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Filhos da Terra:
Roteiros para adentrar o Brasil profundo

Os Cadernos de Viagem (ora publicados em formato digital)
tornam acessível ao grande público o resultado de uma pesquisa
que registra e interpreta, por meio de fotografias, textos e música,
festas e celebrações enraizadas em um Brasil profundo, o Brasil
freqüentado por uma parte do povo brasileiro, pouco conhecida
pelas populações urbanas.
Baseada em uma abordagem clássica da sociologia da cultura,
a das regiões culturais, a documentação busca inserir cada festa
no complexo ecológico que a cerca: a natureza, o trabalho, o
estilo de vida, a mistura de raças, as crenças.
Os Roteiros propostos – do sertão, da floresta, da costa
atlântica e das minas - registram manifestações culturais, muitas
delas em risco de desaparecimento, reveladoras tanto da
persistência quanto da singularidade de cada uma dessas festas
remanescentes do mundo rural tradicional. Eles também põem
em evidência os itinerários que marcaram o território ao longo
da história, itinerários percorridos por indígenas, africanos e
europeus, povos portadores de costumes e tradições que aqui se
mesclaram desde o período colonial.
Inserindo-se em uma longa tradição que remonta pelo menos
ao Romantismo – a busca de um retrato de corpo inteiro do Brasil

– esses Roteiros trazem uma cartografia do território de norte a
sul, de leste a oeste, e mostram como essas festas ultrapassam
as fronteiras geográficas e como são fortemente ancoradas na
atividade econômica e na religiosidade mestiça, substrato de
todas essas práticas lúdico-religiosas. Elas também servem como
substrato para identidades coletivas, quando o grupo, de certa
forma faz parar o tempo cronológico e instaura o tempo cíclico da
festa, para afirmar seu pertencimento comunitário, suas crenças
compartilhadas.
Cada festa é uma unidade capaz de concentrar em si mesma
o todo que a contém: paisagens, cenários, indumentárias, poesia,
música e dança, tradições seculares, culinárias, devocionais.
Uma cartografia sensível, rostos severos ou risonhos, faces de um
Brasil rústico que talvez em breve não exista mais.
A câmera subjetiva e empática revela um compromisso ético, na
aproximação cuidadosa dos grupos fotografados; revela também
um compromisso estético ao trazer imagens surpreendentes, de
grande beleza, deixando entrever a ponta de um mistério, a
força transcendental que anima todas as celebrações tradicionais
enraizadas na cultura do povo.

Angélica Madeira
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Maracatu Rural no Carnaval
Pernambucano
Eraldo Peres

Localizada na Zona da Mata Norte do estado de Pernambuco, a
cidade de Nazaré da Mata é considerada o berço do Maracatu Rural. Na
sua zona rural, no engenho do Cumbe, esta localizada a sede do mais
antigo Maracatu, o Cambinda Brasileira, fundado em 1918.
No período de carnaval toda a cidade se mobilizada em torno da
tradição dos grupos de Maracatu Rural, também conhecido como Maracatu
de Baque Solto, caracterizado principalmente pela magia das suas evoluções,
pelo seu ritmo frenético e pelas figuras emblemáticas dos Caboclos de Lança.
A cidade de Nazaré realiza tradicionalmente na segunda-feira de carnaval
o encontro dos Maracatus Rurais, com a participação de grupos da cidade
e da região da mata norte pernambucana.
Como lembra ]ose Esteves, 63, experiente Caboclo e um dos herdeiros
do Engenho do Cumbe, “a tradição do Maracatu foi passada pelo seu pai
]oao Esteves, fundador do Cambinda e responsável pelo desenvolvimento
da cultura cabocla nos engenhos da região”. Junto com seus dois irmãos
Esteves mantem a tradição da preparação espiritual do Caboclo, pois para
ele “Maracatu e coisa muito seria, faz parte da nossa vida. Precisamos estar
preparados para esses dias de apresentação e de folia no carnaval. O
caboclo e mágico e precisa estar calçado (firme]”.
Os mais de vinte grupos de Maracatu existentes em Nazaré da Mata
passam o ano se preparando para os dias de folia. São fantasias, ensaios
e preparativos para às apresentações que iniciam no domingo de carnaval
e só terminam na quarta-feira de cinzas, percorrendo as ruas da cidade, as
cidades vizinhas da zona canavieira e as apresentações na capital Recife.
No domingo os Caboclos saem as ruas percorrendo as casas e pedindo
dinheiro para a bebida e para 0 comida, em uma pratica realizada desde
os tempos dos primeiros grupos que percorriam as longas distancias entre os
engenhos. Porem, o ponto alto acontece na segunda-feira de carnaval, dia
do encontro de Maracatus, na praça principal da cidade.
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Caboclo José Esteves, 63, faz seu preparo espiritual em frente a imagem de Padre Cicero, para
saída com grupo de Maracatu.
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Nesse dia as ruas se transformam em verdadeiras passarelas de
Caboclos, Baianas, Catitas, Burrinhas, Reis, Rainhas e suas cortes. Figuras
das tradições que, em forma de cortejos, bailam pelas ladeiras de Nazaré da
Mata, transformando a cidade em um verdadeiro império dos trabalhadores
da cana que, sob os apitos dos mestres e os movimentos das suas bengalas,
realizam toda a manobra do Maracatu.
De origem afro-indígena, a tradição se mantem preservada a séculos.
Construída pelas influencias da religiosidade dos negros escravos trazidos
para os engenhos de açúcar e pela sabedoria dos índios nativos, se
estabeleceu como uma das mais antigas das tradições da cultura popular
pernambucana.

Brincantes do Maracatu Leão Formoso se encontram em frente a sua sede durante carnaval na
cidade de Nazaré da Mata, zona canavieira do Estado de Pernambuco.
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Cambinda Brasileira: 100 anos de tradição
Fundado no dia 5 de janeiro de 1918, o Cambinda Brasileira
é o maracatu rural mais antigo em atividade ininterrupta no país,
de acordo com as memórias orais dos seus folgazões. Único a
manter sua sede na zona rural, no Engenho Cumbe, em Nazaré
da Mata, sua trajetória se confunde com a própria história do
baque solto, surgida na Zona da Mata canavieira de Pernambuco.
Sem registros escritos, quase tudo o que se conhece hoje sobre o
brinquedo vem de seus integrantes mais antigos.
A história do Cambinda Brasileira começou na propriedade
de Dona Rosinha, que permitia aos trabalhadores “brincassem
maracatu” nos dias de folga. Na sua origem, o maracatu rural
era uma brincadeira de trabalhadores da palha da cana durante
a pausa do árduo trabalho diário.
Em 1918, as tarrafas cheias do peixe conhecido como
cambinda acabou dando nome ao maracatu. Primeiro se chamou
Cambinda Nova e depois Cambinda Amorosa até Dona Rosinha
sugerir homenagear o país, mudando para Cambinda Brasileira.
O primeiro proprietário do maracatu foi Severino Lotero,
trabalhador do engenho.
“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”, também denominado de “Maracatu de
orquestra” ou “Maracatu de baque-sôlto”. Devido a algumas
de suas características, principalmente à presença de “caboclos
de lança” e “caboclos de pena”, os Maracatus rurais são de
vez em quando denominados de “caboclinhos” ou “maracatus
descaracterizados”, afirma a antropóloga norte-americana
Katarina Real, no livro O folclore no carnaval do Recife.
Com a contribuição de Zé de Carro, presidente e mestre
caboclo, aliada à dos três filhos do antigo líder, João Padre –
João, Antônio e José Estevão da Silva – e dos demais componentes
do grupo, o terreiro do Cumbe ainda é cenário das festividades
do Cambinda Brasileira desde os primórdios daquele maracatu,
sob o respaldo do forte aspecto religioso presente com o status
de segredo. “Brinquedo misterioso”, como afirmou Zé de Carro.
16
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Caboclos seguem do Engenho do Cumbe para a cidade durante carnaval na cidade de
Nazaré da Mata, zona canavieira do Estado de Pernambuco.
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Catita Daiana, personagem tradicional do Maracatu.

”
18

|

Baianas, personagens tradicionais dos Maracatus.

Trata-se de um desfile no ritmo dos tambores reboantes. Abrem o préstito
duas negras trazendo os calungas, um homem, o Príncipe Dom Henrique,
e uma mulher, a Princesa Dona Clara, ou apenas esta, dançando pela
mão da condutora e recebendo as dádivas do povo. Chamam a dama
do Paço, quando esta carrega apenas uma boneca, um calunga, e vai
dançando e saudando com a boneca, pedindo, mudamente, dinheiro.

Os maracatus tinham no passado um cunho altamente religioso,
dançavam primeiro diante das igrejas. É resto de culto religioso; a damado-poço com a boneca (calunga) é resquício de culto fetichista, é símbolo
de mando ou sacerdotal. Maracatu hoje é mistura de música primitiva e
teatro. Há, além do desfile desse cortejo real, algo mais que lhe empresta
o sentido de apreciado folguedo popular.

Luís da Câmara Cascudo, 2001, p. 361.
Dicionário do Folclore Brasileiro

Alceu Maynar Araújo, 2004, p. 352.
Folclore Nacional II - Danças, recreação e música

”
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Filmes

Patrimônio Cultural
O Maracatu Rural, tradição do interior de Pernambuco, é uma manifestação
cultural popular que ocorre, principalmente, durante o Carnaval. Em 2014,
a festa foi tombada como patrimônio imaterial brasileiro pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).
Também conhecido como Maracatu de Baque Solto, de Orquestra, de
Trombone ou de Baque Singelo, o Maracatu Rural é composto por dança,
música, poesia e está associado ao ciclo canavieiro da Zona da Mata.
Os mais antigos maracatus foram criados em engenhos e têm como
fundadores trabalhadores rurais, trabalhadores do canavial, cortadores de
cana-de-açúcar, entre fins do século XIX e início do XX. Para o pesquisador
César Mendonça, da Fundação Joaquim Nabuco, o maracatu rural é uma
brincadeira do negro liberto, pois seu surgimento coincide com o período
da abolição.
Desde então, a tradição se mantém viva passando de pais para filhos,
tendo como origem a cidade de Nazaré da Mata. Um dos grupos mais
tradicionais com sede na cidade, o maracatu Cambinda Brasileira.
Acesse:
• Portal Iphan - Registro do Maracatu Rural
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/505/

• Maracatus / TV Brasil - www.youtube.com/watch?v=JCbvHQAkAyI
• Soberanos do Congo, de Raoni Moreno - https://vimeo.com/164201622
• Maracatu, Maracatus, de Marcelo Gomes - http://portacurtas.org.br/
filme/?name=maracatu_maracatus
• Maracatu Rural - Cambinda Brasileiro / Canal Híbridus, Os Espíritos do Brasil http://hibridos.cc/po/rituals/maracatu-rural/

Intérpretes e compositores que
cantaram o Maracatu
• Coroa Imperial (Paulo Lopes/ Sebastião Lopes) – Maracatu Nação
Pernambuco
• Verde Mar de Navegar (Capiba) – Claudionor Germano
• Maracatu Elegante (José Prates) – Inezita Barroso
• Pai Joaquim (Geraldo Medeiros) – Jamelão
• Mas Que Nada (Jorge Ben) – Jorge Ben
• Maracatu Atômico (Nelson Jacobina/ Jorge Mautner) – Gilberto Gil
• Maracatu (Egberto Gismonti) – Egberto Gismonti
• Maracatu (Alceu Valença/ Ascenso Ferreira) – Alceu Valença
• Mateus Embaixador (Antonio Nóbrega) – Antonio Nóbrega
• Três Vendas (Siba) – Mestre Ambrósio
• Maracatu Silêncio (Zé Rocha/ Erasto Vasconcellos) – Lenine
• Maracatu Indiano (Antúlio Madureira) – Antúlio Madureira
• Fazê o Quê? (Pedro Luis) – Pedro Luis e a Parede
• A Praieira (Chico Science) – Chico Science & Nação Zumbi
• Candeeiro Encantado (Lenine/ Paulo Cesar Pinheiro) – Lenine

Literatura
•
•
•
•
•

Maracatu: presença da África no carnaval do Recife, de Leonardo Dantas;
Maracatus do Recife, de Guerra Peixe;
Lembranças Africanas - Maracatu, de Sonia Rosa;
Desvendando o Grupo de Maracatu, de Márcio Coelho e Ana Favaretto;
Maracatu Atomico - Tradition, Modernity, and Postmodernity in the Mangue
Movement of Recife, Brazil, de Philip Galinsky;
• Maracatu For Drumset And Percussion - A Guide To The Traditional Brazilian + CD,
de Scott Kettner, Michele Nascimento e Aaron Shafer-haiss;
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Fonte de Pesquisa
• http://cliquemusic.uol.com.br/generos/ver/maracatu
• https://pt.wikipedia.org/wiki/Maracatu_Rural
• http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/504/
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Arreiamá, personagem tradicional do Maracatu.
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Dama do Buquet, personagem tradicional do Maracatu.
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Maracatu - Patrimônio Cultural
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Okê, Caboclo!
O baque solto na Mata Atlântica
Clovis Brito

“Batuqueiro que baque é esse?
É o baque de nossa alteza [...]
Maracatu. [...]
Olha o céu olha para o mar
Verde mar de navegar verde mar.”
Capiba

“Sem açúcar não se compreende o homem do Nordeste”,
afirmou Gilberto Freyre (2004) ao analisar os impactos
dos engenhos e do ciclo da cana-de-açúcar nordestino,
especialmente em Pernambuco, ao reconstruir os impactos da
economia açucareira na formação de uma cultura escravista,
latifundiária e patriarcal: “Esse Nordeste de terra gorda e de
ar oleoso é o Nordeste da cana-de-açúcar. Das casas grandes
dos engenhos. [...] Dos mucambos de palha de coqueiro ou de
coberta de capim-açu. [...] Primeira mulher portuguesa criando
menino e fazendo doce em terra americana; do Palmares do
Zumbi – uma república inteira de mucambos.” (p. 46) No litoral
pernambucano, a região conhecida como Zona da Mata, em
referência a Mata Atlântica, entre os séculos XVII e XIX cedeu
lugar para a monocultura canavieira, transformando a região
em um grande entreposto cultural.
Ao mesmo tempo em que a cana promoveu o encontro
entre os senhores de engenho, os negros escravizados trazidos
da Costa Africana e os indígenas nativos, contribuiu para o
surgimento de um conjunto de expressões culturais que do litoral
adentrou a floresta tropical. Da mescla fragmentária de diversos
folguedos e do hibridismo afro-indígena (com elementos da

26

|

Mulher veste roupa de Baiana para participar do Maracatu Cambinda Brasileira, no Engenho
Cumbe, durante carnaval na cidade de Nazare da Mata.
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Garoto mascarado (à esquerda) brinca com a Burrinha, personagem tradicional do Maracatu,
durante carnaval na cidade de Nazare da Mata.
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Jurema, da Umbanda, do Toré, do Candomblé de Caboclo
e do Catolicismo Popular), o Maracatu consiste em uma das
manifestações mais representativas dessa região.
É controversa a origem da palavra maracatu. Para alguns
estudiosos consiste em variação linguística do norte de Angola,
maracatucá, que significa “vamos debandar”; outros destacam
a palavra maracatumba, de origem bantu; e ainda há os que
defendem uma origem ameríndia, catu em tupi (bom) e mara
(guerra), denotando um cortejo real festivo e guerreiro. (SENA,
2012) Trata-se de um folguedo na forma de um cortejo real
composto por dança, música e recitação de versos, apresentado
durante o Carnaval e a Páscoa. Ao longo do ano, os folgazões
(nome dado aos brincantes) realizam ensaios de terno e
esquentes, conhecidos como sambadas.
O que singulariza os grupos de Maracatu é o seu
baque ou ritmo, ou seja, a sonoridade resultante do conjunto
percussivo. Nesse sentido, observa-se a proeminência de dois
tipos bem demarcados. O maracatu “tradicional, nação ou
baque-virado”, surgido na região metropolitana de Recife, no
período escravocrata, visando ritmar o canto e a dança das
loas (toadas que demarcam um diálogo entre o solista e o coro),
derivada das coroações dos Reis do Congo e, portanto, possui
forte herança africana. Nele, encontra-se mais de um zabumba.
Já o maracatu “de baque-solto, de orquestra ou rural”, surgiu
no início do século XX entre os canavieiros da Zona da Mata
pernambucana, com herança afro-indígena. O toque solto é
realizado apenas com um zabumba, instrumentos de sopro e
mais quatro de percussão.
O maracatu de baque solto ou maracatu rural é visualmente
reconhecido “pelo caboclo de lança, personagem viril que,
empunhando lança pontiaguda, se movimenta com ruidosos
chocalhos às costas, ﬂutuante cabeleira e vistoso ﬁgurino
multicolorido. O emblemático caboclo de lança é, seguramente,
a figura que mais se destaca.” (AMORIM, 2013, p. 19) Entre
o mestre de cabocaria e os caboclos líderes de cordões, os
caboclos de lança realizam movimentos circulares. Em seguida,
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o cortejo é composto pelas “figuras meladas”, personagens
pintados com graxa e que integram o enredo do folguedo: o
Mateus, a catirina, a burra, o caçador e o babau. Esse conjunto
abre caminho para a realeza (rei, rainha, príncipe, princesa,
conde e condessa, embaixador, vassalo, dama da boneca) que,
por sua vez, é resguardada pelos caboclos de pena (tucháu ou
arreiamá), baianas, condutores de lampião e de pálio, músicos
e mestres. Por fim, o cortejo é encerrado com mais alguns
caboclos.
O caboclo de lança se torna metáfora do folguedodevoção. Representa a entidade das matas, divindade que
converge múltiplas devoções, perpassando a Jurema Sagrada,
o Candomblé de Caboclo, o Toré e a linha de caboclos na
Umbanda. Além de encantados ameríndios também são
reconhecidos como Guerreiros de Ogum e demarcam um
espaço sagrado cujos devotos geralmente seguem um conjunto
de preceitos, orientados por uma madrinha espiritual, a exemplo
de banhos de limpeza (água, incenso, perfume, jurema branca
e outras ervas), ingestão de azougue (mistura de limão, pólvora,
aguardente e azeite doce), abstinência sexual, um cravo branco
na boca ou no chapéu (calço) e “firmação” do terreiro onde
ocorrerão as sambadas ou ensaios. (Cf. BONALD NETO, 2013)
Segundo Katarina Real (1990), isso se complexifica quando
observamos as interfaces afro-indígenas na construção dos
“índios africanos” ou “caboclos lanceiros africanos” - guerreiros
que portam uma lança pontiaguda envolta em fitas, no chapéu
(funil) uma vasta cabeleira com fitas coloridas, surrão, gola e
chocalhos -, que brincariam “atuados”, o que demarca uma das
facetas religiosas da manifestação. Nesse aspecto, grande parte
dos caboclos de pena (tucháus) é composta por adeptos do
Catimbó e que também se apresentariam em estado de transe.
Além dos caboclos, outro personagem que efetua o religare consiste na Dama do Paço que porta a calunga (também
conhecida como catita). A calunga é uma boneca que aciona
o ritual e pode representar eguns (antepassados mortos) ou
orixás e, para tanto, recebe um conjunto de obrigações antes
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Cabloco se prepara para participar do carnaval na cidade de Nazare da Mata,
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do carnaval. Consiste em uma das defesas do maracatu, contra
todas as malquerenças, espécie de totem que evoca e reinventa
as ligações ancestrais com o Atlântico Negro.
Dos diversos grupos de Maracatu de Baque Solto existentes
na Zona da Mata Pernambucana, os dois mais antigos e ainda
em atividade são o Cambindinha (de Araçoiaba), criado em
1914, e o Cambinda Brasileira (de Nazaré da Mata), fundado
em 1918. O Município de Nazaré da Mata é considerado
o “berço” dos maracatus rurais. Nesse aspecto, é importante
recuperarmos o mito fundador do Grupo Cambinda Brasileira,
no Engenho Cumbe, relembrado por seus brincantes-devotos.
Em virtude de um inverno rigoroso e de dificuldades alimentares,
o rio do engenho transbordou e os pescadores tiveram suas
tarrafas cheias de cambinda, esse se tornou o alimento principal
da comunidade. Desse modo, a narrativa justifica a criação do
maracatu e seu nome (espécie de ex-voto) (VIEIRA, 2011). Não
deixa de ser curioso o nome do grupo evocar um peixe de água
doce, a forma como eram conhecidos os escravizados africanos
de etnia congo e uma das falanges da Umbanda. Por sua vez,
também recupera sonoramente a palavra Cabinda (província
africana).
Da costa africana para a costa brasileira e adentrando a
zona da mata essas referências se reinventaram tornando-se uma
das principais marcas identitárias do povo pernambucano. Em
2014, o Maracatu de Baque Solto, juntamente com o Maracatu
de Baque Virado e a brincadeira do Cavalo Marinho, foi
reconhecido como patrimônio imaterial nacional, registrado no
livro das Formas de Expressão, com o intuito de salvaguardar e
promover essa manifestação. Trata-se de um modo de valorizar
essa prática secular, representada pela figura do Caboclo, da
Linha das Matas e na Zona da Mata Atlântica, significativa
metáfora dos múltiplos trânsitos ocorridos no universo simbólico
brasileiro.
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Criancas brincam durante carnaval na cidade de Nazare da Mata, zona canavieira do
Estado de Pernambuco.
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Homem caracterizado de Catita Daiana, personagem tradicional do maracatu.
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O Projeto
O antropólogo Darcy Ribeiro fala em seu livro O Povo
Brasileiro (1995) de um país mestiço, construído a partir da
mistura de povos distintos e com características raciais, culturais
e linguísticas próprias. Uma mestiçagem tanto biológica quanto
cultural contribuindo para a formação de um novo povo, do
povo brasileiro.
O projeto Filhos da Terra - Diversidade e Cultura, surge, então,
como uma proposta de pesquisa e documentação fotográfica
do universo simbólico desse chamado povo brasileiro, nascido
da mistura das culturas indígenas, africanas e portuguesa, o
que lhe dá sentido e identidade própria.
O processo de pesquisa e documentação do projeto busca
responder algumas questões e construir um referencial teórico
e imagético que possibilite conhecer um pouco mais sobre esse
povo mestiço, esses filhos da terra, os brasileiros.
Filhos da Terra objetiva documentar e produzir ensaios
fotográficos, de forma a conhecer e apresentar uma abordagem
contemporânea das manifestações culturais tradicionais e da
formação étnica do povo brasileiro, delimitando como campo
de observação os protagonistas dessas manifestações, seus
grupos, mestres e territórios de realização.
Ao contrário de um quadro geral do território nacional, o
campo de observação da pesquisa direciona seu foco de
trabalho para os cenários e personagens regionais, buscando
identificar os elementos do universo imagético e simbólico que
dão sentido a vida social e cultural de diversas regiões do Brasil.
O trabalho de campo - definição das manifestações culturais,
documentação fotográfica, gravação de depoimentos e coleta
de materiais de referência - será realizado com base em
Rotas Culturais: Rota da Costa Atlântica, Rota dos Sertões, Rota
da Mineração, Rota dos Povos da Mata, Rota Raízes e Fluxos
Contemporâneos.
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Menina com sua vestimenta de India durante o por do sol no Engenho
Cumbe, sede do Maracatu Cambinda Brasileira.
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