"Não deixem o brinquedo morrer"

“Memória dos 100 anos do Cambinda Brasileira”

por Adriana Guarda

“Eu não t iro mais essa noite.
Tô indo embora.

Peço que façam de t udo, mas não dei xem minha Cambinda se acabar.
O maracat u é a herança que dei xo pra vocês”

“Eu não t iro mais essa noite.
Tô indo embora.

Peço que façam de t udo, mas não dei xem minha Cambinda se acabar.
O maracat u é a herança que dei xo pra vocês”

Daqui a 100 anos

2018. Começo do milênio.

Milênio é uma palavra um pouco assustadora. Século é uma palavra mais branda. Pessoas vivem um século. Eu não sei se a História é uma ciência, mas sei que é indispensável. É, embora imperfeita, a memória de
nossa espécie. E cada um de nós é, em primeiro lugar, a soma daqueles que nos antecederam.

É preciso reconhecer, algumas culturas parecem ser mais resistentes ao domínio das categorias temporais
hegemônicas no Ocidente — passado, presente e futuro — e mais inclinadas a viver em uma espécie
de “presente expandido”, no qual o passado jamais estaria inteiramente consumado e o futuro existiria
como potência do devir. As culturas africanas e indígenas, com seu culto à ancestralidade, estão, com
certeza, entre elas.
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Adriana e Heudes, usando a letra e a luz, preservaram um século e a vida de dezenas de pessoas para
fórmula heroica de resistência!

Não reconheço em mim capacidade para explicar sua longevidade. Mas sei que, em um cenário adverso,
durante cem anos, eles recriaram as culturas africana, indígena e ibérica.

Move-se o cortejo escoltado pelos Caboclos guerreiros sob a proteção da Jurema Sagrada. À frente, a
Calunga, o símbolo da África Ancestral. Rodopiam os caboclos de lança, refulgem cintilantes os mantos,
o vento amplia o colorido das cabeleiras. A rainha avança serena. Os pés não erram o passo e as mãos
mantêm o ritmo do terno. A multidão aplaude. É lindo! É arrebatador! É comovente.

Mais uma vez, lá vão eles. Brincar? Também. Brincadeira seriíssima.
Obrigada, amigos. Boa leitura.
Ciema Mello – Antropóloga da Fundação Joaquim Nabuco

imagem cedida pelo projeto “Maracatus – uma contribuição para sua salvaguarda”
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A herança de João Padre

Era um final de sexta-feira quando João Padre pediu aos filhos que colocassem sua

Nome de batismo de João Padre.

cadeira de balanço debaixo da velha jaqueira, no terreiro do Engenho Cumbe. “Eu não

ARRUMAÇÃO: roupa do caboclo,

tiro mais esta noite: vou morrer hoje. O maracatu é a herança que deixo pra vocês.

formada por chitão, lenço e

Façam de tudo, mas não deixem minha Cambinda se acabar.” Naquele 21 de julho de

cabeleira, surrão, gola bordada,

1995, João Estevão da Silva1 se despedia da arrumação de caboclo de lança e de 50

tênis, uma flor de cravo na boca e

Carnavais manobrando2 o Cambinda Brasileira. Com sua partida, deixou para os filhos

lança decorada de fitas.

João, Antônio e José a missão de manter vivo o maracatu de baque solto mais antigo de
Pernambuco em atividade contínua3.

Expressão utilizada com duplo

Fundado no dia 5 de janeiro de 1918, no Engenho Cumbe, na zona rural de Nazaré da

sentido para dar a ideia de liderança

Mata (Zona da Mata pernambucana), o Cambinda comemorou seu centenário em 2018.

à frente do grupo e, ao mesmo

Ao lado do Cambindinha de Araçoiaba (criado em 1914), o grupo é o único a alcançar

2

um século de história entre os 106 grupos de maracatu baque solto do Estado.

tempo, para fazer referência ao
trabalho do mestre caboclo, que

Realizado com patrocínio do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura-

é manobrar, conduzir a nação de

PE), na área de Pesquisa Cultural - Cultura Popular e Tradicional, este ensaio investiga

brincantes.

a longevidade do Cambinda Brasileira. Por que o maracatu conseguiu chegar aos 100
anos? Como manteve a tradição religiosa? De que maneira se dá a transmissão de

O Cambindinha de Araçoiaba é o

costumes e crenças entre os folgazões? Que desafios terá que enfrentar para continuar

maracatu mais antigo do Estado, mas

fazendo história? Como não deixar morrer o pedido de João Padre, feito debaixo da-

3

quele pé de jaca, que continua a dar frutos e a testemunhar a permanência do grupo?

deixou de desfilar em alguns anos
no Carnaval. Por isso, o Cambinda

Introdução

Brasileira é considerado o mais
antigo em atividade ininterrupta.

A Cambinda Brasileira
Nação extraordinária
Escamosa centenária
Da zona canavieira
Uma família guerreira
Que zela a nação que tem
Até hoje não vi quem
Tenha história igual à dela
Brasileira só tem ela
Depois dela mais ninguém
Mestre Anderson
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A Praça da Catedral ainda não estava lotada quando chegamos, esbaforidos, achando
que o Encontro de Maracatus de Baque Solto de Nazaré da Mata já tinha começado.
Faltava pouco para as 10 horas, e o evento estava atrasado naquela segunda-feira
de Carnaval de 2015. Ao microfone, o locutor contratado pela prefeitura se esforçava
para entreter quem estava por ali, enquanto os grupos faziam fila para se apresentar.
O termômetro marcava 42 graus na terra do maracatu4 e eu (ainda desavisada dos mis-

4

O município de Nazaré da Mata

térios do brinquedo) me perguntava como os caboclos de lança conseguiam "dançar"

foi reconhecido como berço do

debaixo daquelas fantasias que pesam 20 quilos e parecem sorver o calor do sol.

baque solto pelos indícios de

Todo Carnaval é assim: a imprensa se organiza para cobrir os principais momentos da

surgimento desse tipo de maracatu

festa, e eu estava ali, junto com o fotógrafo Heudes Regis, com o propósito de escrever

naquela região da Zona da Mata

matéria para um jornal. Mas, daquela vez, voltamos para a redação com o desejo de

pernambucana.

fazer diferente no ano seguinte. A ideia era ir além da repetida cobertura do Encontro
de Maracatus e produzir um ensaio sobre os bastidores do folguedo. Procuramos pelo
Cambinda Brasileira, por ser referência no baque solto e por estarmos às vésperas de
seu centenário.

Chegamos num ano difícil para a agremiação. Em 2016, o Cambinda brincou seu primeiro

MESTRE CABOCLO: o líder de todos

Carnaval depois da morte do presidente e mestre caboclo Zé de Carro. Falecido em

os caboclos de uma mesma nação.

agosto de 2015, ele era a principal liderança do maracatu havia 20 anos, desde a morte
de João Padre. Foi uma festa marcada pela emoção. Madrinha espiritual do maracatu

MADRINHA ESPIRITUAL:

e irmã de Zé de Carro, Dona Biu5 chorou. Chorou a ausência do irmão, chorou o senti-

responsável pela proteção espiritual

mento de orfandade dos folgazões, chorou o medo da impermanência do grupo (sem

individual e coletiva do Maracatu.

seu principal homem caboclo). Daquele Carnaval, guardei na memória a chegada dela
ao Engenho Cumbe. Dirigiu-se direto à bandeira, encostou a cabeça no estandarte,

5

balbuciou algumas palavras e chorou. Mas, rapidamente, enxugou as lágrimas e foi

batismo de Dona Biu.

Severina Maria da Silva, nome de

cuidar de aprontar as baianas, com os vestidos confeccionados por ela durante o ano
todo, na velha máquina de costura, instalada no terraço de casa.

BANDEIRA: estandarte do maracatu

O ensaio que publicamos no jornal teve repercussão. Dessa vez, as páginas não trou-

de baque solto.

xeram apenas as imagens da festa e a exuberância do caboclo de lança que virou
propaganda do Carnaval pernambucano. A produção jornalística mostrou o Cambinda
nos bastidores. Ritos religiosos. Pilhas de adereços e fantasias enchendo os cômodos
da pequena casa no Cumbe. Movimento frenético de gente se revezando na mesa da

6

cozinha no chão para comer. Cinquenta e nove quilos de arroz, feijão, macarrão, carne

para se referirem ao Engenho

e frango devorados em apenas uma refeição. Ônibus que são um misto de transporte e

Cumbe, sede rural do maracatu que

camarim, ornados pela psicodelia das roupas coloridas.

segreda muitos dos mistérios da

Quando terminou o Carnaval, voltamos ao Cambinda para compartilhar com eles as fotos

Apelido usado pelos brincantes

brincadeira.

e a publicação do jornal. No Cumbe, costumam dizer que quem frequenta o Terreiro
Mágico6 é acometido por um encantamento e não consegue mais sair. Continuamos

SAMBADAS: ensaios dos maracatus

a frequentar festas, ensaios e sambadas e decidimos propor um ensaio no edital do

ao longo do ano, em que acontecem

Funcultura, que foi aprovado no final de 2016 e teve contrato assinado em 2017.

duelos poéticos, de improviso, entre

A convivência com o grupo nos aproximou do universo do baque solto e despertou mui-

os mestres de apito. Momento de

tas curiosidades. Que “brincadeira” é essa que preenche a vida de homens, mulheres,

aprendizado e trocas entre gerações

jovens e crianças durante o ano todo? O que está por trás do espetáculo? Que preceitos

e vários grupos.

religiosos regem o "brinquedo"? Maracatu é uma diversão, uma pausa no trabalho
massacrante da palha da cana, ou é a recriação simbólica de uma realidade que não
Por Adr iana Guarda
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existe? Quando veste a fantasia de caboclo de lança, o trabalhador rural deixa para
trás uma vida submersa no canavial e emerge como um altivo guerreiro. Não seria essa
uma tentativa de compensar uma realidade amargosa? O brilho da gola, a cabeleira
reluzente e os ruidosos chocalhos não seriam uma reivindicação de visibilidade, uma
7

tentativa de dizer: “olhem pra mim”?

Maneira carinhosa como os

maracatuzeiros se referem ao

Pensar sobre a natureza do maracatu fez surgirem questões a respeito da permanência

Cambinda Brasileira.

da Cambinda do Cumbe7, o que este ensaio tenta problematizar: por que o maracatu
conseguiu chegar aos 100 anos? Como manteve a tradição religiosa? De que maneira
se dá a transmissão de costumes e crenças entre os folgazões? Que desafios terá que
enfrentar para continuar fazendo história? Como não deixar morrer o pedido de João
Padre, feito debaixo daquele pé de jaca, que continua a dar frutos e a testemunhar a
permanência do grupo?

Para tentar responder a essas questões, utilizamos os recursos metodológicos da história
oral e da etnografia. Com pouquíssimos registros escritos, o que se conhece hoje sobre
o Cambinda Brasileira é baseado na memória oral. Isso era mais evidente, sobretudo,
nas primeiras décadas da brincadeira, quando os pesquisadores ainda não tinham estudado o tema. Durante a pesquisa de campo, realizamos entrevistas semiestruturadas
com 23 pessoas, numa lista que traz desde familiares dos fundadores do maracatu até
integrantes, ex-integrantes, população de Nazaré da Mata, brincantes de outros grupos
e pesquisadores. Foram mais de 22 horas de áudios de entrevistas, que resultaram em
413 páginas de depoimentos transcritos.

No processo etnográfico, optamos pelo conceito de “descrição densa”, à luz da teoria
do antropólogo norte-americano Clifford Geertz e da antropologia interpretativa. Ele
defende que praticar etnografia não é apenas estabelecer relações, selecionar informantes, transcrever textos, mapear campos e escrever um diário. Na avaliação dele,
o que define a etnografia é o esforço intelectual de elaborar uma “descrição densa”, a
capacidade de tentar ler (no sentido de construir uma leitura de) aquilo que está sendo
observado.

Durante o trabalho de campo, fizemos 17 viagens a Nazaré da Mata, percorrendo 2.176
quilômetros, no período de maio de 2017 a fevereiro de 2018. Fiz todo esse percurso
acompanhada pelo meu diário de campo, imprescindível para contextualizar as entrevistas e auxiliar no processo de interpretação. As conversas aconteceram, principalmente, nas casas dos entrevistados, na sede urbana do maracatu e no Engenho Cumbe
(sede rural). A narrativa visual ficou por conta de Heudes Regis, que descreveu, com
imagens, o cotidiano do Cambinda e seus festejos. O trabalho resultou em um acervo
de 8.806 fotografias e muitos gigabytes de registro audiovisual.

O referencial teórico da pesquisa conta com estudiosos que se debruçaram pioneiramente sobre o maracatu, desvendando suas complexidades, inaugurando hipóteses
e diferenciando os maracatus de baque solto e baque virado, a exemplo de Valdemar
de Oliveira (1948), Ascenso Ferreira (1951), César Guerra-Peixe (1949-1952), Katarina Real
(1961-1964), Olímpio Bonald Neto (1972) e Roberto Benjamin (1976-1981). Nos estudos
mais recentes, o ensaio tem como referências Sumaia Vieira, Maria Alice Amorim, Valéria
Vicente e Severino Vicente.

GLOSSÁRIO | NOTA DE RODAPÉ

13

“NÃO DEIXEM O BRINQUEDO MORRER - MEMÓRIA DOS 10 0 ANOS DO C AMBINDA BR A SILEIR A”

Por Adr iana Guarda

O ensaio vai apresentar o baque solto e diferenciá-lo do baque virado, contextualizar o
município de Nazaré da Mata como berço do maracatu de baque solto e contar a história do Cambinda Brasileira. Isso orientado pela explicação do processo de transmissão
cultural, bem como da tradição e religiosidade dentro do grupo, que ajudam a entender
por que ele chegou ao centenário, o que também suscita reflexões sobre os desafios
para os próximos 100 anos.

Este projeto tem como proposta contribuir para a apresentação do Maracatu Cambinda
Brasileira para um público jovem, estudantes de escolas municipais e universidades,
sobretudo em Nazaré da Mata, numa perspectiva de reconhecimento da importância
e valorização desse brinquedo não somente para a identidade cultural da cidade, mas
do Estado e do próprio País. A pesquisa gerou um grande volume de memória do
Cambinda Brasileira. Todo esse rico conteúdo dá sustentação a esta revista e é uma
base, um banco de informações, para novos projetos, como publicação de livros, documentários ou exposições fotográficas.

8

Quanto a mim, não tardei a entender por que os caboclos de lança conseguem manter a

Expressão usada pelos folgazões

para designar a preparação

vitalidade sob o calor de 42 graus de Nazaré da Mata. É coisa de maracatu preparado .
8

espiritual, proteção do brinquedo.

Como dizia o velho caboclo Zé de Rosa (já falecido), “maracatu é brinquedo mágico,
misterioso. Você pode viver 100 anos dentro dele e não descobre seu segredo”.

“Brincadeira” no canavial

Na paisagem acidentada e coberta pela cana-de-açúcar, em Nazaré da Mata, surgiram os
primeiros grupos de maracatu de baque solto de Pernambuco. Encravado na Zona da
Mata Norte do Estado, o município ficou conhecido como o berço dessa manifestação
cultural, que em 2014 recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Hoje, a cidade conta com
14 maracatus em atividade dos 106 existentes no Estado.

A antropóloga Sumaia Vieira, citando o historiador Petronilo Pedrosa, revela que Nazaré
da Mata passou por várias divisões administrativas entre 1928 e 1963. Foi a partir dessa
reestruturação de território que surgiram os municípios de Carpina, Tracunhaém,
Buenos Aires, Vicência e Aliança. “Além disso, à época de sua autonomia administrativa,
datada de 1833, Nazaré da Mata chegou a incluir os atuais municípios de São Vicente
Férrer e Macaparana”, conta a pesquisadora.

Esses desmembramentos fizeram com que, a partir de Nazaré, o baque solto se disseminasse pela Zona da Mata pernambucana, depois chegasse ao Grande Recife e influenciasse outros Estados nordestinos. A Terra do Maracatu também realiza há 19 anos o
Encontro de Maracatus Rurais de Pernambuco, que acontece na segunda e terça-feira
de Carnaval, recebendo nações de maracatu, visitantes da região e turistas.

Com população estimada pelo IBGE em 32.366 habitantes, em 2018, Nazaré da Mata
ainda mantém a cultura sucroalcooleira como sua principal atividade econômica.
A cidade apresenta melhora em alguns indicadores, como o Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH), mas está em 119º lugar no Estado no ranking de escolarização, e quase
metade da população (48%) vive com meio salário mínimo per capita.

Por Adr iana Guarda
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CABOCLO DE LANÇA: é uma espécie

em 1948 na revista Contraponto sob o título “Os indecifráveis Tucháus”, o texto tentou

de guerreiro que vai à guerra e

entender a origem dos intrigantes caboclos de lança e caboclos de pena (arreiamás),

protege sua tribo e seu território.

denominados na época como tuchaus11. Até então, os intelectuais pernambucanos só
estavam familiarizados com o maracatu nação, ou de baque virado, que remonta à

ARREIAMÁ OU TUXAU: caboclo que

tradição africana de coroação de reis e rainhas do Congo. Ao final do ensaio, o próprio

não usa lança, mas um machado. Na

Valdemar de Oliveira lamentou não ter avançado o suficiente na investigação e sugeriu

cabeça, traz um cocar de penas de

que a pesquisa continuasse por todos os estudiosos que se interessassem pelo folclore12
pernambucano.

pavão. Representa a ligação com as

Ao longo de quase três décadas (entre 1910 e 1940), o baque solto ficou praticamente

forças da natureza.

“escondido" nos engenhos de cana-de-açúcar da Zona da Mata Norte de Pernambuco,
Comandantes das tribos.

restrito ao universo dos trabalhadores da palha da cana. Não há documentação histó-

O maioral, em tupi-guarani.

rica oficial sobre o surgimento dos primeiros grupos, mas registros orais dos maracatu-

11

zeiros apontam para a criação do Cambindinha de Araçoiaba, em 1914, e do Cambinda
Termo utilizado por Valdemar

Brasileira, em 1918. Dessa forma, as duas agremiações firmaram posição como as mais

de Oliveira à época. O vocábulo

antigas de Pernambuco, que conseguiram contabilizar mais de um século de história.

acentuado, “tucháus”, tal qual

Entretanto, vale ressaltar que o Cambinda Brasileira é considerado o mais antigo em

empregado pelo autor, foi mantido

atividade ininterrupta, já que o Cambindinha deixou de desfilar no Carnaval por alguns

12
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anos.

com a ortografia original quando

Pesquisadores “enxergam” o baque solto

9

Pintor, fotógrafo, desenhista,

ilustrador, muralista, cenógrafo

Foi Lula Cardoso Ayres9 quem capturou as primeiras imagens dos enigmáticos caboclos

recifense (1910 -1987).

de lança do maracatu de baque solto10. Era metade dos anos 1940 quando o pintor per-

citado de sua obra. Em nosso

O maracatu só começou a chamar a atenção de pesquisadores quando chegou à capital

trabalho, adotamos a acentuação

pernambucana. A partir dos anos 1930, com a crise mundial iniciada nos anos ante-

regida pela norma-padrão

riores impactando a zona canavieira, os trabalhadores da cana de açúcar começaram

contemporânea.

um movimento de migração para a Região Metropolitana do Recife. Foi a partir dessa
diáspora que surgiram os primeiros maracatus de baque solto na capital, com destaque

(Enciclopédia Itaú Cultural).

nambucano se aventurou numa incursão fotográfica pelo Estado, junto com o amigo

para o Cruzeiro do Forte (1929) e o Cambinda Estrela (1935).

Alcir Lacerda.

10

Na época, Alcir integrava um grupo de fotógrafos famosos que fundou o atuante Foto

De que se tem registro e que foram

preservadas até hoje.

Cine Clube do Recife. Sem pretensões profissionais, Lula fez da fotografia um hobby, um
instrumento de referência para suas criações artísticas. Filho de usineiro, Lula conviveu
desde cedo com a rotina canavieira da Zona da Mata. Do ateliê montado pelos pais,
na casa grande da Usina Cucaú (no município de Rio Formoso), presenciou e recriou,
em suas pinturas e fotografias, cenas do trabalho no campo, da cultura popular e da
tradição religiosa local.

Naquela época, o pintor talvez nem imaginasse que seu intento fotográfico se transformaria em relevante documentação histórica. Pelas lentes da sua câmera rolleiflex,
Lula inaugurou uma etnografia visual do maracatu de baque solto em Pernambuco.
Foi como se as imagens do artista tivessem conseguido materializar a figura dos misteriosos (quase irreais) caboclos de lança. Com suas golas bordadas, cabeleiras de papel
colorido, lanças pontiagudas e seus barulhentos chocalhos nas costas, aqueles homensguerreiros passaram a ser percebidos no carnaval recifense. A narrativa fotográfica

Sobre um certo "maracatu distorcido"

também contribuiu para despertar o interesse de pesquisadores por uma manifestação

Lula Cardoso Ayres/Villa Digital - Fundaj

cultural que ainda se encontrava na penumbra. Apesar de os primeiros grupos terem

Durante muito tempo, o baque solto foi considerado um desvirtuamento do baque

surgido nas duas primeiras décadas do século 20, na Zona da Mata pernambucana, seu
aparecimento no Recife só aconteceu por volta dos anos 1930.

virado, que, por ter surgido primeiro, era reconhecido como o "legítimo maracatu".

Baseado nas fotografias de Lula Cardoso Ayres, Valdemar de Oliveira escreveu um dos

A antropóloga norte-americana Katarina Real, que pesquisou o tema entre 1961 e 1966,

primeiros ensaios com intenção de investigar o maracatu de baque solto. Publicado
Por Adr iana Guarda
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no Carnaval do Recife”, ela transcreveu uma nota publicada no Diário da Noite do dia 11
de janeiro de 1966, que retrata essa confusão:
Maracatus distorcidos

É simplesmente lastimável a apresentação desses maracatus descaracterizados que todos

os anos aparecem no Carnaval. Melhor seria se esses conjuntos não fossem classificados
como tais, pois maracatu com orquestra, f lautas e pífanos, com uma praga de tucháus carregando nas traseiras aquela lataria pode ser tudo menos uma nação africana…

Depois de entender que a origem do baque solto não estava no Recife, Katarina Real pas-

sou a usar a nomenclatura de maracatu rural para se referir ao brinquedo e continuou a
destacar a falta de conhecimento sobre a manifestação:
Entre todos os deslumbrantes folguedos que percorrem as ruas do Recife e os morros e

córregos do subúrbio durante a época carnavalesca, um dos mais extraordinários é, sem
dúvida, o maracatu rural (…). De todos estes folguedos, tem sido não somente o menos

estudado como também o menos compreendido. É até estranha a sua existência no Recife

durante várias décadas numa penumbra de mistério, quase desinteresse por parte de alguns e crítica violenta por parte de outros. (p. 83)

Encantada pelo brinquedo, a antropóloga chegou a dizer que os caboclos de lança e
os caboclos de pena usavam "os trajes folclóricos mais originais do nosso hemisfério”.
Ao longo de sua pesquisa, Katarina Real descreveu apresentações, personagens, musicalidade e aspectos sociológicos da brincadeira, mas o maracatu continuou a causar
estranheza no carnaval pernambucano.

Sem

compreender a identidade e as peculiaridades do baque solto, a Federação

Carnavalesca de Pernambuco estabeleceu mudanças na estrutura das agremiações
como condição para que participassem dos concursos de maracatus no Recife. A presença do cortejo real, por exemplo, foi uma dessas exigências. Nas suas pesquisas sobre
maracatu entre 1949 e 1952, o maestro fluminense César Guerra-Peixe foi o primeiro
a distinguir as peculiaridades dos dois folguedos. Apesar de ter focado seu interesse
nas características musicais da manifestação, o musicólogo trouxe informações sobre
nomenclatura, personagens e fantasias, que ajudaram a entender a brincadeira.
Por Adr iana Guarda
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Na descrição que faz sobre a composição do grupo, Guerra-Peixe destaca a presença
DAMA DO PAÇO: tem a missão de

de caboclos de lança, caboclos de pena, baianas, porta-bandeira, damas de buquê e

carregar a boneca. É personagem

dama do paço, carregando uma boneca de feições brancas. Pelo relato do maestro, a

fundamental da brincadeira, porque

presença da corte real não existia na formação inicial e foi adicionada para se aproximar

a calunga é a protetora do maracatu.

do "legítimo maracatu”. Nomeando o folguedo como maracatu de orquestra, maracatu
de trombone e maracatu moderno, ele constatou que aos instrumentos de percussão
(gonguê, ganzá, tarol, cuíca, surdo e zabumba) somavam-se três instrumentos de sopro
(saxofone, trompete e trombone). Sua investigação apontou o forte hibridismo cultural
dentro do folguedo, que funde elementos das culturas ibérica, africana e indígena.

"Azougados guerreiros” do brinquedo

Na investigação dos pesquisadores, fica claro que o baque solto tem identidade própria,
não sendo, como se imaginava, uma deturpação do baque virado. O folguedo surgiu

nos engenhos de cana-de-açúcar da Zona da Mata Norte de Pernambuco, após a
Abolição da Escravatura, como um movimento de resistência à histórica opressão que
perdurou durante séculos na região. Principal personagem do baque solto, o caboclo
de lança é a recriação simbólica de uma realidade da qual se quer escapar. Ele desponta
como um guerreiro na luta de terra entre trabalhadores e senhores de engenho, entre
colonizadores e índios e entre os próprios índios.

No ensaio que escreveu para a Revista Pernambucana de Folclore, em 1976, intitulado
“Os Caboclos de Lança - Azougados Guerreiros de Ogum”, o pesquisador Olímpio
Bonald Neto destacou o “significado transcendental do personagem principal do
baque solto, que sai para uma guerra da qual não se sabe se volta vivo”. No início
da brincadeira, os caboclos saíam acompanhados da catita, da burra e de Mateus, dos
arreiamás e das baianas. Só depois outros personagens foram se integrando à nação.

Em

suas pesquisas de campo, Bonald Neto ouve do Mestre Simões, fundador do

Maracatu Estrela do Monte, que “os caboclos de lança são, geralmente, filhos de Ogum,
Senhor do Ferro, da Guerra e da Agricultura” . No sincretismo religioso, é São Jorge.
O pesquisador enfatiza a mistura afro-indígena do caboclo, descrevendo que ele carrega uma “composição fantástica de guerreiro africano e entidade mística indígena”. Ele
afirma que a Folia de Momo é o momento em que esses homens "abrem as portas da
percepção mágica e compensam a vida de carências impostas pelos seus centenários
exploradores”. E sair no Carnaval de caboclo é uma aventura fascinante que exige muita
disposição física, temporal e psíquica. Representa o momento raro de o trabalhador
braçal quebrar a rotina: é a grande aventura pelos caminhos da notoriedade suburbana, da exaltação dos sentidos, da realização dos sonhos de poder, de beleza e de
respeito, negados pela sociedade opressora durante todo o resto do ano. A grande
‘viagem’ pelas estradas e pelas encruzilhadas do mistério e da fantasia. Algo muito além
do trivial cotidiano de submissão e de restrições, permitindo ao boia-fria do canavial
da Zona da Mata ou ao faxineiro dos armazéns de estivas ou de construção do Recife
serem durante sete dias e seis noites o destaque nesse ‘exército feroz’, a transfiguração
do Ogum ou do Guerreiro de São Jorge, por muitos admirado e temido. (p. 284)

A pesquisa de Bonald Neto foi importante para dar destaque ao brinquedo, mas também
sofreu críticas por se basear apenas na entrevista com Mestre Simões.
GLOSSÁRIO | NOTA DE RODAPÉ
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Em seu artigo “Maracatus rurais de Pernambuco”, escrito a partir de observações de campo realizadas entre 1976 e 1981, o pesquisador Roberto Benjamin também ressalta a
pouca aceitação do brinquedo como uma manifestação autêntica, sendo tratada como
“maracatus descaracterizados, degenerados, de segunda classe”.

Benjamin também foi um dos primeiros a identificar o maracatu como uma manifestação folclórica originária da Zona da Mata, mas que migrou posteriormente para o
Recife, e como uma tradição “exclusivamente masculina". Essa característica também
foi percebida por Katarina Real em seus escritos. O autor destacou ainda três personagens importantes do brinquedo: caboclos, tuxaus e baianas. Estas, aliás, durante muito
tempo, eram homens vestidos de mulheres.

Além de sua contribuição para a etnografia do Baque Solto, um dos principais legados
deixados pelos pesquisadores foi a tentativa de caracterizar e diferenciar a manifestação
em relação ao baque virado, mostrando que o maracatu surgido na zona rural da Zona
da Mata Pernambucana tem história, identidade própria, características peculiares e
incontestável riqueza cultural.

No Cumbe, nasceu a Cambinda

É na memória dos veteranos, repassada às novas gerações, onde está escrita a história

do Cambinda Brasileira, surgido no Engenho Cumbe, em Nazaré da Mata. Com poucos
documentos oficiais escritos, tentativas de remontar a trajetória do brinquedo se valem
desses registros orais. As lideranças do grupo legitimaram o dia 5 de janeiro de 1918
como a data de fundação do brinquedo, conforme estatuto registrado em cartório no
dia 3 de setembro de 1990 e atualizado em 20 de agosto de 2008.

Contam os mais velhos que, em 1918, os trabalhadores do engenho passavam fome
quando o rio transbordou e os moradores foram pescar. As tarrafas vinham cheias de
cambinda, e o peixe acabou dando nome ao maracatu. Em entrevista à antropóloga
Sumaia Vieira para a dissertação de mestrado dos carnavais à capital: cabocaria de
flecha, maracatus de orquestra, baque solto, rural..., o falecido caboclo Zé de Rosa
relembrou a fundação do Cambinda Brasileira:
A brincadeira do Cumbe foi formada em 1918. O primeiro dono daquele maracatu chamava-

se Severino Lotero. Era dono e mestre. Brincou uns tempos, abandonou, não quis mais.
Meu primo João Fulosino da Silva tomou conta, ficou como mestre também. Meu pai, mi-

nha mãe e minhas tias contou. Eu era muito criança. Eu lembro ter visto (o maracatu)
muito criança. Aí ( João Fulosino) botou o cunhado dele na brincadeira pra ensinar a ele.

Esse mestre chamava João Lauro. Até que João Fulosino se afastou e chamou João Lauro

pro lugar dele. Depois João Padre se juntou com João Lauro e ficou dono desse maracatu,
porque ele foi apartado (dividido). Aí ele trouxe para essa sede do Cumbe que tá hoje...
(p.35)

Proprietária

do Engenho Cumbe, Dona Rosinha permitia que os trabalhadores

"brincassem de maracatu" no domingo de folga. Gostava de ver e pedia que eles se
apresentassem na Casa Grande. É o que contam os filhos de João Padre, José e João
Estevão, relembrando histórias ouvidas dos mais velhos. Eles dizem que Dona Rosinha
teria confeccionado a primeira bandeira do Cambinda, guardada como relíquia na
Por Adr iana Guarda
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sede rural do brinquedo, no Cumbe. Também se atribui a ela a sugestão de colocar o
nome do peixe cambinda no grupo e de homenagear o País, acrescentando o adjetivo
"brasileira". Segundo relatos, nos primeiros anos, o brinquedo teria se chamado Leão
13

Voraz, Cambinda Flor, Cambinda Nova, Cambinda Amorosa e Cambinda Rosa13.

Há muito desencontro nos

Presidente do Cambinda, entre 2015 e 2018, Elex Miguel traz uma análise interessante

registros escritos e nos relatos de

sobre o maracatu e o peixe que o nomeou:

vários integrantes do maracatu,

[...] ela [Dona Rosa] disse que o peixe era forte e que matava a fome de muita gente. Ela

que atribuem diversos nomes ao

disse: ‘Então, o maracatu tem que ter um nome forte’. Porque o que alimentava o pessoal

brinquedo antes de se chamar

naquele período era aquele peixinho barato e que tinha na mesa de todo mundo. Todo

Cambinda Brasileira.

pobre podia comer, podia comprar. Hoje, ele ganhou valor e tá bem mais caro", diz Elex,
fazendo referência à valorização do peixe e do baque solto, que ganhou visibilidade na
mídia, no turismo e foi reconhecido em 2014 como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Guardião por cinco décadas

Depois de assumir o Cambinda Brasileira, João Padre comandou o brinquedo por 50
anos e contribuiu para formar gerações. Um desses discípulos foi Mestre Salustiano,

que participou do Cambinda como catita antes de fundar o Piaba de Ouro, em Olinda.
Em 1995, já doente, o patriarca do Cumbe decidiu distribuir as funções dentro do grupo
e pedir aos filhos que não deixassem o maracatu se acabar, como conta João Estevão:
Papai me pediu antes de morrer que enterrasse ele, mas nunca enterrasse o maracatu

dele. Aí disse a Zé de Carro: ‘Você agora vai ficar tomando conta do maracatu até morrer
também. Faço esse pedido’. Aí ele chamou Zé de Carro para debaixo do pé de Jaca que tem

ali e contou o segredo do maracatu. Também conversou com Dona Biu e disse que ela seria
a madrinha espiritual do Cambinda. Aí ficou tomando conta eu, Zé de Carro e Dona Biu.

Relembrando a morte do pai, José Estevão conta que João Padre pediu que colocassem
a bandeira do maracatu em cima do caixão:

Mas ele explicou que era pra tirar na porta do cemitério pra não deixar entrar, senão o maracatu se acabava. O enterro de papai movimentou a cidade toda e vieram maracatuzeiros
de toda a região para se despedir dele. Era tanta gente que pensaram que tinha morrido
gente rica. Mas aí o povo dizia: ‘Morreu o dono do maracatu do Cumbe’.

O filho Antônio Estevão também recorda o pedido do pai para não deixar o Cambinda
morrer:
Ele disse que, se a gente não tivesse mais condição de brincar, que deixasse pra filho, neto
ou bisneto, mas não deixasse a Cambinda cair. Foi por isso que o maracatu chegou aos

100 anos, porque papai não deixou ele cair. Brincava todo ano, mesmo quando as coisas
estavam difíceis.

Águia Misteriosa

Um desses momentos desafiadores aconteceu no início dos anos 1990, por conta de

interferências políticas no brinquedo, num processo que se iniciou na década de 1980,
com vereadores se revezando na presidência do Cambinda. João Padre continuou como
dono, mas a administração era política. Depois de passar três anos na presidência, o
Por Adr iana Guarda
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vereador Biu Hermenegildo quis transferir a sede do brinquedo do Cumbe (na zona ru-

tá bom, João Padre. Aí, eu ia fazer meus banhos, ia acender minhas velas, aquilo que Jesus

ral) para a cidade, alegando que era difícil fazer o transporte dos folgazões do engenho

me ensinou.

Com apenas 22 anos, ela recebeu a incumbência de substituir a velha madrinha espiritual

até os municípios para desfilar. Em 1990, levou a sede para o Centro Social de Nazaré
da Mata. Amigo de João Padre e caboclo de lança por mais de 20 anos no Cambinda

Alguns integrantes dizem que a

Dona Mariinha14, que havia passado décadas à frente do grupo. O fato de o preparo es-

madrinha se chamava Mariinha e

piritual do maracatu ter ficado, praticamente, nas mãos dessas duas mulheres também

outros, Joaninha.

ajuda a explicar a manutenção da tradição mágico-religiosa, que teria sofrido poucas

14

Brasileira, José Rufino relembra o episódio:
Quando o vereador Biu Hermenegildo chegou no Cambinda, o maracatu vivia uma situação

alterações:

difícil e só tinha duas arrumações de caboclo. Ele foi colocando dinheiro e o maracatu foi

Na sua dissertação de mestrado, a pesquisadora Sumaia Vieira investiga a tradição reli-

crescendo. Em 1990, achou difícil sair com o maracatu do Cumbe e levou para a cidade.

giosa dentro do Cambinda Brasileira, como um dos aspectos de seu trabalho.

João Padre e os três filhos não gostaram e não brincaram naquele ano. Adepoi João Padre
chamou Biu e disse que queria algumas arrumações para continuar com o maracatu, porque

A preparação mágico-religiosa do maracatu acontece antes e depois de o brinquedo ganhar

a ele, uma bandeira e um penacho. Aí ele começou a andar com o maracatu de novo e ficou

na e europeia. [...] as madrinhas e padrinhos espirituais são procurados pelos folgazões.

ele tinha nascido no Cumbe e lá ia continuar. Eu sei que a gente entreguemo 30 arrumações

a rua e é feita na Jurema, religião de matriz indígena que depois recebeu inf luência africa-

com raiva de mim, porque eu fiquei mais Biu.

Na ‘mesa de trabalho da casa espírita’ seguem as consultas com pedidos para si próprio e

Em 1991, Biu Hermenegildo criou o maracatu Águia Misteriosa. A história rendeu desa-

para o maracatu como um todo brincar. (É o chamado calço individual e coletivo). [...] Na

vença entre amigos e uma rixa que permanece até hoje, conta José Rufino:

celebração do Carnaval, as entidades visitam as sedes e terreiros daqueles maracatus que

João Padre era meu compadre. Passei mais de 20 anos no Cambinda. Fui eu que convenci o

estão protegendo, acostam em alguns folgazões e acompanham a brincadeira durante o

amigo a deixar os filhos dele brincarem de caboclo. Quando fui para o Águia Misteriosa, o

período momesco.

O preparo da brincadeira inclui banhos à base de ervas, rezas, aguações, velas, defuma-

compadre não me perdoou. Quatro anos depois, ele faleceu, ainda sem falar comigo, e eu

ções, resguardo sexual e fumaçadas de cachimbo e charuto. Envolvido com o mundo

não fui ao seu enterro. Acho que essa briga não devia passar de geração em geração. Se

misterioso dos caboclos de lança desde os 6 anos e seguindo os passos de Dona Biu,

Cambinda nos convidar pra sambar com ele, a gente samba.

Do lado do Cambinda, a disposição de encerrar a briga não é a mesma. Dona Biu comen-

Luiz Fernando explica:

ta: "Eu não me dou com esse maracatu [Águia Misteriosa], porque quem dá esquece,

“A preparação do maracatu acontece principalmente no terreiro. E também a catita do

mas quem apanha lembra, né?". João Estevão complementa: “Meu pai nos proibiu de

maracatu tem o mesmo segredo que a boneca tem. [...] a catita tinha de ser alguém de

sambar com eles. Disse que os dois se acabam no dia que isso acontecer. Eu obedeço a

confiança do dono do maracatu, porque aí ele ia arrecadar dinheiro, comida, alimento para

vontade dele e não sambo de jeito nenhum".

os folgazões do maracatu. A proteção está em tudo. No terno, na bandeira, na boneca”.

Terreiro mágico: religiosidade e tradição

O caboclo também explica o ritual de encruzar o terreiro, mais uma prática de proteção
para o maracatu:

Foi no Sítio Chã do Uruçu, em Nazaré da Mata, que a pequena Severina incorporou uma
entidade pela primeira vez. Naquele conturbado 1954 (marcado pela morte de Getúlio

15

Fazemos como fosse uma forma de uma cruz, uma encruzilhada. Aí a gente tem sete voltas,
porque o Sino Salomão15 é assim. A gente pega, quando entra no terreiro, vai pra frente da

Segundo a crença, nenhum espírito

Vargas), a mais velha dos oito filhos de Maria José e Mané de Carro estava com 7 anos.

do mal pode se aproximar de um

A família de trabalhadores rurais percebeu o trejeito estranho da menina. Assustado, o

lugar onde exista o Sino Salomão.

pai levou a criança para se consultar com um homem ‘entendido desses assuntos’ no

Durante a coreografia, eles se

O caráter religioso do Cambinda como elemento crucial para a manutenção da tradição

povoado: "Essa aí é de nascença. Só quem pode com ela é Deus". Hoje com 71 anos,

movimentam como se riscassem uma

também é ressaltado por Mestre Barachinha, 49 anos, nascido em Buenos Aires, hoje

Severina Maria da Silva reproduz a história que ouviu dos pais para explicar uma missão

estrela de sete pontas no terreiro.

casa, depois vai pro lado direito, esquerdo, aí sobe, desce, como se fosse uma estrela de
Salomão.

Mestre do Estrela Dourada de Buenos Aires:

recebida desde pequena. Filha de Ogum, o orixá da guerra, Dona Biu do Maracatu é uma

Tem poucos maracatus do nível de Cambinda pra manter a tradição do jeito que Cambinda

mulher poderosa e respeitada no universo do Baque Solto em Pernambuco. Madrinha

procura manter, porque os outros maracatus, às vezes, se preocupa tanto com a beleza do

espiritual do Cambinda Brasileira há 49 anos, ela é a guardiã da tradição religiosa do

maracatu, que abre mão da tradição. O que eu acho é que é um pecado muito grande para

brinquedo. A manutenção do rito mágico-religioso, aliás, é um dos aspectos que explica

nós maracatuzeiro se embelezar só com a beleza do maracatu e abrir mão da tradição, que

o fato de o Cambinda ter alcançado 100 anos de história.

é quem fortifica o maracatu.

Dona Biu recorda a época em que João Padre fez o convite para ela cuidar da preparação

Um dos principais segredos dos rituais religiosos do maracatu está na boneca, que faz

espiritual do maracatu:

Fontes: Dicionário Houaiss;

a proteção do brinquedo. O Cambinda tem duas calungas, uma usada nas sambadas

João Padre me chamou pra esse caminho. Ele disse pra mim: ‘olha, tem cuidado nesse

livro Festa de Caboclo, de Severino

(Carolyne) e outra no Carnaval (Carolina). Só quem pode pegar na boneca é a madrinha

Vicente da Silva; fontes orais do

do maracatu, a Dama do Paço e Seu João. Em suas pesquisas, Olímpio Bonald Neto rela-

chamei você praqui é pra você resolver o que tá acontecendo no maracatu’. Eu respondi:

Maracatu Cambinda Brasileira.

ta que "antes de sair para a festa, a calunga passa sete dias e sete noites sob a mesa do

terreiro’. Eu perguntei: vou fazer o que, João Padre? Aí ele dizia: ‘você quem sabe. Se eu
Por Adr iana Guarda

“NÃO DEIXEM O BRINQUEDO MORRER - MEMÓRIA DOS 10 0 ANOS DO C AMBINDA BR A SILEIR A”

28

GLOSSÁRIO | NOTA DE RODAPÉ

GLOSSÁRIO | NOTA DE RODAPÉ

29

“NÃO DEIXEM O BRINQUEDO MORRER - MEMÓRIA DOS 10 0 ANOS DO C AMBINDA BR A SILEIR A”

Por Adr iana Guarda

altar, levando defumador, fumaça de cachimbo e charuto e recebendo rezas especiais".
Além da boneca, os cravos dos caboclos, o apito e a bengala do mestre, a espada do rei,
a machadinha do arreiamá e os instrumentos do terno.

Dama do Paço do Cambinda Brasileira há 20 anos, Dona Lurdinha diz que sua responsabilidade de carregar a boneca é uma tarefa de muito respeito e segredo:
Eu sinto uma emoção muito forte quando pego a boneca. Parece que eu fico maneira. Dona
Biu diz que eu não entregue a boneca a ninguém. Só a ela ou a Joãozinho, porque aquela
calunga ali tem um segredo. Se é um segredo do maracatu, então tem que respeitar.

De olho nos passos dos mais velhos

Não é simples responder por que o Cambinda Brasileira conseguiu chegar aos 100 anos,

mas estudos e processos etnográficos apontam pistas para sua longevidade. Uma das

explicações é a presença de núcleos fortes de pessoas dentro da brincadeira. As famílias de João Padre e Dona Biu ilustram essa questão. A Cambinda do Cumbe também se
valeu de lideranças importantes, que não se limitam a João Padre, Zé de Carro e Dona
Biu, mas também se materializou no protagonismo de caboclos de lança como Zé de
Rosa, João de Mônica, Gino, Laércio, Dedé, Didi e Zé Pequeno. Do arreiamá Zé Sibito e
de tantos outros que formaram gerações.

O maracatu também conta com uma árvore genealógica peculiar, com muitos casamentos e relações de parentesco dentro do grupo, o que, por si só, já renderia um outro
estudo. A forte tradição religiosa concentrada praticamente nos cuidados de duas
madrinhas espirituais ao longo da história do brinquedo é outro ponto que merece
atenção. Elas se empenharam em manter os mesmos rituais para não desrespeitar os
segredos do folguedo nem enfraquecer a proteção. Ressalta Dona Biu.
Até hoje deixei o maracatu do mesmo jeito que recebi. Por isso sigo a regra de que a rainha deve ser virgem, de que homem e mulher não podem se juntar no Carnaval [manter

resguardo sexual], de que as mulheres não podem estar menstruadas para não ficar com o
corpo aberto e desmantelar o maracatu.

O crescimento demográfico dentro do brinquedo é mais uma razão para a longevidade.
Caboclo mais velho em idade e mais antigo dentro do Cambinda, Seu Zé Pequeno
relembra que no início o folguedo era exclusivamente masculino:
Nos tempos de antigamente, o maracatu era diferente. Na chamada ‘época dos caceteiros’
(quando os maracatus guerreavam entre si), só os homens brincavam. Chegou um tempo que

era preciso ter autorização da delegacia para desfilar. Depois a Federação (Carnavalesca
de Pernambuco) eliminava do desfile os maracatus que brigassem. Aí as mulheres, jovens
e crianças começaram a brincar também.

E quem ensinou a brincadeira a eles? Como se aprende maracatu? No seu trabalho de
conclusão de curso da pesquisadora Sumaia Vieira para obter a graduação em Ciências
Sociais, em 1999, ela estudou a dinâmica de transmissão e reprodução no Cambinda
Brasileira e apontou as sambadas não só como o momento de musicalidade, em que
um mestre sozinho improvisa suas loas (sambada pé-de-barraca) ou dois mestres fazem
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reproduzir os passos dos veteranos. Não existe uma aula, um aprendizado formal, mas
um exercício de aprender pela experiência do outro.

Assim como o maracatu provoca interesse nos jovens, também enfrenta o desafio de
ressignificar a tradição para que eles perpetuem a brincadeira. As palavras de Layon
Ruan, um dos netos de Dona Biu, expressam esse sentimento:
[...] a tradição vai se manter por ter familiares dentro. Os velhos vão ficando pra trás,
morrendo, e os novos vão seguir... É uma responsabilidade muito grande. A gente que é
jovem gosta da cultura, mas tem o outro lado da juventude também. Pra eles (os mais
velhos), fica mais fácil, mas pra gente que é jovem tem outra coisa. Eu não quero, não, essas
coisas de responsabilidade. Eu prefiro assim, só brincar.

Layon é cantor da banda de brega Fruto Proibido. Deixou de brincar no Cambinda depois
que seu pai (Gino) morreu.

Além

de tentar manter o maracatu atrativo aos jovens, uma das preocupações do

Cambinda para se manter vivo é a dimensão de espetáculo que o brinquedo ganhou
a partir dos anos 1990. Chico Science e Nação Zumbi fizeram uma releitura da música
Maracatu Atômico, composta por Nelson Jacobina e Jorge Mautner e lançada em 1974.
Quando estava no Grupo Mestre Ambrósio e depois em carreira solo, Siba Veloso
produziu discos inspirados no baque solto. O diálogo do universo pop com a cultura
popular contribuiu para que o maracatu deixasse de ser invisível aos olhos do País.

Praticamente nessa mesma época, em 1989, foi criada a Associação de Maracatus de
Baque Solto de Pernambuco (AMBS-PE), melhorando a articulação entre os grupos.

Da

mesma maneira que ganharam notoriedade, os maracatus também precisaram

viabilizar mais recursos para colocar a brincadeira na rua. E, apesar de o Baque Solto
ter se tornado Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, não existem políticas culturais
específicas para o folguedo. Ex-diretora do Cambinda, Mayra Fernandes Veloso diz que
é difícil manter a manifestação com pouco investimento do poder público:
É muito difícil hoje se manter um grupo cultural, como o maracatu, que é um brinquedo

caro, que custa muito e não tem de onde se tirar. Como a gente diz, é sem fins lucrativos.
Se o próprio Estado não valoriza o que a gente tem, se vai pagar uma apresentação com
valor lá embaixo, fica difícil se manter. Porque hoje o maracatu consegue recurso com as

apresentações, as sambadas, os eventos. Isso sem falar na burocracia, com exigência nos
editais que os grupos não conseguem cumprir.

Sair com o maracatu no Carnaval ainda é façanha da resistência, do povo guerreiro que

devota a vida à Cultura Popular. O caráter guerreiro presente nos primórdios da brincadeira, ressaltado por Dona Biu para explicar a ancestralidade do brinquedo, a partir
um duelo de poesia (sambada pé-de-parede), mas como um momento de transmissão

da relação dos índios com as matas e com as guerras entre tribos, também serve como

de saberes e socialização:

paralelo para os dias atuais:

A sambada possui importância fundamental no processo de reprodução do folguedo, pois

É mesmo que ser um grupo que vão pra guerra. Vão guerrear. Os índios não saem pra guer-

e descobrem o gosto pela brincadeira, reafirmando a identidade cultural dos trabalhadores

conta do meu terreiro, do meu batalhão. Nos livre do mal e do desespero. Eu quando eu

rear? É mesma a coisa dentro do maracatu. [...] Eu peço a Deus e a Rei Salomão que tome

os jovens pretendentes a folgazões de maracatu aprendem nessas ocasiões a dança, as loas

chego vejo aquele batalhão, meu Deus, salva Deus, me dai força e conforto, manobra esse

da cana, uma herança transmitida por eles mesmos, através do que chamamos de processo

batalhão, senhor. Livra de faca e bala. Fé em Deus e acabou.

de socialização brincante do maracatu rural.

É muito comum ver nas sambadas, que acontecem a partir de setembro e vão sendo

E que assim seja daqui a 100 anos.

realizadas até às vésperas do Carnaval, a presença de crianças e jovens tentando
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________. Dinâmica de transmissão e reprodução em um folguedo Popular: o caso do Maracatu Rural Cambinda Brasileira.
Recife: UFPE, 1999. (monografia)
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