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resumo  

O artigo, baseado em pesquisa que toma os maracatus cearenses como referência, tem por 

objetivo pensar acerca dos sentidos expressos pelos maracatus que se apresentaram na cidade 

de Fortaleza, no Carnaval, nos anos de 2008 e 2009. Trata-se de apresentações que integram 

um “ciclo de atividades” na cidade, no período carnavalesco, e que são viabilizadas por meio 

de editais públicos intitulados “editais das artes”. Do ponto de vista do poder público, as 

apresentações de maracatus, dentre outras manifestações, promovem ideias sobre Fortaleza 

que a associam a uma cidade cultural, voltada às tradições, desconstruindo, nesse sentido, 

imagens que a relacionam somente às praias. 
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1. Introdução 

 No Carnaval, a prefeitura da cidade de Fortaleza oferece ao público pólos de 

entretenimento, localizados em distintas áreas da cidade, em que ocorrem programações 

diferenciadas. Para o presente artigo, volto o olhar para o pólo “Quando fevereiro chegar”, 

onde ocorrem os desfiles dos maracatus. Trata-se de uma área, localizada nas proximidades 

do centro da cidade, formadas por duas vias de acesso que em conjunto é denominada 

cotidianamente de avenida Domingos Olímpio.  

A participação do poder público nessas apresentações representa um dado relevante na 

reflexão aqui encetada, pois a lógica composicional dessas manifestações, os significados 

atribuídos ao tempo do Carnaval pelos brincantes e os rearranjos simbólicos que se 

promovem na cidade estão intimamente relacionados às articulações entre cultura e política. 

Cultura aqui entendida em seu sentido antropológico, isto é, conforme pontua Sahlins (1997), 

como uma noção transcendente, que se distancia daquela idéia de cultura que tem como 

adjetivo “culto”. O conceito de cultura é aqui tomado como “[...] a organização da experiência 

e da ação humanas por meio simbólicos” (Sahlins, 1997, p.01).   

Subjacente as atividades promovidas pela prefeitura há o interesse desta instituição em 

redimensionar as identidades culturais em Fortaleza, em promover imagens da cidade 

relacionadas às manifestações culturais, de modo que se constitua uma cidade cultural. Se do 

ponto de vista do poder local, tais festividades, especialmente no Carnaval, são pensadas 

como capazes de promover ressignificações culturais, do ponto de vista dos brincantes é 

possível dizer que o tempo do Carnaval é vivenciado como um período especial, de 

congraçamento. Os brincantes por meio dos maracatus rememoram mitos, reafirmam crenças, 

recontam o passado da cidade e reinventam seu presente.  

A discussão que desenvolvo toma os desfiles dos maracatus, no Carnaval do ano 2008 

e 2009, como valiosos rituais de apreensão do social. Entendendo que o Carnaval é um 

período que interrompe o cotidiano, suspende uma ordem instituída e impõe, mesmo que 

brevemente, uma outra lógica, é possível apontar esse momento festivo como extra-cotidiano 

conforme pontuou Da Matta (1997). Os escritos de Turner (1987) no âmbito da antropologia 

da performance e, desse modo, acerca de sua compreensão do social por meio dos momentos 



de suspensão dos papéis sociais ou ainda da suspensão do teatro da vida cotidiana será de 

muita importância.  

 

2. Os diferentes caminhos de uma manifestação  

 

Apreender as “origens” de uma manifestação cultural é algo bastante complicado, 

visto que pensar desse modo é conceber a história de maneira linear. Tentar encontrar um 

ponto de origem de uma prática cultural é desconsiderar a dinâmica da cultura e, nesse 

sentido, não entender que a história da humanidade se faz a partir de trocas, cujas práticas são 

ressignificadas a todo instante (Sahlins, 1990). No entanto, se se conversa com algum 

brincante sobre maracatu, de algum modo a conversa desemboca na procedência dessa 

prática.   

No Ceará, há pelo menos duas versões: em uma, os primeiros maracatus surgem 

quando Raimundo Alves Feitosa visitou a cidade de Recife em 1936 e, ao voltar para o Ceará, 

trouxe consigo a ideia de formar um maracatu semelhante aos vistos em Pernambuco. Outra 

versão aponta que a existência de maracatus no Ceará deve ser pensada tendo como referência 

os últimos anos do século XIX quando os negros escravizados ou não realizavam suas festas 

no âmbito da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, tais como a coroação de seus reis e 

rainhas. Segundo Souza (2006), a coroação do rei negro ocorria mediante um cortejo pelas 

ruas da cidade em que os negros irmanados seguiam em direção à igreja de Nossa Senhora do 

Rosário onde ocorria, pelas mãos do pároco, a coroação. O tempo passado, o que é lembrado 

pelos interlocutores, vai se configurando em “Idades Míticas” (Le Goff, 1992, p. 283. Nesse 

sentido, o tempo da memória de parte expressiva dos interlocutores é o do mito, que se 

contrapõe ao da história.  

Mesmo que o surgimento do maracatu se assente fortemente nas coroações dos reis do 

Congo e, com isso, se refira a recordações de danças e/ou brincadeiras que ocorriam nas 

senzalas, na porta das igrejas, ou mesmo nos terreiros de candomblé ou umbanda, é preciso 

salientar que essa manifestação não apresenta os mesmos elementos presentes em práticas 



executadas num passado longínquo. Com o devir histórico, símbolos, personagens, ritmos, 

instrumentos e cores foram sendo introduzidos nessa manifestação.  

 

3. Maracatus: performances e afirmações identitárias.  

 

No Carnaval, os indivíduos que estão no pólo onde ocorrem os desfiles dos maracatus 

guiam suas ações em função dessa nova temporalidade e das práticas que ali se tecem, 

afirmando ou ainda alterando a estrutura (Turner, 1974). Turner (1974) destaca categorias 

como liminaridade e communitas que se pensadas de forma articuladas nos permitem sobre 

momentos ambíguos e momentos comuns vivenciados pelos indivíduos que são incubidos de 

novas posições sociais (inversão ou elevação) num sistema que ele denominou de estrutura. 

Para Turner (1974), a experiência liminar não reproduz a vida cotidiana de maneira real, mas 

sim instaura um “espelho mágico” sobre o real, o que possibilita inversões de hierarquias.  

Os momentos que antecedem o desfile e, mais precisamente, até o momento de 

adentrar a avenida, podem ser pensados como se os brincantes vivessem uma fase ambígua, 

de liminaridade, como cunhou Turner, pois ainda não foram investidos legitimamente de seus 

papéis como brincantes do maracatu. Guardadas as particularidades dos 12 grupos que, um a 

um, adentram a avenida, no ano de 2008, é possível observar ainda a partir do 

desenvolvimento do desfile que para uns, os momentos de communitas, nos termos de Turner, 

ocorre mediante a passagem pelos camarotes onde estão situadas as autoridades. Para outros, 

tal momento ocorre nos momentos finais do desfile quando o grupo decide fazer a coroação 

de sua rainha.  

Os desfiles são ainda interessantes para serem pensados a partir das discussões 

encetadas por Turner acerca da antropologia da performance. Para o antropólogo, 

performances se efetivam como expressões de experiências que são formativas e 

transformativas, sendo estas categorias diferentes das vivências cotidianas e rotinizadas, uma 

vez que possibilitam relações entre o passado e o presente, desembocando em construções de 

significados.  



Para muitos daqueles brincantes, ser um integrante de um maracatu não é 

simplesmente um ato de entretenimento, mas sim, se configura, nos termos de Turner (2005), 

como uma experiência. Para diversos brincantes, o maracatu permite rememorar mitos, 

reforçar identidades coletivas, receber auxílios, dentre outras ações. Outro aspecto que o 

desfile pode revelar refere-se à participação da prefeita. Nos anos em que se fez presente na 

avenida, a prefeita conclamou a população a prestigiar os maracatus. Sua presença e suas 

palavras enfáticas podem ser entendidas como forma de acentuar a legitimidade dada às 

manifestações culturais. A presença da prefeita nos anos posteriores acentua o momento de 

mudança que ela deseja imprimir como marca de sua gestão.  

As análises realizadas até o momento colocaram em evidência o modo como se vem 

ressignificando identidades culturais em Fortaleza por meio de políticas voltadas ao fomento 

e criação de eventos, como os desfiles dos maracatus. O que se busca apresentar ao público é 

um evento que valoriza as manifestações feitas pelo “povo” e as entende como legítimas na 

qualidade de representantes da identidade cultural do fortalezense. Este é um momento 

importante porque se trata de um período carnavalesco, quando a cidade é habitada por locais 

e turistas e, além disso, o evento é televisionado, o que permite construir representações 

daquilo que se expressa como uma experiência de identidade na cidade de Fortaleza, Ceará.     

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

DAMATTA, Roberto da. Apresentação. Carnavais, malandros e heróis. Rio de Janeiro: 
Zahar Editores, 1987. 

DAWSEY, J. C.  Turner, Benjamin e Antropologia da Performance: o lugar olhado (e 
ouvido) das coisas. Revista Cadernos de Campo. USP. São Paulo7(2):17-25,2006.  

DURKHEIM, E. As formas elementares da vida religiosa. São Paulo: Martins Fontes, 
1996. 

LE GOFF, J. História e memória. Campinas: Unicamp, 1994. 

SAHLINS, Marshall. Ilhas de História. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1990. 

SOUZA, Raimundo Nonato Rodrigues de. Rosário dos Pretos de Sobral - CE: irmandade e festa 
(1854-1884). Expressão Gráfica e Editora, 2006.  

 



TURNER, V. O processo ritual. Petrópolis. Rio de Janeiro: Vozes, 1974.  

________ Dewey, Dilthey e o Drama: um ensaio de Antropologia da Experiência. Revista 

Cadernos de Campo. USP. São Paulo13(14). 2005. 

_______The Anthropology of Performance: New York: PAJ Publications, 1987. O 

Processo  

_______From Ritual to Theatre: The Human Seriousness Play. New York: PAJ 

Publications 1982. 

_______Ritual. estrutura e antiestrutura. Petrópolis: Vozes. 1974 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


