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RESUMO: A partir de minha pesquisa de campo junto ao Maracatu Leão de Ouro de

Condado (PE), procuro, neste trabalho, acompanhar a narrativa dos folgazões sobre

a relação entre negros e índios nesta brincadeira. A discussão sobre a presença de

elementos  “indígenas”  e  “afro-brasileiros”  no  maracatu  aparece  com  alguma

frequência, ainda que pouco explorada, na breve literatura sobre o tema. Durante

minha  pesquisa,  Fábio  e  Derivan,  dois  jovens  folgazões com os  quais  convivi,

chamaram  minha  atenção  sobre  o  começo  do  maracatu,  dizendo-me  como  a

brincadeira surgiu pela aliança entre índios e negros numa guerra contra o senhor

de engenho. Não obstante, eles apontaram também para uma espécie de relação

entre as mudanças provocadas pelas violentas intervenções do senhor de engenho

contra o maracatu  antigamente, e aquelas reproduzidas e praticadas pelo  estado

contra a brincadeira nos dias atuais.  Eles afirmam, então,  que essa  guerra não
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terminou. Assim, o objetivo desse trabalho é pensar a relação entre  negros e  índios no

maracatu,  enfocando  também a  articulação  temporal  trazida  por  essa  atualização  da

guerra de um passado sempre presente, e os efeitos da intervenção  estatal mapeados

pelos folgazões (que convergem em uma tentativa de pacificação do maracatu). 

PALAVRAS-CHAVE: maracatu; afroindígena; estado. 

Fabinho explicou: 

Mas se você vê a história de tudo, o maracatu é de negros e índio que se junta, pra

revolta de alguma coisa. Antes se chamava mulungu, aí vamos bater um mulungu.

Aí você vê, é tudo em círculo a dança da gente, se você for pra um ensaio é muito

parecido com coisa de índio. A evolução da gente é de índio, da volta, da cruz, tem

um negócio muito com cruz [o movimento de encruzar na manobra]. Tem o ferro, o

chocalho - os negros desenvolveram isso, o ferro né. [...]  A fantasia era de outro

tipo. Se você botar aquilo, a roupa encardida, chapeuzinho, porretinho, é índio. No

ensaio você vê, com o que eu vejo de índio, é tudo em roda. (Fabinho, agosto de

2014). 

Fabinho é um jovem folgazão (ou brincador), isto é, alguém que brinca maracatu

realizando performances corporais e musicais. Esta brincadeira é presente na maioria das

cidades da região da Zona da Mata Norte de Pernambuco, além da região metropolitana

do Recife, sendo coletivos constituídos por estes folgazões e as figuras que eles vestem.

Este artigo visa trazer algumas questões surgidas a partir de meu trabalho de campo com

um grupo específico de maracatu, o Leão de Ouro de Condado (PE).  

Pretendo  explorar,  de  forma  bastante  inicial,  algumas  afirmações  de  meus

interlocutores que dizem respeito à relação entre negros e índios no maracatu, relação

esta que teria se formado contra o senhor de engenho. A relação trazida por eles enfatiza

ainda em que medida a  guerra travada contra os senhores de engenho se atualiza no

presente, dessa vez contra o estado e suas formas de intervenção na brincadeira. Assim,

o  objetivo  desse  trabalho  é  pensar  a  relação  entre  negros  e  índios  no  maracatu,

enfocando também a articulação temporal trazida por essa atualização da guerra de um

passado sempre presente, e os efeitos da intervenção estatal mapeados pelos folgazões

(que convergem em uma tentativa de civilização e pacificação do maracatu). 

O maracatu  pode ser  descrito  como uma brincadeira  quase exclusivamente do

período carnavalesco1. Durante esses dias, é possível ver nas ruas, beiras de estradas e

1  O período carnavalesco é quando o Maracatu é  posto na rua,  mas em outros momentos ocorrem
encontros  de  dois  Maracatus,  as  chamadas  sambadas.  Há  também,  ainda  que  cada  vez  menos



canaviais da região algumas das figuras do maracatu caminhando aparentemente sem

destino certo. Além disso, os diversos Maracatus se organizam para saírem no carnaval.

Todos se mobilizam para confeccionar fantasias e bandeiras bonitas, agregar uma boa

quantidade de pessoas para brincarem em seus respectivos grupos, tomarem os devidos

cuidados  contra  inveja  e  outros  catimbós  (formas  diversas  de  causar  malefícios),  e,

principalmente, fazerem boas  manobras e  evoluções durante os desfiles. Logo, não é

diferente com o Maracatu Leão de Ouro, que, durante os intensos dias de carnaval desfila

nas cidades da Mata Norte e nas passarelas do Recife,  além de disputar com outros

grupos o tão almejado título de campeão do carnaval recifense, tendo ganhado o título de

campeão nos anos de 2012 e 2013. Este Maracatu se organiza entorno da família do

dono da brincadeira, Biu Alexandre, e com isso seus filhos, netos e bisnetos. Dentre estas

pessoas  estão  Fabinho  e  Derivan,  dois  jovens  folgazões que  foram  meus  principais

interlocutores nesse trabalho. 

Além de  uma brincadeira  carnavalesca,  o  maracatu  pode  ser  descrito  também

como sendo do tempo antigo, ou apenas antigamente. Os folgazões mais velhos, como

Biu Alexandre, enfatizam sobre como a brincadeira era perigosa, pois ocorriam inúmeros

enfrentamentos  entre  os  diferentes  Maracatus  e  entre  os  folgazões,  geralmente  os

cabocos,  uma  das  principais  figuras  da  brincadeira.  Tais  enfrentamentos  podiam  ser

físicos ou ainda por meio de  catimbós e requeriam dos  folgazões cuidados e atenção

permanentes.  Entretanto,  atualmente o  maracatu  tem  perdido  grande  parte  dessas

características, na avaliação mesmo dos interlocutores, que dizem como desde o tempo

antigo a brincadeira mudou consideravelmente.  Dentre as várias mudanças apontadas,

ora de forma positiva, ora negativa, algumas consistem na participação das mulheres,

aumento  dos  enfeites  das  roupas  e  fantasias,  o  envolvimento  de  dinheiro  e  sua

civilização. 

Esse processo é mais bem delineado a partir de uma conversa que eu, Derivan,

Seu Biu Alexandre e alguns outros folgazões, tivemos certa vez na sede do Leão de Ouro.

O tema da conversa em determinado momento era sobre como o maracatu era no tempo

antigo. Seu Biu diz que o maracatu não tinha esse nome, era mulungu e que não existia

essa coisa de baque solto, algo que seria recente; ele fala ainda como “maracatu mudou

muito” e que “Maracatu já tem dizendo no próprio nome, é ruim, é mal,  Má -  racatu,

chama coisa ruim”. Derivan, levemente exaltado, interrompe a conversa e indaga sobre

“como é que pode uma coisa que foi resultado da aliança de negros e índios contra o

senhor de engenho ser uma coisa má?”. Derivan é acusado de ser ainda muito jovem e

frequente, o maracatu de páscoa. 



não ter alcançado o tempo antigo do maracatu. 

Segundo Fabinho as modificações que ocorrem no maracatu se dão por uma razão

bem específica: “[o maracatu] é uma coisa de resistência dos negros com os índios, aí o

senhor de engenho diz: vamos apagar isso!”. Ele prossegue:

Eu acho que os dominantes, o senhor de engenho, foi o que fez o maracatu mudar.

Mas a luta é a mesma [atualmente], só vai mudando o foco da coisa. Se eram

negro e índio, o que é que faria um brigar com o outro? Porque tinha gente que se

matava [no  maracatu],  o  que  fazia  isso?  Maracatu,  antigamente  não  existia

maracatu, se juntava quatro e cinco pessoas e saíam. E não tinha o nome. Quando

o povo dizia maracatu de antigamente era doze pessoas. Era mulungu. Não tinha

rei e rainha, não tinha essas coisas. Ai o que é que acontece? Pra mim a lógica é

sempre  o  dominante  com  medo  de  perder,  aí  dá  dinheiro,  porque  tudo  era

comprado né? O senhor de engenho chegava e dizia: aquele fulano não presta.

Dava bebida... Daí que começou intriga de um com outro, porque não tem lógica.

Quando ele sai do engenho pra o interior [as cidades e vilarejos da Zona da Mata],

muda a visão de andar.  Antes tinha: eu sou um caboco, um guerreiro que vou

encontrar o mato. Quando vai pra cidade: vou fazer um pouco maior [a fantasia],

mais bonitinho, e vai parando a violência no sentido de um brigar com o outro,

tendo menos de que no engenho. Aí começa a fantasia aumentar porque você já

não brinca por uma coisa que era a primeira desse juntar e se unir contra aqueles

lá. E com a influência do senhor de engenho e do dinheiro, a coisa já começa a

ser:  não...  faz a roupa bonita.  Ai  já  começa a mudar,  mudar,  mudar,  e  vai  se

tornando o que é hoje. (Fabinho, agosto de 2014). 

O folgazão ressalta então como as primeiras mudanças no maracatu foram feitas

por meio da interferência do senhor de engenho, incitando as brigas entre os folgazões e

etc. Ele chama atenção ainda para o fato de que tais mudanças não cessaram, porque a

“luta” permanece a mesma, “só vai  mudando o foco da coisa”.  Essa luta permanece,

como ele diz, na medida em que atualmente, para a maioria dos folgazões, as razões das

modificações são diversas, mas quase sempre convergem na intervenção estatal. Esta

intervenção é lida de diversas maneiras, mas, em especial, na participação financiada no

carnaval, isto é, nos pagamentos que as prefeituras e governos fazem aos Maracatus

para eles desfilarem nos concursos de agremiações - em contrapartida, há uma série de

diretrizes de comportamento, de vestimentas, figuras que devem estar presentes. 



Esse  financiamento  note-se,  não  se  resume  a  um  agente  ou  órgão  estatal

específico que lide diretamente com o maracatu. Como aponta Fabinho, as pessoas que

ocupam esses órgãos são, estruturalmente diríamos nós, os senhores de engenho, pois

desejam criar  formas de intervenção sobre  a  brincadeira.  Essas agências  que atuam

contra  o  maracatu  podem  ser  nomeadas  de  forma  genérica  -  utilizada  por  alguns

folgazões -  como  estado.  Dentro  dessa gama de órgãos e  agentes  que intervém no

maracatu, a nomenclatura estado inicialmente se refere à ideia de Governo do Estado de

Pernambuco; mas é também um termo usado para indicar Prefeituras, Secretarias de

Cultura etc. Porém, menos que apontar uma possível confusão feita pelos folgazões em

relação a esses órgãos, instâncias e setores estatais, o que está em jogo aqui é uma

noção  própria  de  estado  que  se  refere  a  um  funcionamento  comum  e,  mais

especificamente aos efeitos por ele provocados no maracatu.

Com frequência, são listados os problemas e a má relação que o maracatu tem

com o estado, começando pela incompreensão deste quanto ao que é o maracatu – o que

explicaria, segundo os folgazões, porque desde muito tempo se tenta impor modificações

em sua estrutura. Durante nossa conversa, Fabinho citou o fato de que foi a Federação

Carnavalesca de Pernambuco (FCP)2 que “colocou rei e rainha”, além das outras figuras

da  Corte  Real.  Além  da  adição  desses  elementos  que,  segundo  os  folgazões,  não

existiam  anteriormente,  são  requeridas  também  certas  regras  de  comportamento.  A

filiação à Federação Carnavalesca de Pernambuco pacificou o maracatu e a Associação

de  Maracatus  de  Baque  Solto,  desde  que  foi  fundada, proíbe  as  brigas  entre  seus

membros. Assim, durante o carnaval, ao passo que os maracatus são congregados e

promove-se um incentivo  financeiro  para sua participação na competição dos desfiles

oficiais, se impõe também uma série de regras de comportamento, proibindo conflitos e

brigas sob a ameaça de sanções financeiras e proibição da participação no carnaval do

ano seguinte.

É  de  se  notar  que  essa  espécie  de  constatação  também  foi  feita  por  alguns

pesquisadores da brincadeira. César Guerra-Peixe (1980) apontou que já na década de

1980,  a  “legitimidade”  de  um  maracatu  dava-se  pela  difícil  inserção  na  Federação

Carnavalesca de Pernambuco, e a antropóloga americana Katarina Real (1967) justificou

a “desconfiança” com a qual era constantemente recebida pelos folgazões por causa da

perseguição  que  os  maracatus  sofriam  por  parte  da  Federação  Carnavalesca

Pernambucana, a qual “tentou forçá-los a ‘mudarem de ritmo’ para ‘baque virado’ como as

2  Nascimento (2005) diz que a Federação foi criada em 1935 por intelectuais folcloristas com o intuito de
organizar o carnaval da cidade, criando, destacadamente, parâmetros sobre as formas de exibição nos
desfiles e premiando os melhores colocados. 



‘Nações africanas’3.  Alguns grupos chegaram a inserir  ‘reis e ‘rainha’ no passado, sob

essa pressão” (: 94), ela conta. Segundo Katarina Real e Guerra-Peixe, estes maracatus

eram vistos como variações deturpadas em relação aos de baque virado e, para que

fosse  possível  que  eles  desfilassem  como  agremiações  carnavalescas,  tornou-se

obrigatória a presença da corte real. Essa aproximação do maracatu [o de baque solto] ao

maracatu  de  baque  virado,  segundo  Fabinho,  levaria  em  conta  apenas  a  dimensão

“negra” do maracatu e com isso “já corta a ligação dele com o índio”.

Em suma, o  que Fabinho aponta  como sendo a permanência da luta,  na  qual

somente  se  “muda  o  foco”,  diz  respeito  ao  fato  de  que,  inicialmente,  as  formas  de

intervenção sobre o maracatu, desenvolvidas pelo senhor de engenho, visavam acabar

com  a  brincadeira  por  meio  de  medidas  repressivas  e  violentas.  Em  um  segundo

momento, entretanto, essas intervenções deixam de serem explicitamente violentas, e

buscam  modificar  as  brincadeiras  –  fazendo  com  o  que  o  maracatu  deixe  de  ser

maracatu: 

Essa elite que mexe nessa estrutura toda, que desde o início que eles começaram

a movimentar  até  hoje.  A elite  é  a mesma:  patrocínio,  governo que banca um

concurso que antes não tinha [a figura do] Rei. Aí quando começa essa formação

do maracatu, aí não pode vir pra cidade, a polícia cortava o bico da guiada, era

desordeiro, tinha perseguição. Aí depois inventam o concurso, aí exigem que se

colocasse Corte [Real],  tudo, Dama do Passo, pra do jeito que é hoje, aí me dá

mais  preocupação,  angústia.  Como  assim?  Lavagem  que  eles  fazem  com  o

interesse de apagar a história de uma forma tão.... passar um borracha, porque

eles perseguiam, agora eles apoiam. Eles fazem tudo pra se misturar com a gente,

mas ao mesmo tempo fazem um bloqueio pra a gente entrar. (Fabinho, agosto de

2014).

Considerações Finais 

Não é difícil  constatar que grande parte das pessoas com as quais convivi  em

Condado é preta e parda, segundo as categorias do IBGE. Contudo, essa não é uma

nomenclatura frequentemente utilizada ali. O termo mais usado é moreno. Chama-se de

mais/bem moreno quem é preto, moreno e moreninho quem é pardo. Os brancos por sua

vez  são  chamados  de  alvos. Proporcionalmente  há  mais  pessoas  mais morenas e

3  Em Pernambuco,  existem duas brincadeiras  com o  mesmo nome de  Maracatu.  Elas  são,  porém,
bastante diferentes entre si. O chamado Maracatu de Baque Solto (ou Rural) é a brincadeira em questão
nesse trabalho; o outro Maracatu, o de Baque Virado (ou Nação). Para além de uma profunda diferença
musical (os baques), o segundo trata-se de uma manifestação popular exclusiva da cidade do Recife
que  está  sempre  ligada  aos  terreiros  de  candomblé.  A própria  nomeação homônima é vista  pelos
folgazões, muitas vezes, como um dos indícios desse desconhecimento do estado sobre o maracatu [de
baque solto].



moreninhas na região em que circulei  e  no maracatu,  do que no restante da cidade.

Apesar das nomenclaturas utilizadas pelas pessoas não corresponderem às utilizadas

pelo IBGE, vale ressaltar que não se deixa de reconhecer o racismo e os processos de

exclusão das pessoas mais morenas. 

Sobre isso, me chamou bastante atenção o fato de que, apesar do maracatu ser

praticado majoritariamente por pessoas morenas, este universo raramente foi tratado pela

bibliografia que consultei como sendo do âmbito “afro”, “negro” ou “afro-brasileiro”. Com

efeito, nas descrições sobre o tema, ou omitem-se informações desse cunho; ou se trata

dele em termos de processo de miscigenação, um que teria originado o maracatu; ou

ainda,  categorizam-se  as  brincadeiras  como  praticadas  por  camponeses,  mais

especificamente trabalhadores da cana-de-açúcar.

É certo que algumas pesquisas apontam brevemente falas e passagens de seus

interlocutores que dizem respeito à relação entre negros e índios no maracatu. O esforço

desses autores e autoras em interpretá-la converge no que identifiquei como três eixos de

análise: a relação pode se dar através da dimensão religiosa do maracatu com o culto da

Jurema, este, por sua vez, classificado como de caráter afro-indígena-brasileiro (Sena,

2009, 2012, 2014; Sumaia, 2007, 2011, 2012); a gênese do maracatu se deu por meio da

hibridização de indígenas “aculturados”  com setores subalternos da sociedade e que,

obrigados a se esconderem formaram uma espécie de identidade híbrida culminando em

um processo de “caboclização” (Silva, 2005); ou ainda pelo contato com determinadas

populações  indígenas  do  Nordeste  (Alcure,  2007).  Assim,  ao  se  depararem  com  as

conexões  estabelecidas  por  seus  interlocutores,  os  autores  e  autoras  situam  os

argumentos nativos de acordo com certas rubricas conceituais, além de considerar as

correlações e transformações de elementos negros e indígenas como sendo da ordem do

que eles julgam ser uma gênese histórica. 

Optando por diferenciar-me de tais abordagens, inicialmente escolhi ver o maracatu

como  sendo  uma  brincadeira  do  mundo “negro”,  “afro”  ou  “afro-brasileiro”.  Porém,

enquanto eu estava certa de que havia dado um “passo a mais” em relação às demais

abordagens, os folgazões demonstraram que isso não era suficiente.

A partir  de  meu  trabalho  de  campo  e  das  narrativas  de  meus  anfitriões  em

Condado, julgo que outras correlações podem ser extraídas dessa relação entre negros e

índios no maracatu. Pode-se concluir que ao falarmos de maracatu se está diante de uma

brincadeira “afroindígena”  (utilizo  o  termo inspirada nos usos feitos por  autoras  como

Flores [2012] e Mello [2003, 2009]), que se formou em oposição a outro polo, os outrora



senhores de engenho, hoje estado4. Dessa forma o que os folgazões trazem não é tanto

uma explicação sobre a gênese da brincadeira e sim uma narrativa que se refere ao

estabelecimento  de  coordenadas  espaço-temporais  e  das  condições  do  mundo

experienciados no presente. 

A  partir  desses  eventos  descritos,  podem-se  perceber  dois  movimentos

aparentemente contraditórios. De primeiro, por ter se formado, como narram Fabinho e

Derivan, a partir da aliança entre negros e índios para enfrentar o senhor de engenho, o

maracatu era intensamente combatido e reprimido, fosse fazendo com que os grupos se

enfrentassem entre si, fosse impedindo que ele fosse posto na rua (através da repressão

policial). Atualmente, outras formas mais “sutis” de intervenção estatal também atingem o

maracatu: a sua participação nos desfiles de agremiações no carnaval, as sanções aos

grupos que se envolvam em brigas, os horários de início e término de  sambadas, e a

inserção de figuras como a corte real. 

Conforme  procurei  delinear  brevemente,  é  de  suma  importância  o  período

carnavalesco para os  folgazões, e busca-se com afinco a vitória no concurso – luta-se

para ganhar o desfile, procura seguir as diretrizes de horário e comportamento impostas.

Portanto, na própria perspectiva das explicações de Fabinho, pode-se entender que o

maracatu foi capturado pelo estado. 

Por outro lado, e este é o segundo movimento, os mecanismos de controle criados

pelo estado sobre o maracatu parecem, em algum momento, falhar. De fato, como mostra

Fabinho, o estado não consegue decifrar muito bem o que vem a ser o maracatu, e, por

essa  razão,  tenta  incessantemente  fazer  recombinações  e  adicionar  elementos

considerados alheios a ele. 

Assim, esse movimento aparentemente contraditório apontaria muito mais para um

desses  “processos  incontroláveis”  que  são  desencadeados  pelos  mecanismos  de

enfrentamentos utilizados por “grupos minoritários” (Goldman, 2007: 16) 5. Não me parece

haver uma espécie de participação com desejos homogêneos das pessoas no maracatu,

na medida em que cada pessoa apresenta sua própria motivação para dele fazer parte.

Por consequência, também não parece que estas mesmas pessoas persigam um objetivo

comum de enfrentamento político no sentido mais institucional do termo. Mas o maracatu

parece ter  sempre seus próprios mecanismos de  guerra por  meio de suas práticas e

4  Mello (2003) diz que no caso do Arte Manha: “essa relação prévia que se estabelece entre negros e
índios traduz uma analogia  estrutural  entre  negros e índios no presente:  ‘os afro-indígenas são os
grupos historicamente excluídos’” (: 97).

5  O autor diz que em relação às ações de grupos minoritários deve-se ter em vista que “jamais estamos
às  voltas  com  oposições  claras  entre  formas  ideológicas  ou  sociais  individualizadas,  mas  com
processos instáveis em regime de variação contínua.” (Goldman, 2007: 17).



dinâmicas de enfrentamento, os quais não são - e aí estão suas potências- unificadas ou

previsíveis.

Certa vez, Seu Ramiro, um experiente folgazão de maracatu, me explicou: 

“Um soldado quando entra num quartel, certo? Ele entra com a arma em punho,

todo  unido.  Do  mesmo  jeito  é  a  gente  que  tá  ali  naquela  guerra.  Vem  uma

revolução de lá, uma ação aqui, caboco ali. Maracatu passa por dentro do outro. E

a gente vai fazer o que?”. (Ramiro, agosto de 2014).

Assim, mesmo que a participação do maracatu no desfile de agremiações impeça

qualquer tipo de enfrentamento físico (como acontecia no  tempo antigo),  quando Seu

Ramiro chama atenção enfaticamente que estar no maracatu é estar “ali naquela guerra”,

ele  está apontando para o fato de que a iminência do conflito  e de enfrentamento é

permanente - além de me levar a pensar quais são as formas de guerra a que ele está se

referindo. 
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