário. Tudo isso se 
produz um sistema fluido, cujas regras estão sempre 
sujeitas a mudanças, no qual os conflitos de interesses 
podem resultar num certo eclético e irregular dos ter-
mos, e no qual o tipo físico e a “aparência” preferidos 
são mais elásticos do que se costuma presumir. (SAN-
SONE, 2004, p. 61). 

Sansone aponta a identidade étnica como aquela par-
cela da identidade social que diz respeito a expressão pú-
blica do sentimento de pertencimento a um grupo social, 
que se diferencia de outros em virtude dos seus membros 
partilharem uma ascendência comum, seja ela real ou me-

78 O termo estratégia é no sentido que Carneiro da Cunha (1986) emprega ao 
conceito identidade, como uma estratégia de diferença, em uma perspectiva 
situacional, fluida e de manipulação das próprias diferenças. 
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tafórica e, desse modo, quase sempre dependente de um 
mito originário comum. 

Nessa empreitada de discussões sobre o pertencimen-
to étnico, muitas foram as veredas percorridas pelos inte-
lectuais até convergirem a um denominador comum sobre 
a identificação dos grupos: o modo de organização social. 
Os estudiosos da questão ora se alicerçaram em aspectos 
biológicos, mormente nos traços fenotípicos, e ora em cri-
térios que tinham como objetivo inventariar os traços cul-
turais distintivos do grupo. 

Weber (1974), no que tange a seus estudos sobre a di-
mensão étnica da identidade, argumenta que muitas são 
as fontes geradoras do sentimento de comunidade, de afi-
nidade étnica. Segundo ele, estas podem advir de proces-
sos migratórios, como também pelo sentimento de perten-
cimento racial. Porém, Weber (1974) argumenta que não 
bastam tais sentimentos para que se valide a existência de 
uma comunidade étnica, pois, em sua concepção, a comu-
nidade étnica organizada em termos de diferenciação étni-
ca fundamenta-se no sentimento subjetivo de uma origem 
comum. Sendo esta real ou imaginária. Em suas argumen-
tações sobre os grupos étnicos, Weber (1974) enfatiza que 
os grupos étnicos são organizações políticas. Ou seja, para 
o autor os grupos étnicos forjam uma associação de natu-
reza política. 

Com os estudos de Weber (1974), e posteriormente com 
os de Barth (1998), a dimensão política da identidade étnica 
passa a ser sublinhada, o que implicou uma revisão do cultu-
ralismo. Nesse paradigma, as noções de aculturação são bem 
enfatizadas, pois seus adeptos buscavam mostrar as mudan-
ças nos padrões culturais que um grupo sofreria quando em 
contato com outro. Para os defensores dessa abordagem, os 
grupos étnicos foram definidos a partir da partilha de uma 
mesma língua e cultura entre seus membros.
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Com os estudos de Barth, ocorre uma reviravolta nos 
pilares do culturalismo, pois o autor postula que grupos ét-
nicos “[...] são categorias de auto-atribuição e identificação 
realizadas pelos próprios atores e, assim, têm a característi-
ca de organizar a interação entre as pessoas [...]”.  (1998, p. 
189). De acordo com o autor, as discussões sobre os grupos 
étnicos sempre caminharam no sentido de criar tipologias 
dos grupos. Buscando enriquecer a discussão, Barth (1998) 
vai além das tipologias, objetivando compreender os dife-
rentes processos envolvidos na geração e manutenção dos 
grupos étnicos. Para tanto, o autor esmiúça as abordagens 
que tomam alguns elementos como marcadores étnicos 
com a finalidade de fazer a crítica, um a um, apontando 
que nem os grupos étnicos se definem por portarem atri-
butos culturais específicos e nem o contato entre grupos 
compromete as etnias. 

Com base nessas reflexões, Barth (1998) formula um 
conceito de grupos étnicos em que estes passam a ser con-
siderados categorias de adscrição. Logo, na perspectiva 
do autor, não é somente a reunião que funda um grupo 
étnico, e sim o que eles acionam para diferenciar-se de 
outros grupos. 

No Brasil, o paradigma do culturalismo também 
dividiu as opiniões. Dentre os que se contrapunham às 
concepções da referida abordagem, destaca-se Rober-
to Cardoso de Oliveira (1976). Nas pegadas de Barth 
(1998), o referido autor, em suas investigações sobre a 
formação da identidade étnica, elabora seu conceito de 
identidade contrastiva. Por meio de suas pesquisas em 
grupos considerados tribais, como os Tükúna, Cardoso 
de Oliveira (1976) percebe que as identidades se afir-
mam em oposição a outras, o que implica a afirmação 
de nós em relação aos outros numa situação de confron-
to, de acirramento das diferenças.  
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Em outros termos, Cardoso de Oliveira (1976) entende 
que em situação de contato, os grupos (sociedades indíge-
nas) forjam suas identidades com a finalidade de estabele-
cer fronteiras étnicas que distingam seu grupo perante o do 
“outro”, o que, na perspectiva do autor, torna o contraste 
uma valiosa característica da identidade étnica. O antropó-
logo brasileiro elabora o conceito de identidade constrasti-

va por meio da análise de grupos fechados, considerados 
coesos, e não enfatiza as estratégias de manipulação das 
identidades em um contexto relacional como fez Carneiro 
da Cunha (1986), também inspirada em Barth (1998). En-
tretanto, o conceito de identidade do antropólogo não fica 
impossibilitado de ser utilizado como recurso metodológi-
co na reflexão dos processos de construção das identidades 
dos integrantes do Nação Iracema. Levando-se em conta 
essas considerações, pode-se então entender que:

[...] a identidade étnica é uma organização política que 
se constitui em meio à sociedade mais ampla com vis-
tas à conquista de espaços. A sua especificidade como 
organização política, o que a distingue, é o conteúdo 
que aciona para sua fundação, ou seja, é o fato de “evo-
carem uma origem e uma cultura comuns.” (CARNEI-
RO DA CUNHA, 1986, p. 107). Uma vez evocadas, a 
origem e a cultura passam a funcionar como sinais de-
marcadores da distinção dos grupos étnicos e de suas 
fronteiras, através de “traços” que são selecionados 
para tal fim. (SILVA, 2005, p.33). 

Em relação à seleção dos traços demarcadores das 
distinções étnicas, Carneiro da Cunha (1986) diz que ela 
não ocorre aleatoriamente. Segundo a autora, a escolha 
dos traços diacríticos tem como referência o grupo com o 
qual se contrasta, “[...] já que os sinais diacríticos devem 
poder se opor, por definição, a outros de mesmo tipo [...]” 
(CARNEIRO DA CUNHA, 1986, p. 100). O que não impli-
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ca no caráter fixo desses sinais no decorrer do tempo e do 
espaço. Nesses termos, os autores fundamentam que, na 
investigação dos processos identitários, deve-se observar o 
que os grupos – por meio de seus hábitos, condutas diá-
rias e rituais – acionam para construírem identidades que 
se contraponham a de outros grupos, salientando que os 
sinais diacríticos podem estar tanto nos padrões culturais, 
como na ordem subjetiva.   

Na presente investigação, convivi com os integran-
tes do maracatu ao longo de quase três anos. Nesse pe-
ríodo estive com eles em ocasiões cotidianas para rea-
lizar as entrevistas como, por exemplo, em suas casas, 
na Associação, nos locais de trabalho, nas praças, nas 
lanchonetes, além de outros espaços. Nos meus encon-
tros com os dirigentes e demais integrantes, entendi um 
pouco de suas vidas por meio de suas falas, e também 
por suas expressões corporais. Analisando seus relatos 
compreendi que, entre aqueles que se entendem como 
pessoas negras, a formulação de identidades étnicas se 
faz mediante a auto-identificação dos sujeitos em con-
traposição com as identidades de outros e que neste 
caso há relações de poder. E essa identidade constituída 
permite ações de cunho político. 

O que se percebe nas conversas com essas pessoas é 
que elas tentam formular identidades como a negra com 
base em alguns aspectos: passado histórico, religião, mitos, 
cultura, etc. Como também a construção dessa identidade 
passa por traços do corpo como cor, cabelo e traços faciais. 
E, pela “[...] recuperação de sua negritude, física e cultural-
mente.” (MUNANGA, 2004, p. 14). 

Entretanto, é importantíssimo destacar que em minha 
visão tais elementos não deflagram no maracatu Nação 
Iracema o processo de constituição de um grupo étnico no 
sentido dado pelos autores pontuados acima. Apesar de 
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haver na base da organização do grupo pessoas que classi-
ficam o Nação Iracema como um maracatu composto por 
pessoas negras que referendam as “raízes da negritude”, 
sobretudo as africanas, há nesse grupo uma intensa diver-
sidade que implode essa questão.  

Se há no maracatu Nação Iracema diferenças entre di-
rigentes e brincantes, elas não se limitam às posições hie-
rárquicas. Independentemente das posições ocupadas, as 
distinções existentes na Associação se assentam em dife-
renças de perspectivas quanto às questões da negritude, 
da religião, do entendimento sobre o maracatu, e da mo-
tivação que impulsiona eles a estarem ali. Nesse sentido, 
não se pode considerar que de um lado estão os dirigen-
tes unidos por concepções e motivações homogêneas e, de 
outro, estão os brincantes que se posicionam como meros 
receptores de idéias. 

O que certamente ocorre na Associação Nação Irace-
ma é a construção de discursos, sobretudo por parte dos 
agentes étnicos, que por vezes tomam forma de pedago-
gias de ensino do que “é ser negro”. E estas são absorvidas 
por uns, e por outros, não. Além disso, é preciso pontuar 
que a construção da negritude não pode ser tomada como 
o único objetivo dos dirigentes no grupo, uma vez que ou-
tras motivações os impulsionam a fundar a Associação e 
a elaborar um grupo de maracatu. Nesse sentido, as falas 
dos dirigentes revelam sutilmente outras questões que os 
instigam na tessitura do maracatu Nação Iracema como, 
por exemplo, o desejo de mesmo por um dia se sentirem 
“artistas”, como me falou dona Lúcia na noite da apresen-
tação de Carnaval.    

 São, portanto, as concepções dos dirigentes e brin-
cantes, acerca da negritude, e/ou do maracatu, que se ex-
pressam nas falas, e também nos comportamentos, que me 
interessam entender, pois aquelas, dentre outras, desven-
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dam a dinâmica das relações sociais, raciais e étnicas entre 
os brasileiros, o que reverbera no modo como os sujeitos 
desta pesquisa pensam o estar no mundo. 

Atento ainda, para as vivências que balizam essas 
identidades. Logo, para os elementos que atribuem senti-
dos à negritude. E estes aspectos são entendidos em alguns 
rituais promovidos pela Associação Nação Iracema, como 
as reuniões, as apresentações do maracatu, as celebrações 
religiosas e o momento do desfile de Carnaval, além de ou-
tros aspectos que se entrelaçam às vivências particulares dos 
membros do maracatu. É nessa perspectiva que trago à tona 
os agentes de etnicidade: dona Lúcia, dona Cleide, o senhor 
Willian e Neide. Estes retomam reiteradamente o discurso 
do maracatu como um grupo que “representa o negro”. E 
por meio desses discursos que evocam aspectos do passado, 
os agentes de etnicidade depositam no grupo uma memória 
que referenda de forma vibrante a ascendência negra. 

4.3.1 Agentes étnicos: depositários da memória do 

grupo

Em uma determinada visita à Associação no período 
de ensaios para o desfile de Carnaval, aproximei-me de 
uma jovem chamada Neide de Souza, estilista e coreógrafa 
do grupo79. Identifiquei-me e a moça disse que conhecia 

79 Neide de Souza, 32 anos, quatro anos no maracatu Nação Iracema. Neide não 
tem formação acadêmica em estilismo, mas é considerada pelo grupo como 
tal porque cria algumas fantasias usadas nas apresentações, borda, costura etc. 
Grande parte das fantasias é criada pelo carnavalesco Isidoro Santos que envia 
seus rascunhos para a Associação. Neide faz alguns retoques com a finalidade 
de torná-las viáveis financeiramente. Ressalto, que além de Neide, outra pessoa 
ocupou a função de coreógrafo do grupo como o bailarino Angelino Albano 
que será citado em outro momento do texto. Porém, Neide é tida pelo grupo 
como a coreógrafa oficial.   
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meu trabalho, pois dona Cleide havia mencionado meu 
interesse pelo grupo. Naquela ocasião, Neide estava sen-
tada no chão do recinto alinhavando fantasias. Sua con-
centração e empenho ao pregar cada pequenina lantejoula 
chamaram a minha atenção, fazendo-me aos poucos sentar 
pertinho dela com a finalidade de conhecê-la melhor. As 
minhas visitas à Associação foram se intensificando e, em 
uma determinada ocasião, entrevistei Neide, a moça que 
elabora coreografias, borda e colore fantasias e com isso 
os sonhos daqueles que utilizam tais vestimentas. Ao ser 
indagada sobre sua incursão no maracatu Nação Iracema, 
Neide declarou: 

A minha entrada no maracatu tem a ver com a minha 
história com o Movimento Negro. Não dá pra ser ma-
racatu, sem ser Movimento Negro. Então, foi assim: há 
uns oito anos atrás, eu já assistia às missas afro feitas 
pelo Movimento daqui. A missa tem 20 anos. Eu fica-
va encantada. Dona Lúcia nem me conhecia quando 
eu já assistia às missas aqui. Como eu trabalho com 
crianças menores de rua no lado de lá do Jardim Ira-
cema, eu sentia muito essa necessidade de passar, de 
ter essa cultura junto com eles, já que lá têm muitos 
meninos afro-descendentes. Aí com a participação das 
missas, fui querendo entrar no Movimento Negro. “Já 
que eu sou negra, eu tenho que procurar minha identi-
dade também”. Aí me apresentei e disse que eu queria 
meu casamento afro. Foi uma das oportunidades que 
eu tive de chegar perto da dona Lúcia. Não foi possí-
vel [realizar o casamento afro], mas mesmo assim eu 
fiz algumas coisas [...] Aí pronto. Então, eu comecei a 
freqüentar a casa da dona Lúcia e fazer parte do Movi-
mento Negro e, conseqüentemente, logo depois, veio 
o maracatu. 

Neide falou-me que desde muito pequena sua mãe 
disse que ela é negra, o que foi, segundo ela, primordial 
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para que já na infância ela se reconhecesse como tal. Das 
lembranças de Neide afloraram situações de discriminação 
por ela vivenciadas em agências bancárias, shoppings, lojas 
e outros estabelecimentos. O tom de voz e os detalhes dos 
acontecimentos revelaram a vivacidade dessas situações 
na memória de Neide. Mas, segundo ela, seus sofrimentos 
em tais situações foram em razão das hostilidades emana-
das por algumas pessoas que indicavam com tais atitudes 
que, nos estabelecimentos citados, ela não era merecedora 
de respeito e confiança pelo fato de ser uma mulher negra.

Neide contou que seus questionamentos e reivindica-
ções sobre esses momentos por ela vividos foram solitários 
até o dia em que conheceu dona Lúcia, sendo este momen-
to revelado como um divisor de águas em sua vida. Tanto é 
que as considerações sobre a vida da coreógrafa se concen-
traram a partir do contato com dona Lúcia, dona Cleide e o 
senhor Willian, mais, especificamente em seu engajamen-
to nas atividades da Associação. Sobre isso, a moça, com 
grande contentamento, falou-me que suas reivindicações 
se articularam e ganharam voz por meio da convivência 
com dona Lúcia, pois o contato com a dirigente propor-
cionou-lhe participação em congressos de militância negra 
pelos estados do Brasil, na missa afro, no grupo de dança 
Abogun Bolu e no maracatu. Enfim, conhecer dona Lúcia 
implicou na vida de Neide aprendizados que ecoaram na 
reformulação de sua identidade étnica negra, sobretudo na 
politização dessa identidade. Entretanto, das atividades 
mencionadas, a moça sublinhou a missa afro como mo-
mento expressivo de sua vida e guardado vividamente em 
suas recordações. 

Este fato é muito expressivo no depoimento de Neide, 
pois ela disse que a participação na missa afro despertou 
nela o desejo de fazer parte do Movimento Negro, o que, 
posteriormente, impulsionou seu envolvimento com o ma-
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racatu, já que, segundo a moça, “Não dá pra ser maracatu, 
sem ser Movimento Negro”. Nessa perspectiva: Que ele-
mentos presentes nessas celebrações religiosas desperta-
ram a identidade étnica em Neide? 

Percebendo, então, por intermédio do relato de Neide 
e de conversas com os integrantes do grupo, que a missa 
afro ocupa um lugar significativo na vida dessas pessoas, 
especialmente dos dirigentes (dona Lúcia, dona Cleide e o 
senhor Willian), e daquelas que se reconhecem como ne-
gras, fui ao encontro da 20a e da 21a missas afro realizadas 
no ano de 2006 e 2007 no bairro Jardim Iracema. Vejamos 
então apenas uma parte da observação retirada do meu ca-
derno de campo que relata trechos da missa a que assisti 
no primeiro ano de pesquisa:

Ao chegar à paróquia Santo Antônio de Pádua, me 
deparei com um espaço que abrigava em seu interior 
uma igreja e uma quadra de esportes. Naquela ocasião, 
a igreja encontrava-se de portas fechadas. Ao indagar 
a algumas pessoas presentes sobre aquele fato, obtive 
a seguinte resposta: “Hoje é uma missa diferente, é a 
missa afro organizada pelo pessoal negro. Aí ela não 
acontece na igreja não, acontece na quadra aí do lado”. 
Outras diziam: “[...] sei lá que missa é essa. Dizem que 
é missa, mas é coisa relacionada aos negros.”
Ao adentrar a referida quadra, percebi um cenário 
povoado pelas cores amarelo, verde, vermelho e pre-
to. Estas se encontravam em fitas pregadas nas pa-
redes, velas espalhadas pela quadra, dentre outros 
objetos presentes. 
Cadeiras dispostas em fila indiana dividiam a quadra 
em lado esquerdo e direito e, entre os dois lados, havia 
um comprido corredor com um tapete vermelho esten-
dido até o altar. Este estava composto por uma mesa 
coberta por uma toalha verde. Ao centro da mesa, en-
contrava-se uma Bíblia aberta e, nas duas pontas da 
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mesa, duas velas nas cores amarelo, verde, vermelho 
e preto. Por trás do altar havia, pregado em uma ma-
deira, um berimbau sobreposto a outro, formando o 
desenho de uma cruz. Ao lado do altar, uma mesa alta 
e estreita sustentava a imagem de uma santa vestida 
com um manto azul e dentro de um barquinho. Trata-
va-se da imagem de Nossa Senhora Aparecida.   
Ao lado direito da quadra, havia um palco de concreto 
que acolhia uma banda formada por dois vocalistas e 
sete meninos com instrumentos variados, como tam-
bores e atabaques. Percebi que a maioria daqueles me-
ninos participava do maracatu Nação Iracema.  
O início da apresentação foi marcado pela entrada de 
algumas meninas acompanhadas pela batida intensa 
e pelo alto volume das baterias. Era o grupo de dança 
Abogun Bolu. À frente, destacava-se uma menina que, 
com um objeto exalando fumaça, seguia juntamente 
com as outras em direção ao altar. As referidas me-
ninas trajavam saias compridas e rodadas, nas cores 
branca, amarela e marrom e blusas também de cores 
distintas. Emoldurando o rosto das participantes, 
destacavam-se trancinhas, que elas designavam pelo 
nome de afro. 
Dona Lúcia antecedeu a fala do padre com um dis-
curso sobre a importância de tal cerimônia para os ne-
gros, ressaltando que tal celebração era em agradeci-
mento às benesses ocorridas com os afro-descendentes 
durante o ano de 2006. Como também, uma forma de 
reflexão sobre a situação do negro, disse ela.  
Em relação ao sacerdote, este foi escolhido para cele-
brar tal missa em razão de seu envolvimento com a 
militância negra e de sua estada durante alguns anos 
no continente africano.
A missa seguiu com todos os rituais de uma missa 
tradicional, porém com a ressalva de danças, músicas 
acompanhadas de baterias e oferendas alimentícias 
– comidas utilizadas pelos negros no período da es-
cravidão, segundo as organizadoras.
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Essa descrição refere-se à 20a missa afro, entretanto ao 
observar a 21a, no ano de 2007, verifiquei que ambas guar-
dam os rituais básicos do catolicismo, porém há uma rein-
terpretação dos símbolos de acordo com os códigos cultu-
rais próprios dos dirigentes da Associação Nação Iracema. 
Assim sendo, em ambas as missas se faziam presentes velas 
e objetos nas cores amarela, preto, verde e vermelho, a ima-
gem de Nossa Senhora Aparecida, alimentos que, segundo 
as dirigentes, foram utilizados na culinária dos escravos e 
a presença dos tambores do maracatu que faziam o acom-
panhamento sonoro das danças e cânticos. Em relação às 
danças, as dirigentes disseram-me que as coreografias uti-
lizadas se reportam a práticas de origem africana. Apenas 
as disposições dos objetos se distinguem de um ano para 
outro. Assim como no ano 2006, a missa do ano 2007 ocor-
reu na quadra da igreja de Santo Antônio.  

Além dos aspectos mencionados anteriormente, ve-
rifiquei um fato interessante: nas duas ocasiões, diversas 
pessoas presentes à missa fizeram considerações depreciati-
vas sobre o evento e, em elevado tom de voz, verbalizaram 
ferrenhos protestos como, por exemplo: “[...] Pelo amor de 
Deus, isso não é missa, isso é um samba” ou “[...] a igreja 
quer arrecadar o dízimo pra fazer é esse forró aqui, é?” e 
ainda: “[...] esse povo quer fazer aqui é a missa do inimigo.” 
Porém, nem todos se mostraram insatisfeitos e dispostos a 
protestar. Alguns permaneceram sentados e em silêncio, e 
outros se mostraram curiosos e otimistas com o evento di-
zendo: “[...] essa missa é cheia de energia, de boa energia”. 

 Analisando-se os trechos retirados de meu caderno 
de campo, percebe-se que as tradicionais missas, ao serem 
apropriadas pelos militantes negros do Nação Iracema, são 
investidas de novos significados. A missa afro, por meio 
de seus elementos, converte-se em ferramenta política que 
emana mensagens sociais originadas dos símbolos utiliza-
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dos, tais como velas coloridas (verde, amarela, vermelho 
e preto), incensos, alimentos ofertados, músicas e danças 
afro. Símbolos religiosos são transformados em símbolos 
de luta política, como o berimbau (elemento afro-brasilei-
ro) que ocupa o lugar da cruz de Cristo, por exemplo. Por 
intermédio da missa afro, os sentidos atribuídos à negritu-
de são expressos com veemência como, por exemplo, a for-
te identificação de alguns dos brincantes com os elementos 
culturais dos povos africanos. 

Outra valiosa mensagem é reforçada com a missa afro: 
o catolicismo como religião dita adotada pelos dirigentes e 
alguns membros do Nação Iracema. Mas por que o cato-
licismo, se, de acordo com a tradição cultural, as práticas 
religiosas daqueles que se identificam como negros são ge-
ralmente as religiões afro-brasileiras, como o candomblé e 
a umbanda? E será que todos aqueles que participam da 
missa afro são católicos? 

Como pontuei no início do capítulo, ao analisar as 
narrativas de dona Lúcia e dona Cleide, a religião católica 
se faz presente no grupo como elemento de continuidade 
da família e como meio de manter acesos os ensinamentos 
religiosos da mãe das dirigentes. Outro aspecto a pontuar 
refere-se aos organizadores e participantes da missa afro, 
pois estes são também participantes do maracatu. Logo, as 
concepções de negritude presentes na missa afro se fazem 
presentes também na elaboração do maracatu. Consideran-
do esses aspectos, aponto baseada em Carneiro da Cunha 
(1986), que como mecanismos de diferenciação, os grupos 
utilizam símbolos inteligíveis a todos os grupos que fazem 
parte do sistema de interação. A autora avança em sua dis-
cussão sobre os sinais diacríticos ao dizer que:

[...] Não me parece que se possa manter a idéia de uma 
tradição cultural que se adapta a novos meios ambien-
tes e se perpetua como pode diante dos obstáculos que 
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esse novo meio lhe antepõe. Ao contrário, a noção que 
depreende é que a tradição cultural serve, por assim 
dizer, de “porão”, de reservatório onde se irão buscar, 
a medida das necessidades no novo meio, traços cul-
turais isolados do todo, que servirão essencialmente 
como sinais diacríticos para uma identificação étnica. 
A tradição cultural seria, assim, manipulada para no-
vos fins, e não uma instância determinante. (CARNEI-
RO DA CUNHA, 1986, 110). 

Nesse contexto, entendo que a religião católica se 
coloca no grupo também com o traço distintivo em rela-
ção aos outros grupos de maracatus que, em sua grande 
maioria, praticam as religiões afro-brasileiras. Além do 
que, de acordo com a literatura que se dedica à temáti-
ca do maracatu, há uma forte relação dessa manifestação 
com a religião católica como explicitei no primeiro capítu-
lo deste trabalho. Sendo assim, não estariam os membros 
do Nação Iracema tencionados a mostrar que o grupo do 
qual fazem parte se pauta na tradição? Visto que é recor-
rente entre os maracatus o discurso que “[...] maracatu 
mesmo, é aquele que segue a tradição”, referindo-se a rit-
mos lentos, bem como a enredos que  remontam às práti-
cas culturais dos negros.

Segundo dona Lúcia e dona Cleide, a missa ocorre há 
21 anos no bairro Jardim Iracema, sendo que, em poucas 
ocasiões, ela foi celebrada em bairros vizinhos como o Pa-
dre Andrade e o Quintino Cunha. Bairros esses tão próxi-
mos que por vezes vi-me diante da dificuldade de delimi-
tar as dimensões espaciais do Jardim Iracema, o que fiz de 
acordo com os dados da prefeitura e dos moradores. Pois 
bem, pensando nas reflexões do capítulo anterior que traz 
apontamentos referentes às interações no Jardim Iracema, 
algumas questões podem ser pensadas. As observações e 
as entrevistas no Jardim Iracema revelaram-me que muitos 
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moradores do bairro estigmatizam a área onde está situa-
da a Associação Nação Iracema. Além disso, percebi que o 
trabalho das dirigentes é conhecido em várias localidades 
do bairro, mas muitos daqueles que disseram conhecer as 
atividades da Associação nunca a visitaram. Outro aspec-
to bastante observado foi o que se referia aos estereótipos 
vinculados ao maracatu, que para muitas pessoas, é uma 
manifestação relacionada à umbanda e, nesse sentido, uma 
prática, segundo muitos moradores, que celebra “coisas do 
mal.” No findar da missa, dona Lúcia se dirigiu ao micro-
fone e disse ao público presente:

Boa noite. Bom, meu nome é Lúcia e essa missa que 
acontece desde 1986 é uma missa de ação de graças 
ao dia da consciência negra. Buscamos com isso que 
a igreja e toda a sociedade discutam a temática da ne-
gritude, o que já vem ocorrendo com a pastoral afro e 
o apoio dos padres que se interessam em celebrar essa 
missa. No começo dessa celebração, eu percebi que 
muitas pessoas não queria aceitar, achando que era a 
missa do demônio, coisa do mal. Mas eu gostaria de 
dizer que nós somos católicos, eu sou devota de Nossa 
Senhora, participante da igreja e que essa missa é uma 
missa feita com muito amor.  

Diante desses aspectos, entendo a missa afro como 
veículo de comunicação. Sua realização em uma área que 
concentra grande parte dos estigmatizadores é uma forma 
dos dirigentes desconstruírem algumas questões. Dentre 
algumas a de que são negros, porém praticantes do cato-
licismo e não do candomblé. E assim como a missa afro, 
o maracatu por eles organizado é integrado por pessoas 
também católicas e é uma prática que envolve danças e 
cânticos, e não “coisas do mal.” 

A missa afro por meio de velas coloridas, danças, cân-
ticos e demais elementos, tidos de matriz africana pelos 
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organizadores, é uma construção que explicita os sentidos 
e significações que seus membros atribuem à vida social, 
e nesse sentido, ao que significa para eles ser negro. Essa 
celebração é, portanto, a sociedade em ato (DURKHEIM, 
1996). É uma forma dos dirigentes falarem e de afirmarem 
que suas tradições e suas compreensões sobre a negritude 
se mantêm vivas ao longo do tempo. E nessa perspectiva, 
é um modo deles cristalizarem a memória, pois como diz 
Paul Connerton (1993) as “cerimônias comemorativas” e as 
“expressões corporais” são lugares onde se transmitem e 
se conservam as imagens e o conhecimento recordado. 

Entendo a missa afro – juntamente com outras ativi-
dades promovidas, como o maracatu Nação Iracema e o 
grupo de dança afro Abogun Bolu – importante para a refle-
xão da questão central deste trabalho porque ela e outras 
atividades constituem-se como ferramentas políticas que 
visam atingir objetivos, como o reconhecimento e a visi-
bilidade quanto às questões da negritude. Assim, a missa 
afro parece ser para os dirigentes o meio mais legítimo de 
emanar mensagens relacionadas aos ensinamentos religio-
sos apregoados pelo grupo.  

Voltemos então a Neide. Após sua aproximação com 
dona Lúcia, Neide passou a ter um forte envolvimento 
com as atividades da Associação. E esse aspecto revela-se 
importante no processo de afirmação de sua identidade 
como negra. Na entrevista, a jovem referiu-se ao forte sen-
timento de pertença ao visualizar os elementos presentes 
na missa. Isso ocorreu provavelmente em razão da cons-
trução social que há na sociedade que relaciona determi-
nadas cores, danças e vestimentas como “coisas de negro”. 
Assim, os elementos da missa estão ancorados naquilo que 
os grupos elaboraram como significativos no que toca a 
determinados aspectos da vida. Neide, ao lançar mão de 
suas lembranças sobre seu encontro com a missa afro, traz 
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a lume os lugares de memória. Já, que a memória se “[...] 
enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no 
objeto.” (NORA, 1993, p. 9 ).   

O relato de Neide juntamente com as minhas obser-
vações sobre seu envolvimento com a Associação, mos-
tram um dado interessante: a construção de novos agen-
tes étnicos conforme os ensinamentos das irmãs Lúcia e 
Cleide. Com suas percepções e seu forte empenho no que 
tange a aplicação de suas pedagogias de ensino do que é 
ser negro, Neide revelou-se como uma expressiva agente 
de etnicidade.

Os depoimentos de Neide ao longo do texto apontam 
que sua construção como agente étnica da Associação 
contou fortemente com os ensinamentos de dona Lúcia, 
dona Cleide e o do senhor Willian. Além disso, Neide, 
assim como os dirigentes, constrói sua compreensão da 
negritude depois de dialogar com os representantes do 
Movimento Negro do Ceará e de todo o Brasil. E esse 
vínculo dos indivíduos com o Movimento Negro ocorre, 
grande parte das vezes, por meio da fundação de Asso-
ciações, uma vez que estas se configuram como meio mais 
legítimo de articular debates. Mas, quais os vínculos dos 
dirigentes com setores mais amplos da sociedade, como, 
por exemplo, os grupos de militância? Quais brincantes 
apreendem tais concepções proferidas pelos dirigentes 
que se relacionam à militância negra? E em que contextos 
esses discursos são acionados?

Nas atividades da Associação, cuidadosamente orga-
nizadas por Neide e pelos dirigentes, muitas mensagens 
são emanadas no que tange ao vínculo dessas pessoas com 
o Movimento Negro. Refiro-me, especialmente, aos diri-
gentes e alguns membros, pois nem todos os participantes 
estão vinculados à militância. Entendo que as concepções 
de negritude daquelas pessoas foram introjetadas ao lon-
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go da vida por meio da interação social, e são sutilmente 
disseminadas no processo de elaboração das atividades da 
Associação da qual fazem parte. Desse modo, é preciso que 
as ações dos dirigentes sejam compreendidas de acordo 
com a multiplicidade de sentidos que podem comportar. 
Logo, é imprescindível que se analise os contextos em que 
se dão essas ações e a natureza simbólica delas. 

Em conversas com os dirigentes, estes me disseram 
que participam de congressos em todo o Brasil voltados 
para debates sobre o negro. E no Ceará, disseram estar 
permanentemente em diálogo com alguns grupos. Desse 
modo, verifiquei que as construções sociais dos dirigentes 
sobre a negritude são feitas em diálogo com os grupos de 
militância negra, sendo comum ouvi-los mencionar nomes 
de pessoas do Movimento e reflexões por elas utilizadas. 

Entretanto, apesar de todos os dirigentes parecerem 
muito envolvidos com as questões da militância, é o se-
nhor Willian que cumpre na Associação a função de profe-
rir discursos militantes, seja na mídia impressa ou televisi-
va. Nas matérias jornalísticas seu nome é destacado como 
presidente da Associação e sua função parece ser verbali-
zar para a sociedade a existência de um maracatu que, se-
gundo ele, “é o que melhor representa o negro.” O senhor 
Willian Pereira revelou que milita há mais de 20 anos e seu 
envolvimento com o Movimento Negro ocorreu quando 
conheceu as irmãs Lúcia e Cleide, sendo que algum tempo 
depois, dona Lúcia se tornou sua esposa. 

Segundo ele, no grupo sua “[...] função é burocrática.” 
Para situar-me melhor sobre sua posição ele disse-me que 
não se envolve diretamente com linhas, agulhas e botões, 
pois seu papel é de elaborar projetos, proferir palestras, es-
crever artigos e enviá-los para os meios de comunicação; 
conceder entrevistas, organizar viagens e entrar em conta-
to com participantes do Movimento por todo o Brasil.    
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Interessada em entender melhor quais as represen-
tações construídas pelos grupos de militância sobre a ne-
gritude, visitei algumas associações como a I-Negras e o 
grupo Afro-Berê.80 Entretanto, pontuarei neste trabalho a 
conversa com Yara Lúcia,81 presidente do Grupo Afro de 
Mulheres Brasileiras (GAMB),82 diretora do S.O.S Racis-
mo83 e mencionada pelos dirigentes da Associação em ra-
zão de seu envolvimento com a militância, o que desem-
bocou em sua participação há quatro anos no maracatu 
Nação Iracema.  

Com longos cabelos penteados em trancinhas, Yara re-
cebeu-me em sua casa para uma longa entrevista, na qual 
me falou sobre sua vida pessoal no sentido de entrelaçá-la 
ao seu envolvimento com o Movimento Negro. Yara disse-
me que é filha única e em razão disso cresceu na cidade de 
São Paulo rodeada com todas as benesses decorrentes dessa 
escolha de seus pais. Diz ainda que, na década de 1970, sua 
família era diferenciada das demais de procedência negra 
em razão da boa condição econômica em que viviam, pois  
seu pai tinha um emprego que evitava qualquer privação. 

Prosseguindo em suas lembranças, a militante falou-
me que até ingressar na faculdade de Comunicação, no 

80 Trata-se de grupos de militância negra presentes no município de Fortaleza, 
mas que atuam também no Estado do Ceará com ações voltadas, dentre outras 
coisas, aos assuntos da mulher negra.  
81 Yara Lúcia Marcolino, 55 anos, paulista, formada em Radiojornalismo. 
82 O GAMB é um grupo de militância negra, situado no bairro Jardim Guanaba-
ra, Fortaleza, Estado do Ceará, que tem como proposta “conscientizar mulheres 
que não se reconhecem como negras, como também promover atividades pro-
fissionalizantes para os negros, dentre outras práticas. 
83 O S.O.S Racismo é um grupo criado pela prefeitura de Fortaleza que tem 
como objetivo debater assuntos voltados às questões sobre o negro no muni-
cípio. Para tanto, são realizadas reuniões semanais no gabinete da prefeitura 
com pessoas que compõem o quadro de funcionários do órgão e também com 
representantes do Movimento Negro na cidade. 
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Estado de São Paulo, nunca havia vivenciado situações 
racistas e ela deve isso à classe social na qual estava inse-
rida. “[...] Eu despertei pra minha diferença apenas na fa-
culdade quando meu mestre só me chamava de negrinha. 
Negrinha faz isso, negrinha faz aquilo”, contou-me Yara. 
Com a ajuda de amigos, a jovem senhora disse-me que a 
partir daquele momento ela se envolveu na política e sua 
“[...] luta pela igualdade começa, na esperança de mostrar 
que o sol nasceu pra todos.” 

O relato de Yara chama a atenção para algumas con-
siderações de Da Matta (1987) ao dizer que num país alta-
mente hierarquizado como o Brasil, onde cada coisa tem 
seu lugar é preciso se ter em mente que:

[...]o maior crime entre nós, ou melhor: no seio de um 
sistema hierarquizado, não está em ter alguma carac-
terística que permita diferenciar e assim inferiorizar, 
mas em não ter relações sociais. Uma vez que tais re-
lações são estabelecidas, todos ficam dentro de um sis-
tema totalizante e é sempre por meio dele que as dife-
renças entre os grupos são resolvidas. (1987, p. 76-77).  

É no sentido das considerações do antropólogo que 
Yara aponta a ausência de discriminação por ela sofrida 
até seu ingresso na faculdade. Assim, foi no convívio com 
grupos que extrapolavam seus contatos cotidianos que 
Yara disse que viveu de forma explícita a discriminação. 
Foi então que iniciou sua militância na cidade de São Pau-
lo e também no Ceará após mudar-se há nove anos para 
Fortaleza. Yara entende que no Ceará sua “[...] luta come-
çou novamente.” Sobre isso, ela disse que quando chegou 
a Fortaleza percebeu que o Movimento tinha articulações, 
porém, em suas concepções, ele era bastante distinto do 
que vivenciou na cidade paulistana. E isso se deve, segun-
do ela, à mentalidade e à educação dos cearenses, cujos 
indivíduos ainda são fortemente arraigados pelos concei-
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tos coronelistas do passado. Além disso, Yara disse que a 
questão da negritude no Ceará é perpassada de conflitos 
devido a negação dos negros em relação a sua etnia. 

A militante disse-me que, ao chegar ao Ceará, ficou 
muito impressionada com a recusa dos negros em se re-
conhecerem como tal e, particularmente, com a baixíssima 
auto-estima da mulher negra que, segundo ela, se vê como 
feia e incapaz. Foi então sacudida por todos esses fatos que 
Yara iniciou sua militância no Ceará, sempre em diálogo 
com outros militantes. Dentre alguns, ela destacou os di-
rigentes do Nação Iracema. Sobre seus trabalhos de mili-
tância, Yara disse que, por meio dos órgãos nos quais está 
à frente, busca conseguir a “conscientização” daqueles que 
não se reconhecem como pessoas negras. 

Para Yara, a construção de identidades como a negra é 
um processo que passa pela consciência. Segundo ela, não 
é suficiente que o indivíduo seja cônscio que sua cor é escu-
ra e que isso implica em diferenças fenotípicas. É preciso, 
segundo Yara, que esse sujeito entenda que sua cor e seus 
traços corporais provocam hierarquizações na sociedade 
que associam o negro à ausência de beleza física e intelecto. 
E isto é imprescindível que seja desconstruído “[...] por nós 
negros”, falou a militante.  Desse modo, “[...] É pela toma-
da de consciência das diferenças, e não pelas diferenças em 
si, que se constrói a identidade étnica.” (CARNEIRO DA 
CUNHA, 1987, p. 206). 

Yara disse ainda que essa recusa do indivíduo de se 
ver como negro promoveu um índice de 75% de pessoas 
que, nas pesquisas do IBGE, se denominaram de pardas.84 

84 O recenseamento nacional brasileiro utiliza cinco categorias de classificação: 
brancos, pretos, pardos, amarelos e indígenas. Há tentativas recentes por parte 
de militantes negros de introduzir o termo negro ou afro-descendente em lugar 
de preto e pardo. (SANSONE, 2004, p. 40).
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E essa nomenclatura para ela é um indicador da enorme 
recusa do sujeito com a etnia negra e um meio de refor-
çar o discurso da ausência de negros no Estado do Ceará. 
Para Yara todos aqueles que se vêem como pardos seriam 
na realidade negros? Quais critérios Yara utilizou para tal 
compreensão?  

A senhora ainda comentou que aqui no Ceará há 82 
quilombos registrados. E diante disso me indagou: “[...] 
Como então dizer que aqui não têm negros? Você não con-
corda que se fosse tudo bem, se as pessoas não sentissem 
preconceito, elas com certeza iam afirmar sua verdadeira 
etnia?”. E prosseguiu:

[...] eu luto para que a pessoa negra se reconheça como 
negra. Eu luto pra que o negro pare de dizer que é 
pardo, moreno-limite, marrom-chocolate. Chega dis-
so. O que é um moreno-limite, afinal de contas? Pra 
mim é aquele que não é nem lá, nem cá. Nem é negro e 
nem é branco. Então, meu trabalho é de conscientiza-
ção, principalmente da mulher negra porque aqui no 
Ceará é sério a situação da negra. 

Assim como Yara, Neide demonstrou sua preocupa-
ção com a recusa por muitos indivíduos em se reconhe-
cem como pessoas negras e disse que é preciso por parte 
do Movimento Negro, um árduo trabalho de politização, 
pois, segundo ela, é “[...] necessário que as pessoas negras 
busquem sua identidade porque só assim o sofrimento 
delas diminui.” Sobre isso, Neide explicitou como põe em 
prática as ações políticas: 

[...] O pessoal do bairro é muito difícil. Pra começo de 
conversa nós temos no bairro uma comunidade de ne-
gro. Negro, negro, negro, negro mesmo, sabe? Eu fui 
lá, a dona Lúcia vai, a dona Cleide vai também con-
vidar eles pra participar da Associação, pra assistir 
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a missa e eles não querem. Eles não se reconhecem, 
mas recebem as coisas que a dona Lúcia consegue 
pra eles através da Pastoral Afro. Olha, uma vez eu 
fui lá e fiquei observando aquelas crianças de 3 anos, 
no máximo 5 anos. Sabe o que elas fazem? Elas enro-
lam uma fralda como se fosse um lenço e amarram 
na cabeça. Aí ficam jogando a cabeça pra lá e pra cá 
e pegando nas pontas da fralda como se fosse cabelo. 
Isso aí é a primeira tendência que elas têm vergonha 
do próprio cabelo. Porque a fralda parede um cabe-
lo longo, liso, comprido. Então se quando é criança  
já é assim. Se cresce sem nenhum acompanhamento, 
uma conscientização. Sabe o que acontece? Vai cres-
cer uma pessoa frustrada.

Neide disse-me que por intermédio da Associação, ela 
percorreu áreas do bairro na tentativa de ajudar aqueles 
que não se vêem como negros a se afirmar. E, segundo ela, 
essa afirmação é importante porque o negro estando segu-
ro de si, é capaz de lutar por seus direitos e discordar do 
racismo que os acomete. Já em sua visão, aqueles que recu-
sam sua identidade étnica, quando sofrem manifestações 
preconceituosas se “escondem do mundo”.  

No mesmo sentido de Neide, dona Lúcia contou um 
fato por ela vivenciado na serra de Baturité e com isso re-
força a urgência do reconhecimento que o indivíduo negro 
deve ter de si, pois, segundo dona Lúcia, tal recusa implica 
em muitos casos, no afastamento da convivência social. A 
senhora disse em uma reunião:

[...] olha gente eu tenho um caso pra contar pra vocês. 
Esse fim de semana eu fui numa comunidade quilom-
bola lá na serra do Baturité. Pra chegar lá, só vai se for 
a pé ou de moto porque a estrada é muito ruim e não 
passa carro. Eu fui lá porque tinham me dito que lá 
tem negros que morrem de vergonha de serem negros. 
Quando eu cheguei lá eu vi negros de pele bem escura, 
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olhos vermelhos e o cabelo bem, mas bem enroladi-
nho. Aí eu comecei a conversar e eles me disseram que 
até já desceram da serra e de vez em quando descem, 
mas só pra fazer a feira porque das vezes que desce-
ram o povo fica tudo olhando como se eles fossem de 
outro planeta.  

Há nos relatos de Yara, Neide e dona Lúcia o recor-
rente discurso da necessidade de “conscientização da ne-
gritude” por parte daqueles que não se reconhecem como 
tal, pois, segundo elas, a afirmação implica em elevação da 
auto-estima, recusa de preconceitos, segurança em se so-
cializar, e desconstrução das reiteradas afirmações sobre a 
ausência de negros no Ceará. Em seu relato, Yara aponta 
que as recusas da afirmação da identidade negra podem 
ser pensadas com base nos estereótipos que cercam o ne-
gro. E, segundo ela, essa negação se desdobra em muitas 
outras questões que podem ser compreendidas a partir da 
História, sobretudo a do período colonial. Neide e dona 
Lúcia me falaram que a recusa do negro ocorre em razão 
do longo processo histórico que elaborou depreciações 
sobre aquele, o que culminou ainda na atualidade a afir-
mação de alguns políticos sobre a ausência de negros no 
Ceará, segundo Neide. 

Para o historiador Eurípedes Funes, no Ceará há 
uma forte negação da existência do negro em razão da 
peculiaridade da mão-de-obra escrava que se deu de 
forma diferente do processo colonial açucareiro ocorri-
do em outras regiões do Nordeste, como Pernambuco. 
Segundo ele, no Ceará:

[...] Foi um processo mais lento, com suas frontei-
ras sendo rompidas pelo gado que possibilitou uma 
configuração social diferenciada das sociedades do 
engenho, exigindo pouca mão-de-obra [...] Todavia, 
a introdução da mão-de-obra africana não deixou 
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de ocorrer, tornando-se mais acentuada a partir das 
ultimas décadas do século XVIII, quando a lavoura 
algodoeira, ao lado da pecuária, constituiu-se num 
dos principais atrativos para a população advinda de 
outras áreas nordestinas e da metrópole portuguesa. 
(FUNES, 2000, p. 106).

Para Funes (2000), essa idéia de apagar da memó-
ria cearense a imagem do negro em razão de a mão-de-
obra escrava negra ter sido pouco expressiva no estado, 
produz, segundo o autor, a cruel associação entre negro 
e escravidão. Funes diz que subjacente a esse discurso 
está a violência simbólica contra o negro e uma forma 
perversa de escamotear a realidade.  

Consoante com Neide e dona Lúcia sobre o processo 
histórico que apaga a imagem do negro e produz acerca 
dele estereótipos, Yara, em seu relato, acrescenta alguns 
aspectos que ela entende como propulsores do racismo e 
sublinha os que em sua visão são peculiaridades do Nor-
deste, mormente do Ceará. Para Yara, 

[...] em São Paulo, as pessoas têm uma cabeça mais 
evoluída e não causa assombro nenhum um branco 
com uma negra ou vice-versa. Aqui no Ceará o ne-
gócio ainda é muito coronelista e machista. Ainda é 
aquele pensamento do passado. Aqui se uma menina 
branca se apaixona por um negro ela vai até expulsa 
de casa.     

A interpretação de Yara é que, diferentemente de sua 
terra natal, o Ceará é um estudo extremamente arraigada 
em mentalidades de um tempo longínquo passadas de ge-
ração a geração, o que impulsiona, segundo ela, ainda na 
atualidade, discursos evolucionistas que colocam o branco 
em condição superior ao negro. 

Ao falar em mito fundador, Chaui (2000) o toma como 
uma força sempre renovada que “[...] não cessa de encon-



219

trar novos meios para exprimir-se, novas linguagens, no-
vos valores e idéias, de tal modo que, quanto mais pare-
ce ser outra coisa, tanto mais é a repetição de si mesmo.” 
(CHAUI, 2000, p. 09). A autora, ao tratar do mito fundador, 
se refere a um momento passado imaginário, porém vis-
to como originário, fundador, que se mantém vivo. Desse 
modo, as ideologias que foram construídas no processo de 
formação da identidade nacional brasileira que apontam 
atributos biológicos como definidores de comportamentos, 
propiciou naquela época interpretações do brasileiro que 
ainda hoje vêm sendo atualizadas. “[...] Seríamos a mistura 
do melancólico negro, do preguiçoso índio e do estúpido 
branco lusitano.” (DA MATTA, 1987, p. 59), o que coloca 
uma hierarquia de “raças” donde resulta reiteradas mani-
festações de racismo. Para Yara:

[...] a história mostra como o negro foi visto durante 
anos. E isso ficou na mentalidade das pessoas até hoje. 
Eu acho que é preciso que as pessoas negras tomem 
consciência de sua negritude e passem a lutar por mu-
danças, passem a mostrar que o sol nasceu para todos. 
Para todos. Chega da mulher negra se achar feia ou 
menos do que ninguém.

Logo, é considerando as depreciações contra o negro 
produzidas em momentos históricos que Yara e outros 
sujeitos desta pesquisa falam da sua extrema necessidade 
daqueles que não se reconhecem como negros tomarem 
consciência da negritude. Nos depoimentos de Yara, de 
Neide e de dona Lúcia percebe-se que a afirmação de iden-
tidades como a negra passa pelo tomar consciência de si, 
o que implica em um reconhecimento racial. E elas ainda 
salientaram que essa consciência deve ser transformada 
em ação política, ou seja, no tornar-se militante. Em suas 
falas ficou clara a preocupação de construir mecanismos 
de “conscientização da negritude”, como a fundação de as-
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sociações vinculadas ao Movimento Negro, pois, segundo 
elas, a organização política é a forma mais articulada de 
promover debates e de propagar essa consciência nos lo-
cais mais ermos do país. 

Yara cita algumas das estratégias de “conscientização” 
construídas pelo Movimento Negro como a fundação de 
associações cujos membros, de acordo com suas profissões, 
realizam trabalhos nas escolas, nos hospitais, nos salões de 
beleza e nas igrejas. Yara localiza em sua fala a Pastoral 
Afro85 como importante veículo de “conscientização”, pois 
segundo ela, independentemente da religião é necessário 
que as pessoas enxerguem o negro de outra forma e, como 
a igreja católica abriu essa porta para o diálogo, o Movi-
mento abraçou-a. Desse modo, a Pastoral Afro encontra-se 
ligada à igreja católica e em razão disso permite que seus 
participantes desenvolvam trabalhos pelo bairro que têm 
como suporte os discursos apregoados pelo Movimento 
Negro. É, portanto, desse modo que agem os dirigentes da 
Associação Nação Iracema. Ou seja, por intermédio da As-
sociação e de suas atividades como o maracatu e o envolvi-
mento com a Pastoral Afro. 

Cristiano, filho de dona Lúcia, falou-me também que 
no seu entendimento é de extrema importância a elabo-
ração de estratégias de “conscientização da negritude”. 
Atualmente ele promove reuniões na Associação; visitas a 

85 O Movimento Negro possui em sua história distintos momentos. A primeira 
organização negra denominada de Frente Negra nasceu nos anos 1920, 1930 e foi 
desarticulada juntamente com todas as organizações políticas pelo ditador Getú-
lio Vargas. O segundo momento refere-se ao surgimento de várias organizações 
negras durante os últimos anos da ditadura militar, sendo o Movimento Negro 
Unificado (MNU) possivelmente o mais destacado desses movimentos ainda na 
atualidade. É nesse momento que surge a Pastoral do Negro vinculada a Igreja 
Católica e nascida da Teologia da Libertação. E o ano de 1992 é entendido como 
o terceiro momento, que se caracteriza em âmbito nacional pela formação de or-
ganizações negras locais atuantes como organizações não-governamentais.  
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espaços religiosos do bairro que pregam distintas religiões 
com a finalidade, segundo ele, de conhecer novas pessoas 
e mostrar-lhes que, independentemente da religião, o que 
importa é unir forças contra o racismo. Logo, é preciso, 
de acordo com Cristiano, que ocorram passeatas que se 
orientem por assuntos diversos como meio ambiente, saú-
de pública, dentre outras formas que explicitem a coor-
denação da Associação Nação Iracema. Segundo ele, tais 
métodos dão visibilidade pública ao trabalho desenvolvi-
do pela Associação e divulgam que tais atividades são di-
rigidas por negros capazes, conforme o garoto de 17 anos. 
Cristiano falou ainda que o trabalho de “conscientização” 
deve começar pela família. E, no decorrer da conversa, su-
blinhou os ensinamentos de seus pais em sua vida. Sobre 
isso ele comentou:

[...] eu sofri e sofro discriminação, mas eu sei me defen-
der porque desde muito pequeno eu vi a atuação dos 
meus pais no Movimento Negro. Antes de eu nascer 
eles já militavam. E hoje eu tô dando meus primeiros 
passos no Movimento, na militância. Eu faço isso aqui 
no bairro com os jovens. Meu trabalho é de conscienti-
zar os jovens porque é muito difícil o pessoal querer se 
reconhecer como negro. Aí quando chega aqui e come-
ça a ver as coisas tudo muda na vida deles.    

Marcilene Caetano86, também mostrou em seu de-
poimento seu entendimento sobre a identidade negra e 
disse que a “conscientização da pessoa negra deve come-
çar pelos pais”. E a partir de suas vivências, ela falou dos 
aspectos positivos que recaem sobre o indivíduo quando 
a família opera fortemente no processo de construção da 
identidade étnica:

86 Maria Marcilene Caetano, 22 anos, estudante de enfermagem, moradora do 
bairro Antônio Bezerra e brincante do maracatu há 5 anos. 
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[...] olha, eu digo pra todo mundo: ser negro é cons-
ciência. Consciência é tudo. O que é isso, então? É a 
pessoa saber de sua negritude, saber que é negro e não 
negar isso. E mais, é ter orgulho disso. Olha, eu sou ne-
gra, tenho a pele escura, tenho traços de negro e amo 
isso. Eu me amo e acho a negritude o máximo. Quan-
do eu passo na rua e alguém me chama de moreninha 
eu fico danada de raiva. Me dá vontade de olhar pra 
pessoa e dizer: moreninha não, eu sou negra! Aqui em 
casa é todo mundo negro. Meus pais vieram do qui-
lombo de Conceição dos Cateano. Lá é lindo. E aqui 
em casa desde pequena minha mãe dizia que eu ia so-
frer preconceito em todo canto, mas que eu nunca me 
abatesse com isso por que minha cor é linda e porque 
eu sou linda. E foi sempre assim. Eu sofri preconceito 
na escola quando era pequena e continuo sofrendo, 
mas isso nunca me abalou porque desde pequena aqui 
em casa não teve essa história de dizer que a gente era 
moreninho. Aqui em casa todo mundo se reconhece 
como negro [...] Acho muito importante esse trabalho 
de conscientização do Movimento Negro. É preciso 
que as pessoas saibam se defenderem da discrimina-
ção e isso só vai acontecer se nós unirmos forças.  

Observando os relatos de Cristiano e de Marcilene 
se percebe que seus pais foram certamente fortes agentes 
socializadores em suas vidas no que toca as identificações 
com o sentir-se uma pessoa negra, e isso desembocou em 
seus envolvimentos com a militância, embora de formas 
diferenciadas, pois Cristiano fala de sua atuação no Mo-
vimento por meio de atividades desenvolvidas na Asso-
ciação, dentre algumas o maracatu. Já Marcilene me disse 
que entende seu envolvimento com o Movimento Negro 
somente por meio do maracatu e raras participações em 
congressos nacionais. Para ela, a participação no Nação 
Iracema é uma forma de mostrar para as pessoas que parti-
cipa de um grupo que “[...] busca representar o negro.”  O 
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que importa destacar é que os pensamentos de Cristiano e 
Marcilene são de que a consciência de si e a coletividade 
deve ser a força motora da ação política, pois, para eles, 
vozes isoladas não alcançam êxito no processo de descons-
trução dos estereótipos que cercam o indivíduo negro.    

Outra forma, por mim percebida, dos dirigentes cons-
truírem o que eles chamam de “conscientização da negri-
tude” é a oferta de cursos de teatro, danças e palestras em 
que se possa discutir na Associação a questão histórica 
relacionada ao negro. Dentre outros momentos, verifiquei 
esses aspectos quando ministrei na Associação uma pales-
tra sobre maracatu. Ao pontuar alguns aspectos da história 
da África, foram intermitentes as discussões dos brincan-
tes de maracatu presentes, para apontar a importância da 
história, pois, a consciência histórica possibilita a tomada 
de consciência de si, falou dona Cleide, presente na ocasião 
da palestra. 

No âmbito dessa discussão, o maracatu atua na Asso-
ciação como carro-chefe. É por meio dele que as questões 
da identidade negra são debatidas e explicitadas de forma 
mais veemente, principalmente por meio dos enredos, ves-
timentas e expressões corporais. Além disso, o maracatu é 
uma forma dos dirigentes conclamarem a participação na 
Associação de todas aquelas pessoas que se reconhecem 
como negras, o que constitui o grupo como um instrumen-
to político. Segundo o senhor Willian: 

[...] o maracatu pra gente não é o fim, é o meio. Nos-
so objetivo é preservar a cultura negra. Nós aqui não 
fazemos maracatu pra fazer maracatu. Nós aqui nos 
utilizamos do maracatu pra fazer a valorização da po-
pulação afro-descendente. Por isso, que eu digo que a 
gente se utiliza do maracatu. Nós sabemos que aqui 
no Ceará o maracatu foi importante pra preservação 
da cultura do negro. Então nós buscamos fazer essa 
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valorização mostrando através do maracatu as belezas 
do negro, a história do negro. O que ele [negro] foi e o 
que ele sabe fazer [...] o maracatu é a prática do Movi-
mento Negro. O Movimento é o discurso, mas ele tem 
suas práticas e uma das práticas é o maracatu, princi-
palmente no dia do desfile de Carnaval que é quando 
a gente traz tudo pra avenida, todas as alas, todo mun-
do, toda a história.

Venho mostrando a tessitura do maracatu Nação Ira-
cema para apontar sua construção como estratégia identi-
tária dos dirigentes, o que é dito no depoimento acima do 
senhor Willian. Os dirigentes e alguns membros do Mo-
vimento Negro ressaltam a urgência dessas estratégias, 
pois, segundo eles, somente estas desconstruirão o ima-
ginário de inferioridade do negro fortemente arraigado 
na sociedade.  

Na esteira da reflexão digo que não tenho como preci-
sar exatamente quais mensagens evocadas pelos dirigentes 
da Associação são apreendidas por cada pessoa que integra 
o grupo, uma vez que não dei conta da totalidade. O que 
posso mensurar entre aqueles que eu observei e/ou entre-
vistei são as contradições entre o que eles dizem e o que eles 
fazem. E ainda, os contextos em que ocorrem a afirmação e a 
manipulação das identidades, mormente à negra.

Por intermédio das observações do cotidiano da As-
sociação e de como funciona o maracatu percebi, como 
apontei no primeiro capítulo deste trabalho, que muitos 
brincantes só se envolvem com o maracatu na ocasião do 
desfile de Carnaval da Domingos Olímpio, enquanto ou-
tros participam o ano todo de apresentações na cidade e 
no estado. Dentre estes estão tanto militantes negros como 
não militantes.  

No fluxo da pesquisa concluí que há uma parte signi-
ficativa de pessoas que participam das atividades da Asso-
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ciação, mas que não absorvem os discursos relacionados à 
negritude, fortemente difundidos pelos dirigentes. Muitas 
pessoas estão lá por interesses distintos. Nas entrevistas ve-
rifiquei que os dirigentes oferecem àqueles que participam, 
sobretudo do maracatu, remédios, festas de aniversário, 
casamentos, passeios pela cidade etc. Observei brincantes 
que movidos por tais interesses, manipulam a identidade 
e se afirmam como negros apenas em alguns momentos 
específicos. Já outros, elaboram e ressignificam as identi-
dades por meio dos discursos dos agentes étnicos (dona 
Lúcia, dona Cleide, senhor Willian e Neide). Enquanto ou-
tros permanecem com suas convicções no que tange a suas 
identidades étnicas.    

Sobre isso, Maria Raquel87 falou-me algo interessante 
que aponta para a construção de suas identidades, espe-
cialmente a religiosa e negra, depois de conhecer a Asso-
ciação Nação Iracema e, nesse sentido, mostra algumas 
das estratégias de abordagem utilizadas pelo grupo. Ela 
disse-me:

[...] eu entrei no maracatu....foi assim: na escola, o seu 
Willian era meu professor de filosofia. Meu [professor] 
e da  Marileuda. Aí ele falou do grupo [maracatu] e tal 
e aí disse que ia ter apresentação. Aí a Marileuda me 
convidou pra ir ver. Eu fui, gostei e entrei e de lá pra 
cá nunca mais saí do maracatu. Aí eu acabei entran-
do no Movimento Negro também, já faz quatro anos. 
Aqui [na Associação] eu participo do Movimento Ne-
gro com a pastoral afro porque a dona Lúcia me botou 
pra ser coordenadora [...] Na pastoral a gente conversa 
sobre o negro. É pra conhecer melhor o negro [...] Por 

87 Maria Raquel de Souza, 22 anos, moradora do Jardim Iracema e participante 
desde 2002 do maracatu Nação Iracema. Sua posição nas apresentações é de 
africana e no grupo ocupa, na ocasião do Carnaval, o papel de secretária que 
significa preencher as fichas dos interessados na apresentação. 
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que eu entrei? Ah, porque eu sou afro-descendente, né? 
Tem gente que diz que eu não sou negra, mas eu sou 
negra porque meus avós são negros. Olha a minha cor? 
Também a pessoa é negra porque tem o sangue negro, o 
cabelo enroladinho, a cor [...] eu passei a entender tudo 
isso a partir das explicações de dona Lúcia, dona Cleide, 
da Neide também. Foi aqui no grupo. Antes do grupo 
eu dizia mais ou menos que eu era negra. Foi só a partir 
do maracatu que eu aprendi a ser negra, a me ver assim. 
Não que antes eu não me visse como negra, mas era mais 
ou menos. [...] Qual a minha religião? [muitos risos] Ago-
ra eu sou católica. Antes a dona Lúcia dizia que eu não 
era atéia, mas sim à toa. Ela dizia isso porque eu vivia no 
meio da rua, aí ela me botou pra ser coordenadora da 
Pastoral Afro. Aí agora eu sou católica.   

Marileuda Araújo88, também ofereceu seu depoimen-
to, reforçando a Associação Nação Iracema como espaço 
de construção e ressignificação das identidades. Sobre esse 
assunto, a jovem declarou:

[...] Eu devo muito, muito mesmo à Associação. Mais, 
especificamente aos dirigentes. Aqui eu fui muito bem 
acolhida, muito mesmo. Quando eu cheguei aqui eu 
tinha vergonha, me achava feia. Ah, sei lá. Tinha ver-
gonha até de dançar. Aí com o passar do tempo tudo 
mudou. Hoje eu me acho linda. [...] Sempre fui católi-
ca. Fiz batismo, crisma, eucaristia. Mas depois que en-
trei no grupo a religião ficou mais forte porque aqui a 
dona Lúcia e a dona Cleide ensinam as coisas. Elas or-
ganizaram meu casamento na igreja e tiveram a idéia 
de fazer meu casamento afro. Foi muito parecido com 
a missa afro. A Neide ajudou muito também. Aí, aqui 

88 Marileuda Araújo da Silva Moreira, 22 anos, moradora do Jardim Ira-
cema, operadora de telemarketing. Ocupou durante alguns anos a posição 
de índia Iracema, mas por alguns conflitos no grupo ocupa atualmente a 
posição de africana. 
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eu participo também da pastoral afro que é uma forma 
de participar do Movimento Negro. Apesar de muita 
gente dizer que eu não sou negra, e que, eu sou é índia 
por causa do meu cabelo liso e dos olhos puxados, eu 
me vejo como negra sim. E eu quero ser negra porque 
eu tenho orgulho, muito orgulho da história do negro. 
É um povo de luta e eu quero fazer parte desse povo. 

Um aspecto interessante das entrevistas de Maria Ra-
quel e de Marileuda é a forma como elas foram reformulan-
do suas identidades por meio dos discursos dos dirigentes 
da Associação. Note-se que no processo de construção da 
identidade negra as meninas não mencionam a família. So-
bre suas vivências, elas falaram-me do conflito que vivem 
no  tocante a suas definições étnicas. Segundo Raquel, em 
razão de determinados traços fenotípicos seus, como pele 
clara e olhos amendoados, muitas pessoas não a associam 
à negritude. Já Marileuda disse-me, repetidas vezes, que 
sua denominação oscila entre descendente de índios, por 
conta de seus longos cabelos pretos e seus olhos “puxadi-
nhos”, e negra em razão do tom de sua pele.    

Apesar de elas dizerem que seus traços fenotípicos 
são característicos de outras “raças” como a branca e a in-
dígena, as meninas apontaram em suas falas que o proces-
so de reconhecimento como negras ocorreu após o contato 
com os dirigentes da Associação. Aos poucos, as meninas 
salientaram o conforto em se sentirem como negras, sendo 
isto mais forte na fala de Marileuda que mencionou o or-
gulho que sente pela história do negro, o que impulsionou 
o seu desejo pela pertença a esse grupo. 

É interessante ainda trazer para a discussão o depoi-
mento de Marcilene Caetano que, no mesmo sentido de 
Marileuda, fala do orgulho que sente da história do negro 
e indica este sentimento como um importante elemento de 
identificação com a negritude. 
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[...] Quando eu vou lá pra Conceição dos Caetano mi-
nha tia Bibil me conta cada história sobre o negro. Ela 
é quem sabe tudo bem direitinho. Ela fala das histórias 
dos descendentes dos negros. Ela conta tudo. A história 
do negro tem muita coisa bonita. Por essas histórias que 
minha tia conta e pelos meus pais que sempre incen-
tivaram a gente a ter orgulho da negritude foi que eu 
sempre me vi como negra. Desde criança eu me reco-
nheço como negra, nunca tive vontade de ser branca. 
Aí, quando eu entrei na Associação eu adorei porque 
me disseram que o pessoal que coordena era negro. 
Então quando eu entrei e vi que era gente da cor eu 
adorei, me senti em casa. A convivência com eles foi 
muito importante pra minha vida porque eu fortifiquei 
a negritude, eu reforcei. Por que? Porque lá a gente vai 
pros congressos, fala das coisas da negritude, faz a mis-
sa afro, tem o maracatu que representa o negro, né?

Assim como Maria Raquel, Marileuda e Marcilene, 
muitos outros brincantes me apontaram mudanças em 
suas vidas desde que passaram a conviver com a Associa-
ção Nação Iracema. Sobre isso, nos discursos dos agentes 
étnicos são diversos os elementos citados como propulso-
res da identificação com a negritude. De acordo com eles, a 
base para que ocorra o reconhecimento é a “consciência de 
si”, sendo esta desencadeada por meio do entendimento 
que existem traços na cultura e, sobretudo no corpo, que 
lhes oferecem elementos para vivenciar a identidade ne-
gra. Para os dirigentes, após essa conscientização, é pre-
ciso que ocorra o processo de construção de sentimentos 
positivos de si, como o orgulho em ser negro. Sentimento 
esse, destacado nos depoimentos acima. O que os relatos 
mostram é que a cosmovisão do ser negro é perpassada, 
inicialmente, pelo entendimento de uma identidade racial. 
Ou seja, é tomando consciência de seu corpo, que se inicia 
o processo de construção de uma identidade negra.   



229

Muitos brincantes disseram-se ser católicos e/ou 
negros. Alguns ressaltaram que sempre praticaram o ca-
tolicismo, outros me disseram que foi por causa dos ensi-
namentos das dirigentes que as práticas religiosas foram 
introduzidas em suas vidas. Outros, falaram-me que o 
convívio com a Associação apenas reforçou as crenças na 
religião católica. Quando iniciei a pesquisa, nenhum dos 
entrevistados revelou-me se exerce ou praticou alguma 
outra religião. Entretanto, com o passar do tempo alguns 
brincantes foram revelando suas práticas religiosas, como 
Silavo de Assis89 que me disse ser evangélico e me falou 
também que antes de entrar para o maracatu fazia mui-
tos julgamentos sobre a manifestação associando-a sempre 
“[...] às coisas do candomblé.” 

Algumas pessoas também revelaram ser praticantes 
do candomblé, mas disseram preferir não difundir am-
plamente essa opção em razão dos preconceitos sociais; 
contudo, disseram-me que no grupo os dirigentes nun-
ca manifestaram repulsa com elas em razão disso. Sobre 
isso, vale destacar que na apresentação de Carnaval da 
Domingos Olímpio os dirigentes convidam a mãe de san-
to Socorro e seus filhos de santo para participarem da ala 
dos orixás. E nessa ocasião, vi muitos brincantes que me 
disseram ser praticantes somente do catolicismo ao re-
dor da mãe de santo Socorro pedindo informações sobre 
“passes”90, atendimentos, elogiando os vestidos rodados, 
dentre outras coisas. 

Sobre a identificação com a negritude, os brincantes 
Raquel, Marileuda, Cristiano, Marcilene e outros me fala-
ram que uma forma de participação no Movimento Negro 

89 Silavo Cristiano de Assis, 36 anos, desempregado e brincante do Nação Ira-
cema há 2 anos.
90 Passe no candomblé é uma consulta com a mãe-de-santo ou com o pai-
de-santo.  
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é a presença em reuniões pela cidade e na Pastoral Afro. 
Ao conversar com os dirigentes e mesmo com os brincan-
tes que me disseram ser negros e atuantes no Movimen-
to, percebi que na Pastoral Afro raras são as reuniões nas 
quais os brincantes que se dizem negros e/ ou católicos 
participam. E em relação aos debates nos plenários, muitos 
daqueles só participam quando impelidos pelos dirigentes 
da Associação. E isso é fortemente percebido pelos dirigen-
tes que, por meio de conversas informais comigo, revelam 
o grau de preocupação de seus ensinamentos não estarem 
sendo exercidos.  

Em uma das reuniões, ocorreu um fato interessante. 
Em vários momentos do encontro, dona Lúcia apontou as 
irmãs Bia91 e Ana92 como negras. No entanto, em nenhum 
momento as referidas meninas se pronunciaram na reu-
nião como pertencentes ao Movimento Negro ou como 
pessoas que se reconhecessem negras. Pelo contrário, du-
rante o pronunciamento de dona Lúcia, as meninas en-
treolhavam-se e gesticulavam um possível desconforto. 
Pergunto então: Em quais critérios dona Lúcia se pautou 
para fazer tal afirmação? Teria como referência critérios 
fenotípicos? Ou critérios culturais e políticos, já que as 
meninas participam das reuniões, dançam na ala das afri-
canas e compartilham códigos culturais comuns, como 
vestimentas e penteados afro?    

Como era hábito alguém da associação me conduzir 
até a parada de ônibus, pedi naquela ocasião que Bia e 
Ana me acompanhassem até lá. Enquanto esperava a con-
dução, indaguei às meninas sobre a participação delas no 

91 Bia é um nome fictício. A garota tem 15 anos, estudante e auxiliar de costura. 
Ela é moradora do Jardim Iracema e há 4 anos participa do maracatu Nação 
Iracema.
92 Ana é um nome fictício, 13 anos, estudante. Moradora do Jardim Iracema, há 
4 anos participa do maracatu. 
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Movimento Negro e o momento do início de sua militân-
cia. Elas entreolharam-se e, rapidamente, me disseram que 
participavam do Movimento Negro. Logo em seguida, Bia 
retomou a fala e me disse: “A gente participa das coisas do 
Movimento Negro, mas a gente não é militante não. O que 
acontece é que eu vou pra onde tá bom. Se esse caminho 
for bom, aí eu corro pra ele.” Tal momento mostra que as 
brincantes recorrem a várias identidades raciais e/ou ét-
nicas de acordo com as circunstâncias. Logo, as ações das 
meninas expressam o caráter estratégico, fluido e situacio-
nal da identidade, no sentido dado por Carneiro da Cunha, 
de que: 

[...] a identidade é construída de forma situacional e 
contrastiva, ou seja, que ela constitui resposta política 
a uma conjuntura, resposta articulada com as outras 
identidades em jogo, com as quais forma um siste-
ma. É uma estratégia de diferenças. (CARNEIRO DA 
CUNHA, 1986, p.206).

Percebi que essa manipulação das identidades que 
leva as meninas a se identificarem como negras dependendo 
do contexto é decorrente das trocas propiciadas pelas ati-
vidades da Associação. As identidades são ressignificadas 
para aproximá-las de um objetivo comum: a sociabilidade, 
os passeios, as amizades. É em torno desses aspectos que 
elas acionam a identidade negra. Veremos mais sobre essa 
questão adiante.

Ainda sobre a construção da identidade negra, con-
versei com algumas meninas que me disseram conhecer 
algumas brincantes que antes do contato com a Associação 
tinham vergonha do sorriso em razão das gengivas escuras 
e do cabelo encarapinhado, o que as levava a sair pouco 
de casa. Após conversas com as dirigentes, tais meninas 
passaram a enxergar o mundo com outros olhos, passando 
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algumas a se reconheceram como pessoas negras e tam-
bém a participar das reuniões voltadas às discussões do 
Movimento Negro. 

Se avaliarmos os depoimentos até aqui apresentados 
será possível perceber que a conotação étnica do ser negro é 
variável, de modo que, em determinadas situações a iden-
tificação com a identidade negra representa uma forma de 
ascender socialmente, uma vez que apenas construindo 
essa identidade é que se faz possível participar de alguns 
eventos. Mesmo que grande parte das pessoas da Asso-
ciação, exceto os dirigentes, não considerem Maria Raquel 
como negra em razão da cor de sua pele e o formato de 
seus olhos, a jovem busca construir sua identificação étnica 
como negra a partir de dados raciais e culturais. Como mo-
radores de um bairro considerado de periferia cujas opor-
tunidades de lazer são limitadas, a busca pela sua condição 
negra parece ser, entre alguns brincantes, uma forma de 
serem aceitos socialmente. 

Já a maneira de se construir como uma pessoa negra 
entre alguns brincantes cuja cor da pele é escura e outros 
traços fenotípicos denunciam, segundo eles, sua condição 
negra, implica a busca da aceitação nos lugares que pare-
cem ser reservados socialmente aos “brancos”, como agên-
cias bancárias e shoppings. Desse modo, essas pessoas vêm 
tentando constituir Movimentos de afirmação da identida-
de negra para explicitar com isso o desejo de uma socie-
dade plural, cujo respeito à diferença deve ser uma regra 
inviolável. Para essas pessoas ser negro é ser reconhecido 
socialmente independentemente das cores e marcas corpo-
rais que comportam.  

Exibir a etnicidade e com isso o orgulho ao ser negro 
pode ser ainda uma forma estratégica de se constituir como 
diferente, como moderno, como jovem, como belo, como de 
ascendência africana, como brasileiro etc. Marcilene, por 
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exemplo, na sua forma de falar, de se vestir, de gesticular e 
na referência aos lugares por ela freqüentados revela seus 
sonhos juvenis, o modo como gosta de ser reconhecida. 
Seus brincos coloridos, as tranças afros compridas, a ver-
balização excessiva do orgulho de si, da história do negro 
e a recusa em estar constantemente envolvida em assuntos 
da militância se reservando apenas aos mais “animados” 
como os congressos e as festas africanas93 significam o seu 
modo de pensar a identidade negra e de expressar-se pu-
blicamente como alguém que busca marcar a diferença.

Desse modo, nem todos os brincantes presentes no 
grupo que se dizem negros em razão da tez escura e de ou-
tros traços estão envolvidos na militância, bem como nem 
todos usam panos e adereços coloridos. Logo, a maneira 
dessas pessoas conceberem os significados de ser negro e 
a exibição destes é mais centrada em si, na sua auto-afir-
mação do que nas práticas culturais coletivas. Entretanto, 
todos esses brincantes podem exibir identificações diferen-
ciadas de acordo com o contexto vivido. 

Por meio das observações, percebi também no mara-
catu a existência de brincantes que dele participam porque 
se envolveram com os cursos profissionalizantes ofereci-
dos pela Associação, como o de aprendizado de manuseio 
de tambores. Daí surgiu o interesse deles em participar do 
maracatu. Como também verifiquei brincantes que partici-
pam do grupo na tentativa de superar obstáculos pessoais, 
como é o caso de Leandro da Silva.94 O garoto é deficiente 
físico e ao perguntá-lo sobre o maracatu Nação Iracema, 
ele se surpreendeu quando o questionei sobre as ativida-

93 Marcilene falou-me que freqüenta eventos que ocorrem na cidade denomi-
nados de “festas africanas” em razão das cores, músicas e alimentos que se fa-
zem presentes, cujos organizadores dizem ser de “raiz negra” e/ou de “essência 
africana”.
94 Leandro da Silva Avelino, 15 anos, estudante, morador do Jardim Iracema. 
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des do grupo centradas nas discussões sobre o negro. Se-
gundo o garoto, ele se afeiçoou ao grupo porque nele pode 
“[...] dançar na avenida Domingos Olímpio.” Desse modo, 
a avenida me pareceu um meio de Leandro mostrar do que 
é capaz. Assim como participar do maracatu é para muitos 
outros brincantes uma forma de realizar sonhos, de mos-
trar que estão vivos e atuantes.  

É esse encanto pela avenida que leva muitas pesso-
as a participarem do maracatu, como Allan Maceno95 que 
em entrevista me relatou seu entendimento sobre a mili-
tância dos dirigentes do Nação Iracema, mas me disse não 
ter nenhum vínculo com o Movimento Negro. Na entre-
vista, Allan mencionou seu interesse de “[...] prestigiar e 
valorizar a cultura popular”, mas no decorrer da conversa 
revelou-se um jovem que sente enorme alegria em se sen-
tir artista. Allan chamou a minha atenção para o brilho e 
luxo de sua fantasia, para a posição que ocupa no maracatu 
e para suas experiências artísticas no decorrer de seus 17 
anos, sendo o maracatu uma das mais vibrantes, segundo 
ele. Para o jovem, o aplauso no desfile da Domingos Olím-
pio é impagável. “[...] O maracatu é um teatro de rua que 
apresenta seus personagens para o povo”, disse ele.

É também o momento artístico que parece impulsio-
nar o senhor Décio Brandão96 em participar do maracatu. 
Este senhor de 65 anos, oriundo de Curitiba e aposenta-
do, recebeu-me em sua casa. No decorrer da entrevista, o 
senhor faz algumas interrupções para me lembrar que eu 
não posso ir embora antes de conhecer sua prateleira de 
troféus. Ao findar a entrevista, o senhor Décio mostrou-me 
seus prêmios que o condecoraram como melhor composi-

95 Allan Maceno, folclorista, 16 anos, poeta, integrante da Associação dos Tro-
vadores do Ceará e morador do bairro Otávio Bonfim. 
96 Décio Brandão, 67 anos, oficial da reserva do Exército e compositor.
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tor em distintos gêneros musicais. Ao retirar a poeira, o 
senhor Décio falou-me longamente sobre cada um deles e 
do seu enorme prazer em cantar nos distintos espaços da 
cidade, sobretudo na avenida Domingos Olímpio. Para 
o referido senhor, cantar implica dizer para a sociedade 
que, apesar de sua idade, ele possui em sua alma e no seu 
corpo a jovialidade que parece ser permitida somente aos 
mais jovens.  

O maracatu é, portanto, para muitos brincantes uma 
forma de realizar sonhos, de expressar o viver em sociedade, 
de se perceber e de se entender por meio de seu brilho e 
colorido. Nesse sentido, Neide me disse que seu grande 
sonho era ser formada em Estilismo, mas isso nunca foi 
possível porque as dificuldades financeiras não permiti-
ram a dedicação aos estudos. Apesar disso, seu desejo não 
foi frustrado porque o maracatu possibilitou-lhe criar, cos-
turar, modificar e bordar fantasias, disse a jovem.   

Sonhos e desejos foram também revelados na fala de 
dona Cleide. Esta ao trazer à tona suas lembranças e des-
se modo como se construiu militante negra, disse-me que 
sempre gostou de praticar a generosidade e em relação ao 
maracatu falou de sua preferência pela posição de Calun-
ga. Ao questioná-la sobre isso, dona Cleide falou-me que a 
Calunga era uma boneca a quem os escravos faziam pedi-
dos e estes eram sempre atendidos. Indaguei então se ela 
se sentia como a Calunga e a senhora, com os olhos em-
baçados e surpresos, me olhou e disse: “[...] poxa vida, eu 
nunca tinha pensado nisso, mas sou sim, sou com certeza 
um pouco de Calunga.”

 Como pontuei levemente neste tópico, verifiquei en-
tre alguns brincantes um fato recorrente: o conflito no que 
se refere ao pertencimento étnico. Em distintas linguagens, 
aspectos como traços faciais, cabelo, cor são por eles apon-
tados como elementos que permitem vivenciar a identi-
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dade negra, associando nesse sentido, algumas vezes, o 
biológico ao ser negro. Em suas reflexões, Sansone indica 
que “[...] raça é uma das muitas maneiras de expressar e 
vivenciar a etnicidade – uma maneira que coloca ênfase no 
fenotípico.” (2004, p. 16). Nesse contexto, a identidade ne-
gra construída pelos sujeitos desta pesquisa formula-se por 
processos de identificação raciais e étnicos. Como também, 
eles destacam a cultura e a política como elementos mar-
cantes desse processo de constituição da identidade énica 
negra. Vejamos então mais um pouco sobre essas questões 
que levantam acirrados debates sobre raça e etnicidade. E 
nesse sentido, apontam o corpo como meio de afirmar po-
liticamente a identidade negra. 

4.3.2 “O teu corpo não nega:” traços corporais como 

indicadores do ser negro

No decorrer da pesquisa passei a observar atentamen-
te quais elementos e em que contextos eles nomeavam uma 
pessoa de preto, negro, branco ou outra denominação. As 
reuniões foram momentos muito importantes. Por meio 
dos silêncios, dos discursos acalorados, das conversas an-
tes e depois das reuniões, fui, pouco a pouco, compreen-
dendo pontos de vista importantes. 

Com o tempo, percebi que os discursos sobre o ser 
negro oscilavam entre dirigentes e brincantes. Entre al-
guns integrantes, as concepções pareciam pautar-se em 
discursos como: “[...] negra é qualquer pessoa de cor, com 
exceção dos indígenas.” (SHERIFF, 2001, p. 217). Outros 
recorriam a denominações como moreno e preto. Outros 
preferiam adotar expressões como afro-brasileiro. É inte-
ressante notar que essas classificações não eram rígidas, 
pois, em alguns momentos, os brincantes recorriam a dife-
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rentes denominações para caracterizar uma pessoa. O fato 
era que características como cor da pele, textura do cabelo 
e traços faciais, designados de “finos e grosseiros”, atua-
vam significativamente nesse processo de classificação e 
principalmente de afirmação da condição de negro, o que 
conformava, por vezes, a identidade negra como também 
configurada a uma identidade racial. Outro dado é que, 
dependendo da posição aspirada na apresentação de Car-
naval, como a ala das índias e das africanas, as classifica-
ções sobre si mudavam significativamente.

Para refletir sobre essas questões penso que a entre-
vista de Yara é bastante reveladora, pois levanta pontos 
fortemente corroborados por outros interlocutores, sobre-
tudo os vinculados ao Movimento Negro, como também 
a fala de Yara aciona pontos de divergência no que toca 
à concepção da identidade negra. Sobre a entrevista com 
Yara destaco o momento em que ela buscou seu álbum de 
fotografias e me mostrou as fotos de seus cinco filhos. A 
cada fotografia, Yara dedicou alguns minutos relatando 
as características de cada um, principalmente as físicas e 
o porquê de seu filho mais velho ter a cor mais escura que 
os demais. Ela também explicitava os motivos da caçula 
possuir, segundo ela, pele clara e cabelos levemente enca-
rapinhados. Em suas justificativas Yara sempre evocava os 
pais de seus filhos. E em relação a sua filha mais nova, Yara 
com mansidão me explicou que “[...] apesar de alguns tra-
ços dela terem puxado ao pai que era branco, ela é negra. É 
só olhar a boca, o nariz, o cabelo.”  

Yara disse-me que sua concepção sobre o indivíduo 
negro vai de encontro àquelas que apontam a existência de 
“raças puras”, pois, em sua visão, é inconcebível falar em 
pureza quando há uma intensa miscigenação do brasileiro 
e dos demais indivíduos espraiados pelo mundo. Entretan-
to, segundo ela, é preciso que se diga que apesar da misci-
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genação que leva os indivíduos a serem identificados como 
afro-brasileiros, afro-italianos, ou ainda afro-indígenas, há 
traços no corpo e na cultura que definem uma pessoa como 
negra, como branca ou índia. Prosseguindo suas explana-
ções sobre o que é ser negro a militante chamou sua neta 
de três anos e disse: 

[...] você tá vendo minha neta, né? Pois é. Ela é bran-
quinha como você porque o pai dela é branco e a mãe 
dela, minha filha, é também filha de um homem bran-
co. Aí a Gabriela nasceu com essa cor. O cabelinho 
dela também é assim um pouco encaracolado. Se fosse 
nos Estados Unidos a Gabriela era negra e ponto fi-
nal até o fim da vida. Lá nos Estados Unidos minha 
neta jamais seria branca. Lá só precisa uma gota do 
sangue do negro pra ser negro. Aqui no Brasil o ne-
gócio é diferente. Eu morro de medo de quando ela 
tiver grandinha ela não se considerar negra. Mas é só 
olhar pra ela que você sabe que ela é negra. Olhe bem 
o nariz e a boquinha dela. Os traços dela são mais que 
marcantes. Existem algumas marcas que te mostram a 
negritude, como a cor da pele, o nariz, o cabelo, a dife-
rença de cor entre a parte interior e exterior das mãos 
e dos pés. Olhe minha mão: veja que a parte de cima é 
escura e a parte de dentro é clara. Agora olhe as suas 
[mãos]. Tá vendo, né? Suas mãos não têm diferença de 
cor. Isso é coisa típica do negro. Já a etnia branca tem 
suas marcas. E também em relação a minha neta tem 
também toda a questão da cultura que ela vai apren-
der aqui na minha casa, como as tranças, a culinária 
que minha vozinha deixou escrita num caderno. Mas 
veja bem, ser negro não é só cor, não. Não é isso que 
eu tô dizendo.  

Neide também se referiu como uma pessoa miscige-
nada. Entretanto, disse: “[...] Eu tenho traços indígenas, 
mas me vejo mais como negra porque negro não é só a cor, 
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são os traços também. É só olhar o osso do meu rosto. Esse 
osso da face é coisa de negro.”  

Outro relato interessante para pensar essas questões é 
o de Marcilene:

[...] Lá em Conceição dos Caetano é lindo, quando tem 
a missa afro lá feita pela minha tia Bibil. Você olha aí 
vê só negro na igreja. É negro de tinta forte. É negro 
dançando, negro cantando. Agora já tem muito branco 
lá. Já tá tudo misturado porque muita gente já casou 
com branco, mas antes não podia não, que era pra não 
misturar a raça. A minha mãe mesmo é prima legíti-
ma do meu pai. Quando eles casaram lá em Conceição 
não podia misturar ainda não. Mas depois começou a 
mistura. É por isso que eu tenho umas primas que são 
claras. Têm umas que são claras, tem cabelo liso, mas 
é só olhar pro nariz ou pra gengiva aí você vê logo que 
é negra. Mas vai falar isso pra elas. Elas detestam que 
digam isso. Mas não tem jeito não, tem uns traços que 
entrega logo [risos] [...] Eu, por exemplo, não tenho 
nada contra o branco, de forma nenhuma mesmo. Mas 
eu prefiro me relacionar com negros. Assim, aquele 
negro mesmo, bem negro como é o meu namorado.” 

A partir de traços fenotípicos a jovem classificou o 
indivíduo em branco, negro ou índio e o encontro entre 
esses constitui, em sua visão, uma “raça mista.” A moça 
exemplificou tal entendimento a partir de acontecimentos 
ocorridos em sua terra natal Conceição dos Caetano, cujo 
encontro entre “negros” e “brancos” desembocou em um 
indivíduo “misturado.” Na concepção de Marcilene, a mis-
cigenação é negativa, pois é em razão da “mistura” que 
muitos indivíduos escamoteiam ou refugam a identidade 
negra, como ocorreu com suas primas. Segundo Marcilene, 
ao possuírem traços fenotípicos como pele clara e cabelos 
lisos oriundos geneticamente de seus pais “brancos”, as 
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meninas não se reconhecem como negras, mas como “mo-
renas-claras” explica Marcilene, o que revela o desejo de 
serem mais próximas da etnia branca do que da negra.   

Se Yara e Marcilene não mostraram dúvidas quanto 
a suas identidades étnicas negras em razão, segundo elas, 
de possuírem no corpo “tinta forte” e outros traços que 
“[...] basta olhar. Pelo amor de Deus quem é que vai dizer 
que eu não sou negra?”, outros brincantes mostraram os 
conflitos que perpassam a construção de suas afirmações 
como pessoas negras porque suas cores, cabelos e outros 
traços são socialmente entendidos como brancos ou indí-
genas. O interessante da fala de Marcilene e Yara é que o 
encontro entre “brancos” e “negros” sempre gerará uma 
prole de “raça” negra, pois existirão nesses indivíduos 
“misturados” traços biológicos que os definirão como 
pessoas negras. 

Outro aspecto interessante pontuado por Yara refe-
re-se à identidade étnica de sua neta. Apesar de todos os 
ensinamentos que pretende transmitir para sua neta no 
tocante a afirmação da identidade negra, Yara teme que 
na fase adulta a menina recuse se reconhecer como negra, 
pois, segundo Yara, sua neta vive em um país conducente 
à mobilidade étnica e também racial. Para Yara, no Bra-
sil quando o indivíduo possui traços biológicos e culturais 
que escamoteiam sua condição de negro é possível haver 
mudança, ao contrário dos EUA cujo sistema não permite 
permutas étnicas. 

Muitos são os elementos construtores da identidade 
negra. Entretanto, alguns são mais reiterados pelos in-
terlocutores, como a questão biológica. Nas entrevistas, 
as pessoas apontaram o quão é importante as pessoas se 
reconhecerem como negras. E esse reconhecimento de si, 
segundo eles, parte da percepção de vários indicadores, 
como cor da pele, textura do cabelo, traços corporais, prá-
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ticas alimentares, religião etc. Nesse sentido, grande parte 
das pessoas entrevistadas entendeu-se como fruto da mis-
cigenação entre o branco, o índio e o negro. Porém, com 
base em seus fenótipos indicaram o que as definem como 
pessoas negras. 

O curioso é que mesmo que esses traços não se façam 
presentes em seus corpos, elas apontaram os seus antepas-
sados, indicando-me com isso que o sentido de ser negro é 
passado de geração para geração, sobretudo por meio do 
biológico, do “[...] sangue vermelho”, como eles mencio-
nam. Sangue esse acentuadamente por eles como verme-
lho porque parece simbolizar luta, bravura. Nesse sentido, 
o entendimento sobre o ser negro de alguns interlocutores 
mencionados parece ser o de “[...] um grupo de pessoas 
que têm um ancestral comum e que possuem algumas ca-
racterísticas físicas em comum.” (MUNANGA, 2004, p. 45). 
Conceito esse que, segundo muitos antropólogos, implicou 
na diversidade humana ser pensada com base em grupos 
fisicamente contrastados, o que redundou na hierarquiza-
ção da humanidade. 

Munanga (2004) destaca que com as descobertas pe-
los europeus no século XV de seres humanos vivendo em 
lugares não ocidentais levantou-se uma questão: Quem 
seriam esses recém-descobertos? Seriam bestas ou seres 
humanos? Indagavam os europeus. Nesse processo in-
vestigativo, a cor foi um importante critério na operação 
de classificação dos povos. Em razão disso, a humani-
dade ficou segmentada em três raças estanques que per-
manecem até os dias atuais no imaginário coletivo e na 
terminologia científica: raça branca, negra e amarela. O 
autor salienta que a cor é determinada pela concentração 
de melanina. A exemplo disso, Munanga diz que os ne-
gros da África e os autóctones da Austrália possuem pele 
escura em razão da concentração de melanina. Porém, a 
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cor de suas peles não indica que eles são geneticamente 
próximos, o que desconstrói a idéia de “raça pura.” 

E é em torno dessas discussões que surge o termo etnia 
em substituição à raça. No século XX, destacam-se vigoro-
sas discussões que localizam a raça como um conjunto de 
indivíduos que possuem tipos hereditários comuns e etnia 
como “[...] um modo de agrupamento formado a partir de 
laços intelectuais como cultura ou a língua.” (VACHER DE 
LAPOUGE apud POUTIGNAT, 1998). 

A socióloga Bezerra (2002) destaca em sua dissertação 
de mestrado o quão problemático é o emprego do termo 
etnia. Segundo a autora, é muito comum em textos acadê-
micos a idéia de uma etnia negra, branca, indígena e etnias 
nacionais como a brasileira, africana e a francesa. Para Be-
zerra (2002) é errôneo considerar etnia aquilo que poderia 
se constituir como um grupo étnico ou uma nacionalida-
de. Sobre os índios, por exemplo, a autora diz que a forma 
mais aclarada seria apontar a existência de algumas etnias 
no conjunto dos indígenas do Ceará, como os Jenipapo 
Kanindé, os Pitaguary. Em relação aos negros, a sociólo-
ga fala que a operacionalização da categoria se torna mais 
delicada, uma vez que pouco se sabe sobre a origem dos 
povos da diáspora africana. No conhecimento geral têm os 
bantos, os Haussas.

Da Matta, por exemplo, fez uma bela reflexão sobre 
as questões que orientam as construções da identidade 
étnica e racial do brasileiro que, segundo ele, se assentam 
em intensas contradições. O antropólogo (1987) disse que 
ao contrário do Brasil, nos EUA a empiria vem demons-
trando que lá não há escalas entre os elementos étnicos. 
Logo, nos EUA um indivíduo se classifica ou como ne-
gro, ou branco ou índio. A identidade do indivíduo nos 
países norte-americanos é construída com base na origem 
racial fundada no princípio da descendência. E isso ocor-
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re, segundo o antropólogo, porque o sistema não admite 
gradações que possam arriscar aqueles que possuem pleno 
direito à cidadania. 

Já, no Brasil, Da Matta aponta o triângulo composto 
pelas matrizes negra, branca e índia, o que segundo ele, 
formulou a fábula das três “raças”, tornando-se uma ideo-
logia dominante que permeia o imaginário do brasileiro 
formando a concepção que somos um povo miscigenado e, 
em razão disso, livres de preconceitos. Tese essa fortemen-
te defendida por Gilberto Freyre em sua obra Casa Grande 
& Senzala, o que propiciou a formação do “mito das três 
raças”, desconstruído por Da Matta (1987) e Florestan Fer-
nandes (1978), dentre outros. No entanto:

[...] se o negro e o branco podiam interagir livremente 
no Brasil, na casa-grande e na senzala, não era porque 
o nosso modo de colonizar foi essencialmente mais 
aberto ou humanitário, mas simplesmente porque aqui 
o branco e o negro tinham um lugar certo e sem am-
bigüidades dentro de uma totalidade hierarquizada 
muito bem estabelecida. (DA MATTA, 1987, p. 79). 

Da Matta aponta que essas distinções entre EUA e 
Brasil devem ser vistas a partir da abolição da escravatura 
em cada país, pois é nesta reflexão que está o cerne dos 
racismos norte-americanos e dos brasileiros e com isso o 
modo como cada um opera.  

O movimento abolicionista nos EUA colocou uma 
questão social: 

[...] Como manter o credo segundo o qual todos são 
iguais perante a lei, se existem ex-escravos competin-
do com brancos pobres, sobretudo num sul derrota-
do?” (DA MATTA, 1987, p. 78). 

A única resposta a tal inquietação, diz Da Matta, foi 
a segregação violenta e  fundamentada em leis. Esta solu-
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ção inspirou os intelectuais a criarem teorias que colocas-
sem negros e brancos extremamente hierarquizados, cuja 
mistura entre ambos seria impensável. 

Assim, coerente com a ideologia dominante de sua 
sociedade, os EUA temeram a miscigenação e com isso a 
renegou porque ela podia gerar dúvidas sobre a homoge-
neidade social e política do país. Já no Brasil após o abo-
licionismo iniciou-se um movimento entre os intelectuais 
que tencionaram construir uma imagem que expressasse as 
maneiras de agir, pensar e sentir do povo brasileiro – nos-
sos cheiros, gostos, contornos, cores, melodias, nosso jeito 
de ser. Logo, aquilo que nos distingue perante os “outros.” 
Destacando que os “outros” eram os países capitalistas em 
franco desenvolvimento. Da Matta (1987) entende que em 
uma sociedade hierarquizada como o Brasil, onde os luga-
res se encontram demarcados, foi “[...] relativamente fácil 
refletir sobre as categorias intermediárias.” (1987, p. 84). 

Para Sérgio Buarque de Holanda a abolição foi um 
marco divisor entre duas épocas. O autor afirma que, antes 
da abolição da escravatura, o cenário brasileiro, sobretudo 
durante a Colônia, se assentava em um mundo rural, cujo 
senhor patriarcal detinha o pátrio-poder, o que possibilita-
va a submissão da propriedade rural e de sua gente à sua 
vontade. Tratava-se, na visão do autor, de uma sociedade 
onde público e privado encontravam-se imbricados, o que 
proporcionou benesses em razão dos laços afetivos. Fato 
esse, dentre tantos outros, “[...] que não podia deixar de 
marcar nossa sociedade, nossa vida pública, todas as nos-
sas atividades.” (HOLANDA, 1995, p. 63). Nesse sentido, 
por meio dessa metodologia dos contrários (trabalhador/
aventureiro, urbano/rural, impessoalidade/afetividade), 
Sérgio Buarque indica as marcas profundas deixadas pelo 
processo de colonização, o que faz ao pensamento desse 
autor permanecer.
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Dessa forma, o movimento abolicionista operou de 
forma planejada e altamente racionalizada ao difundir 
idéias que fossem absorvidas pelos negros, como a difu-
são de seu caráter passivo e para que não houvesse opo-
sições ao modo de “integração” oferecida a eles pela clas-
se dominante. O objetivo do abolicionismo era promover 
lentamente formas de adequar o ex-escravo na sociedade 
de modo que ele não alterasse as hierarquias vigentes. O 
negro era visto como empecilho ao progresso da nação e 
a solução encontrada foi branquear a nação. No entanto, 
a mestiçagem e a miscigenação, para Almeida, nascem no 
Brasil como “[...] superfície de um discurso oculto do bran-
queamento.” (2000, p. 45).

As digressões de Da Matta são importantes para refletir 
as contradições e os conflitos que nutrem a construção das 
identidades dos sujeitos dessa pesquisa, quando eles bus-
cam se afirmar como negros em determinados contextos e 
em outros, negam essa afirmação, apontando-se como mis-
cigenados. Segundo Da Matta isso ocorre porque, no Bra-
sil, as distinções entre indivíduos negros e brancos passam 
por atributos físicos e também sociais, como as condições 
materiais e a escolaridade. No contexto brasileiro, existem 
critérios de classificação mediante características físicas, o 
que está associado às ideologias dominantes construídas 
ao longo de nossa história.  Portanto, o entendimento dos 
sujeitos desta pesquisa como pessoas negras, brancas, ín-
dias ou miscigenadas, bem como o modo como são iden-
tificadas pela sociedade, deve ser entendido sob diversos 
aspectos (social, racial, cultural, político e histórico) que se 
entrelaçam na construção de nossa nacionalidade. 

É, portanto, com base em tais reflexões que se enten-
de o porquê de muitos interlocutores possuidores de pele 
mais clara que a de outros indivíduos se classificarem 
como brancos, moreno-claros, marrom-bombom, more-



246

no-limite etc.97 Sendo considerados negros apenas aqueles 
que possuem tez escura, cabelos encarapinhados, dentre 
outros mencionados no texto. Assim, uma vez que o ser 
negro se construiu associado à escravidão e a aspectos ne-
gativos, enquanto a brancura é entendida como européia e 
sinônimo de beleza, muitos sujeitos dessa pesquisa reluta-
ram em se classificar como negros e mestiços, de forma que 
lançaram mão de outras denominações, o que permite en-
xergar a identidade como multifacetada. Essas denomina-
ções limítrofes entre o branco e o negro levam os militantes 
negros a buscarem formas de afirmar uma identidade ra-
cial específica, refutando com isso as possibilidades de se 
configurar no país a construção de uma identidade única 
que aponta todos como mestiços. (MUNANGA, 2004). 

4.3.3 Gestos, adereços e ves!mentas: outros elemen-

tos como construtores da iden!dade negra

Como disse Marcel Mauss (2003), cada corpo traz 
inevitavelmente as marcas de uma cultura. Marcel Mauss 
(2003), em As técnicas corporais, aponta que o corpo apren-
de, e é cada sociedade específica – em seus diferentes mo-
mentos históricos e com sua experiência acumulada – que 
o ensina. E, no que ensina, o corpo se expressa. Essas 
formas de expressar estão no andar, no dormir, no ves-
tir, no dançar, no gesticular e no olhar. Portanto, Mauss 
desconstrói o recorrente discurso do senso comum que 
relaciona o corpo desnudo como natural e o vestido como 
resultado cultural, afirmando, nesse sentido, que simples 
gestos considerados naturais são, na realidade, cultural-
mente construídos.    

97 Ver mais sobre essas identificações em  Schwarcz (2001b).
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Nesses termos, pensar em expressões corporais é pen-
sar em socialização. Processo esse que se materializa nos 
diversos modos de agir, pensar e sentir dos indivíduos. São 
práticas que, por intermédio dos ensinamentos individuais 
e coletivos, modelam o corpo no curso da trajetória de cada 
indivíduo. Assim, pode-se dizer que, quando os indivíduos 
se comunicam, lançam mão de todo um repertório: usam 
o corpo todo, e todos os textos nele latentes ou manifes-
tos participam de cada comunicação. (CAMPELO, 1997). 
Afirmo, com isso, que a apreensão dos sentidos expressos 
pelo corpo dos sujeitos desta pesquisa requer um olhar re-
finado, capaz de dar atenção a todos os signos: desde um 
simples gesto corporal até uma vestimenta utilizada. 

Fundamentada nos autores citados, pude perceber, por 
meio de todo o repertório corporal das brincantes do Na-
ção Iracema, como eles vivenciam seus corpos, a realidade 
cultural, social e econômica de cada um deles, o modelo de 
corpo valorizado positivamente no bairro, as socializações, 
as singularidades e as orientações coletivas. Nesse sentido, 
cada gesto daqueles brincantes, como a forma de andar, de 
interagir com os colegas, de se vestir, de reclamar, de exigir 
posições de destaque, enfim, tudo foi por mim levado em 
consideração. Entendo essas observações como preciosas 
para perceber a construção do corpo dos brincantes como 
forma de expressão das visões de mundo e, nesse sentido, 
como meio de afirmação da identidade negra em contrapo-
sição a outras identidades étnicas.  

Durante os encontros com os brincantes, percebi que 
eles utilizam em seus corpos recursos como trancinhas, 
megahair, alisamentos, tinturas e apliques e os contextos 
em que são construídos são distintos. Entre aqueles que 
se afirmam como negros, a manipulação do cabelo ocorre 
também nos momentos cotidianos, como trabalhar, ir à es-
cola e a festas. Já entre os que não se afirmam como negros 
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ou afirmam tal identidade apenas em alguns momentos, o 
uso de tranças, colares, vestimentas que indicam tecidos 
com motivos “africanos” e demais técnicas corporais são 
utilizados apenas em apresentações.

De acordo com Gomes (2002), o cabelo é uma carac-
terística física importante, pois é veículo de expressão. De 
acordo com a autora, ele é marca de pertencimento étnico-
racial, sobretudo ao ser transformado pela cultura. E, no 
caso dos negros, o cabelo (encarapinhado, com trancinhas) 
pode ser considerado um elemento que “[...] imprime a 
marca da negritude nos corpos.” (GOMES, 2002, p. 10). 
Sendo assim, o cabelo, na perspectiva da autora, pode ser 
lido como um recurso de afirmação identitário. 

Muitos acontecimentos narrados pelos pesquisados 
sinalizam o cabelo do negro como um símbolo de negritu-
de. Certa vez, dona Cleide me relatou que a chefe de sua 
amiga havia ordenado que ela não utilizasse mais tranças 
“afro” no cabelo porque esse estilo não se adequava às 
regras do hospital. Após a descrição do acontecido, dona 
Cleide decidiu organizar uma reunião com algumas inte-
grantes do Movimento Negro para discutir a situação. Na 
ocasião, foi decidido que a moça não deveria desfazer suas 
trancinhas e, caso a chefa insistisse na sua posição, o acon-
tecimento deveria ser comunicado à polícia, pois se tratava 
de discriminação racial. Prosseguindo em sua narrativa, 
dona Cleide chamou-me a atenção para o seu comprido 
megahair e disse-me:

Agora, nesse momento, eu tô de megahair. Algumas 
pessoas dizem que quem bota trancinha ou megahair é 
porque não aceita seu cabelo. Eu sei lá....ah, é porque a 
gente mulher é muito vaidosa. Na África mesmo, têm 
meninas com cabelo bem comprido. Eu faço porque 
acho bonito. Com trancinha ou não, eu me assumo. 
Antigamente, quando as pessoas diziam alguma coisa 
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comigo por conta disso, eu ficava nervosa, com raiva. 
Mas agora eu nem ligo. Ah, não vou deixar ninguém 
tirar minha luz não. Faz mais de cinco anos que eu 
uso trança. Quando eu tiro, eu boto o megahair. Eu 
vivo assim. O meu cabelo é pouco, tem um cresci-
mento difícil, por isso que eu boto. Mas também, 
quando eu tiro o cabelo, eu vou embora. Saio por 
aí com o meu cabelo. Não sinto nada. Não me sinto 
nem um pouco diminuída por isso. O problema é só 
a questão da vaidade.  

Ainda sobre as tranças no cabelo, Yara Lúcia declarou:

É importante também que o negro tenha conhecimen-
to dessas tranças [aponta para suas trancinhas]. A ne-
gra tem que saber o significado da trança. A trança é 
para tornar a mulher negra mais bonita. É para melhor 
sua aparência, melhorar o crescimento do seu cabelo. 
E além disso, as tranças é um símbolo nosso. É um 
símbolo da negritude

Marcilene Caetano também atribui grande importân-
cia ao cabelo e o aponta como ferramenta que pode ser 
utilizada como contraposição a outras identidades étnicas 
que não seja a negra: 

[...] olha eu adoro meu cabelo. Sempre fiz essas tran-
ças. Teve um tempo desses que eu tirei, mas não é a 
mesma coisa. Eu me sentia diferente. Eu acho que a 
negra tem que usar sim. É até mesmo uma forma da 
gente mostrar nossa negritude.

Os relatos permitem pensar o cabelo como uma ferra-
menta corporal cuja manipulação deflagra os mais diver-
sos sentidos: a afirmação da identidade em contraposição 
a outras, como também ser aceito socialmente, ser visto, 
admirado. Nos discursos elas apontam para os usos sociais 
do cabelo. Logo, para as regras sociais que perpassam as 
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culturas. Assim, por noções como limpo/sujo, feio/bonito, 
cheiroso/fedido, penteado/despenteado, passam regras 
sociais que indicam quais comportamentos o indivíduo 
deve adotar para ser aceito socialmente.         

Marcilene disse-me gostar de seu cabelo mesmo 
sem tranças, mas indicou que a manipulação é um meio 
de mostrar como se percebe negra. Yara e dona Cleide se 
declararam na entrevista como mulheres muito vaidosas, 
e a utilização do megahair e das tranças ocorrem, segun-
do elas, em razão do difícil crescimento de seus cabelos, 
como também sendo um meio de embelezar a mulher. Po-
rém, disse dona Cleide que seu cabelo original não ocasio-
na constrangimentos a ponto de escondê-lo com lenços e 
chapéus quando sai de casa sem o megahair. No entanto, 
dona Cleide se contradisse. Por exemplo, na apresentação 
de Carnaval, ela cobria seu cabelo original com um lenço. 
Além disso, percebi que dona Cleide e Yara revelaram suas 
idades com satisfação demonstrando com isso que seus 
corpos não expressam seus anos vividos. Diante disso, a 
relação das jovens senhoras com a manipulação de seus 
cabelos demonstra também o desejo de serem admiradas. 
Por outro lado, algumas meninas que se reconhecem ne-
gras por mim entrevistadas disseram-me não concordar 
com manipulações como alisamentos, pois segundo elas é 
uma forma de “[...] recusar as raízes.” 

A manipulação do cabelo é, certamente, ponto de ten-
são entre aqueles que vivenciam a identidade negra, pois 
se para alguns há meios de manipulação que afirmam essa 
identidade, para outros, algumas formas revelam a repulsa 
em ser negro.     

Ao pensar sobre a identidade étnica, Carneiro da 
Cunha (1986, p.116) cita o caso indígena como exemplo. 
Segundo a autora, no contato com os brancos, determina-
dos grupos indígenas acionaram como resistência a essa 
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interferência cultural o apego a alguns traços culturais com 
a finalidade de expressar a identidade do grupo. A autora 
diz que é um processo comum a “[...] seleção de alguns 
símbolos que garantem, diante das perdas culturais, a con-
tinuidade e singularidade do grupo [...]” Como exemplo, a 
antropóloga destaca comunidades indígenas do Nordeste 
que preservam o ritual do toré como símbolo da identidade 
indígena. Ao mesmo tempo, esses traços diacríticos estabe-
lecem as fronteiras com os demais grupos.                                                                                            

Fundamentada em Carneiro da Cunha (1986), pode-
se entender que, no caso das interlocutoras que se reco-
nhecem como pessoas negras, a utilização do megahair em 
forma de trancinhas “afro” expressa significados políticos 
e culturais relativos ao ser negro. É, portanto, dentre ou-
tros motivos, uma estratégia de afirmação da identidade 
negra, visto que elas poderiam alisar os cabelos, mas op-
tam pelas tranças “afro”, que nas palavras de grande par-
te das entrevistadas que se dizem negras é um “símbolo 
da negritude.” 

Sobre esses símbolos da negritude construídos pelos 
integrantes da Associação, o senhor Willian (presidente 
da Associação) fez, em uma entrevista, algumas conside-
rações, fortemente corroboradas por Neide, que indicam 
a elaboração de outras marcas étnicas e em que contextos 
essas estratégias de identificação desses sujeitos sobre a 
negritude são acionadas. 

Em um determinado momento da entrevista, o senhor 
Willian me olhou e disse: “Você quer saber um caso inte-
ressante sobre o negro? Observe o Augusto.98 Há pouquís-
simo tempo ele virou negro. E sabe quem fez ele negro? 
O pessoal aqui do grupo. Pergunta só pra Neide. Foi ela 

98 Trata-se de uma pessoa pública da capital do Estado do Ceará. Utilizei um 
nome fictício porque não fui autorizada a citar seu nome de batismo. 
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quem ajudou.” De acordo com o senhor Willian, o referido 
senhor havia assumido um cargo público e, em razão dis-
so, sentiu necessidade de “de repente virar negro.” Para 
tanto, segundo o senhor Willian, ele procurou alguns mi-
litantes negros do Nação Iracema com os quais tinha laços 
de amizade e pediu que colaborassem na construção de sua 
identidade negra. Segundo alguns sujeitos desta pesquisa, 
Augusto lançou mão de sua cor escura como estratégia de 
mobilização política. Mas não foi só isso. Os brincantes 
apontam que o político recorreu aos seus amigos militan-
tes negros a fim de construir um visual que propiciasse a 
identificação dele com os eleitores relacionados às causas 
da negritude. No que se refere a esse episódio, Neide en-
dossou a fala do senhor Willian e, com grande satisfação, 
disse que: 

Ah é. Ele é negro há pouco tempo mesmo. Foi o senhor 
Willian e o pessoal aqui do Movimento, do Nação Ira-
cema, que fez ele negro. Aquele chapeuzinho redondo 
que ele usa fui eu quem fiz. Ele tem três chapéus. Um, 
eu dei de presente, e os outros dois, ele encomendou. 
Aqui já se tem o hábito de fazer aquele chapéu. É a 
cara da pastoral afro fazer aquele chapéu. A pastoral 
afro, quando vai pra missa, quando é época de mis-
sa, todo mundo vai com aquele chapeuzinho. A gente 
bota aquele chapeuzinho que é muito referência nos-
sa. Fiz também a KAFKA, aquela blusa comprida co-
lorida e aberta do lado, sabe qual é, né? Fiz junto com 
o chapéu. Ele sempre usa, tu já viu, né?[...]. No que eu 
me inspirei pra fazer essas roupas? Nas roupas que os 
negros usam na África. Nas coisas afro, nas coisas que 
representam nossa identidade. 

Assim, vestimentas como a kafka e os chapeuzinhos 
construídos para Augusto são entendidos pelos interlocu-
tores como meios de forjar laços de identificação com os 
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eleitores que se reconhecem negros. Além disso, percebi 
por meio de observações em assembléias públicas, apre-
sentações de Carnaval e debates na mídia que as vestimen-
tas mencionadas por Neide que identificam o indivíduo à 
negritude não são utilizadas cotidianamente pelo político, 
apenas em cerimônias que ele entende como especiais. As-
sim como o político, os membros da Associação e com isso 
os integrados ao maracatu utilizam tais adornos em mo-
mentos em que eles entendem que a negritude deva ser 
fortemente explicitada por meio do corpo. Note que no re-
lato de Neide, ela mencionou a utilização desses elementos 
pelos membros da Associação somente quando ocorrem 
reuniões da Pastoral Afro e outros eventos. A indumentá-
ria é, portanto, um instrumento político acionado em mo-
mentos em que eles desejam marcar a diferença em relação 
aos demais grupos sociais presentes. As interpretações in-
dicam que as “indumentárias afro” são marcas diacríticas 
significativas, pois “[...] identificam o indivíduo com de-
terminado grupo e, simultaneamente, o distingue dos ou-
tros.” (GOLDENBERG; RAMOS, 2002, p. 38) . 

Por meio das considerações de dona Cleide, dos diálo-
gos tecidos com outros brincantes, da observação da mis-
sa afro e da confecção das alas do maracatu para o desfile 
de Carnaval, constatei que os brincantes, especialmente os 
dirigentes, acionam nessas atividades elementos que eles 
entendem como pertencentes aos seus ancestrais como, 
por exemplo, práticas culturais dos povos africanos. Nesse 
sentido, as referências à África são muito fortes e os ele-
mentos culturais africanos se colocam como significativos 
no processo de formulação da identidade negra. Sendo as-
sim, faço as seguintes indagações: De qual África eles estão 
falando? Quais critérios eles utilizam tendo a África como 
parâmetro de elaboração dos eventos? Que mensagens eles 
desejam passar ao utilizar elementos das culturas africanas? 
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4.3.4 Corpos em modelagem: a “África” como escultora 

“Está pronta, só faltam alguns retoques. É assim que 
você vai desfilar”, dizia Neide de Souza. Enquanto a esti-
lista tecia suas considerações sobre a fantasia de Marcilene, 
intitulada Mãe das Etnias, a brincante descrevia para Neide 
como seus longos cabelos penteados em forma de tranci-
nhas cobririam seus seios, que ficariam desnudos no desfi-
le de Carnaval na avenida Domingos Olímpio.    

Enquanto isso, eu apenas observava a coreografia que 
Marcilene ensaiava e os detalhes de sua fantasia, como a 
estampa do tecido, que segundo elas, era semelhante aos 
utilizados pelas mulheres africanas. Palhas e adereços colo-
ridos eram, nas palavras de Neide, “referência africana.” 

Durante as conversas que mantive com Neide e com os 
dirigentes, aspectos do passado que se relacionam à histó-
ria dos povos africanos e ao período da escravidão brasilei-
ra sempre eram pontuados. Eles se voltam para um tempo 
pretérito com a finalidade de selecionar elementos cultu-
rais que, na visão deles, representam o negro. Ouvi trechos 
da história que, segundo eles, reportam a experiências dos 
povos africanos antes da diáspora: suas festas, religiões e 
unidade familiar. Com isso, eles buscavam explicitar por 
meio dos eventos, mormente a missa afro e o maracatu, 
que parte dos elementos constitutivos da identidade negra 
estão fortemente calcados na África. É muito vibrante en-
tre os agentes de etnicidade presentes no grupo a idéia de 
que suas ancestralidades e, com isso, seu passado estão no 
continente africano. Gussi diz que: 

A construção social da memória é um fato fundamen-
tal para a formulação das identidades. Nas sociedades 
multiétnicas, a história funciona como caução para os 
mecanismos de identificação que são acionados estra-
tegicamente pelos grupos em seu processo de escolha 
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dos valores culturais no contexto das relações interét-
nicas. No entanto, ao recuperar o passado, assim como 
nas representações do presente, os grupos sociais po-
dem atribuir novos significados ao que é aparente-
mente o mesmo referente, adequando-se o passado ao 
presente. Então, é possível pensar que a constituição 
da memória no contexto das estratégias identitárias 
passaria pela dialética da lembrança e também do es-
quecimento. (1997, p. 20-21).

Desse modo, Gussi (1997) mostra que nos processos 
de construção das identidades a história atua muitas vezes 
como um importante suporte. Os indivíduos selecionam 
aspectos significantes e com isso formulam ou ressignifi-
cam seus processos de identificação. Em festas tidas como 
regionais é muito comum que seus organizadores se utili-
zem de uma memória histórica para elaborar a composição 
do evento, como danças, alimentos, músicas, vestimentas e 
coreografias. Por meio da história, eles mostram suas for-
mas de reafirmar as práticas cotidianas e a tradição. 

Observei que a memória histórica é bastante solicita-
da na construção das identidades negras de pessoas que 
participam de atividades da Associação, como também a 
história é evocada quando eles buscam configurar o ma-
racatu Nação Iracema. Note que no segundo capítulo des-
te trabalho pontuei falas dos dirigentes que apontam a 
África como o lugar que expressa a contextualização his-
tórica do maracatu. 

No entendimento dos dirigentes, o maracatu é a mani-
festação que expressa de forma mais significativa as expe-
riências dos negros nos seus países de origem e em terras 
brasileiras. O interessante é que a memória histórica evoca-
da se refere mais especificamente ao período colonial bra-
sileiro e a um período da África, entendido por eles como 
áureo. Por meio de uma escolha temporal, o maracatu Na-
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ção Iracema tenta acionar no público lembranças sobre as 
alegrias e tristezas vivenciadas pelos negros escravizados. 
Esse recorte temporal é feito na tentativa de se fazer um 
contraponto com o presente. Se por um lado eles buscam 
com a encenação do período colonial brasileiro mostrar 
um passado saudoso, triste, por outro lado eles chamam 
a atenção do público para um tempo presente cujos des-
cendentes dos negros escravizados encontram-se felizes e 
devem ser aplaudidos porque são importantes no contexto 
de construção da nação, como expressam os dirigentes ao 
falarem do grande esforço laboral de seus antepassados. 

Gussi (1997) diz que em muitos eventos é possível 
perceber que há uma convergência de lembranças com a 
qual se busca configurar uma memória coletiva. Temendo 
o esquecimento, os dirigentes buscam por meio do maraca-
tu explicitar a história de seus antepassados e assim eles fa-
zem uma “[...] reconstituição da história, como contraponto 
da memória”, que nos dizeres de Gussi (1997, p. 36-37) esse 
processo ocorre como uma ferramenta “[...] redentora para 
os descendentes reverterem um alegado esquecimento”, 
pois como dizem eles: “[...] Nós queremos contar a história 
que não foi contada nos livros.” E ainda mencionam: “[...] 
Você sabe como o negro foi importante pra esse país, mas 
as pessoas querem é esquecer isso. Nós [negros] é que não 
podemos deixar nossa história morrer.” 

Pensando assim, uma idéia da África mítica é estrate-
gicamente acionada pelos agentes étnicos com o propósito 
de tornar notório, sobretudo por meio do maracatu, o que 
eles entendem que faz parte de suas identidades negras. 
Portanto, através de um tempo passado e também de um 
tempo presente, os dirigentes constroem o maracatu Na-
ção Iracema e, nesse sentido, elaboram as identidades ne-
gras que se reformulam por meio desse movimento entre 
passado e presente; lembranças e esquecimentos; memó-



257

ria e história.99 Indago então: Nessa retomada do passado, 
que valores os agentes étnicos associam às suas ancestrali-
dades? E ainda: Que valores apreendidos são utilizados na 
formulação do maracatu?  

Na fala de Neide de Souza encontra-se um discurso de 
que a África é a musa inspiradora do grupo:

[...] em quem a gente se inspira pra fazer as fantasias 
do maracatu? A gente se inspira muito na África. Olha, 
o tema desse ano é “Nas ondas do mar, inventei a sau-
dade”. É falando de quando o negro saiu da África e 
veio pra cá ser escravo. As roupas, as danças, muita 
coisa é afro. Tem uma ala que é das africanas. Tem 
uma ala que é das comidas que os negros trouxeram 
da África. E assim vai. Qualquer coisinha que sai na 
televisão [sobre a África] a gente vai lá e bota. 

99 Pierre Nora distingue memória e história: “Memória é vida, sempre 
guardada pelos grupos vivos e em seu nome, ela está em evoluções per-
manentes, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, incons-
ciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a todas as utilizações 
e manipulações, suscetível a longas latências e súbitas revitalizações. A 
história é uma reconstrução sempre problemática e incompleta daquilo 
que não é mais. A memória é um fenômeno sempre atual, uma ligação 
do vivido com o eterno presente; a história é uma representação do 
passado. Porque ela é afetiva e mágica, a memória se acomoda apenas 
nos detalhes que a conformam; ela se nutre das lembranças vagas, te-
lescópicas, globais ou flutuantes, particulares ou simbólicas, sensível 
a toda transferência, censura ou projeção. A história, porque operação 
intelectual ou laicizante, exige análise e discurso científico. A memória 
se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na linguagem, no objeto. 
A história não se liga a não ser em continuidades temporais, nas evolu-
ções e nas relações de coisas. A memória é um absoluto, a história não 
conhece mais que o relativo. No coração da história trabalha um criti-
cismo destruidor da memória. A memória é sempre suspeita à história, 
donde sua verdadeira missão é a de destruí-la e de rechaçá-la. (NORA, 
1993, p. 9).
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Além de Neide, outros integrantes do Nação Iracema 
se referem ao continente africano com forte identificação 
no que toca os sentidos atribuídos ao ser negro. Em uma 
conversa, a brincante Marcilene me falou que deseja mui-
to conhecer a África, principalmente depois que conheceu 
africanos de Guiné Bissau. De acordo com Marcilene, seus 
amigos falam de Guiné com carinho e revelam apenas as-
pectos positivos da terra natal, como a reciprocidade das 
pessoas e a animação das festas ocorridas. Além disso, so-
bre os diálogos com seus amigos africanos, Marcilene men-
cionou as vestimentas, as tranças e os adereços coloridos 
utilizados pelas africanas.   

Além dos amigos de Macilene, outras pessoas oriun-
das da África ou que já visitaram algum país africano dialo-
gam com os integrantes do Nação Iracema construindo um 
imaginário de África que é também utilizado como referên-
cia nas atividades da Associação. Um dos elementos mais 
mencionados no tocante as trocas culturais são as “danças 
africanas”. Segundo Sahlins (1990), os indivíduos atribuem 
novos sentidos às suas ações de acordo com o contexto, que, 
segundo o antropólogo, é historicamente situado. Sahlins 
(1990) indica que as categorias culturais simbólicas são ressigni-

ficadas por meio das trocas culturais, o que impele os sujeitos 
sociais a reavaliarem suas ações na prática. No entanto, cabe 
pontuar que as mudanças na estrutura simbólica dos indiví-
duos não são, segundo Sahlins (1990), decorrentes somente 
do contato entre pessoas de distintas culturas, mas também 
por intermédio de eventos históricos ocorridos dentro de 
uma sociedade que impelem mudanças culturais.  

Pensando nas trocas culturais mencionadas por Mar-
cilene, remeto ao trabalho de Ellery Mourão (2006) no qual 
a autora empreendeu um entendimento sobre a construção 
diferenciada das identidades e nacionalidades de guineen-
ses e cabo-verdianos formados no Brasil e que regressaram 
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aos seus países de origem. Apoiada em Sahlins (1990), El-
lery Mourão (2006) discorre sobre as trocas culturais ocorri-
das entre brasileiros e africanos quando colocados em con-
tato cotidiano no território brasileiro, o que possibilitou a 
ressignificação das identidades e nacionalidades para os afri-
canos e, nesse sentido, a mudança dos esquemas culturais 
preexistentes em razão da incorporação de novos elementos 
que passam a fazer sentido em uma nova situação. 

Nesse contexto de trocas entre africanos e brasileiros 
cujas identidades de ambos são, nos termos de Sahlins 
(1990) ressignificadas, Marcilene contou-me que pediu a 
sua amiga guineense aulas sobre os ritmos e movimentos 
de Guiné Bissau pois, segundo, a brincante a ginga é uma 
característica da motricidade negro-africana. Para a meni-
na, o movimento rápido dos quadris é peculiar dos povos 
africanos em razão do “sangue quente” que corre nas veias. 
Logo, o “remelexo” dos africanos e de seus descendentes 
que se encontram espraiados pelo mundo nenhum branco 
é capaz de realizar.

Tal discurso foi bastante recorrente entre os brincan-
tes do maracatu Nação Iracema. De acordo com Tavares 
(1984 apud VALE DE ALMEIDA, 2000, p. 57), o modelo 
repressivo, peculiar de qualquer processo de escravidão, 
desencadeou nos africanos e afro-descendentes escraviza-
dos no Brasil uma resistência sociocultural que por vezes 
se configurou como não-verbal, constituindo o corpo como 
principal suporte da memória. Exemplo disso é capoeira 
diz Almeida (2000), referindo-se a atividade como uma 
forma que produz discursos não-verbais. Pode-se pensar 
assim que as danças realizadas pelos africanos escraviza-
dos ficaram arraigadas no imaginário brasileiro como mo-
vimentos de ordem biológica que foram transmitidos he-
reditariamente. Esse imaginário que associa a “ginga” ao 
biológico é percebido entre os dirigentes e brincantes do 
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maracatu, uma vez que as dirigentes e a coreógrafa Neide 
me falaram que buscam meninas negras para compor a ala 
das africanas, pois o “remelexo” delas se assemelha mais 
ao das africanas.        

Sobre a construção das identidades com base em 
contextos transnacionais (África), dona Cleide destacou 
os “cabelos bem lisinhos” de sua colega africana e os dis-
cursos proferidos por um padre conhecido seu que visi-
tou Moçambique. Segundo dona Cleide, as observações 
do padre sobre a missa afro – organizada por ela e demais 
dirigentes da Associação – são de extrema relevância devi-
do aos conhecimentos empíricos do sacerdote sobre o país 
africano que visitou.  Ao questioná-la sobre essa questão, 
dona Cleide falou-me que o padre não oferece opiniões na 
organização da celebração, mas seus elogios no findar da 
missa são tidos como legítimos. 

Em uma das minhas visitas à sede do maracatu, no 
período de preparação para a apresentação de Carnaval, 
encontrei Neide concentrada nos retoques da fantasia de 
Marcilene, denominada Mãe das Etnias. No decorrer de 
nossa conversa, pedi permissão para ligar o gravador e 
iniciar uma breve entrevista. Autorizada a realizar tal pro-
cedimento, indaguei Neide sobre o processo de criação da 
fantasia mencionada anteriormente. De acordo com ela: 

Todo ano sai a mãe África. E esse ano a gente não quer 
que saia a mãe África, mas a Mãe das etnias porque 
senão fica parecendo que a mãe África é mãe só do 
negro.  Pois bem. Você quer saber como foi a criação 
dela, né? Olhe bem esses pontos aqui, esses desenhos 
aqui. Pois tudo isso é muito coisa de tribo. Essas rou-
pas aqui é geralmente roupa de tribo. Lá na África, 
eles usam muito colorido, muitos colares, muito pano. 
As cores da África, a gente usa muito nos destaques 
como é essa fantasia aqui. 
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E sobre as marcações coreográficas, Neide disse o 
seguinte:

O passo afro não é inventado. A coreografia afro ela 
é essência. A coreografia afro ela nasceu das atitudes, 
das ações do negro: de tirar o coco, descascar o coco, 
limpar o chão, cortando a cana. Tudo isso virou dança. 
O negro passou o sofrimento dele pra dança. Então o 
coco que a negra descascou de cócoras lá na cozinha, 
virou dança, se transformou num passo. É como acon-
teceu com a capoeira. É muito comum eu ouvir das 
pessoas: aí que coreografia estranha. Estranho porque 
não entende né? [...] Assim, quando eu monto um 
passo que é de cócoras, por exemplo. As pessoas não 
entendem que ali mostra a negra ralando o coco ou 
cortando a cana. Isso virou um passo. Tem tudo isso. 
Aí as pessoas não entendem e ficam dizendo: é muito 
estranho esse passo. É estranho pra você porque não 
faz parte da sua cultura.

A narrativa de Neide sobre a construção da fantasia 
Mãe das Etnias e da coreografia elaborada para o grupo in-
dica que a identidade negra é alinhavada por uma idéia 
acerca da identidade africana. O interessante dessa ques-
tão é que os relatos de Neide apontam para uma tradição 
africana que parece permanecer ao longo dos anos do mes-
mo modo e que a identidade africana é a mesma para todos 
os povos. 

No curso da investigação, percebi que uma idéia de 
África homogênea, sem conflitos e sem fronteiras, sem dis-
tinções de países onde o negro vive feliz, povoa as men-
tes da grande maioria dos atores desta pesquisa. Em uma 
conversa com dona Cleide, ela fez menção à África como 
o lugar “onde o negro se sente feliz” devido à ausência de 
discriminação racial. Já dona Lúcia constrói, a partir de sua 
fala, um imaginário de África semelhante ao de dona Clei-
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de, mas acrescenta que esse estado de felicidade ocorria 
antes de o negro ser escravizado e impelido a vir para o 
Brasil. Nas palavras dela, “O negro vivia feliz quando se 
divertia em suas tribos lá na África”. Prosseguindo em seu 
depoimento, dona Lúcia diz que o “inferno do negro” co-
meçou já dentro dos navios negreiros, cujas práticas cultu-
rais foram, já nesse momento, reprimidas. Segundo dona 
Lúcia, os negros trabalhavam arduamente nas fazendas de 
seus senhores. Nos escassos momentos de lazer, os escra-
vos se organizavam e elaboravam o maracatu, uma prática 
cultural trazida pelos negros africanos. 

A fala de dona Lúcia e de seu marido, o senhor Willian, 
remetem à idéia de que a infelicidade do negro deu-se em 
razão da escravidão, pois esta implicou cortes dos laços de 
parentesco, perda da língua, da religião, das danças, dentre 
outras práticas culturais. Com isso, os dirigentes apontam 
para uma África em uma época, antes da diáspora, em que 
os negros eram  felizes, sem constrangimento algum. 

Segundo Le Goff (1994), para satisfazer as próprias 
ânsias de felicidade e justiça ou mesmo os temores face 
ao desenrolar ilusório dos acontecimentos, as sociedades 
humanas imaginaram a existência, no tempo passado e no 
tempo futuro, de épocas “excepcionalmente felizes ou ca-
tastróficas.” (1994, p. 283). Pensando com Le Goff, entendo 
que o período anterior à diáspora africana, vai se configu-
rando nas falas dos dirigentes como uma “idade mítica.” 
O continente africano se constitui nas narrativas como um 
lugar que abriga a felicidade, o período áureo. (LE GOFF, 
1994). O interessante é que nas falas dos brincantes, sobre-
tudo dos dirigentes, o continente africano como lugar áu-
reo não se relaciona somente a um tempo passado, mas 
também a um tempo futuro, pois é recorrente entre os di-
rigentes e alguns brincantes o desejo de conhecerem essa 
África presumida. E esse fato se revela quando os interlo-
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cutores expressam felicidade ao visitarem alguns estados 
brasileiros que na concepção deles muito se assemelham 
com o continente africano, como a Bahia, por exemplo. 

A estilista e coreógrafa Neide de Souza me falou, com 
um tom entristecido, que nunca visitou esse continente, 
mas que seu contato com a cidade de Salvador a aproximou 
um pouco do continente africano. De acordo com Neide:

Lá em Salvador, se representa de forma mais trans-
parente a cultura negra. Lá você vê que o negro tem 
coragem de estar usando o velho turbante, de manter 
suas tranças, de não ter medo de seus traços, né? Isso é 
muito legal. Nós, cearenses, temos muita vergonha de 
nossos traços, tem mania de esconder, estirar o cabelo. 
E lá [a cultura negra] é clara e forte. Olha, aqui no Bra-
sil, Salvador é o lugar que mais se aproxima da África. 
Lá tudo lembra a África.

Dona Cleide, que acompanhou Neide a Salvador, du-
rante um congresso sobre mulheres negras, explicitou suas 
considerações sobre a cidade, associando-a também à Áfri-
ca. Em seu depoimento, Cleide disse que:

Olha, lá em Salvador, eu senti muita diferença daqui. 
Lá você vê muito negro. Em todo canto, você vê ne-
gros, no hotel, nas farmácias. Em todo canto. No hotel 
que a gente ficou pro congresso, as camareiras, o pes-
soal do hotel era todo mundo negro. Olha, eu me senti 
muito feliz. Senti muita vontade de morar lá, mas a 
minha luta é aqui. [grifo nosso]. Eu tenho que aceitar, 
né?... O que eu achei parecido com a África? Achei que 
tudo lembra a África. Lá [em Salvador] as mulheres 
usam muito essas trancinhas aqui. É como na África. 
Tem cada coisa linda. Mas, na África, tem muita mis-
tura. Na África mesmo, têm meninas com cabelo bem 
lisinho, você sabia? Aqui perto mesmo tem uma meni-
na que veio da África e ela tem o cabelo bem lisinho.
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O que Neide e dona Cleide querem dizer quando se re-
portam a Salvador como uma cidade onde a cultura negra 
é explícita? De que cultura negra elas estão falando? Quais 
elementos expressam essa cultura por elas apregoada? An-
tes de qualquer consideração, é curioso perceber que, ao 
indagar às interlocutoras, Neide e dona Cleide, sobre os 
lugares em que transitaram em Salvador, elas disseram-me 
que o grupo de mulheres negras do qual faziam parte per-
maneceu poucos dias na cidade, e, em razão disso, todas 
elas concentraram suas visitas ao centro histórico da cida-
de, mormente à região do Pelourinho. 

Considerando que os sujeitos da pesquisa entendem 
Salvador como a cidade brasileira de maior aproximação 
com a África e que os elementos culturais africanos (pen-
teados, danças, vestimentas, músicas etc.) se mostram em 
suas falas como importantes sinais diacríticos acionados 
pelos brincantes quanto aos sentidos atribuídos por eles à 
identidade negra, decidi visitar a capital baiana em janeiro 
de 2007 para compreender melhor essa identificação.

No decorrer dos cinco dias em que estive em Salva-
dor, empreendi observações quando visitei várias áreas 
da cidade, mas destinei grande parte de minha atenção ao 
Centro Histórico e ao largo do Pelourinho. Apesar da bre-
ve estada em Salvador, percebi que múltiplas e distintas 
são as imagens que se pode ter dessa cidade. Nas regiões 
mencionadas por Neide, dona Cleide, dona Lúcia e demais 
participantes do congresso, observei que um grande con-
tingente de turistas sobe e desce as ladeiras, orientados por 
guias turísticos, o que sinaliza que aqueles locais se desti-
nam principalmente ao turismo. Outro aspecto significati-
vo em Salvador diz respeito ao forte discurso de preserva-
ção da tradição africana difundido pela indústria cultural e 
turística. Tais discursos salientam determinados elementos 
culturais africanos e baianos e os transformam em símbo-
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los regionais, implicando, com isso, a idéia de uma essên-
cia que se sobrepõe à diversidade cultural. Diante dessas 
reflexões, algumas questões devem ser problematizadas 
tomando-se como base as considerações dos integrantes 
do Nação Iracema e dos depoimentos de dona Cleide e 
Neide de Souza. 

No processo de qualificação do presente trabalho, 
um membro da banca disse-me que ao ler sobre essa iden-
tificação dos interlocutores com Salvador, se indagou o 
porquê de ser Salvador e não Recife, uma vez que a proxi-
midade geográfica da capital pernambucana com Fortale-
za é comparativamente tão significativa quanto Salvador. 
E, principalmente porque o processo colonial de Recife 
se constituiu de elementos culturais que podem também 
propiciar forte identificação em relação à identidade ne-
gra, disse o examinador.

Instigada com tal questão, passei a observar qual a pro-
ximidade dos interlocutores com a capital pernambucana. 
No decorrer de algumas conversas, dona Cleide falou-me 
que Recife foi uma das cidades por ela freqüentada em razão 
dos congressos de militância. A senhora, apesar de demons-
trar empatia com o lugar, não fez nenhuma associação da ci-
dade com os elementos tidos como das culturas negras e ao 
perguntar-lhe por maracatus pernambucanos, ela disse-me 
não ter presenciado na ocasião nenhuma apresentação da 
manifestação cultural. E assim foi com a maioria das pessoas 
com quem conversei. Marcilene, em sua entrevista citou Re-
cife como um local prazeroso. E mencionou que a visitação 
ocorreu também por intermédio do congresso de militância. 
Sobre suas impressões da cidade, a garota sublinhou um 
evento conhecido por “terça negra”. Segundo a militante, 
aquele é um evento que ocorre em um largo de Recife às 
terças-feiras, e cuja presença é majoritariamente de pessoas 
negras que dançam ao som de músicas africanas. 
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Em relação a esse evento, dele participei no ano de 
2007 por ocasião de uma atividade acadêmica. No período 
fui convidada a conhecer a “terça negra”, evento realizado 
no Pátio de São Pedro. Chegando ao local deparei-me com 
pessoas de distintas cores e idades que dançavam, emba-
ladas por ritmos como o reggae. Outras pessoas faziam 
rodas de conversas com amigos. Havia também pessoas 
de tez escura vestidas com indumentárias coloridas que 
se reportavam as cores que predominam em grande parte 
das bandeiras africanas: amarelo, verde, vermelho e pre-
to. Algumas pessoas da região disseram-me que o evento 
é organizado pelo Movimento Negro do Recife com a fi-
nalidade de divulgar aspectos da cultura negra pernam-
bucana por meio de ritmos musicais e apresentações de 
afoxés e maracatus. Marcilene disse-me que ela e todos 
que a acompanhavam no congresso, como os dirigentes 
da Associação Nação Iracema, ficaram felizes e sentiram 
um forte pertencimento com os elementos presentes na 
terça negra. No entanto, tal identificação é sublinhada em 
razão da quantidade de pessoas negras presentes. Como 
na ocasião, Recife estava repleta de pessoas que se reco-
nheciam como negras em razão do congresso de militância 
negra ocorrido na cidade, pergunto-me: Se fosse em outra 
situação, a identificação com a cidade seria a mesma? 

No depoimento de dona Cleide sobre sua visita a Sal-
vador, a senhora afirmou que se sentiu muito feliz nessa 
cidade a ponto de aspirar residir na capital baiana. Porém, 
esse fato não pode ser materializado devido à sua “luta” 
ser em Fortaleza. Dona Cleide, quando fala em “luta”, 
refere-se aos instrumentos que viabilizam essa luta pela 
cidadania, ou seja, essa luta que tem como esteio a aceita-
ção do negro na sociedade brasileira. A realização de tal 
desígnio se dá, para ela, mediante a eficácia das ferramen-
tas utilizadas pela Associação Nação Iracema. E nisso se 
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destacam as reuniões, as palestras, as atividades educacio-
nais e, principalmente, a missa afro e as apresentações do 
maracatu, especialmente o desfile de Carnaval na Domin-
gos Olímpio. Tais instrumentos constituem um repertório 
simbólico por eles apropriado, ressignificado e transforma-
do em ação política. E é nesses processos, por meio da ên-
fase dos traços diacríticos por eles acionados como meio de 
diferenciação, que as identidades são construídas. 

Nas narrativas, Salvador ao contrário de Recife, é tida 
como a capital que melhor representa a África. Segundo 
Neide, Salvador é a capital brasileira que “representa de 
forma mais transparente a cultura negra.” Mas que ele-
mentos possibilitam Neide ter esse entendimento? 

As observações feitas me levam a compreender que 
os elementos “afros” são tidos pelos brincantes como sím-
bolos de representatividade. As velas coloridas, as danças, 
as músicas, as comidas, os penteados, as indumentárias e 
os alimentos representam um lugar onde, na perspectiva 
deles, o negro vivia feliz. É então por meio de elementos 
culturais africanos que os brincantes parecem construir 
suas concepções de negritude, além, evidentemente, de 
outras marcas diacríticas. Portanto, a intensa presença 
em Salvador de elementos “afros” levam os sujeitos dessa 
pesquisa a entender a capital baiana com maior proximi-
dade com a África. 

Ora, se em Salvador há nas ruas, nas casas voltadas 
para o turismo, dentre outros lugares, um significativo es-
forço mediante expressões artísticas e religiosas de enfati-
zar a “essência do negro”, os interlocutores estariam con-
cebendo as expressões culturais africanas como intocadas? 
Seria possível pensar em expressões culturais, artísticas 
e políticas de forma pura? De acordo com o antropólogo 
americano Marshall Sahlins: 
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[...] história é ordenada culturalmente de diferentes 
modos nas diversas sociedades, de acordo com os es-
quemas de significação das coisas. O contrário tam-
bém é verdadeiro; esquemas culturais são ordenados 
historicamente porque, em maior ou menor grau, os 
significados são reavaliados quando realizados na prá-
tica. A síntese desses contrários desdobra-se nas ações 
criativas dos sujeitos históricos, ou seja, as pessoas en-
volvidas. Porque, por um lado, as pessoas organizam 
seus projetos e dão sentido aos objetos partindo das 
compreensões da ordem cultural. (1990, p. 7). 

Pensando com base em Sahlins (1990), seria inviável 
falar em essência, pois, segundo o autor, a cultura é his-
toricamente produzida na ação, o que implica dizer que 
os esquemas culturais são ordenados historicamente, vis-
to que os significados são reelaborados na prática, ou seja, 
não essencializados. 

É possível pensar, de acordo com tais reflexões, que a 
forte identificação dos integrantes do Nação Iracema, so-
bretudo dos militantes negros, com o continente africano 
está relacionada à idéia essencializada que, em alguns mo-
mentos, eles fazem da cultura africana, o que desemboca na 
idealização de que a “essência” do negro está no continen-
te africano, particularmente na África colonial. Além disso, 
a idéia de negros felizes e livres de discriminação racial 
refere-se ao continente africano, e não brasileiro, haja vista 
o Brasil ser identificado pelos pesquisados como o lugar 
onde os negros foram escravizados e considerados como 
seres inferiores. Desse modo, olhar para a África significa 
para os pesquisados uma tentativa de: 

[...] recuperar valores, referências artísticas, culturais, 
estéticas através de um resgate de ancestralidade afri-
cana. A civilização africana aparece, então, como um 
mito e traz ao negro brasileiro a possibilidade de ser 
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visto sem a marca da coisificação e da negação, ou 
seja, de ver-se e ser visto como humano. (GOMES, 
2006, p. 162).

Diante das considerações expostas ao longo deste tex-
to e, de forma especial neste capítulo, entendo, apoiada em 
Sahlins, que as identidades, mormente a negra, dos sujeitos 
da pesquisa são formuladas mediante novas identificações. 
E esses processos identitários são propiciados pelo imagi-
nário construído pelos livros, revistas, vídeos e trocas sim-
bólicas com pessoas vindas de diversos países africanos. 
Como também, essas identidades são elaboradas após os 
deslocamentos dos membros do maracatu pelo bairro, pela 
cidade e por outros estados brasileiros.  

Por trás das reflexões expostas até este momento, 
está a necessidade de os indivíduos se definirem e/ou se 
afirmarem diante do outro, buscando com isso pertenci-
mento e, ao mesmo tempo, reconhecimento das diferen-
ças. Refiro-me a indivíduos que, por meio de gestos corpo-
rais, adereços e vestimentas, expressam suas respostas ao 
modo como enxergam a vida. Enfim, falo de pessoas que 
moram na periferia e que vão ao centro da cidade, afirmar-
se e serem reconhecidas no contexto da cidade. De uma 
forma ou de outra, falo de sujeitos que, mediante gostos, 
valores, idéias, constroem identidades ou, na perspectiva 
de Sahlins (1990), ressignificam esquemas culturais. Nesse 
contexto, o Carnaval é um momento propício para pensar 
algumas dessas questões. Vejamos, então, a seguir, o que 
está por trás de todo aquele brilho, colorido e luxo do ma-
racatu Nação Iracema na apresentação de Carnaval da ave-
nida Domingos Olímpio.     
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Avenida Domingos Olímpio. Local onde ocorrem os desfiles de maracatu.

Fonte: Catálogo Telefônico 2007
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BRILHOS, TECIDOS E TINTAS: IDENTIDADES NA AVENIDA

5.1 A Fantasia Deixa o Barracão: o Desfile vai Começar

Um ano de trabalho árduo passou. Hora dos brincan-
tes do Nação Iracema viverem o grande dia: o desfile de 
Carnaval na avenida Domingos Olímpio. Muitas foram as 
formas de ação, desenvolvidas pelos integrantes do Nação 
Iracema, durante todo o ano, voltadas à visibilidade e ao 
bom desempenho do desfile de Carnaval: reuniões, apre-
sentações pelos espaços públicos e privados da cidade, 
contatos, bingos, ensaios, missas, procissões religiosas. E, 
como pontuei ao longo do trabalho, a preparação para o 
desfile foi vivenciada de forma distinta pelos brincantes. 
Enquanto uns se dedicaram profundamente às atividades 
de elaboração do desfile, outros levaram o cotidiano de for-
ma distanciada dos preparativos. O fato é que todo o trans-
curso do ano na Associação Nação Iracema sugere muitos 
aspectos. No decorrer das atividades letivas se pode per-
ceber o tom que predominará no desfile, a relação entre 
dirigentes e brincantes e as motivações dos mesmos com 
o maracatu acerca do estar na avenida Domingos Olímpio 
naquele domingo carnavalesco. 

A avenida é, desse modo, um locus privilegiado 
para a compreensão das configurações simbólicas for-
muladas pelos brincantes por meio de seus maracatus, 
das visões do público sobre o espetáculo, das divergên-
cias e convergências acerca das distintas concepções 
sobre o desfile, bem como das relações de poder que 
atravessam o evento. E, ainda, sobre o contexto social 
que baliza essas questões. 
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Entendendo que o desfile do Nação Iracema é um mo-
mento ritual e, portanto, uma forma simbólica de comu-
nicação; expressão metafórica das relações sociais; espaço 
de teatralidade, de performance, de expressividade indi-
vidual e coletiva, coloco então: Que mensagens emanam 
das alas? Que sentidos conferem os símbolos presentes no 
desfile? Qual a eficácia simbólica do desfile do maracatu 
Nação Iracema? De que modo tais simbologias se relacio-
nam com a idéia de negritude por eles apregoada?

Para um entendimento dessas questões descreverei 
inicialmente o desfile e logo em seguida colocarei as refle-
xões acerca do evento. Experimente, então, caminhar co-
migo, sobre esse comprido tapete, refinando o olhar para 
uma série de mensagens na forma de alegorias e perfor-
mances. Tais simbologias estão contidas nos detalhes das 
indumentárias, da loa, dos gestos corporais etc.

5.1.1 O desfile  

Após uma longa tarde preparando-se, os brincantes 
estão devidamente fantasiados; prontos para iniciar o 
desfile. A avenida está apinhada de pessoas de distin-
tos segmentos sociais, quanto à renda, sexo e idade, 
quando o Nação Iracema chega ao local reservado à 
concentração do desfile. Para os brincantes, visua-
lizar a multidão é motivo de grande alegria porque, 
segundo eles, os últimos grupos de maracatu a des-
filar encontram parcas pessoas dispostas a prestigiar 
o desfile; portanto, somente os jurados, os familiares 
e alguns apreciadores da manifestação se encontram 
presentes. 
O Nação Iracema adentra a avenida com todas as alas 
exigidas pela Federação Carnavalesca: porta-estandar-
te, índios, baianos, calunga, Balaieiro, casal de pretos-
velhos, corte. As alas são acompanhadas pela sonori-
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dade dos tambores que fazem coro à loa Nas ondas do 
mar inventei a saudade da qual reproduzo um trecho: 
Nação Iracema, o teu canto negro de maracatu é belo 
poema.
Há trezentos anos saí de Luanda
Num barco negreiro para plantar cana.
Ouvindo as sereias em seu triste canto
Inventei a saudade no meio do oceano.
De onde vem teu sorriso?
Vem de Angola.
E o teu rebolado encantado?
Vem de Angola.
E a tua panela cheirando a pimenta e dendê alimenta 
esse povo 
Que faz da cantiga seu belo viver. 

À frente do grupo, vem um homem com o rosto pin-
tado de preto, trajando roupas brancas e portando na 
cabeça um turbante azul. Com desenvoltura, ele se-
gura um enorme cartaz de pano, denominado pelos 
brincantes de estandarte. Tal objeto de forma retangu-
lar, estampa na margem superior, as datas 2002-2007 
e, no centro, a imagem da índia Iracema tematizada 
no romance de José de Alencar. A imagem da índia 
contrasta com a de uma jangada conduzida por dois 
homens negros em alto-mar. Na margem inferior do 
tecido está escrito o nome do maracatu.  
Alguns passos atrás do porta-estandarte vem um se-
nhor trajando uma longa túnica branca. Contrastando 
com a brancura da roupa há duas fitas atravessadas 
em seu corpo nas cores verde e vermelha. O homem 
carrega em suas mãos um objeto que exala fumaça 
perfumada decorrente da queima de incensos. Parece 
que sua posição no desfile não é fixa, pois, de acor-
do com o ritmo de seu corpo, ele percorre a avenida 
acompanhando alas diferentes. No entanto, grande 
parte do tempo, o incensário se posiciona atrás do por-
ta-estandarte. 
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O rastro da fumaça desenha caminhos no ar que acom-
panhando alguns deles se chega a outras alas, como a 
dos índios, situada logo atrás do homem que carre-
ga o estandarte. À frente da referida ala vem a índia 
Iracema: uma moça esbelta, de cor clara, cabelos ne-
gros e lisos caídos nos ombros e trajando minúsculas 
vestimentas feitas de plumas nas cores verde, verme-
lho, amarelo e branco. Por todo o corpo da menina há 
desenhos feitos de tinta que remetem às figuras feitas 
por povos indígenas e em seu rosto há uma máscara 
desenhada com tinta cujas cores são vermelho e pre-
to. Andréia, a índia Iracema, caminha na avenida a 
passos lentos. Em alguns momentos ela dá pulinhos e 
seus cabelos escondem, por alguns instantes, seu rosto 
no qual o olhar cabisbaixo faz parte da performance. 
Com os braços, a índia Iracema faz gestos para os de-
mais brincantes posicionados às suas costas. Trata-se 
de três filas indianas formadas por meninos e meni-
nas vestidos com indumentárias semelhantes às da 
índia em destaque. Os brincantes desenvolvem mar-
cações coreográficas em círculos e quando se forma 
essa geometria, um brincante vai ao centro e eleva 
uma cabaça. Enquanto isso, os outros brincantes des-
sa ala dançam e passam de mão em mão outras caba-
ças. De acordo com a coreógrafa, essa é uma dança 
chamada Torém e faz parte dos rituais dos povos in-
dígenas brasileiros. 
Contrastando com o colorido dos índios, há cinco 
brincantes que se dizem filhos de santo do terreiro de 
mãe Socorro. É a ala dos orixás. Eles desfilam distan-
ciados uns dos outros, com expressões faciais sérias e 
desenvolvem coreografias diferenciadas. Percebi que 
essa é uma ala que chama demasiadamente a atenção 
do público. As pessoas observam atentamente cada 
membro que compõe a ala, sendo que alguns orixás 
desencadeiam repulsa e/ou temor em alguns mem-
bros do público, principalmente nas crianças. 
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Ainda compondo a ala dos orixás, vêm, logo atrás, 
mulheres com longos vestidos feitos com aplicações 
de babados de renda. São as mães de santo. Distri-
buídas em duas filas indianas elas caminham fazendo 
rodopios e saudando o público por meio de olhares 
e do balançar da cabeça. Estas se confundem com a 
ala que segue atrás: a das baianas. As diferenças con-
sistem nos vestidos de estampas coloridas, em que as 
cores azul e branco predominam. Embalando-se, ao 
ritmo cadenciado dos tambores, várias mulheres, de 
distintas idades, caminham formando um grande cír-
culo onde, ao centro, encontra-se, de mãos dadas, um 
casal de idosos. Os rostos tingidos de preto, os corpos 
levemente curvados e as baforadas dos cachimbos ca-
racterizam o casal de pretos-velhos. Por onde passam 
são muito aplaudidos.  
A ala seguinte é marcada pela presença solitária da 
Calunga. A mulher, segue com o rosto enegrecido de 
tinta, vestido colorido com babados e em suas mãos 
carrega uma boneca de plástico com rosto tingido de 
negro e com vestimentas idênticas às suas. 
Entre essas alas vem Marcilene representando a Mãe 
das Etnias. Seus longos cabelos trançados caem sobre 
sua pele escura e cobrem parte dos seios desnudos. Pa-
lha e muitas plumas de cores branca e marrom dão o 
tom da fantasia da brincante. Sobre suas costas há um 
enorme esplendor em que três bonecas distribuem-se 
entre o centro e as pontas do adereço, sendo uma bo-
neca pintada de preto, outra de cabelos loiros e outra 
com um cocar de índio sobre a cabeça. Acompanhan-
do Marcilene, seguem homens e mulheres vestidos 
com indumentárias cuja matéria-prima é similar ao da 
Mãe das Etnias. Trata-se da ala das africanas. Nesta 
composição há também meninas enroladas em panos 
coloridos e com cabelos trançados. Por toda a avenida 
tais brincantes dão passos ritmados com pulos, reme-
lexos e movimentos com as mãos nas quais seguram 
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lanças. Nesta ala, somente um casal representando 
reis africanos tem o rosto tingido de negro; entre os 
demais predominavam figuras desenhadas com tinta 
branca que remetem a tatuagens “africanas”. 
Aproximando-se da corte há o Balaieiro. Com gestos 
leves e elegantes o rapaz conduz sobre sua cabeça uma 
cesta de frutas denominada de balaio. Seus trajes cha-
mam a atenção por causa do longo vestido colorido 
e cheio de babados, e também pelo rosto tingido pelo 
negrume, pelo batom de cor vermelha sobre os lábios e 
pelos muitos colares e brincos que adornam seu corpo.  
A ala que encerra o desfile é a Corte. Composta por 
rei, rainha, príncipe, princesa, damas de honra, da-
mas do paço e dois vassalos. Um dos vassalos rodopia 
em torno da rainha, carregando um enorme guarda-
sol colorido; o outro abana a rainha com um enorme 
leque. Todos têm o rosto pintado de preto. Tanto os 
homens, exceto o rei e os vassalos, como as mulheres 
trajam vestidos longos, rodados, coloridos e com mui-
to brilho. Por último, com uma enorme coroa sobre a 
cabeça, vem a rainha, de mãos dadas com o rei. Em 
ritmo cadenciado, movem-se sempre de um lado para 
o outro da rua. Suas indumentárias destacam-se pelo 
brilho e colorido das roupas, bem como pelo tamanho 
dos colares. O rei tem o rosto pintado de preto e usa 
batom e peruca, cujo formato recorda os penteados 
usados pelas damas da corte no período colonial. 
A apresentação se prolonga por quarenta minutos até 
que a corte chegue defronte aos camarotes, situados 
no local onde se encerra o desfile. Esse momento pare-
ce ser o clímax do desfile, pois é o momento da coroa-
ção. A bateria cessa de tocar, os brincantes fazem uma 
grande roda, todos voltam as atenções para a rainha e, 
nesse momento, o presidente do grupo convida uma 
das autoridades presentes nos camarotes para realizar 
a coroação. Inicia-se uma outra loa que entoa apenas o 
refrão: No asfalto da minha pele, dança índio, dança bran-
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co, dança negro. No asfalto da minha pele todo sangue é 
vermelho... No toque do meu tambor tem um canto de amor 
pra louvar a rainha. Impulsionada pelo ritmo da loa, a 
autoridade dirige-se lentamente em direção à rainha e 
realiza a coroação.
Sobre esse momento, há entre os maracatus algumas si-
militudes, como o local da coroação, a escolha de uma 
autoridade, o espaço ritual ser de forma circular. Entre-
tanto, os grupos variam bastante em relação às loas. Há 
grupos que optam por ritmos bastante lentos, soturnos 
que lembram lamentos, segundo alguns brincantes. 
Finda a coroação, os brincantes seguem mais um 
pouco na avenida e após sair, por um grande por-
tão de ferro, dobram uma esquina. Desse lugar fico 
observando as alas se desfazendo. Algumas pessoas 
correm em busca de bebidas e comidas, outras em 
busca de auxílio para tirar as fantasias, algumas dei-
tam-se no chão, umas riem outras choram, comemo-
rando o que passou.  

Ao visitar a Associação nos dias que antecedem ao 
desfile tem-se a impressão de que tudo está devidamente 
pronto: fantasias dobradas dentro de caixas, coreografias 
e loas ensaiadas nas ruas do bairro, alimentos postos em 
sacos, instrumentos musicais separados no canto de um 
compartimento da Associação, agulhas, linhas, botões e 
muitos broches organizados em caixetas, casa de apoio 
alugada, ônibus contratado para levar os brincantes até 
a avenida Domingos Olímpio etc. No entanto, quando os 
brincantes chegam à avenida se percebe que as atividades 
não cessam. Os preparativos para a apresentação prosse-
guem até os momentos que antecedem a entrada do grupo 
na avenida; botões despregam das fantasias, adereços des-
colam, saiotes rasgam ou ficam frouxos nas cinturas, saltos 
de sapatos se quebram, indumentárias se perdem, enfim, é 
preciso fazer uma série de ajustes. 
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Alguns desses comportamentos parecem se repetir 
entre os brincantes de distintos grupos, como pude verifi-
car ao percorrer as ruas circunvizinhas da avenida. Cami-
nhando pelas ruas paralelas ao “corredor da folia”, se visua-
lizam inúmeros brincantes que fazem dos espaços públicos 
seus camarins. No entanto, se uns expõem seus corpos aos 
transeuntes, outros optam por lugares recônditos para que 
o brilho e luxo de suas fantasias sejam resguardados até o 
momento de adentrar a avenida. “[...] É pra não estragar a 
surpresa”, diziam uns, ou, “[...] se eu for pro meio da rua aí 
todo mundo vai me ver”, comentavam outros. Percebi es-
sas condutas também entre os brincantes do Nação Irace-
ma, mais especificamente, na casa onde eles se prepararam 
para o desfile, situada a alguns metros da avenida. 

 Na casa, vozes em volume elevado, passos apressa-
dos e uma intensa busca por objetos que pareciam perdi-
dos se entrecruzavam com o silêncio de alguns brincantes 
que, dispersos por todos os ambientes do imóvel, se pre-
paravam para viver um momento especial de suas vidas. 
Exemplo significativo é o de Almeida, a rainha do mara-
catu Nação Iracema. Ao contrário da grande maioria dos 
integrantes que se arrumava na rua, Almeida buscou um 
dos compartimentos da casa. Ele me explicou que não se 
arruma diante de muitos olhares; tal ritual restringe-se a 
poucos observadores.     

Ao ser autorizada a observá-lo, adentrei ao compar-
timento e percebi um Almeida de expressão facial séria e 
muito minucioso. Com cautela, ele pôs maquiagens, fan-
tasias e adereços sobre uma cama. Dentro de uma caixa 
estava a coroa que será, por ele mesmo, posta sobre sua 
cabeça momentos antes do grupo adentrar a avenida. O 
experiente brincante iniciou a preparação de seu corpo 
com o auxílio de um amigo que é também participante do 
Nação Iracema. Aos poucos, Almeida se despiu: removeu 
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o boné posto sobre sua cabeça, exibindo cabelos ralos e 
branquinhos. Na seqüência, ele retirou sua bermuda e uma 
blusa de malha. Em seguida, guardou todos esses objetos 
pessoais e iniciou outro processo: a sua transformação em 
rainha do maracatu. 

Sussurrando em alguns momentos trechos da loa do 
Nação Iracema, Almeida, inicialmente, preparou uma ma-
quiagem sobre sua face cujo batom de cor vermelho inten-
so ganhou destaque. Por fim, ele encerrou o processo com 
uma grossa camada de tinta preta passada sobre todo o 
rosto. Um intenso calor no recinto desencadeou transpira-
ções que formaram caminhos de suor nas costas de Almei-
da. Apesar disso, ele cuidadosamente, realizou seu ritual: 
vestiu sua fantasia repleta de lantejoulas, pôs a peruca e as 
luvas pretas, calçou o par de sapatos de saltos altíssimos e 
por fim, distribuiu reluzentes bijuterias pelo corpo, como 
anéis e longos colares. Em sua preparação, tudo seguiu 
regras bem precisas, parece que aquele ritual tinha uma 
seqüência já previamente definida. 

Os cuidados e as manifestações de atenção dos diri-
gentes e demais brincantes com a preparação de Almeida 
puseram em evidência algumas questões, como, por exem-
plo, a hierarquia entre os participantes do grupo no que 
concerne ao desfile. A rainha é a personagem de maior 
importância para o grupo; a beleza das indumentárias e a 
desenvoltura na avenida são os requisitos de maior exigên-
cia dos jurados. Uma rainha bela e com larga experiência 
confere status ao grupo.   

Em entrevistas e também durante sua preparação no 
dia do desfile, Almeida destacou reiteradamente a impor-
tância do maracatu em sua vida, mais especificamente sua 
condição de rainha há 25 anos. Ele disse-me, ainda, que é 
atencioso com a confecção de sua fantasia: desde os sapa-
tos aos adereços, pois, segundo ele, seu objetivo é “brilhar 
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na avenida”. E estar deslumbrante na apresentação im-
plica dizer que noções como diferenciação, credibilidade, 
segurança, altivez, confiança, alegria, empatia, rigor, den-
tre outras, estão contidas nessa idéia que Almeida deseja 
transmitir ao público por meio de seu corpo. 

A euforia para vivenciar o desfile na Domingos Olím-
pio cujos brincantes modelam seus corpos e, pouco a pouco, 
transitam de uma situação a outra, nos chamou a atenção 
para uma determinada situação: a passagem ritual. Van Gen-
nep (1978), e toda a teoria antropológica construída desde 
então acerca dos rituais, aponta que a vida é marcada por ri-
tualizações em que indivíduos deixam para trás uma condi-
ção anterior e assumem um novo momento na vida social. 

Independentemente da cultura, esses momentos de 
passagem costumam ser bastante performáticos e com se-
qüências rituais bem demarcadas. Em algumas sociedades 
esses ritos de passagem são enfaticamente expressos por 
meio de linguagens corporais, tais como cortes de cabelo, 
extração de dentes, reclusões, abstinência sexual etc. Entre 
as aborígenes australianas, por exemplo, Durkheim (1996) 
mostra que nas cerimônias de luto elas marcam suas faces 
com brasas para indicar a viuvez, a nova situação na qual 
se encontram. Muitos são os modos de expressar a passa-
gem de um momento a outro. Os rituais são momentos de 
congraçamento; expressão do social; revificação das cren-
ças coletivas (DURKHEIM, 1996). São nesses momentos ri-
tuais que as posições que se ocupa no grupo social são afir-
madas com maior clareza. Mauss (2003) ao discorrer sobre 
os Kwakiult mostra que para eles é de extrema importância 
que cada momento de suas vidas seja nomeado, personifi-
cado, por um outro nome, um novo título. Essas mudanças 
de nome, em decorrência da idade, implicam na atribuição 
de novas funções; na demarcação das posições perante a 
tribo. Logo, na continuidade da vida em sociedade. 
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Para Van Gennep, os rituais possuem uma mesma es-
trutura e dividem-se em três momentos: separação, margem 
e agregação. Ou, pré-liminaridade, liminaridade e pós-limina-

ridade no que Turner denominou o período margem. Essas 
categorias são desenvolvidas de maneiras diversas, varian-
do de uma sociedade para outra, sendo que, em algumas 
situações, pode haver uma sobreposição. Segundo Turner 
a separação:

[...] abrange o comportamento simbólico que significa 
o afastamento do indivíduo ou de um grupo, quer de 
um ponto fixo anterior na estrutura social, quer de um 
conjunto de condições culturais (‘um estado’), ou mes-
mo de ambos. (TURNER, 1974, p. 116-117). 

A margem ou liminaridade, de acordo com Turner, é o 
momento que antecede a separação definitiva da condição 
anterior vivenciada pelo indivíduo. Nesse momento cer-
cado de ambigüidades, os indivíduos “[...] escapam à rede 
de classificações que normalmente determinam a localiza-
ção de estados e posições num espaço cultural.” (TURNER, 
1974, p. 117). A agregação é quando o sujeito ou grupo é 
investido de uma nova condição. Há nesse período uma 
relativa estabilidade e uma clareza de obrigações e direitos 
perante os outros.  

Entende-se, então, que o momento da separação, con-
forme Van Gennep, ocorre quando os brincantes inter-
rompem algumas de suas ocupações profissionais e suas 
atividades rotineiras para se preparar para a apresentação 
na avenida. Conforme disse Almeida: “[...] ah, quando co-
meça o Carnaval aí o Almeida funcionário público lá da 
prefeitura de Maracanaú é esquecido. Ele adormece. Aí, 
começa o Almeida rainha do maracatu.” Ou Marileuda: 
“[...] ah, eu esqueço tudo, tudinho mesmo: casa, trabalho. 
Meu negócio é a avenida.” 



282

Nos momentos que antecedem o desfile e, mais preci-
samente, até o momento de adentrar a avenida, os brincan-
tes vivem uma fase ambígua, de liminaridade, como cunhou 
Turner, pois ainda não foram investidos legitimamente 
de seus papéis como brincantes do maracatu. Somente 
na avenida é que as posições são demarcadas, são visua-
lizadas claramente e, desse modo, os indivíduos ganham 
uma nova condição social. Ao abrir os pequeninos portões 
autorizando o início da apresentação do Nação Iracema é 
que Almeida se transforma legitimamente em rainha do 
maracatu, Marcilene em Mãe das Etnias, Andréia em índia 
Iracema, Raquel e Marileuda em africanas, Dário em Ba-
laieiro, dona Cleide em Calunga, dentre outros brincantes 
que, prontamente fantasiados, vivenciam, mesmo que pro-
visoriamente, outra forma de se posicionar diante da vida. 

Sobre esse momento ritual gostaria ainda de refinar 
o olhar para uma outra questão: a “montagem”100 de Al-
meida. Ou seja, para o momento em que ele é investido de 
uma nova condição: a de rainha. Para todos os brincantes o 
momento da “montagem” é muito especial, conforme ex-
plicitei anteriormente. Entretanto, foco minha atenção na 
preparação de Almeida, porque além da figura da rainha 
ser a mais destacada no desfile, essa elaboração 

[...] talvez seja a ação mais importante, porque através 
dela há a redefinição e exibição das performances de 
gênero e, daí, a construção e reconstrução também de 
identidades. (JAYME, 2001, p.81). 

A partir de um cuidadoso ritual Almeida modifica seu 
corpo formulando, nesse sentido, novas representações de 

100 Jayme (2001) em sua pesquisa sobre os trangender (transformista, travesti, 
drag queen e transexual) chama de montagem o momento em que tais sujeitos 
transformam seu corpo de diversas maneiras para incorporar novas identidades, 
gêneros, nomes e pessoas. 
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si, o que remete de forma vívida às reflexões de Mauss 
(2003) sobre a noção de pessoa. Mauss indica por meio 
de suas reflexões acerca de sociedades diversas, como 
cada coletividade construiu uma noção de pessoa sin-
gular no transcurso dos tempos. E com tais conside-
rações o autor mostra que a noção de pessoa, antes 
que acabada, é ressignificada a todo instante. Assim, 
nesse processo em que Almeida constrói e reconstrói 
sua pessoa ele revela que, da mesma forma que os 
transgender estudados por Jayme (2001), por meio da 
montagem se entende que o corpo, as identidades, o 
gênero e a pessoa são inacabados; em constante pro-
cesso de formulação. 

Diante dessas considerações, em que sentido a elabo-
ração de Almeida se relaciona com o objetivo deste traba-
lho: o entendimento da construção da negritude no mara-
catu Nação Iracema?  

Como pôde ser visto, Almeida com sua montagem 
aponta que os sujeitos manipulam suas identidades e que 
as relações masculinidade-homem e feminilidade- mu-
lher não são diretas, estanques e dicotômicas, mas sim 
mediadas por várias relações socias. Em uma sociedade 
em que os atributos de feminilidade e masculinidade são 
vinculados ao sexo, de forma dicotômica, a figura da rai-
nha se mostra como ambígua. A multiplicidade de senti-
dos que emanam de seu corpo, no momento do desfile, 
extrapola e até implode uma definição que se oriente em 
um único sentido. Assim, seja sobre o corpo que for, a 
“montagem” possibilita a construção de identidades. No 
caso em estudo, a formulação do corpo de Almeida per-
mite a constituição de múltiplas identidades o que remete 
às reflexões de Strathern (2006) sobre gênero. De acordo 
com a autora: 
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[...]o ser ‘masculino’ ou o ‘ser feminino’ emerge como 
um estado unitário holístico sob circunstâncias parti-
culares”. No modo um-são-muitos, cada forma mascu-
lina ou feminina pode ser vista como contendo em si 
uma identidade compósita oculta que é ativada como 
androginia transformada. (p. 43). 

Strathern (2006) mostra, portanto, que a pessoa sin-
gular que é vista, por conseguinte, como um derivativo 
de múltiplas identidades, pode ser transformada em um 
indivíduo composto por elementos masculinos e femi-
ninos distintos. Sendo assim, a figura da rainha ao rece-
ber sobre sua pele branca uma espécie de máscara negra 
e uma espécie de máscara feminina sobre seu aparente 
corpo masculino desestabiliza a idéia essencializada que 
se construiu sobre sexo e raça. Por meio da preparação 
da rainha, se percebe que a categoria gênero não possui 
uma estrutura binária e essencialista, mas sim, refere-se 
à multiplicidade e esta relacionada a outras relações so-
ciais. Note-se que Almeida possui pele claríssima, mas ao 
pôr luvas pretas e uma grossa camada de negrume sobre 
sua face o brincante, pouco a pouco, constrói sobre si uma 
outra representação étnica. 

Os detalhes da preparação de Almeida prenderam 
a minha atenção, a ponto de esquecer-me por um longo 
período o que transcorria para além das paredes daquele 
quarto. Até que a sonoridade das pessoas e dos instrumen-
tos convidou-me à rua. Lá, estavam reunidos muitos brin-
cantes: preparando-se para o desfile, entregues à preguiça, 
servindo água e café, sentados no chão com a cabeça recli-
nada nos ombros de amigos, movimentando o corpo ao ru-
far dos tambores, inculcando em alguns brincantes regras 
de como se portar na avenida rememorando loas, coreo-
grafias, sorrisos para o público, altivez e segurança diante 
do júri. Havia de tudo um pouco. Houve momentos, em 
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que eu apenas observei os movimentos dos brincantes e, 
concomitantemente, à minha observação, algumas ações 
eram filmadas pela equipe que me acompanhava. Em al-
gumas circunstâncias, eu me aproximei de um brincante, 
juntamente com os membros da equipe, e, enquanto ele 
se preparava para a apresentação, eu formulei algumas 
indagações. Alguns integrantes, já conhecidos por mim, 
ao dizerem “[...] é ainda pro seu trabalho, é?” pareciam de 
alguma forma compreender a finalidade daquela parafer-
nália toda de equipamentos. Já outros, confundindo-me 
com alguma repórter, solicitavam-me que eu os entrevis-
tasse. Em meio a tudo isso os brincantes falavam de tudo, 
principalmente sobre as pessoas presentes na avenida 
Domingos Olímpio.

Devidamente fantasiados, os brincantes procuravam 
seus “semelhantes”, ou seja, aqueles que pertenciam às 
mesmas alas. Aos poucos, os brincantes se organizavam, 
cantavam a loa e ensaiavam passos ritmados e coletivos. 
Um olhar precipitado podia levar à visualização de pe-
quenos grupinhos de pessoas que não se distinguiam em 
razão da semelhança das fantasias, das pinturas corpo-
rais, do negrume na face, da coreografia. Pode-se pensar 
que se tratava de corpos homogêneos que cumpriram, 
corretamente, as regras da competição quanto à elabora-
ção das fantasias.

Entretanto, conversas ou somente observações com os 
integrantes, revelaram que, apesar da padronização das in-
dumentárias e coreografias, cada um dos brincantes levava 
nos adereços, vestimentas e gestos um pouco de suas ex-
periências individuais e coletivas. Basta observar o modo 
como as meninas arrumavam os cabelos, enrolavam as 
saias, ajustavam os biquínis, coloriam os lábios, esmalta-
vam as unhas, mexiam os quadris, se perfumavam, se mo-
vimentavam, sorriam para o público e modelaram o corpo 
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com dietas para se apresentarem magras na avenida. Cada 
um impôs seu modo de pensar a vida em suas indumentá-
rias e, sobretudo, nos gestos corporais. Enfim, uma série de 
comportamentos que mostram o corpo como uma constru-
ção cultural. (MAUSS, 2003). 

De acordo com Mauss (2003), cada corpo se cons-
trói mediante valores, costumes, crenças e hábitos do seu 
tempo. Cada sociedade desenvolve um saber específico 
sobre o corpo, atribuindo-lhe um sentido e valor e as ca-
tegorias que possibilitam esse desenvolvimento são de-
correntes das “experiências pelas quais o corpo passou.” 
(LE BRETON, 1990, p, 2). Sendo assim, o Nação Iracema 
se constrói a partir das expressões individuais e coletivas 
dos indivíduos que dele participam, o que expressam os 
brincantes que compõem seus corpos conforme os ensina-
mentos sobre maracatu, das concepções de negritude, das 
informações apregoadas pela mídia sobre o corpo carna-
valesco, corpo sensual, corpo bonito, corpo comportado, 
dentre outros discursos. 

Após todo o processo de preparação do corpo, os brin-
cantes se reuniram defronte a casa de apoio. Na ocasião, 
eles expressaram euforia e comportamentos irrequietos, 
sendo tais condutas enfatizadas quando surgia no céu um 
clarão seguido de um vibrante barulho de fogos de artifício. 
A cada grupo que iniciava o desfile, a explosão se repetia 
iluminando a noite. Após a explosão de fogos de artifício 
no céu, chegou o momento do maracatu Nação Iracema 
expor na avenida sua performance à platéia presente.

Entremeios, o barulho intenso dos tambores e de toda 
a gritaria, Almeida antes de adentrar a avenida,  pôs sobre 
sua cabeça a reluzente coroa. Neste momento, ele fechou 
os olhos, balbuciou alguns dizeres, beijou sua insígnia real 
e a pôs sobre sua cabeça. Por fim, segurou o cetro e aden-
trou a avenida na última ala do grupo: a Corte. Diferente-
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mente dos outros maracatus, cujas rainhas percorrem toda 
a avenida sem a coroa sobre a cabeça, sendo a coroação 
realizada somente no fim da apresentação, Almeida per-
correu todo o desfile já coroado. Segundo ele: 

[...] rainha que é rainha, tem que ser coroada. Tem que 
entrar na avenida coroada, ora essa, mesmo que de-
pois eu tenha que tirar a coroa e ser coroada de novo. 
Como é que o povo vai saber quem é a rainha se não 
tem a coroa na cabeça?. 

Nesse sentido, os símbolos são muito importantes 
para os brincantes, pois são eles que demarcam posições. 
Além disso, a fala de Almeida chama a atenção para o 
momento em que ele se entende como sendo investido da 
nova condição: a de rainha. Para Almeida seu sentimento 
como rainha ocorre somente quando a coroa é posta sobre 
sua cabeça, pois somente assim o público saberá claramen-
te qual é sua função no desfile.   

A avenida Domingos Olímpio comporta, de acordo 
com o recorte temporal, muitos significados. Em conver-
sas comigo à ocasião do desfile, muitos aspectos sobre a 
avenida foram contemplados pelas pessoas. Muitos dos 
vendedores ambulantes restringiram suas considerações 
à possibilidade de elevar a renda da família por meio da 
venda de produtos. Algumas mães com crianças destaca-
ram a avenida como meio de lazer naquele período, como 
também enfatizaram o evento como “sadio”, pois ocorria 
em um bairro que abriga “famílias de bem”. Já alguns mo-
radores de idade avançada fizeram críticas dizendo que 
o evento interrompe a tranqüilidade a qual o bairro está 
habituado. Enquanto outros, de idade similar, com cadei-
rinhas nas calçadas, diziam gostar da animação. Algumas 
pessoas enfatizaram a segurança e organização do evento; 
outras frisaram a importância dos desfiles por estes cons-
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truírem um sentimento de pertencimento dos fortalezen-
ses com a cidade, sobretudo, na ocasião do Carnaval, pois, 
diferentemente de cidades como Recife, em Fortaleza não 
há um “orgulho pela cultura”, disseram-me algumas pes-
soas presentes na avenida. Outras avaliações se voltaram à 
estética dos maracatus: a beleza da rainha, desenvoltura do 
casal de pretos-velhos, habilidade do Balaieiro, enredo. 

E falando em maracatus, à medida que a loa era can-
tada pelos brincantes  ações que se remetiam a letra eram 
praticadas, como o nado da sereia, o movimento das on-
das, as articulações da cozinheira mexendo sua panela e 
do roçeiro plantando sua cana. Logo, “dizer” algo não 
significa “declarar” apenas, mas sim “fazer algo”. Ou 
seja, ao se utilizarem da linguagem, os brincantes não 
apenas declararam, mas cumpriram um “ato ilocucioná-
rio.” (AUSTIN, 1990). O que também pode ser pensado 
acerca dos elementos purificadores da avenida, cujo re-
frão da loa do ano de 2006 dizia: “joga água de cheiro na 
avenida pro negro passar.”         

Considerando que uma das vias da avenida é o espaço 
destinado à realização dos desfiles, pode-se dizer que as-
pergir águas perfumadas, exalar fumaça, proferir palavras, 
dentre outras práticas, é uma tentativa de purificar o local; 
em outros termos, de reordená-lo, preparando-o para ou-
tro momento. Tal função remete às considerações de Mary 
Douglas (1976) sobre pureza e impureza. Segundo a auto-
ra, essas concepções se constroem a partir das crenças de 
cada coletividade e operam como  mecanismos de ordena-
ção social. 

Em distintas culturas, a água relaciona-se às noções 
de purificação. Em culturas cujas pessoas professam o isla-
mismo, por exemplo, é considerado pecado grave não la-
var o corpo antes das orações. Na cultura brasileira, a água 
está também relacionada a noções de pureza. Veja como 
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exemplo os batizados, a limpeza dos espaços e os banhos 
cotidianos, os quais as pessoas os associam à limpeza do 
corpo, da alma e também à renovação das energias. Muitos 
são os rituais que, por meio de banhos, expressam a pas-
sagem de um momento para outro. Tudo isso também é 
válido para outros elementos, como a fumaça dos incensos, 
orações, “dizeres” etc. Esses elementos purificadores foram 
motivo de comentários entre as pessoas que assistiam ao 
desfile. Quando o incensário passou, algumas pessoas re-
tiraram os braços das muretinhas de madeira expressando 
não quererem contato com o elemento exalado. Já outras, 
aproximaram o corpo dizendo que tais elementos traziam 
boas energias. 

Durante os anos em que acompanhei o maracatu ve-
rifiquei tanto homens como mulheres ocupando o papel 
descrito acima, que é intitulado pelos grupos de maracatus 
como incensário (a). Observei tal função em todos os ma-
racatus, sendo que há variedade nos elementos de purifi-
cação. No Nação Iracema, por exemplo, no ano de 2006 o 
elemento aspergido na avenida foi água de colônia.   

Diante desses aspectos pode-se dizer que “símbolos 
não apenas refletem, mas criam sentidos. Eles são produ-
tos, mas são produção também: constroem valores e sen-
timentos.” (SCHWARCZ, 2008). Para a antropóloga, para 
além da eficácia política, os símbolos, refeitos na literatu-
ra, nas imagens, são discursos muito poderosos. Schwar-
cz (2001a) ao analisar o ritual de coroação de D. Pedro II 
pensa na dimensão simbólica do poder político, em como 
o Estado se utiliza de aparatos teatrais para representar e 
encenar o poder, que efetivamente exerce. E, mais do que 
isso, a autora mostra que os símbolos da realeza indicam 
uma intencionalidade política. É talhando cuidadosamente 
uma imagem pública que se constrói um imaginário coleti-
vo, diz a antropóloga.  
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Nesse mesmo sentido, Carvalho (1990) mostra que 
monumentos, praças, charges, hinos, bandeiras, dentre 
outros, revelam aspectos valiosos sobre a implantação da 
República no Brasil. Para o autor, esses elementos indicam 
mitologias e simbologias de um sistema político. Como diz 
Schwarcz (2001a): “os símbolos são bons para pensar” as 
distintas concepções que estão por trás de determinadas 
formulações simbólicas. 

Voltemos então nossa atenção para o desfile do Na-
ção Iracema. Em meio a uma multidão, alegorias desfilam 
na avenida emanando sentidos que simbolizam anseios de 
diferentes ordens, como os ideais e as concepções dos brin-
cantes frente à negritude, à cidade, à nação e a contextos 
transnacionais, como o continente africano. Nessas alego-
rias, de forte conotação simbólica, estão contidas múltiplas 
narrativas cujos significados ganham clareza e força quan-
do pensados em conjunto com as falas produzidas ao longo 
do texto, pois somente assim se pode distinguir entre o que 
os interlocutores dizem do que eles expressam veemente-
mente por meio de ações.    

 No desfile, indumentárias com cores verde, amarela, 
vermelha, azul e branca, frutas e legumes da terra (banana, 
melancia, mamão, batata-doce, abóbora), os índios, as baia-
nas, os africanos, os orixás, os negros e os brancos sugerem 
narrativas que se relacionam à nação brasileira. Da forma 
como são apresentadas, as alas destacam símbolos da na-
cionalidade. O interessante é que, independentemente do 
enredo escolhido, todos os maracatus trazem em suas alas 
tais elementos nacionais, especialmente os índios, os afri-
canos, as baianas e o cesto de frutas. Assim, seja qual for a 
história escolhida para contar à platéia, o pano de fundo é o 
mesmo: a idéia de nação. E mais do que isso. Ao se observar 
as alas em conjunto, se percebe que há um fio condutor: as 
narrativas acerca do mito fundador, o que implica pensar 
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na “fábula das três raças.” (DA MATTA, 1987). Ou seja, um 
povo feliz; miscigenado e livre de preconceitos; capaz de 
conviver com as diferenças de forma pacífica e harmoniosa 
num país tropical, abençoado por Deus e livre de catástro-
fes naturais. (CHAUI, 2001). 

Examinando, por exemplo, o estandarte do grupo, 
uma espécie de brasão, no qual a índia Iracema é o des-
taque, se percebe alguns sentidos, relacionados à idéia 
de nação que o maracatu Nação Iracema deseja transmi-
tir à platéia. 

À ocasião da fundação do maracatu, a índia Iracema 
foi escolhida pelos dirigentes como aquela que simbolizará 
o grupo. Isso decorreu, segundo eles, por causa do nome 
do bairro no qual se situa a sede do maracatu, e também 
em razão do romance de José de Alencar. “[...] É uma for-
ma de homenagear nossa terra”, disse-me dona Cleide. En-

Foto 01 – Índia Iracema
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fim, Iracema passa, a partir daquele momento, a dar nome 
e também rosto, por meio do estandarte, ao maracatu. Para 
Schwarcz, os brasões, no período monárquico brasileiro, 
eram espécies de “[...] espelhos em que o nobre reflete a 
imagem que gostaria de ver (e que vissem), ao mesmo tem-
po que produz uma outra.” (1998, p. 187). Nesse sentido, 
quais seriam, portanto, os discursos que o Nação Iracema 
deseja transmitir à platéia por meio das imagens e das co-
res que compõem o estandarte? 

Percebi que no Nação Iracema muito pouco se conhe-
ce sobre o teor do romance de José de Alencar do qual o 
grupo leva o título. O que se sabe sobre a obra Iracema são 
fragmentos contados por uma ou outra pessoa. Percebi que 

Foto 02 – Estandarte
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o que se retém da obra são os aspectos heróicos da índia, 
alguns dos sentimentos por ela demonstrados como força, 
dedicação e luta e ainda seus atributos físicos, como o cabe-
lo negro, o corpo esbelto e a tez morena. Além das concep-
ções construídas pelo Romantismo acerca do índio. 

Por conseguinte, considero que as alas que compõem 
o maracatu e os elementos presentes no estandarte (cores 
e figuras) expressam uma relação entre nação e região. 
Por meio daqueles brincantes que não tingiram o rosto de 
negrume, como as africanas, os índios e alguns integran-
tes entendidos como pertencentes à raça branca reforça-se 
a formação racial brasileira e as relações simbólicas daí 
decorrentes.  

As narrativas que emanam do estandarte também 
falam do Ceará; remetem à idéia de afirmação regional 
frente à nação por meio de elementos como a jangada e a 
índia Iracema que são fortemente entendidos como repre-
sentativos dos cearenses. Contido no brasão do grupo há 
também narrativas sobre o bairro Jardim Iracema; repor-
ta-se a pessoas moradoras da periferia que também fazem 
parte da nação e desejam se afirmar frente aos outros con-
textos da cidade. O estandarte comporta, portanto, múl-
tiplos sentidos. Se para uns ele fala da nação brasileira, 
para outros ele faz referência ao Ceará e já para outros 
ele está diretamente relacionado à homenagem que os 
dirigentes fizeram ao bairro Jardim Iracema. Ao conver-
sar com os brincantes, percebi um pouco sobre tudo isso. 
Cada brincante ao contar sobre o que sabe acerca do título 
do maracatu remeteu sua justificativa à sua história pes-
soal, suas vivências no bairro, aos elementos formadores 
da “identidade cearense”, suas identificações com algum 
personagem da obra alencarina da qual ouviu falar, como 
também a fragmentos da história do Brasil que se relacio-
nam à negritude. Retenho essa questão da negritude aqui, 
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pois apresentarei adiante as mensagens que emanam das 
alas acerca desse assunto.   

Desse modo, no decorrer dos capítulos tentei mos-
trar em que fontes os dirigentes bebiam para formularem 
o Nação Iracema. Verifiquei que no contexto do maraca-
tu há muitas memórias: individuais, coletivas, históricas. 
Também busquei apontar que as motivações entre os par-
ticipantes do grupo são díspares, assim como os discursos 
construídos, especialmente no que concerne à negritude. 
Desse modo, estórias e histórias estão entrelaçadas na con-
figuração do Nação Iracema. O que nos leva a pensar os 
sem-número de mensagens que envolvem cada fantasia, 
cada adereço, cada loa, enfim, o enredo como um todo. A 
índia Iracema, por exemplo, remete ainda a outras ques-
tões muito importantes que o grupo deseja transmitir. 
Nesse sentido, percebi outro ponto marcante no desfile: as 
alegorias femininas.101  

Carvalho (1990) afirma em seu estudo que um dos ele-
mentos mais marcantes do imaginário republicano francês 
foi o uso de alegorias femininas para representar a Repú-
blica. Figuras de mulheres como alegorias cívicas, mostra 
o historiador, foram cunhadas em moedas, armas e selos 
postais. Conforme Carvalho (1990), tencionava-se por meio 
dessas alegorias transmitir valores como: liberdade, mater-
nidade, serenidade, bravura, força, mansidão, jovialidade, 
responsabilidade, às vezes sob um aspecto belicoso etc. 
As figuras das mulheres, portanto, eram entendidas como 
aquelas que melhor transmitiam tais sentimentos, daí se-

101 Na obra de José Murilo de Carvalho, A Formação das Almas, parece que o 
autor toma as alegorias femininas como aquelas associadas somente a figuras 
de mulheres. Saliento que no presente texto não tenciono restringir construções 
simbólicas como “masculino” e “feminino” a denominações como “homem” e 
“mulher” respectivamente. Tal fato não seria possível, uma vez que as identida-
des sociais são fluidas e multifacetadas. 
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rem “[...] o símbolo ideal para a humanidade.” (CARVA-
LHO, 1990, p. 81). 

Na obra de José de Alencar, Iracema representa uma 
heroína indígena. A obra mostra que do encontro amoroso 
e étnico de Iracema com o estrangeiro Martin nasce o “pri-
meiro filho da mestiçagem, representativo dos primórdios 
da nacionalidade” (GERMANO, 1998, p.9).  Segundo Paulo 
Franchetti, Iracema é a recriação romântica da figura femini-
na indígena: modelo de força, coragem; guardiã da erva sa-
grada de seu povo (jurema); modelo de dedicação, resigna-
ção e obediência a seu esposo, o colonizador português, por 
quem é abandonada. É a síntese das maravilhas da natureza 
cearense, brasileira e americana, diz Franchetti.   

Desse modo, lembremos que na coordenação do mara-
catu Nação Iracema se encontram as irmãs dona Lúcia e dona 
Cleide que enfatizam, a todo instante, por meio de suas traje-
tórias, valores como coragem, bravura, superação, força, de-
terminação, docilidade, maternidade, esperança, militância 
etc. Além da memória da falecida mãe das dirigentes cujo ma-
racatu apareceu em seus relatos como um meio de eternizar os 
ensinamentos recebidos da citada senhora. 

Imagens associadas a mulheres ou a sentimentos cul-
turalmente vistos como femininos se encontram presentes 
em várias alas que compõem o desfile do Nação Iracema, 
como a idéia construída a respeito da “África” que se per-
sonifica no destaque Mãe das Etnias interpretado pela mi-
litante negra Marcilene. Além da boneca Calunga, símbolo 
da sabedoria e da adivinhação entre alguns negros.   

A Mãe das Etnias, por exemplo, poderia vir represen-
tada por um homem ou ter sido escolhida de forma alea-
tória. No entanto, durante a pesquisa, ouvi diversas vezes 
Marcilene mencionar que tal função foi direcionada a ela 
desde a concepção da fantasia. Segundo a estilista Neide, 
Marcilene reúne as características para representar tal pa-
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pel, como a cor de sua pele, seu jeito de ser, sua militância. 
Tudo isso está associado ao que já discuti anteriormente. 
Ou seja, a idéia mítica e as concepções idealizadas que 
os dirigentes, a estilista e alguns dos brincantes possuem 
acerca do continente africano. E aqui acrescentaria que o 
destaque Mãe das Etnias chama ainda a atenção para as 
narrativas que tomam a África como uma mulher e como 
mãe; a mãe de todos os povos.  

Mas essas questões não se esgotam aqui. Note-se que 
há no desfile uma presença significativa de mulheres ocu-
pando distintas alas, exceto a de rainha do maracatu que é 
ocupada por Almeida. Há mulheres nas posições de índias, 
baianas, mães de santo, Calunga, princesas, como também 
nas tarefas de cuidadoras dos brincantes. Mas as coisas 
não foram sempre assim. Segundo os interlocutores dessa 
pesquisa, como também fontes bibliográficas como Militão 

Foto 03 – Mãe das Etnias
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(2007), os primeiros grupos de maracatu a se apresentar 
em Fortaleza eram marcados pela presença majoritária de 
homens na posição de brincantes. Às mulheres cabia o pa-
pel de assistência, como servir bebidas e acompanhar seus 
maridos durante o desfile. 

Pautando-se em um contexto histórico, pode-se dizer 
que até a década de 1950 o papel de assistência ocupado 
pelas mulheres no desfile era, em parte, decorrente de uma 
série de formulações simbólicas que apontavam todo um 
código de etiqueta e valores morais que expressavam o 
modo como uma dama deveria transitar nas ruas, se portar 
diante dos outros, quais lugares deveria freqüentar, quais 
atividades exercer, dentre outras práticas (PONTES, 2005) 
condizentes com as relações de gênero na sociedade cea-
rense. Tais mentalidades estão fortemente arraigadas em 
todo o processo colonizador brasileiro, cujo patriarcalismo 

Foto 04 – Rainha
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orquestrou fortemente as relações sociais, sobretudo as en-
tre homens e mulheres, o que deixou reminiscências. 

Nesse sentido, alguns segmentos da sociedade não ab-
sorviam, à época, mulheres realizando determinadas práti-
cas, como participar de desfiles de maracatus, por exemplo. 
Tal fato, segundo Militão (2007), ocasionou a apropriação 
da festa somente por homens que assumiram os papéis des-
tinados às mulheres, como as índias, as baianas, a rainha, a 
Calunga e o Balaieiro. Para tanto, parte desses homens uti-
lizou indumentárias femininas como vestidos de babados, 
saiotes, tops, brincos, colares e maquiagens faciais.  

O tempo passou e algumas mudanças no que toca as 
relações de gênero na sociedade sofreram algumas alte-
rações, o que tornou possível a participação de mulheres 
como brincantes de maracatus. Não busco com tais consi-
derações levantar questões que induzam amplas reflexões 
sobre gênero.102 Todavia, há no desfile performances que 
instigam a pensar um pouco sobre esse assunto. 

Por conseguinte, tenciono chamar a atenção para o 
fato de que apesar dessas mudanças e, nesse sentido, do 
ingresso de mulheres nos maracatus, as figuras de maior 
destaque no desfile são ainda homens. Exemplos bastante 
significativos são a rainha e o Balaieiro que no transcurso 

102 Apesar de haver intensos debates e divergências sobre como a categoria gê-
nero é usada, ainda há formulações que indicam que as diferenças sexuais são 
construídas culturalmente e que tais construções são sociais, particulares e se 
transformam em contextos históricos e culturais específicos. Nesses debates, 
Strathern (2006), por exemplo, mesmo que concorde que o gênero seja cons-
truído socialmente, enfatiza que pensá-lo somente desse modo é perder outras 
dimensões muito importantes. Assim, Strathern (2006) afirma que gênero não 
deve ser compreendido somente com relação a homens e mulheres e que, mas-
culinidades e feminilidades não devem ser direcionadas a homens e mulheres, 
respectivamente. Para a autora, ao se pensar em gênero deve-se ter em mente 
que tanto as relações de gênero, quanto as interações entre os sexos são muito 
amplas, uma vez que são negociadas com as mais diversas relações sociais. 
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de todos esses anos são representados por homens. A rai-
nha é a figura de maior destaque no desfile. Para ela se vol-
tam todos os olhares e reverências, sendo seu prestígio ou 
mau desempenho emanado para todo o grupo. O Balaieiro 
também é figura relevante. Aliás, um dos elementos que 
conferem maior prestígio a um maracatu é o balaio. Refiro-
me, sobretudo ao seu tamanho e peso.103   

   Tanto antigamente como agora, a razão da presença 
de homens nas funções de rainha e Balaieiro, segundo mui-
tos participantes, é decorrente do peso das fantasias e do 
volume da cesta do balaio, que necessitam do vigor mascu-
lino para transportá-las. Entretanto, cabe destacar que nas 
primeiras apresentações dos grupos, as vestimentas eram 
leves, o que invalida tal argumentação. Além do que, em 
muitas conversas informais, percebi estilistas e brincantes 
adaptarem a fantasia da rainha com materiais que viabili-
zem o cumprimento do tempo do desfile e que permitam 
a alguns senhores de 60 anos ou mais, no papel de rainha, 
desfilar sem fazer muito esforço. 

Sistematicamente, apenas um maracatu conta com a 
participação de uma mulher na função de rainha. Não te-
nho como aprofundar as razões desse fato, mas arrisco di-
zer com base em informações gerais e entrevistas cedidas a 
programas televisivos que isso ocorre porque essa mulher 
é atuante no grupo há muitos anos e, portanto, é defini-
da como aquela que ocupa um lugar de autoridade dentro 
do grupo, de forma generalizada exercida por homens104. 

103 Joaquim Pessoa de Araújo, o Juca do Balaio, falecido no ano de 2006, foi 
consagrado no universo do maracatu com essa denominação porque dedicou 60 
anos de sua vida à função de equilibrar no desfile do Az de Ouro um enorme 
cesto de cipó com frutas tropicais.  
104 É importante destacar que no maracatu Nação Iracema dona Lúcia e dona 
Cleide ocupam posições centrais na formulação desse maracatu, porém é o 
senhor Willian que é publicamente reconhecido como a autoridade do grupo, 
conforme mencionei no capítulo. 
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Assim, muitas são as ambigüidades que circundam a fi-
gura da rainha. Se pela aparência ela é entendida como re-
vestida de feminilidade em razão de suas indumentárias 
e gestos corporais, a construção de sua figura se assenta 
em atributos relacionados à masculinidade: força, bravura, 
poder etc. 

A bem da verdade, é que apesar das maiores possi-
bilidades de participação no maracatu que foram conferi-
das às mulheres ao longo do tempo, alguns tabus, ainda na 
atualidade, são reforçados em detrimento das mesmas jus-
tificativas de um tempo pretérito. Percebi tal fato também 
em Recife quando conversei com mestre Salustiano e me 
foi dito sobre as posições interditadas às mulheres dentro 
do maracatu com a finalidade de manter a ordem. 

Almeida (2004) ao analisar a festa de Santo Estevão 
em Ouzilhão na qual um grupo de mulheres ocupam po-
sições de mascaradas ele diz que é preciso fugir de inter-
pretações precipitadas e, nesse sentido, apreender como a 
manifestação se configurou ao longo do tempo e, portanto, 
de que modo e por quem os papéis foram sendo ocupados. 
Em relação ao maracatu, percebi que nesse intrincado jogo 
de relações representações sociais construídas sobre o que 
é ser um homem brasileiro e cearense e da mesma forma 
uma mulher são reforçadas. Como pôde ser visto na des-
crição do desfile, às mulheres cabem as posições de sensua-
lidade, docilidade, exuberância, beleza física, cuidadora, 
dentre outros. Também é preciso destacar que entre os in-
tegrantes dos maracatus há com muita força o discurso da 
tradição. Assim, as alterações nas posições podem implicar 
perda de status.

No desfile, os discursos também são proferidos por 
meio das expressões corporais. Assim, como diz Laban, o 
corpo é visto como “[...] instrumento de expressão por via 
do movimento.” (1978, p. 67). 
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Pensando no desfile em si, percebe-se que diante 
dos olhares da multidão passaram com todo seu vigor 
reis, rainhas, príncipes, princesas, africanos, índios, en-
fim, uma centena de brincantes que com o balançar de 
seus corpos provocaram múltiplas sensações, tanto neles 
mesmos como no público. Na sintonia das baterias e dos 
aplausos os brincantes impulsionaram seus corpos. Ao 
rever as filmagens feitas no dia do desfile, verifiquei que 
brincantes, especialmente algumas mães de santo e algu-
mas baianas, ao mesmo tempo em que caminhavam pela 
avenida seguindo o compasso da música, por alguns ins-
tantes, fecham os olhos. Parece que ao corpo se impõem 
a velocidade ou a cadência conforme o que se ouve. Mais 
do que isso, parece ser necessário sentir-se a si mesmo e 
ao que está se representando no cortejo. 

Os sentidos que emanam do corpo são acionados tan-
to pela loa como pela interação das pessoas presentes e as 
vibrações propiciadas por tais elementos passam de corpo 
para corpo. Todavia, é somente no findar do desfile que 
ocorre o ponto alto do evento, o momento de maior efer-
vescência do grupo: a coroação de sua rainha.

Na maior parte dos maracatus, a rainha prossegue 
todo o desfile sem a coroa em sua cabeça. Observei que 
o público mesmo assim percebe qual brincante representa 
a rainha. Isso ocorre em razão da performance realizada: 
exuberância e luxo da fantasia, repetição de acenos e sorri-
sos, paradas solo para reverenciar o público, além do cetro 
e do esplendor que carrega. No caso do Nação Iracema, 
conforme mencionei, a rainha percorre toda a avenida com 
a coroa sobre a cabeça. Logo que o desfile chega defronte 
aos camarotes a rainha retira a coroa de sua cabeça e prepa-
ra-se para o momento de ser coroada. Como a ala da corte 
é a última, no momento em que a mesma chega aos cama-
rotes todas as outras já passaram. Quando se ultrapassa 
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esses espaços os outros demais brincantes que compõem o 
grupo se misturam e as hierarquias mediante o ritual são 
retomadas aos poucos. 

O grupo prepara-se para a coroação. Aqueles que já 
passaram permanecem por instantes dispersos na avenida, 
ou seja nos interstícios da liminaridade. Desse modo, nesses 
momentos que antecedem a coroação, os brincantes “[...] 
não se situam aqui nem lá; estão no meio e entre as posi-
ções atribuídas e ordenadas [pelo] cerimonial.” (TURNER, 
1974, p. 117). Após o breve momento de dispersão, os in-
tegrantes retomam suas posições rituais. Configura-se um 
grande círculo pelos brincantes de distintas alas. Enquanto 
isso o presidente do grupo, senhor Willian, dirige-se a uma 
autoridade situada nos camarotes e a convoca para reali-
zar a coroação da rainha. E esta permanece posicionada no 
círculo, ao lado de um brincante que segura uma almofada 
com a coroa. Inicia-se uma loa diferenciada da do desfi-
le em que é tocado repetidas vezes somente o refrão: “No 
asfalto da minha pele, dança índio, dança branco, dança 
negro. No asfalto da minha pele todo sangue é vermelho... 
No toque do meu tambor tem um canto de amor pra louvar 
a rainha.”  Em outros grupos a loa evocada nesse momento 
é geralmente de tom soturno, mas no Nação Iracema a bati-
da dos tambores não evocam tons de lamentações. 

Os tambores aceleram suas batidas conduzindo a au-
toridade para ficar diante da Almeida, a rainha do Nação 
Iracema. Devagar, o senhor coroa o brincante com uma 
peça feita de arame e papelão, de cor dourada e com apli-
cações de lantejoulas e bijuterias. Após o ato ocorre uma 
intensa salva de palmas e a rainha retribui a todos com os 
olhos marejados, um largo sorriso e uma suave reverên-
cia com o corpo. Quando se observa atentamente esse rito, 
visualiza-se uma partilha de emoções e uma similaridade 
dos comportamentos entre grande parte dos presentes, es-
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pecialmente entre os integrantes do Nação Iracema. Por mais 
que a visão dos camarotes seja nesse momento privilegiada, 
verifiquei uma parte significativa de pessoas que desceram 
para ver a coroação de perto e para tirar fotografias.        

As análises até o momento colocaram em evidência 
importantes questões, como os discursos expressos por in-
termédio das alas do Nação Iracema; como também sugere 
a avenida Domingos Olímpio como portadora de muitos 
significados. Agora é hora de apreender de forma mais 
cuidadosa o desfile como um momento ritual em que se 
afirmam identidades, especialmente a negra, em referên-
cias a múltiplos contextos; os espaços que compõem essa 
avenida e seus atores sociais, pois o público é parte muito 
importante nesse evento. É para ela que os maracatus se 
apresentam e é dela que os grupos buscam reconhecimen-
to público. 

5.1.2 O público

Aplausos calorosos, gritos em uníssono e saudações 
emitidas por uma quantidade significativa de pessoas, tran-
qüilizam o grupo no momento do desfile. Segundo os brin-
cantes, o termômetro de um bom desfile é a expressão do 
público. Desse modo, são as pessoas presentes que dão os 
indícios se o grupo está desenvolvendo uma performance 
satisfatória. De acordo com os dirigentes e com os jurados, 
para que ocorra um bom desempenho do grupo é necessá-
rio que os brincantes acatem o regulamento que orienta o 
evento, como a presença obrigatória de algumas alas (es-
tandarte, corte, Calunga, pretos-velhos, índias e baianas) 
e cumpram o tempo disponível a cada grupo, pois a “[...] 
obediência ao relógio é a peça chave da ritualização.” (CA-
VALCANTI, 2002, p. 61), além de outros quesitos. 
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Como em toda cerimônia ou exposição pública, as se-
qüências rituais são enfatizadas e a área de atuação é bem 
demarcada, o que expressa distinções hierárquicas. Cama-
rotes, arquibancadas (públicas e para convidados), bares 
e a rua são as opções disponíveis para ver os maracatus 
passarem na avenida Domingos Olímpio. A interação en-
tre brincantes e espectadores ocorre por meio de acenos, 
sorrisos, reverências e aplausos. Raramente ocorrem to-
ques corporais, pois há barreiras materiais e, sobretudo 
simbólicas que evitam esse contato.  

Na avenida os espaços são, pouco a pouco, ocupados, 
mais especificamente, no findar da tarde e início da noite. 
Durante esse período, a avenida é tomada por um mar de 
pessoas, mas quando a madrugada avança os espaços em 
que os desfiles se concentram são esvaziados, o que pro-
voca descontentamento nos grupos que, nos sorteios, são 
contemplados com horários tardios. 

Mediante observações dos distintos espaços da ave-
nida, sobretudo daqueles construídos para a apreciação 
do desfile, tomei conhecimento que a grande maioria dos 
presentes nas arquibancadas públicas são familiares dos 
brincantes. Havia mães, pais, tias, avós, vizinhas, crianças 
de colo. Como também se concentraram naqueles espa-
ços moradores do bairro, em grande maioria senhoras, 
sem nenhum vínculo com os integrantes do desfile. Tais 
pessoas interagem com os grupos de maracatus por meio 
de saudações, de frases como “já ganhou”, de aplausos 
sucessivos a algum grupo ou brincante preferido, como 
também, por intermédio da cantoria das loas cuja letra é 
distribuída à platéia por pessoas que ocupam posições de 
apoio nos maracatus. 

À medida que o grupo passa, o público expressa inú-
meros comportamentos. Nas ruas, do mesmo modo que 
nas arquibancadas públicas, as pessoas ovacionam os 
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brincantes que elas entendem como os que realizaram a 
melhor performance, sendo a rainha, a Calunga, o casal de 
pretos-velhos e o Balaieiro os mais destacados pelo pú-
blico. Entre aqueles que se acotovelam na rua, a interação 
com os brincantes ocorre por meio de acenos, toques, gri-
tos etc. A figura da rainha é uma das mais ovacionadas 
pelo público, tendo inclusive grupos de pessoas que se 
organizam em torcidas. Observei que se trata, particular-
mente de pessoas que se autodenominam de drag queens, 
travestis e transformistas.    

Como destaquei, na avenida há uma diversidade de 
maneiras pelas quais as pessoas ocupam os lugares. Cada 
espaço possui suas peculiaridades e ocupar um deles im-
plica obedecer a algumas regras previamente estabeleci-
das. Para permanecer nos bares, por exemplo, é necessário 
que haja o consumo dos produtos oferecidos pelo estabe-
lecimento escolhido. Já nos camarotes é preciso portar cre-
denciais. Em relação aos bares, ladeando toda a avenida, 
a atenção do público com o desfile é menor se comparada 
com outros espaços mencionados anteriormente. Nesses es-
tabelecimentos estão presentes grupos de amigos ou famí-
lias que se entretêm com bebidas, aperitivos e conversas. A 
própria disposição das cadeiras ao redor das mesas indica 
que a intenção de se estar naquele local é trocar conversas 
e não exatamente ver o maracatu passar.  Apesar desses 
aspectos, quando os fogos anunciam o início do desfile de 
um grupo, grande parte dessas pessoas, mesmo que por 
breves momentos, direcionam a atenção para a avenida.    

Do ponto de vista do espectador, escolher um lugar 
para assistir ao desfile pode evocar apenas o desejo de 
possuir uma visão privilegiada do espetáculo. Entretanto, 
mediante observações, verifica-se que, para além de uma 
boa visualização, tais espaços implicam a busca pela di-
ferenciação, o que pode ser melhor pensado por intermé-
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dio dos camarotes e das arquibancadas para convidados. 
Nesses lugares, o interesse das pessoas não é apenas o de 
ver o espetáculo, mas sobretudo, de ser vistas. Na ocasião 
do Carnaval, algumas pessoas disseram-me que a entra-
da nos camarotes ocorre somente mediante a apresenta-
ção de convites. No entanto, por intermédio de algumas 
conversas, soube que laços de amizade possibilitaram o 
ingresso àqueles locais, o que desconstrói o discurso de 
apresentação das credenciais como único meio de acesso 
aos camarotes.

Seja qual for o local escolhido, tais espaços marcam 
distanciamentos entre as pessoas e, nesse sentido, expres-
sam e reforçam hierarquias. E essa distância entre o pú-
blico presente é decorrente, em parte, de prestígio, status, 
situação econômica e cultural que as pessoas portam. Lo-
gicamente que esses elementos não são condições determi-
nantes, ao indicar as posições que cada pessoa deve ocupar 
na avenida. Há outros aspectos que estão na base das es-
colhas das pessoas, como o desejo de estar em algum lu-
gar. Ou seja, havia na avenida pessoas com similitudes no 
tocante a aspectos sociais e/ou culturais, mas que ocupa-
vam distintos lugares. Umas disseram achar os bares mais 
“divertidos”, já outras comentaram que os camarotes eram 
mais “sossegados.”    

O público é parte muito importante no desfile, pois 
a encenação se volta para as pessoas presentes com a fi-
nalidade de se obter visibilidade e reconhecimento. E 
nesse processo de legitimação dos grupos, os jurados são 
também peças importantes no desfile. Estes encontram-se 
distribuídos por toda a avenida em suas cabines e per-
manecem nessa posição até o final das apresentações. De 
acordo com os critérios do desfile, o corpo de júri não 
deve expressar sinais de aprovação ou desaprovação para 
os brincantes.  
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Não pude conversar com os jurados, mas somente 
com o responsável pela escolha do corpo do júri. Além dis-
so, obtive a apostila que explicita os critérios de avaliação 
do desfile. Pautando-me nesses aspectos, entendo que o 
júri não julga a veracidade do enredo. Ou seja, se as histó-
rias narradas por cada maracatu são verdadeiras ou fictí-
cias. O que se avalia é a coerência do enredo com a loa e as 
alas. O que confere credibilidade ao grupo é a presença das 
alas exigidas pela Federação Carnavalesca, a desenvoltura 
da rainha, a quantidade de pessoas no grupo, a relação do 
grupo com o público, a visibilidade no desfile do emprego 
da verba fornecida pela Prefeitura e, sobretudo o respeito 
às tradições. Refiro-me ao emprego de características con-
sideradas por alguns brincantes como tradicionais. Exem-
plo disso são as loas com batidas lentas, a face dos brincan-
tes pintadas de preto, as indumentárias da corte repletas 
de brilhos e volumes, a presença de algumas alas como a 
Calunga, os índios, o casal de pretos-velhos, a Corte e o Ba-
laieiro. O relato do senhor Willian demonstra esse cuidado 
com a constituição do desfile:

Olha, tem grupo aí que a rainha vem na avenida toda 
vestida com palha. A roupa da rainha é toda de pa-
lha. Pelo amor de Deus. A roupa da rainha tem que ter 
brilho, luxo. Tem alas que tem brincantes em cima de 
pernas de pau. Tem loa que é bem acelerada. Tá desca-
racterizando, né? Tem que manter a tradição.         

Diante disso, a tradição, de acordo com os brincan-
tes, parece ser a prática que é mantida ao longo do tempo. 
Um maracatu é considerado como tradicional se mantiver 
aspectos praticados no transcurso dos anos. Para reforçar 
tal fato cito uma reunião de que participei na Associação. À 
ocasião, encontrava-se um professor de teatro que sugeria 
ao grupo “inovações” na apresentação, como, por exemplo, 
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a presença de um boi em uma ala. Enquanto o professor 
falava, os presentes à reunião se entreolhavam e olhavam 
para dona Cleide com um ar de reprovação, como se aquela 
sugestão maculasse o grupo. Disse o professor: 

[...] mas gente por que não? Quem disse que não pode? 
Que coisa mais linda é o boi bumbá. E o boi tá muito 
relacionado com os negros. Vai ficar lindo. Por que 
tem que ser sempre a mesma coisa?.

Mas por que os brincantes sentiram repulsa à proposta 
do professor? Albernaz (2004) em seu estudo no Maranhão 
fala sobre a afirmação de identidade local frente à nação. 
De acordo com a autora, desde meados do século XIX a 
identidade maranhense era, dentre outros aspectos, calca-
da em símbolos eruditos, o que atribui à cidade de São Luís 
a nomenclatura de Atenas Brasileira. A partir dos anos 1970, 
com base em um processo de modernização da cidade, diz 
a antropóloga, ocorre uma ressignificação dessa identi-
dade que desemboca na centralidade da cultura popular, 
notadamente o boi bumbá, no processo de construção dos 
conteúdos que atribuem sentido ao ser maranhense. 

Ao analisar os grupos de boi – divididos em quatro 
tipos denominados de sotaques105 – ela também aponta as 
discussões entre a tradição e modernidade nos grupos e, 
nesse sentido, explicita os discursos que apontam deter-
minados grupos como tradicionais. Segundo a autora, a 
tradição liga-se a passagem de tempo e articula passado e 
presente. E diz que a busca pela tradição entre os grupos 
de boi relaciona-se a uma tentativa de transformar alguns 

105 “Categoria local de tipos de bumba-meu-boi do Maranhão, de-
nominados conforme instrumento principal ou cidade/região de ori-
gem, a partir do ritmo, indumentária e coreografia.” (ALBERNAZ, 
2004, p. 5). 
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aspectos em memória. Ou seja, por meio da tradição, da-
quilo que se repete ao longo do tempo, se constrói uma 
memória, se afirma o que se deve lembrar. 

O que quero destacar com tais reflexões é que, pos-
sivelmente, as razões da repulsa dos brincantes em rela-
ção à proposta do professor em inserir no maracatu o boi 
bumbá se relacione ao fato de que tal símbolo não pertença 
ao imaginário que se construiu acerca dos maracatus e, so-
bretudo da identidade cearense. Não estou dizendo com 
isso que não haja manifestações de Boi Bumbá no Ceará, 
mas é dada à essa prática pouca visibilidade. O que ocorre 
também em relação aos maracatus, pois essa manifestação 
é destacada apenas no Carnaval e em festas promovidas 
pelo Estado e/ou pela Prefeitura. 

É também importante destacar que não estou toman-
do os grupos de maracatus como estáticos. Ocorre que ape-
sar da longa permanência nos grupos de alguns elementos, 
há na conformação dos maracatus mudanças resultantes 
do jogo de disputas e negociações entre os agentes que 
dele participam. Todavia, essas re-elaborações se guiam 
pelo conjunto de significados do passado, daquilo que está 
arraigado e que tem um sentido para seus fazedores. E o 
desfile, qual sua eficácia simbólica?  

O desfile é uma forma dos brincantes chamarem a 
atenção da sociedade para algumas questões, como o lugar 
onde moram; a visibilidade de suas práticas culturais no 
contexto da cidade; a afirmação de identidades frente a ou-
tros indivíduos e outros grupos. No caso do Nação Irace-
ma, a mensagem que os dirigentes buscam transmitir com 
maior força relaciona-se à afirmação da identidade negra. 
Tal mensagem, coadunada a outras, são sutilmente expres-
sas no maracatu por meio das vestimentas com cores das 
bandeiras africanas e feitas de panos coloridos e palha, das 
pinturas que remetem às africanas, das tranças “afro” nos 
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cabelos de algumas brincantes, dos gestos corporais que se 
reportam às danças africanas, das faces com negrume que 
chamam a atenção para a figura do negro e das loas que 
remontam a episódios históricos acerca da escravidão. As 
mensagens relacionadas à negritude também se expressam 
por meio da presença de pessoas negras reconhecidas pu-
blicamente na cidade como militantes. 

Os dirigentes do Nação Iracema disseram-me que o 
enredo do grupo trata da imensa saudade que os negros 
sentiram de suas práticas culturais reprimidas pelos co-
lonizadores, sendo o maracatu na concepção dos agentes, 
uma das mais expressivas manifestações culturais trazidas 
do continente africano pelos negros e rememorada nos es-
cassos momentos de lazer deles, diz dona Lúcia. 

Ao observar as alas conjuntamente com as falas dos 
interlocutores se percebe que as narrativas se voltam para 
trazer à tona momentos difíceis vivenciados pelos negros à 
época da escravidão e o objetivo dos dirigentes é rememo-
rar esses momentos e, concomitantemente a isso, impelir o 
público a pensar, mesmo que superficialmente, na atual situ-
ação dos negros na sociedade. E mais do que isso. As mensa-
gens chamam a atenção para a desconstrução da idéia de que 
não existem negros do Estado do Ceará, como é fortemente 
apregoado pelo senso comum. Para os dirigentes do Nação 
Iracema, bem como para todos que colaboraram na confec-
ção do desfile, a atualidade e o futuro devem ser pensados de 
forma positiva. Como diz dona Lúcia:

[...] o desfile é pra mostrar que apesar do negro ter 
sofrido demais nas senzalas ele agora venceu, con-
quistou seu espaço. É isso que nós queremos que as 
pessoas vejam. Nosso objetivo maior é esse. Não é só 
ganhar o desfile não. Se ganhar ótimo, né? Mas nosso 
propósito é chamar atenção para a luta que os negros 
vêm enfrentando durante todos esses anos.   
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Por intermédio do maracatu se contam narrativas 
que reforçam o mito das três raças e, para além disso, elas 
apontam o negro como uma “raça” muito importante no 
tocante ao desenvolvimento e a riqueza cultural do país. 
Nas entrevistas com os dirigentes e também com alguns 
brincantes são recorrentes os discursos que associam o 
desenvolvimento e a diversidade do Brasil à chegada dos 
negros africanos. A eles, o Brasil deve sua riqueza cultural 
e seus inúmeros feitos braçais, colocam os interlocutores 
militantes negros. 

O desfile é marcado pela idéia do pertencimento, no 
qual os negros desejam reafirmar sua condição étnica. 
Como também o desfile fala sobre moradores da periferia 
que buscam se fazer reconhecidos no contexto da cidade, 
reafirmando, desse modo, seus laços com a cidade. Como 
espaço de reflexividade, o desfile: 

[...] interrompe o fluxo normal da vida social e força 
o grupo a tomar consciência de seu próprio compor-
tamento em relação aos seus próprios valores, in-
clusive questionar às vezes esses valores. (TURNER, 
1982, p. 102). 

Entendido como uma ação coletiva, o desfile põe em 
questão os anseios dos indivíduos que compõem cada ma-
racatu. Nesse caso, a eficácia do desfile não consiste ne-
cessariamente em ser vitorioso na competição e sim que o 
grupo consiga comunicar à platéia, através das encenações, 
seus pressupostos ideológicos. A eficiência da ação ritual 
ancora-se no fato de acionar visões de mundo, sistema de 
crenças que constituem cosmologias. (CHAVES, 2002).

Assim, a avenida é o lugar da performance onde há 
indivíduos com  diferentes formas de sentir aquele mo-
mento. Dentre outras coisas, as pessoas buscam naquele 
momento êxito no desempenho. Refiro-me não apenas aos 
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brincantes, mas às mais diversas pessoas presentes na-
quela instigante, fluida e múltipla avenida. Alguns bus-
cam a realização por meio de expressões corporais, com 
isso tentam ser vistos e não mais esquecidos. Há tam-
bém aqueles que buscam galgar novos posicionamentos 
sociais, pois a avenida é espaço de trocas simbólicas e 
também econômicas. Diante de tantas lentes televisivas, 
a avenida é um meio de se expor publicamente e com 
isso mostrar habilidades.     

Enfim, distintas são as motivações que levam as pes-
soas à avenida Domingos Olímpio: encontrar amigos, tor-
cer entusiasmadamente pelo maracatu preferido, auxiliar 
familiares, prestigiar a manifestação cultural, dentre outras 
coisas. O que importa destacar é que o deslocar-se para a 
avenida, como platéia ou brincante, é muito mais que um 
simples deslocamento pela cidade. Estar na avenida ex-
pressa o modo como as pessoas pensam o Carnaval, indica 
os sentidos atribuídos a essa manifestação cultural e com 
isso o lugar que se atribui aos  maracatus no cerne da cida-
de e do estado. Como colocaram várias pessoas, situadas 
em distintos pontos da avenida: “[...] é preciso valorizar as 
coisas da terra. O maracatu é lindo.” Geralmente essas pes-
soas faziam referência às festividades que ocorriam naque-
le período no litoral do estado cujos trios elétricos e ritmos 
como o axé construíam a atmosfera do Carnaval. Ou ainda 
a prefeita da cidade na ocasião da pesquisa que disse: “[...] 
é preciso prestigiar os maracatus. Eles fazem parte da iden-
tidade de Fortaleza”. Estaria a prefeitura construindo por 
meio daquela manifestação uma identidade cultural para 
a cidade? E poderia haver uma essência que se sobrepõe a 
diversidade, uma vez que a cidade é constituída de múl-
tiplas imagens que se constituem da diversidade de suas 
riquezas? Ficam aqui essas indagações. Assunto de uma 
próxima pesquisa.  
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Mesmo que não se possa na presente pesquisa men-
surar a participação da população no evento, nem mesmo 
afirmar sobre uma identificação dos fortalezenses com os 
maracatus, afirmando que essas pessoas entendem tal ma-
nifestação como parte de uma identidade cultural da cida-
de, é evidente a importância dos desfiles para a cidade de 
Fortaleza, pois 

[...] essas festas e rituais marcam temporalidades, ri-
tualizando as passagens de tempo, apontando para 
possíveis relações com a historicidade e a memória.” 
(ALBERNAZ, 2004, p.). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A luz apaga porque já raiou o dia e a fantasia vai voltar pro 
barracão.
Outra ilusão desaparece quarta-feira. Queira ou não queira 
terminou o Carnaval.
Mas não faz mal, não é o fim da batucada... 

(Arlindo Cruz)

Durante quase três anos tive a oportunidade de acom-
panhar algumas das atividades que envolvem os integran-
tes do maracatu Nação Iracema: apresentações, reuniões, 
bingos, o desfile na avenida Domingos Olímpio, dentre 
outras. Também vivenciei juntamente com eles momentos 
de suas vidas pessoais. Compreendendo tais eventos como 
momentos rituais, busquei apreender as cosmologias, as 
visões de mundo partilhadas socialmente, a formulação de 
identidades, sobretudo as relacionadas à negritude. 

Assim, por meio de uma etnografia refleti neste 
trabalho sobre os significados atribuídos à negritude 
pelos integrantes do Nação Iracema operam na cons-
trução de identidades e na elaboração do maracatu, es-
pecialmente do desfile de Carnaval que ocorre na ave-
nida Domingos Olímpio. 

Como explicitei logo no início deste texto, o que me 
instigou a trilhar pelas veredas do maracatu Nação Irace-
ma, foram os reiterados discursos que associavam esse gru-
po à negritude. Tal inquietação foi o fio condutor de mui-
tas reflexões que surgiram ao longo do trabalho de campo, 
dentre algumas destacou-se o entendimento do que os in-
terlocutores estavam compreendendo por negritude.

Sobre o maracatu Nação Iracema, segundo seus di-
rigentes, foi em razão das comemorações dos 20 anos de 
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militância no Movimento Negro que eles decidiram fundar 
uma Associação que contemplasse atividades voltadas aos 
debates militantes e que por meio das ações por eles em-
preendidas alguns objetivos fossem alcançados, como, por 
exemplo, a divulgação da “cultura negra.” E, nesse senti-
do, que fossem desconstruídos alguns estereótipos negati-
vos construídos ao longo do tempo que tomam as pessoas 
negras como desprovidas de capacidade intelectual e bele-
za física. 

Para tanto, os dirigentes conclamaram a todos a par-
ticipar dessa empreitada, especialmente as pessoas negras. 
Segundo os interlocutores, apenas com a afirmação posi-
tiva do ser negro é que a história tomaria outros rumos. 
Assim sendo, percebi por meio de entrevistas que, pouco 
a pouco, a Associação Nação Iracema foi se constituindo 
como espaço de formulação de identidades e que algumas 
das atividades que a integram se configuraram como as 
principais ferramentas políticas de construção da negritu-
de, sendo o maracatu a mais destacada e a apresentação de 
Carnaval na avenida Domingos Olímpio entendida pelos 
integrantes como o momento mais vibrante. 

Mas por quê o maracatu? Que eficácia simbólica tem 
essa prática cultural para aquelas pessoas? E em que sen-
tido o maracatu se associa às questões da negritude, de 
modo que diversas pessoas, militantes ou não, o entendem 
como “representativo do negro”? E por que o desfile da 
Domingos Olímpio é vivenciado por parte dos brincantes 
como a apresentação mais importante do ano?   

Para entender melhor acerca dessas questões, fez-se 
necessário dedicar atenção ao entendimento dos interlo-
cutores sobre essa manifestação, pois verifiquei que parte 
do processo de confecção das apresentações é orientado 
pelo o que eles entendem acerca dessa prática cultural e, 
particularmente sobre o que eles consideram que esteja 
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calcado na “história do maracatu.” Esse fato é tão intenso 
que na apresentação de Carnaval é exigido pela FUNCET 
e pela Federação Carnavalesca a presença de algumas alas 
no desfile, como índios, Balaieiro, Calunga, pretos-velhos, 
porta-estandarte e a Corte cuja figura da rainha é a de 
maior importância. Uma rainha bela e altiva confere status 
ao maracatu. Ainda sobre esse fato, verifiquei que para os 
interlocutores a “história do maracatu” é compreendida 
tanto pelo o que se entendeu como uma reminiscência do 
período da escravidão quando os negros realizavam suas 
festividades, como também pelo que se construiu ao lon-
go do tempo como tradição, sendo esta no entendimento 
dos brincantes como o que se repete e se mantém no de-
correr do tempo. Para Albernaz, a “[...] tradição articula 
passado e presente, e escolhe, num repertório de signi-
ficados disponíveis, o que será lembrado e esquecido.” 
(2004, in Resumo).    

Desse modo, muitos integrantes do Nação Iracema 
buscaram formular o maracatu de acordo com o que eles 
denominam de “a história do maracatu”. Segundo eles, um 
maracatu que não obedece esses aspectos se descaracteriza, 
se tornando, em certa medida, um maracatu não tradicio-
nal. Exemplo disso são os discursos que apontam negati-
vamente a existência de rainhas do maracatu com vesti-
mentas cuja matéria-prima é a palha. De acordo com os 
relatos de diversos brincantes do Nação Iracema e também 
de pessoas que, de algum modo, estão inseridas no univer-
so dos maracatus, a história do maracatu está intimamen-
te vinculada ao período da escravidão no Brasil e também 
aos momentos que antecedem a diáspora africana.

Para entender um pouco sobre maracatus, conversei 
com diversas pessoas em Fortaleza e também fui a Recife 
conversar com mestre Salustiano, uma vez que os jornais 
e revistas por mim consultados explicitavam o seu nome 
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como mestre da cultura e profundo conhecedor de maraca-
tus e também indicavam que os fazedores dessa manifes-
tação no Ceará beberam em águas pernambucanas. Mui-
tas pessoas acreditam que o surgimento de maracatus 
no Ceará ocorreu por ocasião de uma visita de Raimundo 
Boca Aberta, fundador do Az de Ouro, a Recife. 

Ao refletir sobre o que foi dito pelos interlocutores 
verifiquei que distintas são as interpretações sobre as “ori-
gens do maracatu”, mas há alguns discursos que são reite-
rados. Muitos relatos destacaram a existência de dois tipos 
de maracatu: o maracatu rural e o maracatu-nação, sendo 
que o primeiro ocorre, particularmente em Pernambuco. 
Não encontrei nenhum registro oral ou fonte bibliográfica 
que me apontasse a existência de maracatu rural no Ceará, 
pois neste estado a predominância é, segundo os sujeitos 
da pesquisa, de maracatu-nação.     

Ao analisar os relatos sobre esse assunto percebi um 
forte discurso, por parte dos brincantes e de pessoas tidas 
como estudiosas dessa manifestação, que associa o ma-
racatu-nação às festas de coroação dos reis e rainhas do 
Congo ocorridas no continente africano e posteriormente, 
com a diáspora, em solo brasileiro. Desse modo, nos re-
latos presentes nesta pesquisa, alguns destacam que os ri-
tuais de coroação já eram conhecidos pelos africanos antes 
da dispersão. Ao emigrarem para outros continentes, estes 
levaram consigo suas práticas culturais, dentre algumas 
a coroação de seus reis e rainhas. Já outras entrevistas e 
discussões bibliográficas entendem o maracatu como uma 
manifestação que recorda práticas (danças e batuques) re-
alizadas dentro dos terreiros de candomblé, na época da 
escravidão, apontando, com isso, a forte relação dos mara-
catus com as religiões afro-brasileiras. Há também versões 
que indicam o maracatu como reminiscências de reisados 
portugueses, tendo mais características ibéricas que afri-
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canas em sua composição. Ou, ainda, aquelas concepções 
que entendem o maracatu como uma manifestação sem 
nenhuma relação com as coroações dos reis do Congo; in-
dicando que estas existiram concomitantemente aos mara-
catus. (MAC CORD, 2005). 

Acerca desse assunto, nenhum documento por mim 
consultado se refere a existência de uma manifestação cul-
tural denominada de maracatu no continente africano no 
período anterior à diáspora. Em relação ao continente afri-
cano, no período que antecede o exílio, o que há na biblio-
grafia são descrições sobre as coroações dos reis africanos 
e sobre as danças e batuques que lá ocorriam, sobretudo os 
que aconteciam na porta das igrejas no momento de coroa-
ção dos reis africanos. Desse modo, verifiquei que são essas 
práticas que os interlocutores denominam de maracatu e 
apontam como uma prática cultural realizada pelos negros 
africanos e praticada pelos escravos no Brasil no período 
da escravidão.   

Os sujeitos dessa pesquisa asseveram que essa prá-
tica foi trazida pelos negros africanos e realizada nas 
senzalas no momento de folga do trabalho árduo, como 
um meio de rememorar um pouco da terra natal. Sobre 
isso, os intelectuais que se debruçam sobre esse assun-
to dizem que é possível que os maracatus sejam remi-
niscências das coroações dos reis negros que ocorriam 
por intermédio das irmandades de pretos espraiadas 
por todo o Brasil no período colonial. Cabe destacar que 
essas irmandades funcionavam com o consentimento 
da igreja. Para os negros escravizados as irmandades 
simbolizavam espaços de sociabilidade – o que também 
implica conflito, construção de identidades coletivas, 
rememoração de seus costumes. Coadunar a essas a ir-
mandades implicava receber auxílios em caso de doen-
ça, morte, fome e prisão. 
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Nessas irmandades havia anualmente a eleição do rei 
e da rainha do Congo. Para tanto, os negros escravizados 
preparavam durante todo a festa de coroação que ocorria 
durante as festividades organizadas pela igreja. Um dado 
momento dessas festividades era reservado à coroação na 
qual os negros saíam pelas ruas em desfile rumo à igreja. 
Lá, o negro eleito era coroado e a partir daquele momento 
passava a ser o representante dos interesses de seus irmãos 
escravizados. Assim, diz uma parte dos interlocutores e al-
gumas fontes bibliográficas, que essa manifestação cultural 
denominada de maracatu é uma prática que teatraliza esse 
momento da coroação dos reis negros em terras brasileiras.                     

O presente trabalho em nenhum momento teve como 
objetivo buscar as “origens” do maracatu, uma vez que 
pensar dessa forma seria conceber a história como linear 
e entender que a manifestação mencionada partiu de um 
único ponto, desconsiderando, nesse sentido, a dinâmica 
da cultura, já que a história da humanidade se faz a partir 
de trocas, cujas práticas culturais são ressignificadas a todo 
instante. Desse modo, a pesquisa tencionou, por meio dos 
relatos orais e das bibliografias, alcançar não a verdade, 
mas sim os muitos e distintos sentidos atribuídos a essa 
manifestação no transcurso do tempo. 

Assim, visualizar o maracatu somente como uma prá-
tica cultural com memória africana, com atividades trazi-
das pelos negros africanos e realizadas nas igrejas, senzalas 
e/ou terreiros de candomblé é uma postura que escamoteia 
a diversidade. E mais do que isso. Empreender tal esforço 
é, a meu ver, renegar a soma de todos os elementos que 
presentes no maracatus e, nesse sentido, não considerar a 
constante ressignificação dessa manifestação cultural.  

Após essas digressões, o que busco destacar é que tais 
impressões sobre o que seja a “origem” do maracatu res-
soa na elaboração do Nação Iracema. Para os dirigentes, o 
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fato dessa manifestação ser calcada na história da escravi-
dão é preponderante para ser considerada a atividade que 
melhor expressa as mensagens que desejam emanar sobre 
a negritude, especialmente no desfile de Carnaval da Do-
mingos Olímpio. Além disso, para os dirigentes e parte dos 
integrantes do Nação Iracema, os elementos constitutivos 
da negritude e do que eles entendem por “cultura negra” 
estão calcados na África, em uma idéia mítica que eles pos-
suem do continente africano. Ou seja, uma África homo-
gênea, sem conflitos, sem guerras, onde o negro vive feliz. 
Isto está associado ao que Le Goff (1994) chamou de “idade 
mítica.” Nesse sentido, o continente africano, sobretudo no 
período anterior à diáspora, se constituiu nos relatos dos 
brincantes como um lugar que abriga o período áureo.  

Nas falas dos brincantes, sobretudo dos dirigentes, o 
continente africano como lugar áureo não se relaciona so-
mente a um tempo passado, mas também a um tempo futu-
ro, pois é recorrente entre os dirigentes e alguns brincantes 
o desejo de conhecerem essa África presumida. E esse fato 
se revela quando os interlocutores expressam felicidade ao 
visitarem alguns estados brasileiros que na concepção de-
les muito se assemelham com o continente africano, como 
a Bahia, por exemplo.

Do ponto de vista dos interlocutores, a negritude se 
constitui como a afirmação positiva do ser negro. Nas pala-
vras deles é o “orgulho de ser negro.” Para os dirigentes e 
parte dos integrantes do Nação Iracema os sentidos atribuí-
dos a negritude são de ordem biológica, cultural e/ou po-
lítica. Por meio das entrevistas e das observações de como 
as pessoas se autodenominam verifiquei que distintas são 
as percepções sobre o que é ser negro. Mas, para muitos, os 
atributos fenotípicos como cor da pele, textura do cabelo 
e traços faciais ou algum a existência de algum antepassa-
do com essas características revelam fortemente a pertença 
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à raça negra. Já, para outros, a negritude se expressa nas 
ações de cunho político, como a participação no Movimen-
to Negro.    

Diante disso, verifiquei que entre os integrantes do 
Nação Iracema a formulação de identidades como a negra 
são propiciadas pelo imaginário construído pelos livros, 
revistas, vídeos e trocas simbólicas com pessoas vindas 
de diversos países africanos. Essas identidades são tam-
bém elaboradas mediante aspectos biológicos. E essas dis-
tintas concepções sobre o que é ser negro são, em parte, 
propiciadas pelas atividades que ocorrem na Associação 
Nação Iracema. 

No fluxo da pesquisa, verifiquei que, na Associação, 
muitas atividades se voltam para a “concientização da ne-
gritude”, ou seja, são ações que se configuram como pe-
dagogias de ensino do que é ser negro. Para tanto, muitas 
atividades são realizadas na Associação e no bairro Jardim 
Iracema, como vistas aos moradores e convites para que 
eles compareçam à Associação. 

Desse modo, para os integrantes do Nação Iracema, 
especialmente os dedicados à militância, a negritude passa 
inicialmente pelo corpo, por atributos biológicos que reve-
lam essa pertença a raça negra. Entretanto, para eles não 
basta que o negro tome consciência de seus atributos cor-
porais e com isso se afirme como uma pessoas negra. É pre-
ciso que essa tomada de consciência desemboque em ações 
de cunho político que se expressam no modo de vestir, de 
pentear o cabelo, de optar por determinados tipos de dan-
ça, dentre outras coisas. Para Kabengele Munanga (1986) 
a negritude é entendida como a politização da identidade 
negra, ou seja, como ações de afirmação de identidades. 

É certo que a Associação Nação Iracema é um forte 
espaço de construção de identidades, mormente a negra. 
Entretanto, percebi a multiplicidade de interesses que pos-
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sibilitam a dinâmica das atividades que nela ocorrem. Em 
relação ao maracatu as observações por mim empreendi-
das implodem a idéia de um grupo coeso, homogêneo, 
formado predominantemente por pessoas. Distintas são 
as motivações presentes naquele maracatu. Nas entrevis-
tas verifiquei que os dirigentes oferecem àqueles que par-
ticipam, sobretudo do maracatu, remédios, festas de ani-
versário, casamentos, passeios pela cidade etc. Observei 
brincantes que, movidos por tais interesses, manipulam a 
identidade e se afirmam como negros apenas em alguns 
momentos específicos. Já outros elaboram e ressignificam 
as identidades por meio dos discursos dos agentes étnicos. 
Enquanto outros permanecem com suas convicções no que 
tange a suas identidades étnicas.

Nesse sentido, conforme exposto em todo o texto, o 
conceito de identidade foi tomado em uma perspectiva 
relacional e situacional. Apoiada em Carneiro da Cunha 
(1987), refinei o olhar para as estratégias de manipulação 
das identidades num contexto relacional, pois os processos 
de auto-identificação dos brincantes não são fixos. Depen-
dendo do contexto, distintas identidades foram acionadas. 
Logo, as discussões não se orientaram no sentido de en-
contrar uma única maneira de ser negro, mas sim distintas 
formas de partilhar esse pertencimento; diferentes formas 
de se sentir uma pessoa negra; distintos meios de viven-
ciar essa identidade. Sendo assim, a conotação étnica do 
ser negro é variável, de modo que, em determinadas situa-
ções a identificação com a identidade negra representou 
uma forma de ascender socialmente, uma vez que apenas 
construindo essa identidade é que se faz possível partici-
par de alguns eventos. Já a maneira de se construir como 
uma pessoa negra entre alguns brincantes cuja cor da pele 
é escura e outros traços fenotípicos denunciam, segundo 
eles, sua condição negra, implicou a busca da aceitação 
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nos lugares que parecem ser reservados socialmente aos 
“brancos”, como agências bancárias e shoppings. Exibir a 
etnicidade e com isso o orgulho ao ser negro foi percebido 
ainda como uma forma estratégica dos integrantes do Na-
ção Iracema se constituirem como diferentes, como moder-
no, como jovem, como belo, como de ascendência africana, 
como brasileiro etc. 

Por meio das entrevistas percebi que muito dos signi-
ficados atribuídos à negritude pelos integrantes do Nação 
Iracema ressoam na elaboração do maracatu: coreogra-
fias, enredos, loas, vestimentas e enredos. Ou seja, a idéia 
que eles têm da África, uma África presumida onde as 
mulheres se vestem como panos coloridos, fazem pintu-
ras corporais, penteiam os cabelos com tranças; os enten-
dimentos sobre a história da escravidão, os elementos que 
no entendimento deles são constitutivos de identidades, 
como a negra, dentre outras coisas. Entretanto, a elabo-
ração do Nação Iracema é perpassado pelo contexto no 
qual os brincantes estão inseridos, como o bairro Jardim 
Iracema, as memórias afetivas das dirigentes, os sonhos 
dos integrantes como ser artistas, estilistas, músicos, dan-
çarinos, atores etc. 

Desse modo, verifiquei que o desejo de construir um 
maracatu associado à militância negra não é a única mo-
tivação dos dirigentes. O desejo de mudar a imagem do 
bairro Jardim Iracema, cotidianamente construído pelos 
jornais e telejonais como o lugar que abriga uma intensa 
violência, é também presente na idéia de fundar uma Asso-
ciação e um maracatu. Por meio deste grupo, os dirigentes 
podem difundir no bairro e na cidade idéias positivas sobre 
o negro e sobre o Jardim Iracema. Logo, eles acreditam que 
a Associação é uma ferramenta importante nessa descons-
trução e o maracatu, como se apresenta por toda a cidade 
pode de forma veemente emanar esses discursos. Em razão 
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disso, o desfile de Carnaval da avenida Domingos Olímpio 
é vivenciado de forma intensa pelos brincantes.  

A avenida é, desse modo, um espaço relevante para a 
compreensão das configurações simbólicas formuladas pe-
los brincantes por meio de seus maracatus, das visões do 
público sobre o espetáculo, das divergências e convergên-
cias acerca das distintas concepções sobre o desfile, bem 
como das relações de poder que atravessam o evento. E, 
ainda, sobre o contexto social que baliza essas questões. 

Assim, a avenida é o lugar da performance onde den-
tre outras coisas, as pessoas buscam naquele momento rea-
lizar um bom desempenho. Alguns buscam a fazer contato 
profissionais. Há também aqueles que buscam galgar no-
vos posicionamentos sociais, pois a avenida é espaço de 
trocas simbólicas e também econômicas. 

Distintas são as motivações que levam as pessoas à 
avenida Domingos Olímpio: encontrar amigos, torcer entu-
siasmadamente pelo maracatu preferido, auxiliar familia-
res, prestigiar a manifestação cultural, dentre outras coisas. 
Nesse contexto, ir à avenida, como platéia ou brincante, 
é muito mais que um simples deslocamento pela cidade. 
A presença na avenida explicita o modo como as pesso-
as pensam o Carnaval, indica os sentidos atribuídos a essa 
manifestação cultural e com isso o lugar que se atribui aos  
maracatus no cerne da cidade e do estado.

Em relação ao desfile do Nação Iracema é marcado 
pela idéia do pertencimento. Por meio das alas são ex-
pressos os significados que dão sentido ao pertencimento 
à identidade negra. Como moradores de um bairro con-
siderado de periferia os integrantes buscam por meio do 
desfile refazer os laços com os distintos espaços da cidade e 
com isso expressarem o pertencimento a Fortaleza. E tam-
bém à nação, pois por meio de alas como africanas, índios e 
brancos se reforça a formação racial da nação e as relações 
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simbólicas daí decorrentes e se mostra o entendimento de 
que para eles o negro é parte muito importante da constru-
ção da nação brasileira. 

Enfim, procurei refletir nesta pesquisa sobre a formu-
lação de identidades, especialmente a negra e como essas 
percepções reverberam em um maracatu denominado de 
Nação Iracema. Desse modo, apontei como a identidade 
negra é construída e ressignificada e de que maneira ela 
expressa uma idéia de pertencimento. 

Certamente nem todas as questões levantadas no de-
correr do texto foram respondidas. Além do que deixo 
aqui meu entendimento do quanto é espinhoso e constra-
ditório formular conclusões, com idéias fechadas acerca 
de um conceito fluido e não essencializado como é o da 
identidade.  
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