
 Cacuriá: A tradição maranhense em terras candangas   
  

Rita de Cássia Souza Cruz1 

Camila Paula Lopes Soares3 

Luciana Hartmann 1,2  

 

1. Departamento de Artes Cênicas / UnB 

2. Profa. Orientadora 

3. Departamento de Artes Cênicas / UnB  
 

Formato: Comunicação Oral 

Temática: Festa e manifestações populares  

 

Resumo 

           Esta é uma pesquisa recentemente iniciada que pretende analisar o Grupo de 

Dança maranhense Cacuriá Filha Herdeira como manifestação folclórica que, sediada 

em Brasília, aparece descolada de seu lugar de origem. Como objetivos principais 

podemos destacar a análise da espetacularidade presente nesta dança. Com 17 anos de 

existência, o Cacuriá Filha Herdeira passa por dificuldades de sobrevivência em virtude 

da falta de um espaço físico próprio, de subsídios para sua manutenção e da escassez de 

participantes, que não tem garantia nem de sustentabilidade nem de crescimento dentro 

do grupo. Neste trabalho estamos partindo da observação, registro em áudio e vídeo e 

identificação dos elementos performáticos presentes nesta manifestação expressiva, 

como o uso da dança, a distribuição dos dançarinos no espaço, a marcação rítmica de 

seus corpos, a coreografia preocupação com o público, a questão da indumentária, para 

posteriormente partirmos para a análise destes à luz dos referenciais teóricos oriundos 

da antropologia da performance. Através de uma pesquisa participativa reuniremos todo 

material histórico do grupo (apresentações, festivais, fotos, vídeos) para, juntamente 
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com a filmagem de apresentações e ensaios do grupo, organizar um registro de pesquisa 

que permita a análise dessa tradição em nossos próprios corpos, visando o estudo e a 

transmissão desse conhecimento tradicional permanentemente recriado. 

Palavras-chave: performance, cacuriá, dança, ritmo.  

  

 

 O Cacuriá é uma dança maranhense que agrega vários outros ritmos e festas da 

região: o carimbó, o bumba-meu-boi, os ritmos das caixas da Festa do Divino Espírito 

Santo e as festividades juninas. Munida de sensualidade e ritmada por duas caixas (uma 

espécie de tambor que é feito geralmente com couro de boi) o Cacuriá é dançado com 

passos marcados e tem um repertório de músicas em geral compostas pelos próprios 

Grupos; os dançarinos se utilizam principalmente do rebolado do quadril, um pouco de 

improviso e muita interação com o público. 

 A dança é coreografada, cheia de simbolismo, e cada passo da dupla transmite a manifestação da 

 cultura, crenças e costumes do povo. È uma dança alegre, criativa, sensual e envolvente.”(Trecho 

 retirado da História do Cacuriá Filha Herdeira, s/d). 

 Como recursos atrativos se utilizam do riso e da sensualidade para colocar o 

público dentro da dança. O rebolado e requebrado do corpo, o contato corporal com o 

parceiro da dança, o riso e o olhar entre os dançantes e espectadores tornam essa dança 

provocante e excitante. O prazer relacionado à prática do Cacuriá se reflete na expressão 

corporal e facial que é o elo direto com todos que participam e assistem.  

 Analisando essa manifestação identificamos elementos de teatralidade: da dança, 

do uso do espaço, do ritmo, da sincronicidade, da preocupação com o público, da 

performance a ser assistida, da vestimenta, do tempo de apresentação. Todos esses 

elementos refletem a preocupação com a forma e estética, com a beleza e a fluidez. 

 Embora no Cacuriá haja a preocupação com a beleza e o encantamento das 

apresentações, a dança não exige espaços especiais, não necessita do enquadramento do 

palco nem do requinte do edifício teatral e das maquinarias e suportes, mesmo porque 

não é a isso que se propõe. Necessita sim de espaço de ensaio, de uma não separação 
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entre os dançarinos e o público, que devem interagir dançar e comungar do mesmo 

espaço e desse mesmo ritual. 

 Esse ritmo foi criado na década de 1970 na cidade de São Luís do Maranhão por 

Dona Florinda e Seu Alauriano, mais conhecidos por dona Filoca e seu Lauro. Teve 

início no interior do estado como uma dança profana, que fechava à Festa do Divino. 

Oriundo da cidade de Guimarães, no Maranhão, foi para capital e passou a acompanhar 

o bumba-meu-boi nas festas juninas e festivais culturais (Jornal A Gazeta/SP, 1975). 

Atualmente, existem cerca de setenta Grupos de Cacuriá somente na cidade de São 

Luís. 

 Disseminado por várias partes do país, o Cacuriá se mistura a realidades de 

outros estados e bairros ganhando novas características e tendências. Os descendentes 

de seus fundadores, no entanto, acreditam que logo após a formação de outros Grupos 

de Cacuriá que não o de Seu Lauro e Dona Filoca, houve um desvirtuamento da dança e 

a conseqüente sexualização do ritmo por letras mais ousadas e por uma forma de dançar 

muito mais sensual.  

 Após a morte de Dona Filoca, no final da década de 80, Elisene de Fátima - 

falecida em 2008- sua filha legítima e herdeira desse folguedo, mudou-se pra Brasília. 

Logo começou a bordar o coro dos bois1 do Bumba-Meu-Boi do Seu Teodoro, na 

cidade de Sobradinho/ DF. Ali mesmo, no Centro de Tradições Populares do Bumba-

Meu- Boi, de Seu Teodoro, ela, juntamente com seus filhos, criou em 1993 o Grupo 

Cacuriá Filha Herdeira. 

 Ao iniciar esta pesquisa percebemos, com a convivência de um pouco mais de 

um mês com o Grupo, que Dona Elisene tinha como objetivo dar continuidade à dança 

que seus pais geraram. Tanto é que Cristiano Olimpio, seu filho, relatou que seu último 

pedido durante a vida é que eles - seus filhos - não deixassem o Cacuriá acabar, e que 

trabalhassem para que o Cacuriá Filha Herdeira fosse reconhecido como um ritmo 

tradicional e de criação de seus pais, Dona Florinda e Seu Lauriano. 

 Observamos que tanto a morte da Dona Florinda, como a de Dona Elisene, 

foram momentos cruciais na vida da família, divisores de águas. Quando a primeira 

                                                        

1 Tecido que é bordado com miçangas e cobre a estrutura do boi, configurando assim o seu couro. 
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faleceu, a filha veio pra Brasília, pra tentar recomeçar aqui, e agora, com a morte de 

Dona Elisene, seus filhos tentam manterem-se firmes pra realizar todo o trabalho que 

ela fazia para sustentar o Cacuriá Filha Herdeira. Estes, como qualquer Grupo, 

preocupam-se com a freqüência dos ensaios, a assiduidade dos participantes, como a 

organização sistemática da parte burocrática, com a preparação de projetos, com a 

escolha dos figurinos, e com a inserção de novos dançarinos e sua integração ao Grupo.  

 Com dezessete anos de existência, o Cacuriá Filha Herdeira passa atualmente 

por sérias dificuldades de sobrevivência, em virtude, sobretudo, da falta de incentivo e, 

como conseqüência desta, da escassez de participantes, que não tem garantia de 

sustentabilidade nem de crescimento dentro do Grupo. Sempre associados à imagem do 

Boi do Seu Teodoro, até hoje o Grupo não tem um espaço próprio de ensaio e utiliza o 

galpão do Centro de Tradições Populares, em Sobradinho. Além disso, na maioria das 

vezes suas apresentações vão acompanhando as apresentações do Boi. 

 Entre diversos comentários, os coordenadores do Grupo, filhos de Dona Elisene, 

reclamam que os participantes são os mesmos há mais de cinco anos e que dos poucos 

que ainda restam frequentemente há desistências, por motivos diversos: trabalho, 

gravidez, desestímulo, etc. Esse desestímulo pode ser explicado pela falta de recursos 

financeiros do Grupo. Alguns moram em outras cidades satélites e tem que pegar ônibus 

pra chegar até o galpão do Bumba-Meu-Boi. Mesmo para a família é difícil, pois eles 

dedicam toda semana aos ensaios do Grupo e não conseguem um retorno financeiro do 

seu trabalho. Eliane, filha de Dona Elisene, relatou que houve época que em que haviam 

de quinze a vinte pares dançando no Grupo, sendo que na sua última apresentação, no 

Festival de Cultura do Seu Estrelo, no dia 21 de novembro de 2009, na área externa da 

Funarte de Brasília, o Filha Herdeira conseguiu reunir apenas cinco pares. Também 

pudemos observar essa realidade nos ensaios, pois, em um mês eles não conseguiram 

realizar nenhum ensaio completo, com todos os atuais componentes do Grupo. 

 Para os herdeiros, essa falta de estabilidade e de reconhecimento artístico 

Brasiliano Distrito Federal afeta direta e principalmente a família: Eliane, Cristiano, 

Fofa e filhos, pois eles nascerem e cresceram envolvidos com esse ritmo e acreditam 

que só sabem fazer isso. Começaram dançando desde pequenos e conforme foram 

crescendo passaram a puxar os pares da dança, ficando na frente da fila. Hoje tocam e 

cantam, puxando a música e marcando a toada do ritmo envolvente. Assim aconteceu 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


com o Cristiano e Fofa, a filha mais nova. Já Eliane, depois do falecimento da mãe, em 

2008, cuida da parte administrativa do Grupo. 

 Como mudar essa realidade? O Grupo tem se arriscado a responder, buscando 

registrar judicialmente o Cacuriá Filha Herdeira, e tentando o apoio governamental e 

privado pra consegui um espaço próprio e a aprovação de um projeto artístico que possa 

mantê-los a longo prazo.                                                                                                                                                

 Refletindo, entretanto, sobre estes primeiros dados levantados pela pesquisa, não 

podemos afirmar  que o objetivo do Grupo esteja bem claro. Em primeiro lugar o Grupo 

- principalmente a família herdeira - tem que decidir se realmente quer investir e dedicar 

a vida a esta manifestação expressiva e, assim, sobreviver dela. E a partir daí, buscar 

estabelecer metas de trabalho, procurando montar projetos a longo e médio prazo para, 

assim, poder manter-se economicamente e profissionalmente, tendo em vista as 

responsabilidades mais definidas dentro do Grupo. 

 Este, sem dúvida, é um momento liminar do Filha Herdeira: ou o grupo 

consegue se organizar ter reconhecida sua importância na região, ou acaba. É sob a 

perspectiva desse “drama social” (Turner, 2008) que se apresentou por detrás dessa 

envolvente dança ritmada por tambores que estamos procurando compreender, de forma 

devidamente contextualizada, os múltiplos significados do Cacuriá. 
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