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PREFÁCIO

 Quando recebi o convite do amigo Pingo de Fortaleza para contribuir com a elaboração do seu livro – Singular 
e Plural: A História e a Diversidade Rítmica do Maracatu Cearense Contemporâneo – fui tomada por uma feliz 
emoção que já tinha sentido, anteriormente, quando conheci o Maracatu Solar em 2007, através do estimado ritmista 
Descartes Gadelha.
 Neste livro, podemos apreciar uma abordagem histórica dos maracatus que circulam em pluralidades rítmicas e 
místicas, apresentando também um elenco de registros, em partituras, como uma forma de simbolizar e disponibilizar 
os aspectos musicais dos grupos de maracatus de Fortaleza. Muito além dos registros, quero expressar que, neste 
trabalho, temos a oportunidade de conhecer e refl etir sobre uma ampla dimensão cultural apresentada pelos os grupos 
de maracatus desta cidade, instigando-me, assim, a “recitar”, brevemente, sobre os ritmos desses maracatus:
 Num “conto” histórico, um trajeto se forma e instala-se, no Ceará, um fl uxo de grupos de maracatus que 
escolhe Fortaleza como passarela a desfi lar. A celebração desse momento é revestida por ritmos. No maracatu, há um 
ritmo que iniciou, transitou e transcendeu. A função é Maracatucá, assim, o ritmo apareceu. Que o ser humano possa 
sempre lembrar as suas origens, as suas formações e, principalmente, ter a liberdade de construir suas identifi cações 
culturais. Implicar-se num discurso musical junto ao seu contexto histórico, social e educacional. Criar e recriar o 
que lhe cabe como arte e como ser humano. Não há limitações, numa brincadeira popular, há felicidades construídas 
e signifi cadas. Nos enredos, nas cortes e nas alas, o ritmo é Maracatucá. 
 E é dessa forma que agradeço aos amigos do Maracatu Solar, em especial Pingo de Fortaleza, Tieta Pontes, 
Eliahne Brasileiro, Inês Mapurunga e Descartes Gadelha e Calé Alencar (Maracatu Nação Fortaleza) pelos momentos 
vividos nos Maracatus de Fortaleza, desejando, também, que os leitores possam “Maracatucá” com o Singular e o 
Plural deste livro. 

Catherine Furtado dos Santos
Musicista e Educadora Musical
Fortaleza, 18 de julho de 2012.

(01 - “Esplendor do Maracatu”. Óleo Sobre Tela, Cantídeo, 2011, Acervo SOLAR).
9
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Beto Pezão era um artista plástico alagoano conhecido por criar esculturas de barro, retratando 
fi guras do povo (agricultores, pescadores e outros) com os pés proporcionalmente grandes em relação ao corpo 
das esculturas.  Um estudante universitário, de sua cidade, resolveu fazer pós-doutorado, no Canadá, tendo 
como objeto de estudo: Beto Pezão e suas esculturas.  Depois de muito pesquisar e viajar para outros países o 
estudante resolveu fazer uma apresentação pública de sua tese, conjuntamente, com uma exposição das esculturas 
de Beto Pezão. Na explanação de sua tese o pesquisador considerou as obras de Beto Pezão, entre inúmeras 
refl exões, como uma criação, intencionalmente, crítica em relação à ocupação do solo e a dominação capitalista 
imposta aos trabalhadores brasileiros, sendo os pés das esculturas, um indicativo da luta do artista na defesa de 
uma reforma agrária radical, onde o homem trabalhador ocupasse com seus pés uma maior parte da terra.

Terminada a exposição da tese com aplausos efusivos, por parte do público, a imprensa correu para entrevistar 
Beto Pezão e, um dos repórteres, fez ao artista a seguinte pergunta: “Beto Pezão é verdade tudo que o doutor disse?” ao 
qual Beto respondeu: “Mentira não é não, mas na verdade eu fazia e vendia essas fi guras para as pessoas que levavam 
pra casa e colocavam em cima dos móveis e da televisão e, de repente, alguém passava, batia e as esculturas caiam e 
quebravam no chão, foi aí que resolvi fazer os pés bem grandes para que elas não caíssem mais de cima da televisão”. 

Estive refl etindo sobre essa história no período que me preparava para escrever meu primeiro livro sobre 
o maracatu de Fortaleza (“Maracatu Az de Ouro – 70 Anos de Memórias, Loas e Batuques”) e conversava com um 
amigo historiador, professor de uma universidade cearense, e, na ocasião, expus meu receio em escrever um livro de 
história, sendo eu um artista vinculado, “umbilicalmente”, ao processo unicamente criativo. Meu amigo que me pediu, 
sinceramente, para não ser identifi cado retrucou que “atualmente, os historiadores criavam mais que os artistas e, que 
na maioria das vezes, só copiavam”, e, desta forma, a fala deste meu amigo estimulou-me a encarar a empreitada 
de escrever o meu primeiro livro sobre o universo do maracatu de Fortaleza e a história do maracatu Az de Ouro.

Agora, ancorado na história de Beto Pezão, na liberdade de interpretação e nas palavras de 
estímulo do meu amigo historiador, entrego-lhes outra iniciativa neste universo da criação e produção 
literário-histórica, em que abordo os ritmos do maracatu de Fortaleza e suas historicidades. Espero, 
com esta iniciativa, propiciar outras interpretações de outros “Betos Pezões”, variadas visões históricas 
necessárias para a afi rmação da memória e consolidação da manifestação do maracatu do Ceará.

(02 - Pingo de fortaleza na Associação Cultural Solidariedade e Arte – SOLAR. 
Foto: Papinha Rodrigues, 2011)

Preâmbulo (palavras que se justifi cam)

10
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(Foto: Pingo de fortaleza na Associação Cultural Solidariedade e Arte – 
SOLAR. Foto: Papinha Rodrigues, 2011)
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Introdução1

MARACATU DE FORTALEZA: QUANDO A HISTÓRIA É SINGULAR E O BATUQUE É 
PLURAL

                                                        (João Wanderley Roberto Militão (Pingo de Fortaleza) 
                                                                                                                                                                                                      
  A manifestação cultural do maracatu e seu cortejo simbólico, característico da coroação de uma rainha negra, é presente em 
mais de 10 grupos institucionalizados e atuantes no carnaval de rua na cidade de Fortaleza. Esses grupos constituem-se, atualmente, 
numa das maiores referências culturais, deste município e, sua prática, além de revelar todo um conjunto de elementos vinculados 
ao universo da ancestralidade, da formação étnica e da identifi cação cultural brasileira, propicia a efetivação de um processo 
contínuo e rico no campo das linguagens artísticas, sendo, a música e o batuque2, um conjunto da expressão de prática instrumental, 
apreciação e pesquisa para uma grande parte da população fortalezense.

Sem o intuito de apresentar uma única concepção histórica sobre a manifestação cultural do maracatu de Fortaleza – por 
compreender que a história é sempre múltipla e nunca linear nas suas junções de fatores diversos (espaciais, geográfi cos, sociais, 
econômicos, temporais e outros) – aponta- se, para esclarecimentos, tal consideração:

O maracatu é mesmo uma festa. Um encontro de pessoas fantasiadas, com rosto pintado de preto (maioria dos 
grupos), dançando, cantando e tocando instrumentos. São fi guras encarnando personagens de um único enredo: 
Um cortejo de uma coroação de uma rainha negra, realizando um momento mágico de louvação [...] No Ceará 
o maracatu se consolida através da existência de mais de uma dezena (atualmente 14) de agremiações vivas e 
pulsantes, principalmente presentes no carnaval de rua de Fortaleza. (MILITÃO, 2007, p. 21- 22)

   Mesmo assim, ainda é possível perceber nesta manifestação o refl exo de um conjunto de processos originários 
do continente africano, de suas sociedades e de seus rituais de reverência a seus ancestrais, exemplifi cados na fi gura totêmica 
da boneca negra calunga3. Esta representação simbólica está presente nos cortejos de maracatus e nas festas em homenagem à 
coroação de Reis e Rainhas negras, sendo estes os principais personagens no enredo da manifestação do maracatu.  Essas festas, 
originalmente, africanas, foram recriadas e resignifi cadas pelos negros, desse grande e multicultural continente, para reverenciar 
seus reis e rainhas, quando trazidos como escravos pelos colonizadores fora de sua terra natal. No século XVI, em Portugal, os 
negros escravos e as mulheres expatriadas, pertencentes às irmandades de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, reuniam-
se, com a permissão de seus proprietários, em volta das igrejas católicas, prioritariamente, dedicadas a Nossa Senhora do Rosário, 
para realizarem uma festa, geralmente, desenvolvida no formato de uma peça de teatro, com música e dança em homenagem aos 
seus monarcas africanos. Essa festa é denominada “Coroação de Reis Negros” e, durante este momento, o enredo acontecia através 
de cortejos e representações (autos populares), fazendo, em geral, uma referência ao encontro e ao embate entre os cordões do Rei 
Dom Cariongo e da lendária rainha N´ginga N´bandi. O Rei Dom Cariongo, também chamado de Dom Henrique Cariongo, do 
Congo, fazia parte de um conjunto de monarcas africanos que no processo de colonização do reino do Congo, pelos portugueses, 
converteram-se ao catolicismo e, a rainha N´ginga N´bandi, da Angola, aliou-se aos mouros na luta contra os portugueses cristãos.

 A relação dos africanos com nossa Senhora do  Rosário é apontada pelo jornalista, crítico musical e pesquisador José 
Tinhorão como uma possível ligação do orixá Ifá, por intermédio do qual se consultava o destino atirando soltas ou unidas numa 
espécie de rosário as nozes de uma palmeira chamada Okpê-lifá, assim como um rosário cristão.

 No Brasil, existem relatos de similaridades dessas festas de Coroação dos Reis Negros (Reis do Congo, Congada, Auto dos 
Congos), sendo concretizadas em várias regiões dentro das irmandades de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos criadas 
em cada território. No estado de Pernambuco, seus primeiros registros datam no início do século XVII. Na cidade de Fortaleza 
com a criação da Irmandade Católica de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, em meados do século XIX – a igreja do 
Rosário é a mais antiga da capital e o início de sua construção data de 1730 –, surgem também as primeiras notícias de festejos 
realizados pelos irmãos desta irmandade de Coroações de Reis Negros, como também dos autos dos Reis dos Congos que ocorrem, 

1  Introdução: artigo produzido como trabalho do término de curso de Pós-graduação em Arte-Educação e Cultural Popular da Facul-
dade Darcy Ribeiro. 
2  Batuque: expressão utilizada para denominar um agrupamento de pessoas que tocam instrumentos de percussão nos grupos de 
maracatus. 
3 3 “Calunga é um termo multilinguístico de origem banto que encerra a ideia de grandeza, imensidão, designando deus, o mar, a 
morte” (LOPES, 2003, p. 57).
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inicialmente, nos espaços relacionados às igrejas. No entanto, posteriormente, há a ocorrência em praças e em outros logradouros, 
dentro de uma dinâmica cultural comum às manifestações culturais que agregam e renovam seus conteúdos e valores; deslocam-se 
e modifi cam-se no espaço e no tempo. Em relação à irmandade de Fortaleza, segundo Janote Pires Marques, afi rma que:

[...] A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos da capital provavelmente foi o espaço de maior 
organização social dos negros em Fortaleza na segunda metade do século XIX. Seus estatutos eram elaborados 
pelos próprios irmãos (pretos, pardos, mulatos, cativos, libertos, livres) e estabeleciam práticas que eram do 
interesse dos negros, sendo transformados em lei pela Assembleia Provincial [...] (MARQUES, 2009, p. 95).

Nas Irmandades do Rosário, havia as coroações dos Reis Negros dentro da igreja e nas ruas, local onde a festa tinha 
início em forma de cortejo.  E já existia a música, o batuque e o teatro da coração dos Reis do Congo, certamente, referenciando, 
nas variedades dos enredos, relatos do encontro e do embate dos dois cordões rivais, o de Dom Cariongo com o da Rainha Ginga 
(N’ginga N`bandi), sendo esta última com muitas variações do Auto dos Reis do Congo, representada por seu embaixador. O cronista 
cearense Gustavo Barroso, em 1950, descreveu no seu livro “Ao Som da Viola”, a íntegra desse enredo, o mesmo que gravei com 
algumas variações no Cd “Congo Real de Aquiraz”, em 2009.

As “Festas dos Congos” normalmente deveriam ser realizadas no primeiro fi nal de semana do mês de outubro (atualmente, 
o dia 7 de outubro é o dia específi co de Nossa Senhora do Rosário), pois este período foi instituído pelo Papa Pio V, em 1571, para 
as comemorações da Festa de Nossa Senhora da Vitória, em alusão à vitória dos cristãos sobre os turcos no século XVI, na cidade de 
Lepanto, localizada no sul da Grécia. Nesta batalha, os cristãos católicos, em meio à recitação do Rosário, resistiram aos ataques dos 
turcos otomanos, vencendo-os em combate. Em 1573, por determinação do papa Gregório XIII, esta festa passou a ser denominada 
de Festa de Nossa Senhora do Rosário. Assim, no período das Festas dos Congos, passaram também a ser realizadas no ciclo natalino, 
agora associadas às festas de reis, o reisado.
No período do processo de Romanização da igreja, iniciado pelo Vaticano também em meados do século XIX, com o objetivo de 
voltarem aos costumes romanos para os atos litúrgicos, o Vaticano teria inibido e afastado da igreja essas manifestações “lúdicas” 
e percussivas, carregadas de simbolismos de uma religiosidade não católica. Nesse processo de Romanização uma característica 
importante é que as missas voltavam a ser proferidas em latim. Embora, nos documentos da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário 
dos Homens Pretos de Fortaleza, escritos por seus membros por volta de 1980, não haja mais a previsão de eleição e coroação dos reis 
negros em seu âmbito. Até as primeiras décadas do século XX, inúmeras e evidentes notícias dão conta de reis e rainhas negras ainda 
coroadas dentro das igrejas e a permanência do “Auto dos Congos” como atividade festiva, de grande apelo popular, independente 
das coroações do Rosário nas principais praças de Fortaleza seja próximo às igrejas ou longe delas.

É importante enfatizar que durante o período culminante da existência da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos 
Homens Pretos, em Fortaleza, nas últimas décadas do século XIX, com a eleição de seus reis negros e, também, neste mesmo 
período, na realização das festas dos “Autos dos Congos” nas praças, já apareciam os primeiros escritos sobre maracatus no carnaval 
dessa cidade. Essas publicações, no início do século XX, referiam-se aos grupos de homens negros (ou pintados de tinta negra) 
fantasiados e tocando instrumentos percussivos no período do carnaval. Identifi cam-se esses acontecimentos nos relatos e crônicas 
de vários escritores cearenses, tais como, Gustavo Barroso e João Nogueira.

Os grupos mais citados pelos escritores são: o Maracatu do Oiteiro, o Maracatu Cosme Damião, o Maracatu da Apertada 
Hora e o Maracatu do Morro do Moinho. Considero e denomino esses grupos como “maracatus do século XIX de Fortaleza”, pois 
foram agrupamentos existentes, na cidade, anteriores à fundação dos maracatus com atividades eminentemente carnavalescas, como 
por exemplo, o Maracatu Az de Outro, fundado em 1936. Até o momento, não foram encontrados, desses “maracatus do século 
XIX de Fortaleza”, registros sonoros de suas aparições e são escassas as referências precisas de suas origens, caráter social, relações 
religiosas, familiares e características estéticas. Além disso, as citações explicitadas por esses cronistas são superfi ciais, longínquas e 
apresentam-se com uma visão pontual baseada nos moldes civilizatórios da época, ou seja, uma concepção crítica e preconceituosa 
dessas manifestações e não como um relato de um membro que vivenciou em um desses maracatus. Esse tipo de descrição limitada 
ainda é, infelizmente, habitual em relação aos que escrevem sobre os maracatus de Fortaleza nos tempos atuais. Através desses 
fatos compreendo que as manifestações da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, com suas Festas de Coroações dos “Autos do 
Congo”, nas praças e do maracatu no carnaval, existiram no mesmo período na cidade de Fortaleza, na segunda metade do século 
XIX e no início do século XX, justifi cando, assim, a concepção de que uma manifestação não é o resultado histórico e linear de outra, 
ou seja, em relação à ideia de que os maracatus são os Congos no Carnaval. Contudo, com o enfraquecimento da Irmandade de Nossa 
Senhora do Rosário dos Homens Pretos por vários fatores (processo de romanização, atuação de outras confrarias, o crescimento 
urbano e o enfraquecimento de seu patrimônio), a diminuição da dinâmica de apresentação dos Congos que teve culminância nas 
primeiras três décadas do século XX e do desaparecimento de notícias dos maracatus de Fortaleza do século XIX, confi rma que a 

13
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expressão cultural do maracatu solidifi cou-se, com mais ênfase, nestacidade, dentro do espaço do carnaval (espaço da cultura 
brasileira onde tudo pode, onde tudo é possível, onde todas as expressões e as emoções podem ser extravasadas sem a 
proibição ofi cial do estado).

Um acontecimento importante para este momento foi a criação de um novo grupo de maracatu, em 1936, por 
Raimundo Alves Feitosa, um experiente brincante de Congo, general de fragatas e outros folguedos da cultura popular. 
Esse maracatu carnavalesco denominado de Maracatu Az de Ouro foi ser o embrião e o tronco da maioria dos grupos de 
maracatu que passou a existir na cidade de Fortaleza, até nossos dias, primeira década do século XXI. O grupo, criado em 
1936, por Raimundo Alves Feitosa, apelidado por Raimundo Boca Aberta, para desfi lar, ofi cialmente, do carnaval de rua 
de Fortaleza, em 1937, com  caráter eminentemente carnavalesco. O maracatu Az de Ouro propiciará o primeiro registro 
sonoro dessa manifestação no Ceará em 1943. Isso acontece quando numa gravação realizada pelo musicólogo, Heitor 
Corrêia de Azevedo, Raimundo Alves Feitosa interpreta músicas com o nome deste maracatu nas letras das composições, 
executadas em ritmos como Coco4 de maracatu, Samba e baião de maracatu5 e Maracatu solene6 e, em andamentos distintos, 
o que aponta, supostamente, uma tendência à pluralidade rítmica desta manifestação.

Um ano antes, em 1942, conforme matéria do jornal O POVO, em recepção ao cineasta americano Orson Welles, 
os pescadores do Mucuripe, apresentaram um Coco de Maracatu. (Jornal o Povo, Fortaleza 09 de março de 1942, p.01)

Existiam, no fi nal dos anos de 1950 e início de 1960, um total de quatro grupos de maracatus: o Maracatu Az de 
Ouro, o Maracatu Az de Espada, o Maracatu Leão Coroado e o Maracatu Estrela Brilhante. Estes desfi lavam todos os dias de 
carnaval, fazendo um grande percurso em frente a todos os palanques dos órgãos de imprensa, montados em diversos locais 
do centro da cidade e que premiavam as agremiações. Portanto isso evidencia a existência da prática musical – o canto – e, 
da interpretação de diversas canções, temas e ritmos pelos grupos de maracatu. Essa é também uma característica peculiar a 
muitas manifestações similares da cultura popular: o Reisado, o Congo, o Bumba meu Boi, o Pastoril, os Cocos etc.Com o 
advento da organização do carnaval de rua de Fortaleza, pela prefeitura, no início dos anos de 1960, com o estabelecimento 
de um itinerário menor para os grupos e a defi nição de  apenas um dia (domingo) para o desfi le dos grupos de maracatus,  
4 Coco de maracatu: possui uma estrutura de responsorial (vocal e coro), células rítmicas com a presença das quatro semicolcheias, nas es-
trofes, e síncopes, com uma aproximação ao ritmo do coco. 
5 Samba e baião de maracatu: composto em ritmos binários, apresentando células similares ao baião.
6 Maracatu Solene: reconhecido como o ritmo mais tradicional do maracatu do Ceará, possuindo similaridade com a célula rítmica do lundu 
executada em andamento bem mais lento. 

03 - Batuqueiro de Maracatu. Foto: Marildo Montenegro, 2010
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compreende-se que os grupos de maracatus de Fortaleza passaram, nesse período, a escolher uma única canção para desfi lar 
no carnaval. Além disso, outro fato a considerar foi a infl uência nos maracatus de Fortaleza dos concursos de fantasias 
(grandes e pesadas inspiradas no fi gurino da corte medieval europeia) do Rio de Janeiro. Os brincantes fortalezenses, ao 
vestirem uma indumentária mais pesada, difi cultava, no momento do desfi le, já que o trajeto era seguido por um ritmo de 
andamento acelerado (100 -120 bpm7, em média). Consequentemente, os grupos passaram a adotar um ritmo único para 
seus batuques, em andamento lento (60 – 80 bpm, em média). Essa prática de desfi lar com um único ritmo, em andamento 
lento, passou a ser comum pelos grupos existentes neste período e, dessa forma, passou a ser chamado de ritmo solene8. A 
palavra solene refere-se ao momento de solenidade da coroação da Rainha negra.  É possível perceber nas antigas letras 
citadas pelos cronistas de Fortaleza do século XIX, principalmente nos trechos referindo-se aos momentos de coroação, 
como “Teia, teia de engomar, nossa rainha vai se coroar”, que essas composições adaptavam-se, com facilidade, na divisão 
rítmica presente no andamento lento ou cadenciado. Por isso, chama-se o ritmo de solene numa alusão à solenidade de 
coroação da corte. Por outro lado, as letras cantadas por Raimundo Alves Feitosa que não se referem à coroação, em registro 
de 1943, com melodias contendo outras divisões rítmicas, não se adaptavam na divisão rítmica com um andamento lento, 
por exemplo, a canção: “Boneca Preta do Maracatu”. 

Há, muitas vezes, alguns equívocos quanto à terminologia do andamento e do ritmo do maracatu.  Defi nem o ritmo 
solene empregando o termo por ritmo lento. Como explicado, anteriormente, a palavra solene caracteriza o ritmo por ser tocado 
no momento de coração e, lento, é o andamento empregado ao ritmo. Há também uma diferenciação de termos, denominado por 
alguns brincantes, em relação ao nome do ritmo como “dolente”9 ou “solene”, sendo, o primeiro, empregado com um signifi cado 
de “dor” ou “cortejo fúnebre” do ritmo da manifestação e, o outro nome, utiliza-se o termo solene por referenciar o maracatu 
como um cortejo festivo e por ser uma homenagem simbólica à coroação da corte negra, ou seja, um momento que não se refere 
à dor – dolente. 

Segundo Descartes Gadelha, renomado artista plástico, compositor e ritmista, revelou em depoimento informal, 
cedido a mim, que na dinâmica rítmica dos maracatus de Fortaleza, esse ritmo solene, de andamento lento ou cadenciado, foi 
iniciado como um ritmo padrão dos maracatus de Fortaleza através do Az de Espada e, depois, continuou pelo Maracatu Az 
de Espada10, nos anos de 1960. Esse ritmo consolidou-se, nas décadas de 1970 e 1980, como principal ritmo característico, 
quase que, exclusivamente, do maracatu de Fortaleza quando foi utilizado, recriado e divulgado, exemplarmente, pelo 
compositor Ednardo, em suas composições, principalmente, na canção “Pavão Mysterioso”, lançada em 1973, dentro 
do repertório do LP “Romance do Pavão Misterioso”, sendo escolhida como tema da novela da rede globo intitulada, 
“Saramandaia”, em 1974.  Esse movimento monorítmico (prática de um único ritmo) dos maracatus de Fortaleza se 
confi gura até o início da década de 1980, quando o maracatu Vozes D`África acelera, um pouco, o andamento do ritmo 
solene do maracatu Az de Ouro. A célula rítmica continua a mesma (padrão), apenas o andamento que recebe alterações. 
No entanto, a partir de 1995, com a atuação do Maracatu Nação Baobab, não apenas o andamento se apresenta com 
variações, mas, o ritmo e a confi guração instrumental, também. O agrupamento percussivo, do Nação Baobab, radicaliza 
essa tendência de mudança e apresenta no ritmo, do seu batuque, uma inserção de células rítmicas sincopadas11 através de 
um andamento, freneticamente, acelerado ao som de atabaques e caixas com esteiras, repercutindo uma sonoridade mais 
aguda a massa sonora. Essa concepção rítmica foi desenvolvida por Descartes Gadelha e, por conseguinte, infl uenciou 
uma geração de novos grupos que aderiram a ritmos distintos da célula padrão (solene): Maracatu Nação Iracema (2003), 
Maracatu Kizomba (2004) e Maracatu Nação Fortaleza (2005). Este último, liderado pelo artista Calé Alencar, a partir da 
célula padrão e das mudanças rítmicas do maracatu, criou seu próprio ritmo e o lança no carnaval de Fortaleza. 

A multiplicidade rítmica e estética do maracatu de Fortaleza consolida-se com a criação, em 2006, do Maracatu 
Solar, liderado, atualmente, por mim, Pingo de Fortaleza, através da apresentação no carnaval de 2007, desenvolvendo, 
criando, recriando e mesclandoos diversos ritmos escutados nos maracatus de Fortaleza, através das trajetórias históricas e 
nos registros sonoros de Raimundo Alves Feitosa, em 1943. O Maracatu Solar assume com ousadia, no seu fi gurino, retirando 
de sua ala da corte as pesadas fantasias inspiradas nas roupas da corte europeia e, posteriormente, retira a obrigatoriedade 
de seus brincantes adotarem o negrume ao pintar o rosto de preto (Abolição do Negrume), característica estética da maioria 
dos grupos de maracatus de Fortaleza. Denominar esse processo com o termo “falso negrume” é um equívoco, pois não 
existe falsa cor ou falso “brancume” como referência étnica. E, isso, é um assunto singular com uma pluralidade um tanto 
polêmico. Vamos, em frente!
7 Bpm: batidas por minuto. Em relação ao andamento executado pelos grupos de maracatus é importante salientar que ocorre com frequência 
uma variação desses bpm por ocasião de suas apresentações., no          rmalmente, há uma tendência a aceleração. 
8  Ritmo Solene: é importante compreender que ritmo é a célula que se percute e, a palavra solene, é referente ao momento de coroação da 
rainha e não, ao andamento, quando se trata de uma velocidade lenta no ritmo.  Neste caso, o ritmo é solene tocado em andamento lento. 
9  Ritmo “dolente”: expressão adotada por Geraldo Barbosa, um dos fundadores do Maracatu Reis de Paus, referenciando o ritmo que ele 
também denominava como Maracatu de Surdina. 
10 Maracatu Az de Espada: foi campeão em 12 carnavais dos 15 que disputou de 1950 a 1965.
11 Sincopado: expressão de referência à pecularidade rítmica musical – síncope – caracterizada pela execução de um som, em um tempo 
fraco ou parte fraca do tempo, que se prolonga até o tempo forte, ou parte forte do tempo seguinte, criando um deslocamento da acentuação 
rítmica. Figura musical muito presente na música brasileira, nos estilos do samba e baião, conhecida, popularmente, como o “swingue” da 
música. 15
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Uma síntese
Diante dessa panorâmica histórica e musical (rítmica) apresentada, registramos atualmente 14 maracatus 

organizados institucionalmente na cidade de Fortaleza. Cada grupo possui seus próprios ritmos e confi guração instrumental, 
embora existam semelhanças desses elementos musicais entre eles é através da performance de cada grupo, que confere 
a cada um uma característica particular. Apresenta-se, como confi guração instrumental mais usual a utilização de ferros, 
caixas (com ou sem esteira, dependendo do grupo), surdos e bumbos (com pele de couro ou sintética), agogôs, chocalhos 
e xequerês (instrumento feito com uma cabaça envolta em uma rede de contas). É preciso ressaltar que o uso do ferro 
(triângulo construído com molas de caminhão) representa o instrumento simbólico, de grande importância e peculiaridade 
nos grupos de maracatu em Fortaleza, sendo utilizado por todos esses agrupamentos.  

     Embora o ritmo solene, de andamento lento, conhecido também como de coroação, ainda seja considerado 
como uma das referências principais do maracatu de Fortaleza é muito importante salientar o caráter da diversidade rítmica 
dos grupos de maracatus existentes na atualidade e suas práticas peculiares, que representam um fl uxo contínuo dessa 
manifestação popular em uma dinâmica cultural. A movimentação dessas expressões culturais, inseridas nos grupos e em 
um contexto socio-histórico, infl uenciou e propiciou uma importante mudança, em 2011, no regulamento ofi cial do carnaval 
de rua de Fortaleza. 

Como dito, tal mudança alterou o quesito que, em 2010, o ritmo do batuque dos grupos de maracatus no carnaval 
ofi cial deveria ser julgado com o critério único: o batuque tradicional de maracatu, privilégio apenas da apresentação do ritmo 
solene. Em 2011, o regulamento passa a aderir à expressão e o critério: batuque tradicional de cada maracatu, reconhecendo 
e estimulando, na prática, a existência de múltiplos ritmos entre os grupos de maracatus da cidade de Fortaleza. Assim, 
a diversidade dos elementos estéticos dos grupos de maracatu, em Fortaleza, apresenta-se com seus ferros e tambores, 
fantasias e enredos, uma contínua distinção, que segue traduzindo e resignifi cando a nossa ancestralidade africana: a nossa 
história singular e o nosso ritmo plural em seus cortejos.

(04 - Reprodução de ilustração N’ginga N’bandi, autor 
desconhecido)

(05- Coroação de uma Rainha Negra na Festa de Nossa Senhora do 
Rosário. Aquarela, Carlos Julião, 1776)

16
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(06- Congo Real de Aquiraz, 1960)

(07 - “Corte do Maracatu Az de Ouro”. Óleo sobre 
tela, Linco Vasconcelos , 2010, acervo SOLAR)

(08 - “Batuque do Maracatu Fortaleza”. Óleo 
sobretela, Moacir Parente, 2010, acervo SOLAR)

17
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A Música – A arte do ser humano de combinar os sons e silêncios; o ritmo que vira melodia 
e a impossibilidade de separar, romanticamente, a música em ritmo, melodia e harmonia.

A música em uma defi nição superfi cial é representa por ritmo, melodia e harmonia. Uma tríade que, mesmo 
formada por elementos sonoros, ainda não é o sufi ciente para expressar a amplitude dessa arte. Existem várias opiniões 
sobre o que seja música e, estas, por vezes, assumem um signifi cado que representem a subjetividade de cada um e/ou 
de um contexto histórico/musical. Podemos perceber, diante da performance musical de cada grupo ou compositores, 
que a música passa a ter o seu signifi cado ressaltado – mesmo que, naturalmente – a partir dos elementos sonoros que 
são mais expressivos para estes. 

Dizem que o talentoso compositor austríaco do período clássico musical, Wolfgang Amadeus Mozart, teria 
expressado sua opinião que a música era a melodia. Já para o compositor e violonista brasileiro João Gilberto a harmonia 
é a marca do seu processo criativo. E, para concluir a síntese dos elementos formadores da música a sonoridade africana, 
de modo geral, está associada ao ritmo dos tambores.   

Diante dessas expressões musicais, podemos compreender como o ser humano relaciona-se com a arte sonora, 
ou melhor, a arte musical que se cria e recria a todo instante. Quando passei alguns anos num curso superior de música 
(incompleto) pude ouvir, em sala de aula, que música era o som de um violino afi nado em oposição ao som do arrastar 
de uma cadeira – um ruído. É perceptível que esta comparação – o que é ou não é música – limita as possibilidades 
de compreensão e criação musical do ser humano.  A música é, antes de qualquer signifi cado cultural, em seu aspecto 
físico, um fenômeno sonoro propagado através de corpos que vibram e emitem ondas sonoras. Neste processo de 
emissão e recepção sonora há diversas condições espaciais que delineiam essa propagação e, desta forma, infl uenciam 
as características sonoras como: altura (grave e agudo), timbre (qualidade reproduzida do som), duração (curta e longa) 
e intensidade (forte e fraco).  Vale ressaltar que nessas dicotomias – curta e longa, por exemplo – há um entremeio de 
possibilidades sonoras.

É através da repetição das ondas sonoras propagadas em frequências sequenciadas em rápidos impulsos e 
repousos que o som obedece a um pulso – uma periodização – e confere ao som, uma característica rítmica. Quando se 
produz uma alta aceleração nesta frequência rítmica, o caráter pulsatório torna-se categoria de altura, tendo, assim, uma 
integração natural no aspecto físico, em que o som é formado por um elo rítmico e melódico, sendo o pulso – ritmo – a 
base primordial do som.

(09 -“Batuqueiro SOLAR”. Foto: Tatiane Leite, 
2010, acervo SOLAR)

18
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O ritmo está associado a todas as manifestações de padrões de pulsações somáticas e psíquicas do homem 
(frequências celebrais, pulso sanguíneo, batimento do coração, piscar de olhos). Esse mesmo ritmo é construído por sons 
que têm determinada duração e determinadas alturas (frequências) e são exatamente essas frequências que vão se traduzir em 
melodias (vibrações identifi cáveis por suas alturas). Podemos afi rmar que a música em seu aspecto físico é toda combinação 
de qualquer forma de som produzida pela natureza (música natural) ou produzida pelo homem no espaço do silêncio 
(embora existam espaços de silêncio no próprio som e não haja total silêncio sem som). E também não podemos considerar 
a música dividida em ritmo, melodia e harmonia. Portanto, o bater de um tambor emite além de um pulso rítmico, uma 
“melodia”.

É impossível a um som se apresentar sem durar, minimamente que seja, assim como é impossível 
que uma duração sonora se apresente concretamente sem se encontrar numa faixa qualquer de 
altura, por mais indefi nida e próxima do ruído que essa altura possa ser (WISNIK, 1999, p. 21).

Para completar a explicitação da tríade clássica formadora da música (ritmo, melodia e harmonia) é importante 
salientar que a harmonia, em geral, é defi nida como a produção de sons sobrepostos tocados ao mesmo tempo, contendo 
características sonoras que vão gerar uma série harmônica (escala natural inerente ao fenômeno acústico) – sons geradores 
de outros sons pela sua própria frequência.  Dessa forma, produzindo diversas e múltiplas formas de som que na sua 
essência física se traduzem em ritmos, melodias, harmonias, timbres e forças energéticas, os homens (e também a natureza) 
vão combinando as durações e as frequências desses sons entre seus silêncios e, de maneira infi nita, vão criando uma 
necessária e multifacetada música universal, preenchendo seu espaço interior e colorindo com essa linguagem suas festas e 
folganças, além de seu cotidiano social.

19
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Os Folguedos – A música dos homens e de suas festas. Folganças, autos e maracatus. 
As festas de maracatu na cidade de Fortaleza e as variedades rítmicas originárias dessas 
manifestações. 

Podemos imaginar que a música surge com a própria criação do universo e, posteriormente, com o aparecimento da 
terra (só depois do preenchimento do vácuo pelo ar, pois o som físico não se propaga sem a presença de uma matéria) e, com isso, 
as combinações dos sons são inerentes à existência dos próprios sons produzidos. Essa música natural no planeta terra já existe 
antes mesmo da presença do homem em sua geografi a. E isso é um fato indiscutível (o som do universo em movimento, o som 
do movimento da terra, o som das águas, do vento, do farfalhar das folhas das árvores, o som dos animais), contudo é provável 
que haja 2 milhões de anos que esses seres humanos conhecidos como hominídeos (embora as pegadas, defi nitivamente, 
humanas catalogadas datem de pelo menos 3, 6 milhões de anos)  viviam e se moviam em grupos, principalmente, nas regiões 
dos atuais Quênia, Tanzânia e Etiópia. A combinação sonora dos seus próprios sons e que, portanto, geravam suas próprias 
músicas e uma linguagem que, a cada dia, ia sendo aprimorada, assim como também todas as suas aptidões e características. 
Por exemplo, entre os últimos 500 mil e 200 mil anos o cérebro humano sofreu um crescimento notável em volume.

Sem construírem apenas uma história no tempo em uma única direção, esses homens espalharam-se e fi xaram-se 
por todas as partes do planeta Terra, constituindo-se em sociedades, mesmo alguns optando por serem nômades, criando e 
produzindo suas relações com uma infi nidade de conhecimentos e práticas culturais. Entre essas práticas, os atos, os rituais 
de comemoração, de festas, de religiosidade, de teatralização e de comunhão, todos com uma forte presença da música em 
suas estruturas. Até mesmo os atos de guerra continham as músicas em suas estruturas devido ao grande poder de atração e de 
instigação causados pelos sons.

Uma dessas manifestações da cultura do homem com a presença marcante da música são as festas de teatralização 
(auto) dedicadas às coroações dos reis e rainhas negros da África, realizadas pelos africanos escravizados dentro das irmandades 
católicas de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, com registros já em território português (séc. XVI) e território 
brasileiro (séc. XVII). Essas festas aconteciam com referência ao Rei Cariongo, do Congo, e à Rainha N’ginga M’bande, de 
Angola. Relatavam-se nos roteiros principalmente a música, a existência, a força desses monarcas e o embate entre seus dois 
exércitos (os cordões católicos do rei africano convertido ao catolicismo – Rei Dom Cariongo e – a rainha moura – N´ginga 
N´bande). Essa festa12 que acontecia no período dedicado à Nossa Senhora do Rosário, dia 7 de outubro ou no ciclo natalino. 
Acredita-se que começavam com um cortejo musical pelas ruas e terminavam dentro das igrejas, mas não se sabe exatamente 
se essas coroações das irmandades e esses autos dos congos seriam no Brasil as expressões culturais precursoras dos maracatus 
carnavalescos. Esses são formados por cortejos compostos por inúmeras fi guras e alas de teatralização da coroação de uma 
rainha africana, apresentando-se, principalmente, durante o período do carnaval. Embora essas três manifestações tenham 
acontecido de forma paralela em várias regiões brasileiras – coroações dos reis negros, nas igrejas; congos nas igrejas e praças; 
e maracatus no carnaval – o fato é que, atualmente, se procura, ainda que de forma intuitiva, uma associação, minimamente 
horizontal entre essas três expressões, colocando-as uma como uma extensão ou variação da outra.

As Irmandades de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos datam, no Ceará, de meados do século XIX, assim 
como a realização dos autos dos congos em suas praças e dos grupos de maracatus em seus carnavais. É importante salientar 
que em todas essas festas e autos a música aparece de maneira imponente e representativa através dos múltiplos e variantes 
ritmos. No auto do congo, podemos perceber através do CD “Congo Real de Aquiraz”, gravado pela Associação Cultural 
Solidariedade e Arte – SOLAR, em parceria com a Associação de Moradores dos Bairros de Aquiraz – AMBA (2009), com 
o registro sonoro deste grupo de congo, da cidade de Aquiraz/CE, as variadas divisões rítmicas e andamentos que compõem 
tanto as canções do próprio auto como no universo do maracatu, comprovadas também através do registro sonoro realizado, 
em 1943, com as canções de diferentes ritmos, interpretadas por Raimundo Alves Feitosa, fundador do maracatu Az de Ouro 
em Fortaleza, no ano de 1936.
  Outro aspecto que aponta para essa diversidade rítmica das festas está na duração dessas manifestações e seus diversos 
momentos teatrais.  As festas, dos autos dos congos, por exemplo, ocorriam em longa duração, com seus diversos atos e 
cenas musicais e até o inicio dos anos de 1960 os grupos de maracatus desfi lavam em Fortaleza durante todos os dias do 
período carnavalesco, seguindo um longo trajeto, para além de dois quilômetros. Nesse percurso, os grupos deveriam passar 
em frente ao palanque de todos os órgãos de imprensa, pois eram os responsáveis por agraciarem os grupos carnavalescos 
com premiações. Atualmente, os grupos de maracatu desfi lam, apenas, no domingo de carnaval, e percorrem, somente, seis 
quarteirões correspondentes há, aproximadamente, 200 metros. Esse processo pode explicar, supostamente, a “monoritmia” 
existente no desfi le dos grupos de maracatus, no período, de 1960 a 1980.
12 Esta festa foi instituída pelo Papa Pio V, em 1571, quando se celebrou a vitória dos cristãos na batalha naval de Lepanto. Nesta batalha, os 
cristãos católicos, em meio à recitação do Rosário, resistiram aos ataques dos turcos otomanos, vencendo-os em combate.20
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 Portanto é possível compreender que, nestas festas, construídas por esses homens pretos, no decorrer dessa história, 
a música se apresenta como uma das linguagens prioritárias de aglutinação, comunicação e afi rmação de identidades 
culturais.  Na cidade de Fortaleza, nas últimas décadas do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, tanto nas 
solenidades de Coroação dos Reis Negros, realizadas pelas irmandades de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos 
dentro das igrejas, quanto nos autos dos congos, chamados de Brinquedos de Congo, encenados em suas praças, e nos 
grupos de maracatus que apareciam em seus carnavais, tendo também as festas dos Sambas, era a música que concebia, 
literalmente, o ritmo de suas horas de folgança e a confi guração de suas representações ancestrais e simbólicas.

(10 - Festa de Nossa Senhora do Rosário, Padroeira dos Negros) – Johann Moritz Rugendas – Da 
obra “Voyage Pittoresque au Brésil”, 1835)

(11 - Congo Real de Aquiraz, Foto: Juscelino, 1994)
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Maracatus do Ceará no Sec. XIX – Primeiras histórias dos maracatus do Ceará. Algumas 
características desses grupos e um achado (partitura do morro do moinho) que pode ser o 
início de uma construção da memória musical desses grupos.

 “Aruenda tenda cadê ioiô, a nossa rainha já se coroou...” esse trecho da canção, de domínio público, faz referência 
à coroação de uma rainha negra. No maracatu, a palavra canção é denominada por loa ou macumba e, neste caso, uma loa 
de coroação que é executada em ritmo solene no andamento lento. Podemos identifi car, quanto a essa característica rítmica, 
através dos escritos de alguns cronistas cearenses sobre esses aspectos musicais dos grupos de maracatus de Fortaleza. 

 Segundo o memorialista João Nogueira, em seu livro de crônicas, “Fortaleza Velha, Crônicas”, há uma citação 
sobre o ritmo de andamento lento dos maracatus que apareciam nos carnavais de Fortaleza nas últimas décadas do século 
XIX.  Diante da descrição que se tratava João Nogueira, relatava que o maracatu era um grupo de homens que se pintavam de 
negro e andavam, lentamente, pelas ruas da cidade tocando reco-recos e maracás. A visão de João Nogueira vem fortalecer a 
ideia de que a célula rítmica tocada em andamento lento, confi gurada como o ritmo tradicional do maracatu de Fortaleza, nas 
últimas décadas do século XX, seja, de fato, o ritmo executado pelos batuques dos maracatus para o momento de coroação. 
Gustavo Barroso, outro cronista, desse mesmo período, no seu livro “Coração e Menino” descreve uma passagem sobre o 
pavor dos maracatus que tinha quando menino, pois os grupos cantavam, soturnamente, ao som dos batuques e maracás. O 
trecho da loa cantada era: “Teia, teia de engomá, nossa rainha mode coroar, vira de banda torna revirar...”. Segundo Gustavo 
Barroso, essa loa era uma “melopéia13 de macumba” e na sua constituição musical o ritmo solene era o que mais se adaptava 
no andamento lento. Os grupos de maracatus Az de Outro e Rei de Paus, atualmente, ainda apresentam esse ritmo solene 
com um andamento lento dos carnavais de Fortaleza.

A partir dessas descrições dos cronistas é importante pensar em que contexto histórico eles escreviam, tinham 
suas impressões e se eles participavam de algum grupo desses 
maracatus, ou seja, com qual “lente” eles visualizavam a 
manifestação do maracatu do século XIX.  O trajeto dos maracatus 
seguiam várias ruas e cada grupo saía em cortejo de sua sede, que 
não eram lugares acessíveis até o centro da cidade (Maracatu do 
Morro do Moinho: área próxima ao atual bairro Arraial Moura 
Brasil; Maracatu do Outeiro: área a partir da Rua 25 de Março 
no sentido leste – Colégio Militar de Fortaleza; Maracatu do 
Beco da Apartada Hora: área próxima a atual Rua Governador 
Sampaio; Maracatu da Rua São Cosme: atual Rua Padre Mororó; 
e maracatu do Manuel Conrado. 

Desta forma, percebe-se que os relatos dos cronistas 
João Nogueira e Gustavo Barroso baseavam-se em suas próprias 
impressões pessoais focalizadas numa visão externa de quem 
não participou e brincou no maracatu. Infelizmente, não existem 
relatos de época e nem atuais com conteúdos mais abrangentes 
sobre esses grupos de maracatus que participavam de várias 
festas (carnaval, coroações dos reis negros das Irmandades de 
Nossa Senhora do Rosário ou até dos autos de congo) na cidade 
de Fortaleza, nas últimas décadas do século XIX e primeiras 
décadas do século XX. Deles não se sabem seus organizadores, 
suas origens sociais, se haveria conotação religiosa em suas 
essências, se foram criados para participarem do carnaval ou de 
outras manifestações culturais, se interagiam diretamente com os 
autos dos congos e com as festas das coroações dos reis negros 
da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos.

Podemos perceber que o conjunto de referências 
musicais apontadas pelas descrições dos cronistas, pelas gravações 

das loas de maracatus cantadas por Raimundo Alves Feitosa, em 
1943, e as canções do congo no CD “Congo Real de Aquiraz”, 

em 2009, conferem a variedade rítmica existente na música do maracatu de Fortaleza.  Outro material que contribuiu, 

13 Melopéia: Canto rítmico que acompanha a declamação. Recitativo, canto monótono.

(12 - Capa do livro “Coração de Menino, Memórias” de 
autoria de Gustavo Barroso)
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consideravelmente, para essas compreensões foi uma compilação de uma melodia e letra do Maracatu do Morro do Moinho, 
registrada por Descartes Gadelha, em 1970, referente a uma canção interpretada pelo seu Zé da Graxa, um brincante dos 
grupos de papangus, existentes da década de 1930, em Fortaleza.

(13 - Partitura manuscrita por Descartes Gadelha)

Foto: Catherine Furtado dos Santos

23
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Esse material, redigido em um papel de cartolina, por Descartes Gadelha, foi colhido quando ele estava sentando 
nos bancos da Praça do Ferreira ao lado do Sr. Zé da Graxa que cantava essa loa. Portanto este é um dos poucos, quase 
único, achado musical com uma citação dos maracatus de Fortaleza anteriores a criação do maracatu Az de Ouro, em 1936, 
cabendo assim uma análise sobre suas características musicais. Segue abaixo a partitura editada:

(10 - Partitura No Morro do Moinho) Fonte: Catherine Furtado dos Santos
24
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Ao observar os aspectos musicais disponíveis nesta partitura podemos observar que a loa é divida em três 
estrofes. O conteúdo da letra faz uma referência, em cada estrofe, a comidas típicas do Ceará, como a tapioca, e 
personagens simbólicos como o Papangu e o Diabo, que, nesta composição, referem-se à existência desses elementos 
no maracatu do Morro do Moinho. Percebe-se que na letra não faz nenhuma referência ao momento que celebra a 
coração da corte negra, sendo um indicativo que afasta, supostamente, a execução do ritmo solene. Não há um refrão 
que repita algum verso principal e pela própria estrutura caracteriza-se como uma música de curta duração.

Na partitura não há o indicativo do andamento da música e através da oralidade, informação obtida quando 
Descartes Gadelha ouviu o Sr. Zé da Graxa cantar, a loa tinha um andamento aproximado entre 100 e 110 bpm. Desta 
forma, chama-nos a atenção sobre o nome do ritmo exposto na partitura: Samba de Maracatu. Sabemos que samba é um 
ritmo musical e, geralmente, nas suas células rítmicas é composto por síncopes e contratempos. Essas características 
são encontradas na transcrição da melodia. Mas, quando se faz a referência também ao nome de Maracatu abre-se uma 
possibilidade de pensarmos sobre variedades rítmicas e de andamento como discutidas anteriormente. Além disso, há 
na própria letra a palavra maracatu, tendo, assim, dois fortes indicativos musicais.

De forma geral, podemos esclarecer que a loa foi transcrita em um compasso binário, com uma melodia 
formada por intervalos de curta distância, geralmente, em terças, na tonalidade de D (ré maior) e, no ritmo da melodia, 
há uma predominância de síncopes e células em contratempo. Esses elementos são bastante característicos nas músicas 
como o coco e o baião.  Porém, não há ou não foi feito um registro rítmico referente ao instrumental percussivo desta 
composição.

Quanto a outras características musicais fi ca evidente através dos relatos existentes que o instrumental 
percussivo utilizado em um batuque de maracatu talvez fosse formado por tambores, caixas, maracás, ganzás e reco-
recos. Esse agrupamento era formado, prioritariamente, por homens que se fantasiavam com saias brancas, cabeções 
de renda14 e saiotes de penas e cocares (o que evidencia a interlocução com a cultura indígena local, embora na África 
também fosse comum a utilização de saiotes dessa ordem). Quanto à pintura no rosto chamada de negrume (ou falso 
negrume) que veio a se concretizar como uma das maiores características dos maracatus contemporâneos de Fortaleza 
(todos pintam o rosto excetuando-se o maracatu Solar) João Nogueira já cita essa prática nas suas observações sobre 
esses maracatus, embora o fundador do maracatu Az de Ouro, Raimundo Boca Aberta afi rme ser invenção sua a ideia 
de pintar o rosto de negro dos brincantes de maracatu em Fortaleza. 

Há sempre uma margem de risco ao concretizar e querer concluir concepções e “origens” de aspectos 
culturais, ainda mais quando não se tem registros satisfatórios como é o caso dos grupos de maracatus de Fortaleza 
no século XIX, afastando assim essa ousadia de concluir com exatidão as observações descritas. Porém, podemos, 
mesmo com pouco material, apontar as principais características que foram apresentadas nessa memória dos registros, 
buscando, continuamente, se manter próximo de novas refl exões, descobertas e construções sobre a manifestação da 
cultura do maracatu em Fortaleza, Ceará.

14 Cabeções de renda: uma parte do fi gurino formado por uma espécie de grande gola branca posta sobre a blusa principal.
25
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Maracatu Az de Ouro – Em 1936, surge em Fortaleza com a inventividade de Raimundo Boca 
Aberta o maracatu Az de Ouro com seus ritmos, sua macumba e seu Samba de Guerra “Beco 
Estreito”.

A ausência de notícias concretas sobre o carnaval de rua de Fortaleza nas duas primeiras décadas do século 
XX evidencia o pensamento refl exivo de que, realmente, nestes anos esta manifestação não é um acontecimento 
reconhecidamente signifi cativo nesta cidade. Isso é explicado por uma série de acontecimentos históricos, como as 
restrições a realização do carnaval de rua por parte do Estado e a consolidação dos bailes de carnaval em clubes privados, 
dentre outros. Contudo, a partir do início da década de 1930, a expressão deste carnaval começa a ocupar um espaço 
maior no conjunto das relações de sociabilidade realizadas nesta cidade no período momino. Vale ressaltar que nesta 
mesma época acontecem também os primeiros desfi les ofi ciais das escolas de samba do Rio de Janeiro realizados por 
volta de 1932, fato que terá uma determinada infl uência no carnaval de Fortaleza.

É neste novo cenário que surge no carnaval de Fortaleza uma agremiação carnavalesca diferenciada de todas 
as outras que, neste momento, participavam do carnaval de rua desta cidade. Esta agremiação vai incorporar em sua 
estrutura um conjunto de elementos resignifi cantes de inúmeras expressões da cultura africana como de sua população 
negra e ativa no universo de suas festas e folguedos (congos, sambas, reisados, coroações de reis negros e porque não 
dizer brincantes remanescentes dos maracatus de Fortaleza do século XIX e até do coco de maracatu) e vai mudar por 
completo os rumos do carnaval de rua da capital cearense.

Na cidade de Fortaleza, no dia 26 de setembro em 1936, através da inventividade de Raimundo Alves Feitosa 
conhecido também por “Raimundo Boca Aberta” e “Mundico”, surge a fundação do primeiro grupo de maracatu 
carnavalesco, o Maracatu Az de Ouro, sendo liderado pelo seu próprio fundador. Há histórias que Raimundo Alves 
Feitosa recebeu um convite do próprio rei momo da festa carnavalesca, o respeitado Ponce de Leon, para criar um grupo 
de maracatu que desfi lasse no carnaval. Porém não foi por acaso que Raimundo Alves Feitosa recebeu esse convite 
de Ponce de Leon, pois Raimundo Alves Feitosa, o Mundico, era um experiente artista popular, brincante de várias 
manifestações da cultura de seu povo: general de fandangos e fragatas, tirador de reisados e brincante de congo, dentre 
outras manifestações culturais. E, desta forma, com o apoio de sua família e de um grupo de amigos trabalhadores de 
várias profi ssões (chapeados, sapateiros, lustradores e outros) criou esse maracatu Az de Ouro.

 Vale ressaltar que Boca Aberta teria passado os anos de 1930, 1931 e 1932 em Recife, o que teria infl uenciado 
de certa forma sua ação criadora do Maracatu Az de Ouro, embora considere cada vez mais irrelevante esta informação 
para a realidade histórica e as características que o maracatu Az de Ouro recebe em seu processo de construção.

O maracatu Az de Ouro recebe, por parte de Raimundo Boca Aberta e seu grupo de amigos uma rica herança 
da cultura popular e uma experiência artística baseada no fazer individual e coletivo, contribuindo, desde o primeiro 
momento, na sua aparição pública no carnaval de rua de 1937 onde esse conjunto de infl uências foi acentuado e afi rmado. 
De 1937 a 1943, não existe registro sonoro dessa musicalidade, contudo em 1940 o jornal O Povo publica o que seria “O 
samba de Guerra do Maracatu Az de Ouro” ou sua “Macumba Beco Estreito” (coro). A descrição usada pelo jornal para 
nominar o tipo de música (ritmo) do Maracatu é o samba, porém com o complemento de “Samba de Guerra”.

O samba pode ser o baile que tem sinônimo de pagode, gênero de música e ainda dança de roda com inúmeras 
variações: samba de caboclo, samba de matuto, samba de roda, samba do cacete, samba-lenço e aqui samba de guerra, 
além da macumba, com o signifi cado de batuque (o instrumento, a dança e a música de origem africana ou também 
expressão relacionada à religião do candomblé).

Essa interpretação fará algum sentido considerando as gravações que Raimundo Alves Feitosa realizou, em 
1943, quando interpretará diversas canções com o nome do maracatu Az de Ouro em ritmos e andamentos distintos, 
próximos das células rítmicas do samba, do coco e do “batuque de macumba”. De acordo com mestre Juca do Balaio, 
brincante e destaque do maracatu Az de Ouro durante décadas, que já cantava “Beco Estreito” na divisão e andamento 
solene, esta seria a primeira música do hinário do maracatu Az de Ouro. 

Ao certo não é possível afi rmar com qual ritmo ou quais ritmos, o maracatu Az de Ouro desfi lou em 1937, 
com seus 17 componentes. Contudo é possível afi rmar que sua originalidade artística causou um profundo impacto 
entre todos os envolvidos nas festas mominas de Fortaleza, tendo sido agraciado nos primeiros anos com alguns troféus. 
Entre as conquistas, em 1940, ganhou a disputada Taça Colombina e também é possível dizer que Raimundo Boca 
Aberta desenvolvia suas habilidades de brincante de congo e de outras festas no Maracatu Az de Ouro, juntando nessa 
manifestação a diversidade rítmica e musical desse conjunto de Folguedos, propiciada, dentre outros motivos, pelas 
grandes distâncias dos cortejos das agremiações carnavalescas nesta época que deveriam passar em frente a todos os 
palanques de imprensa (que premiavam as agremiações) que as vezes compreendiam pontos distantes da cidade, tais 
como a rua 24 de maio e a rua 25 de março e o fato dos grupos desfi larem todos os dias de carnaval, ou ainda pela 
quantidade de dias que os grupos desfi lavam no carnaval e pelo próprio espírito criador e inventivo de Mundico.

26
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Contudo, concretamente de 1937 a 1943, inexistem registros de gravações e partituras do maracatu Az de 
Ouro no carnaval de rua de Fortaleza (único maracatu a participar do carnaval de rua desta cidade neste período) 
e as deduções sobre sua musicalidade só fi caram mais evidentes através de uma gravação realizada em 1943, com 
Raimundo Alves Feitosa.

(14 - Reprodução matéria Jornal o POVO O Samba de Guerra do 
Maracatu do Az de Ouro, Macumba Beco Estreito, 1940)

(15 - Reprodução matéria Jornal O POVO, 1950)

(16- Reprodução matéria Jornal O POVO, 1950)
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Coco de Maracatu no Ceará – Um Coco de Maracatu interpretado pelos pescadores 
do Mucuripe em 1942 para o cineasta Americano Oscar Welles: mais um indício de que o 
maracatu cearense era carregado de variações sonoras e musicais neste período e dialogava 
com o coco, o samba, o baião e o batuque de “macumba”.

Certo dia, refl etindo sobre algumas histórias, em minha pequena casa no Morro Branco, conversava alguns 
assuntos com um amigo artesão e pescador de nome Anaximandro, chamado carinhosamente por todos de Anax. 
Um desses nossos assuntos era a prática da pesca e de, alguma forma, começamos a falar sobre o lendário pescador 
cearense Jacaré15, foi quando pesquisei, neste mesmo local, através da internet, um pouco sobre a história desse 
pescador e, enquanto isso, paralelamente, eu e Anax, íamos encontrando textos e imagens que elucidavam os fatos 
relacionados à vida de Jacaré.

Para minha surpresa, enquanto “viajava” em alguns sites e blogs que tratavam desse assunto deparei-me com 
uma matéria do jornal O Povo, datada do dia 09 de março de 1942, apresentando uma manchete sobre os pescadores, 
da praia do Mucuripe, em Fortaleza, quando receberam o cineasta americano Orson Welles entre outras coisas com 
um “Coco de Maracatu” que teria empolgado o cineasta “com sua dança e música dos nossos caboclos”. Essa matéria 
é mais um indício de que o ritmo do maracatu de Fortaleza era carregado de variações sonoras e musicais, dialogando 
e misturando-se com o coco, o samba, o baião e o batuque de macumba. 

A expressão “Coco Maracatu” é, surpreendentemente, pouco usual nos universos da música e da dança, pois, 
embora reúna duas expressões com visíveis infl uências das culturas africanas, raramente as encontramos associadas, 
posto que “maracatu” passou a ser uma expressão relacionada diretamente aos cortejos de reis negros nas festas 
mominas e o coco a um canto-dança presente nos sertões e, principalmente, nas praias do nordeste. O fato é que 
se formos ouvir as canções de maracatu gravadas por Boca Aberta em 1943 (analisadas no próximo capítulo deste 
livro) e as canções ritmadas dos cocos que possuem um grande leque de variações, é possível perceber que além das 
origens africanas em comum, as músicas destas duas expressões carregam estruturas semelhantes: a divisão rítmica 
o andamento acelerado e a construção poético-musical construída através de uma estrofe-refrão onde o refrão se 
intercala nas estrofes e onde nas estrofes há uma quebra poético-melódica.

Das loas gravadas por Raimundo Boca Aberta no ano seguinte, em 1943, a citação do jornal O Povo que 
traz a expressão do “Coco Maracatu”, em 1942, a que apresenta o título “Balaio ê Balaio á” (ver partitura no próximo 
capítulo) tem uma estrutura tipicamente de coco não só ritmicamente como no campo da estrutura poético musical, 
pois seu refrão é composto de uma quadra de sete sílabas e sua estrofe apresenta um corte poético musical e rítmico 
característico dos cocos de embolada.

Portanto, talvez exista na relação desta expressão “Coco de Maracatu” utilizada no jornal O Povo em 1942 com 
a canção “Balaio ê Balaio á”, gravada por Raimundo Alves Feitosa do maracatu Az de Ouro, em 1943, que apresenta 
uma forma musical de coco de embolada um elo concreto da existência da prática de vários ritmos (polirritmia) por 
parte dos maracatus de Fortaleza nos anos de 1940, e uma relação direta deste passado com alguns grupos de maracatu 
de Fortaleza presentes na atualidade de seu carnaval de rua, a exemplo do maracatu Solar, que se expressa através de 
suas macumbas (loas), sendo compostas através da junção dos ritmos do coco de maracatu, samba de maracatu e ainda 
maracatu solene. É provável que estes grupos de maracatus presentes no carnaval de rua de Fortaleza neste início de 
século XXI estejam reafi rmando a relação histórica desta manifestação com outras expressões com visível infl uência 
africana e exemplifi cando desta sua diversidade rítmica e sua riqueza musical.

15 Jacaré: Manoel Olímpio Meira, pescador fortalezense mais conhecido como Jacaré: nascido na praia do Peixe (atual praia de Iracema), que 
com mais três jangadeiros (Mestre Jerônimo, Tatá e Manoel Preto) viajou em 1941 de jangada de Fortaleza ao Rio de Janeiro, com o intúito 
de levar à Getúlio Vargas a reinvidicações dos pescadores. Em 1942, faleceu no Rio Janeiro durante as fi lmagens de sua saga dirigidas por 
Orson Welles.28
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(17 - Reprodução matéria jornal O Povo de 09 de março de 1942)
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Gravação Histórica – Numa gravação histórica, Raimundo Boca Aberta interpreta em 1943 
inúmeras canções que citam o maracatu Az de Ouro com diversas divisões rítmicas e andamentos.

Embora o pesquisador Mário de Andrade não tenha recolhido material sonoro no Ceará na sua pioneira 
Missão de Pesquisas Folclóricas, organizada em 1938 (esse material recentemente deu origem à caixa Mário de 
Andrade – Missão de Pesquisas Folclóricas, contendo seis CDs musicais e material fotográfi co, com lançamento pelo 
selo SESC), ele esteve presente e registrou diversas manifestações da cultura brasileira nos estados de Pernambuco, 
Paraíba, Maranhão e Pará, entre outros.

Cinco anos depois (1943) o pesquisador e folclorista carioca Luiz Heitor Correia de Azevedo (1905 - 1992), 
desenvolvendo trabalho similar em parceria com a Biblioteca do Congresso Americano, esteve em terras cearenses, 
especifi camente na capital Fortaleza e nesta cidade registrou especialmente a sonoridade de três manifestações da 
cultura fortalezense: um grupo de coco, o grupo de congo de Luiz Perreira da Silva e o Maracatu Az de Ouro16. Neste 
registro as interpretações das canções do Maracatu Az de Ouro são protagonizadas por seu fundador maior, Raimundo 
Alves Feitosa, que também interpreta algumas canções como compositor e solista. Uma parte desses registros seria 
lançado apenas em 1997, como parte do disco “Music of Ceará and Minas”, lançado pela Biblioteca do Congresso 
Americano dentro do Projeto “Música em Perigo” contendo apenas 27 pequenas faixas17. 

As canções neste CD referentes ao Maracatu Az de Ouro (que aparecem originalmente sem título) são: 
“Olha o Meu Emblema”, “Boneca Preta do Maracatu” e “Balaio ê Balaio á”. Nestas canções que citam literalmente 
o Maracatu Az de Ouro podemos perceber um conjunto de divisões rítmicas e andamentos distintos e em nenhuma 
delas aparece a célula rítmica do maracatu solene ou de coroação (ritmo que passa a ser a partir da década de 1960 o 
rimo de referência do maracatu cearense), o que nos chama atenção e reforça a ideia de que o único grupo de maracatu 
existente neste período em Fortaleza (Maracatu Az de Ouro) adotava uma postura polirrítmica em seu processo 
criativo e de exibição (pela conduta, postura e  direcionamento das pesquisas de Luis Correia é impossível pensar que 
o quadro apresentado na gravação não corresponda a realidade sonora desse grupo neste período).

16 “Music of Ceará and Minas”: Gravados em discos de vidro e cera, os originais desse registro que englobam gravações nos estados de Goi-
ás (1942), Ceará (1943), Minas Gerais (1944) e Rio Grande do Sul (1946) estão atualmente sob a guarda do Laboratório de Etnomusicologia 
da Escola de Música da UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro.
17 No ano de 2000 algumas faixas do CD “Music of Ceará and Minas” referentes à sonoridade cearense foram incluídas no repertório do 
CD equivalente ao quinto volume da Coleção Memória do Povo Cearense, projeto fonográfi co da SECULT-CE, com apoio do Instituto da 
Memória do Povo Cearense e produzido por Calé Alencar e Rosemberg Cariry. Intitulado “Maracatus & Batuques”, o disco registrou também 
as vozes de antigos mestres do carnaval de rua, a exemplo de Afrânio de Castro Rangel, Mestre Juca do Balaio, Raimundo Alves Feitosa e 
Décio Brandão. Também constam desse registro os batuques do Az de Ouro, Vozes da África, Rei de Paus e Nação Verdes Mares, apresenta-
dos no desfi le de 1994, e Leão Coroado, gravado por Afrânio Rangel no carnaval de 1962 e de compositores contemporâneos deste gênero.30
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As canções “Olha o Meu Emblema” e “Boneca Preta do Maracatu” se assemelham em sua execução rítmica 
em alguns momentos ao que coincidentemente na época passou a se chamar de baião18. Já a faixa “Balaio ê Balaio á” 
apresenta claramente uma estrutura de Coco (que teve seus elementos melódicos e rítmicos também incorporados pelo 
baião), pois além do seu refrão fi xo que constitui sua forma de coco de embolada trás uma estrofe que proporciona 
uma quebra poético musical em seu andamento.

A análise das composições do Maracatu Az de Ouro gravadas em 1943 revelam que essa manifestação 
estava musicalmente relacionada ao coco, ao baião e a música de terreiro e sambas e que de fato havia uma prática de 
múltiplos ritmos em seu hinário (conjunto de canções do maracatu Az de Ouro).

No repertório do CD “Music of Ceará and Minas”, Raimundo Alves Feitosa, fundador do Maracatu Az de 
Ouro, ainda interpreta quatro canções mais vinculadas ao universo da religiosidade afro-brasileira, são elas: “O Bem-
bem Alaquixá”, “Macumbeiro”, “O Mafunga” e “Xangô, Xangô”, o que revela sua relação intima com a realidade 
musical desse universo.

Neste CD existem ainda três faixas referentes ao grupo de congo de Luis Pereira da Silva, em umas dessas 
faixas não tituladas (faixa 7) é possível identifi car uma célula  rítmica em sua condução realizada por um zabumba 
(ou outro tambor similar) que diminuída em seu andamento irá coincidir com a célula rítmica base do ritmo solene, 
cadenciado, ou de coroação que se veio a se confi gurar como o ritmo mais usual dos maracatus cearense, principalmente 
a partir de 1960. O que pode revelar uma real proximidade musical do maracatu cearense com a sonoridade dos 
congos fortalezenses presentes nesta cidade até meados do século XX. 

Portanto as gravações de Raimundo Alves realizadas em 1943 e que só vieram a fazer parte do conhecimento 
dos fortalezenses nos fi nais dos anos de 1990 através da chegada do CD “Music of Ceará and Minas” em terras 
cearenses, traduz uma musicalidade e uma rítmica diversa praticada pelo maracatu Az de Ouro nos anos de 1940 
e revela a dinâmica cultural deste grupo que a partir da década de 1970 passará a utilizar no ritmo de suas canções 
(loas ou macumbas) apenas a divisão rítmica e o andamento característico de coroação chamado ainda de cadenciado, 
solene ou de surdina (e equivocadamente de dolente).

18 Baião: Dança popular no nordeste no século XIX foi transformado em gênero musical popular urbana no início da década de 1940 através 
do trabalho de Luiz Gonzaga, considerado o "Rei do Baião", e Humberto Teixeira, chamado de "doutor do baião". O baião teria nascido de 
uma forma especial dos violeiros tocarem lundu na zona rural do Nordeste, estruturando-se em seguida como música de dança. 

(18 - Reprodução da imagem da capa original do CD “Music of 
Ceará and Minas”, 1997)
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(Partitura “Balaio ê, Balaio a”)
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(Partitura “Balaio ê, Balaio a”)
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(Partitura “Balaio ê, Balaio a”)
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(Partitura “Boneca Preta do Maracatu”)
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(Partitura “Boneca Preta do Maracatu”)
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(Partitura “Boneca Preta do Maracatu”)
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(Partitura “Boneca Preta do Maracatu”)
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(Partitura “Olha o Meu Emblema e Caia na Gandaia”)
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(Partitura“Olha o Meu Emblema e Caia na Gandaia”)
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(Partitura“Olha o Meu Emblema e Caia na Gandaia”)
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(Partitura“Olha o Meu Emblema e Caia na Gandaia”)
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Do lundu ao andamento cadenciado – A difusão do ritmo solene, do andamento 
lento, conhecido como ritmo de coroação ou de surdina, iniciada na década de 1950 e sua 
consolidação nos anos de 1960 entre os maracatus cearenses com as mudanças de um conjunto 
de características estruturais dos desfi les carnavalescos e com a transformação da estética dos 
fi gurinos das fantasias dos maracatus existentes neste período.

Recentemente diante da constatação quase inquestionável de que os grupos de maracatu da cidade de 
Fortaleza praticavam a polirritmia (vários ritmos) em seus processos criativos até meados do século passado, muitos 
artistas e pensadores da cultura se debruçam sobre este tema para tentar entender porque o ritmo solene (lento) 
passou a ser a única referência rítmica desses grupos até por volta de 1980. Infelizmente excetuando-se a gravação 
de Raimundo Alves Feitosa realizada em 1943, não existem registros que evidenciem o processo de consolidação 
desse ritmo e nem os ritmos exatos dos grupos que atuavam no carnaval de rua de Fortaleza neste espaço de tempo 
(1950 até 1970), o que difi culta uma conclusão dessa temática de forma mais exata, contudo a partir de depoimentos 
e de teses defendidas por um ou por outro estudioso desta questão é possível se pensar com racionalidade como este 
processo se deu. Cabe reforçar a ideia de que essa condução rítmica do andamento solene tem semelhanças com a 
célula rítmica padrão do lundu, gênero musical que está completamente dentro do universo da ancestralidade africana 
dessa manifestação, quando este se apresenta em um andamento bem mais lento.

Descartes Gadelha, grande artista 
plástico, músico e ritmista envolvido com 
o carnaval de rua de Fortaleza desde a 
década de 1950, em entrevista concedida 
a mim em agosto de 2011, considera que 
a utilização de fantasias pesadas por parte 
dos grupos, de maracatus de Fortaleza 
principalmente em suas cortes (rainha, rei, 
príncipes e princesas) a partir de 1960 tendo 
como inspiração os concursos de fantasias 
realizados nesta década na cidade do Rio 
de Janeiro, teria sido a causa principal para 
utilização exclusiva da divisão rítmica e do 
andamento lento por parte dos grupos de 
maracatus de Fortaleza. Descartes justifi ca 
afi rmando que não haveria condições 
técnicas e físicas dos brincantes desses 
grupos ao usarem essas fantasias realizarem 
coreografi as mais dançantes vinculadas aos 
ritmos e andamentos mais acelerados. Desta 
forma, citando como precursor deste ritmo o 
maracatu Rei de Paus (grande vencedor dos 
carnavais de rua competitivos na década de 
1960 em Fortaleza), afi rma que os outros 
grupos de maracatus teriam se espelhado 
e imitado a receita musical deste grupo (19 - Descartes Gadelha, foto: Afonso Júnior, 2007)
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(20 - Personagem da corte do maracatu do Ceará, foto Andreza Kely, 2010, acervo SOLAR)
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vitorioso dos carnavais de rua. De fato a década anterior de 1950 apresentou uma grande novidade no universo dos 
maracatus em Fortaleza, pois em 1950 surge o segundo maracatu de inspiração eminentemente carnavalesca nesta 
cidade depois do Maracatu Az de Ouro. Trata-se do maracatu Az de Espada, que vai existir até 1965 e que ganha 
nesses seus 16 anos de existência, nada mais e nada menos, que 12 títulos do carnaval de rua fortalezense (em 1954 
perde para o maracatu Estrela Brilhante, em 1963 não houve disputa e em 1965 perde o título. Neste mesmo ano é 
extinto).

De acordo com alguns pensadores da cultura do maracatu de Fortaleza esse maracatu teria lançado muitas 
modas e teria sido o primeiro a diminuir levemente o andamento de suas canções.

O Maracatu Az de Espada com sua presença inovadora e sua força de organização no carnaval de rua de 
Fortaleza e a iniciativa de criação do maracatu Estrela Brilhante, em 1951 (existiu até 1958) por parte de alguns 
brincantes do maracatu Az de Ouro, contribuíram para que o Maracatu Az de Ouro se ausentasse do carnaval de 1951 
a 1957 (o Maracatu Az de Ouro volta em 1958 e 1959, mas depois passa toda a década de 1960 ausente do carnaval 
de rua de Fortaleza). 

Em 1958 é o primeiro ano em que o carnaval de rua de Fortaleza conta com quatro grupos de maracatus em 
sua programação ofi cial (Maracatu Az de Espada, Maracatu Az de Ouro, Maracatu Estrela Brilhante e  Maracatu Leão 
Coroado, este último criado em 1958) e o ano em que este segmento estético passa a ocupar mais espaço não só no 
próprio carnaval, mais também entre a imprensa.

Todo esse processo de afi rmação dos maracatus no carnaval de Fortaleza vai culminar com muitas mudanças 
na estrutura desse carnaval na década de 1960, o que também vai infl uenciar a consolidação da divisão rítmica e do 
andamento lento nesta manifestação, pois por volta deste período os grupos deixam de desfi lar durante todos os dias 
de carnaval e também passam a realizar cortejos bem menores em função da organização e premiação do carnaval 
passar a ser da responsabilidade exclusiva da prefeitura de Fortaleza e do órgão representativo das agremiações 
carnavalescas do carnaval de rua desta cidade, atualmente os maracatus só desfi lam ofi cialmente no carnaval de rua 
no domingo de carnaval e percorrem no máximo seis quarteirões de aproximadamente 60 metros cada.

Assim, temos um conjunto de fatores comungados: a utilização de fantasias pesadas nas cortes dos maracatus 
(utilização de cangalha de ferro para colocação do esplendor da rainha e de outros personagens; a implementação 
de saias rodadas com armação de rodas de ferro em várias alas; a utilização de tecidos pesados na construção das 
fantasias, tais como o veludo em detrimento da chita, do algodãozinho e da renda presentes nas fantasias dos grupos 
até a década de 1950 e com a utilização de pedrarias e apliques); a diminuição dos percursos de desfi le; a não 
participação dos maracatus em todos os dias de carnaval; a imitação por parte dos grupos de um maracatu vitorioso no 
carnaval competitivo; e principalmente a ideia de evolução do cortejo a partir de um tema musical (enredo) específi co 
para cada ano de carnaval. Tudo isso vem fazer com que os grupos passassem a utilizar a partir de 1960 apenas um 
ritmo em suas apresentações. E diante de todos esse fatores, o ritmo solene com divisão rítmica e andamento lento, se 
consolida e estabelece uma supremacia sobre os outros ritmos praticados em décadas passadas pelos maracatus, sendo 
considerado durante muitos anos pela grande maioria dos fortalezenses como o único ritmo do maracatu cearense.
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Rítmo do maracatu cearense denominado:
Coroação, Solene, Cadenciado ou ainda Dolente.
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Ednardo e seus maracatus – Ednardo, depois de Lançar “Terral” com referência ao 
ritmo cadenciado do maracatu cearense em 1973, no disco “Pessoal do Ceará”, lança “Pavão 
Mysteriozo” em 1974 e emplaca a canção na novela global “Saramandaia”, em 1976, contribuindo 
de forma exemplar para a difusão, consolidação e supremacia do batuque de coroação (solene) 
ou de surdina (chamado equivocadamente de dolente) nos maracatus cearenses até 1980.

É provável que a primeira canção difundida publicamente que tenha apresentado em sua estrutura a divisão 
rítmica e o andamento musical conhecido como cadenciado, lento ou de coroação praticado unicamente pelos grupos 
de maracatu do Ceará entre os anos de 1960 a 1980 seja a composição “Terral” do cearense Ednardo, lançada no 
repertório do LP “Minha Mala, Minha Embalagem, Tudo Gasto na Viagem”, gravado no segundo semestre de 1972 e 
lançado em 1973, disco que fi cou popularmente conhecido pelo título “Pessoal do Ceará”.

Integrante de um grupo com muitos artistas (Rodger Rogério, Petrúcio Maia, Fausto Nilo, Fagner, Jorge Melo, 
Ricardo Bezerra, Cirino, Dedé, Belchior, dentre outros) envolvidos com as atividades musicais e com os festivais de 
música realizados no Ceará nos fi nais da década de 1960, Ednardo, um dos que vinham se destacando no movimento 
na época, afi rma em entrevista para Eleuda de Carvalho publicada na “Revista de Cultura # 45, Fortaleza-São Paulo, 
maio de 2005” sobre a música “Terral”: “havíamos gravado o primeiro disco, ‘Pessoal do Ceará - Ednardo, Teti, 
Rodger Rogério’, e a música de sucesso público foi ‘Terral’, a primeira dessa geração que alcançou nível nacional 
e internacional. Fiquei feliz é claro e também angustiado, porque nosso projeto era fazermos shows juntos, mas a 
maior parte dos convites que chegavam de TVs, rádios e shows pedia somente minha apresentação. Cheguei a recusar 

(21 - Reprodução da capa original do LP “Romance do Pavão Mysteriozo – Ednardo”, 1974)
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apresentações, se não fossem os três”.Na canção “Terral”, até hoje considerada um dos hinos da música cearense, 
Ednardo fala de sua saída do Ceará e de suas paixões e maiores referências da sua terra natal. Na primeira parte da letra 
a melodia é cantada acompanhada apenas de um violão, apresentando uma pulsação, porém ainda sem acentuação 
rítmica, contudo, na segunda parte da letra que começa com o verso “...Eu tenho a mão que aperreia...” surge com 
forte intensidade o ritmo do maracatu cearense com a divisão rítmica e o andamento lento que iriam caracterizar de 
forma peculiar esta expressão da cultura do Ceará, fi xando-se durante muitos anos como o único ritmo do maracatu do 
cearense. Embora Ednardo comente em entrevistas que o sucesso de “Terral” aconteceu primeiro em outras cidades, 
este reconhecimento também chegou ao Ceará e fundamentalmente contribuiu para a identifi cação e o fortalecimento 
da cultura do maracatu do Ceará e de sua musicalidade.

Embalado pelo sucesso de suas canções no LP do “Pessoal do Ceará”, principalmente da música “Terral”, 
Ednardo grava e lança em 1974 o disco “O Romance do Pavão Misterioso” e conforme o título do LP antecipa, a sua 
intenção é transformar a canção “Pavão Mysteriozo” incluída no repertório do disco como o “carro chefe” de sucesso 
desse LP. Contudo, a canção inicialmente que se sobressai neste trabalho fonográfi co é a canção intitulada “Carneiro”, 
uma balada rock sua em parceria com Augusto Pontes.

Contudo a canção “Pavão Mysteriozo” que adapta em sua letra a história do cordel homônimo e traz em 
seu ritmo, desde o início da melodia cantada, após uma breve introdução de uma melodia executada com uma corda 
grave do violão, a pulsação, a divisão rítmica e o andamento reconhecidos até então como o ritmo do maracatu do 
Ceará (a mesma que a segunda parte de “Terral”) será escolhida para ser a canção tema da novela da Rede Globo de 
Televisão intitulada “Saramandaia” de autoria do escritor baiano Dias Gomes, que estreia em 1976 recebendo um 
enorme sucesso da crítica e do público.

Utilizada na abertura da novela em todos os capítulos e em algumas cenas, logo a canção de Ednardo “Pavão 
Mysterioso” se transforma em sucesso nacional e faz ecoar em todo Brasil e também no exterior a divisão rítmica, a 
pulsação e o andamento identifi cados com o ritmo do maracatu cearense chamado de cadenciado ou de coroação ou 
ainda de andamento lento.

Importante salientar, que através da minha experiência musical interpretando em meus espetáculos inúmeras 
canções consideradas de maracatu do Ceará notei que não há por parte da grande maioria do público de fora deste 
estado, que conhece a canção “Pavão Mysteriozo”, uma associação desta canção com o ritmo do maracatu cearense 
ou com essa manifestação da cultura do Ceará, como se não tivesse havido na época uma leitura e uma exposição 
educativa explicitando essa relação.

Outra curiosidade da gravação original da canção “Pavão Mysteriozo” (esta canção possui hoje dezenas de 
regravações, inclusive em outros países) está na utilização do bumbo e do ferro, soando no contratempo do segundo 
tempo do compasso binário, diferenciando-se da versão dos maracatus de rua, principalmente, do Maracatu Az de 
Ouro e do maracatu Rei de Paus. Vale indicar que as batidas do ferro são representativas ao momento que o pé do 
brincante de maracatu fi ca suspenso durante o seu bailado. Observam-se as indicações na partitura abaixo:
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ILUSTRAÇÃO Maracatus de Rua e Gravação Pavão Mysteriozo
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Ednardo que pode ser considerado o maior difusor deste ritmo solene do maracatu de Fortaleza em suas 
canções, continuou em sua carreira dialogando com esse universo musical e temático e em 1978 lança o LP e o fi lme 
“Cauim”, este uma espécie de documentário fi cção sobre os maracatus de Fortaleza, a Confederação do Equador e 
outros assuntos. Na canção “Cauim” que também traz a divisão rítmica e o andamento do maracatu solene, Ednardo 
faz citações específi cas da cultura do maracatu cearense, tais como à rainha e pela primeira vez usa a expressão “falso 
negrume” (referência ao fato dos brincantes de maracatus pintarem o rosto de preto).

Valendo-se ainda da inspiração no universo da cultura do maracatu do Ceará, Ednardo lança vários sucessos 
musicais, que dialogam com essa cultura, entre estes: “Longarinas” e “Maracatu Estrela Brilhante”, e sua dedicação 
a este universo contribuiu de forma exemplar para a difusão, consolidação e supremacia do batuque de coroação, 
cadenciado, solene ou de surdina, entre os maracatus institucionalizados do Ceará que usaram unicamente esta divisão 
rítmica e esse andamento entre os anos de 1970 e 1980 e com certeza também inspirou inúmeros artistas de várias 
épocas, cearense e de outros estados, a comporem canções neste ritmo.

(22- “Criança e Negrume”, foto: Zezé M. de Sales, 2010, acervo SOLAR)
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Quando a Diversidade Rítmica se Consolida – O Maracatu Vozes D’África dá início 
em 1980 a um movimento de transformação do quadro rítmico dos maracatus cearenses, que 
se acentua com o Maracatu Nação Baobab em 1995 e se confi gura com o Maracatu Nação 
Fortaleza no ano de 2005.

É claramente visível que o movimento iniciado na década 
de 1960 pelos grupos de maracatus da Cidade de Fortaleza, que por 
um conjunto de fatores comungados, elegeram a prática de uma 
única divisão rítmica e de um único andamento em sua musicalidade. 
Consolidou-se assim esse andamento como característica desses 
grupos nas duas décadas seguintes (1970 e 1980), criando uma forte 
identifi cação dessa manifestação com esse ritmo, pois embora a média 
de grupos de maracatus participantes do carnaval de rua neste período 
não seja superior a cinco grupos por carnaval, todos desenvolviam 
em seu batuque a mesma referência rítmica com mínimas diferenças 
de execução. Além da difusão desse ritmo pelos próprios grupos 
institucionalizados de maracatus, esta estética musical era trabalhada 
neste período por vários artistas da cidade em suas composições, 
principalmente nas criações de Ednardo.

Esse longo “momento monorrítmico” dos maracatus de 
Fortaleza com duração aproximada de 30 anos vai ser inicialmente 
alterado de forma ainda tímida com o aparecimento do maracatu 
Vozes D’África criado por um grupo de artistas em 20 de novembro 
de 1980 com o propósito de participar do carnaval de rua de Fortaleza 
de 1981.

Em entrevista concedida para o livro “Maracatu Az de 
Ouro – 70 anos de Memórias, Loas e Batuques”, de minha autoria, o 

professor e jornalista Paulo Tadeu, um amante do 
maracatu cearense e um dos inventores do Maracatu Vozes 

D’África afi rma que: “a vida é um aprendizado, vamos dizer, uma 
experiência contínua. Eu ouvia muito dizer que o maracatu era lento e tinha que sair do carnaval e até o dia do maracatu, que eu 
já falei, então se o problema era lentidão, vamos fi car mais animados. Infelizmente foi assim! Aí fi cou mais animado mesmo, 
comunicação com o público total e o negócio foi sério”19.

Desta forma o Maracatu Vozes D’África entre outras características estéticas (nome vinculado à questão do movimento 
negro contrastante com os nomes de cartas de baralho tais como os utilizados pelos maracatus Az de Ouro e Rei de Paus; 
incremento do elemento da coreografi a no cortejo) apresenta no carnaval de 1981 a loa composta por Décio Brandão intitulada 
“Navio Negreiro” e acelera um pouco no seu andamento a célula rítmica do maracatu solene. Importante salientar, que não 
existe nesta iniciativa de aceleração do andamento do maracatu Vozes D’África uma mudança na divisão rítmica realizada 
pelos instrumentos no ritmo solene, de andamento lento, dos maracatus de Fortaleza em atividade nesta época, a exemplo dos 
maracatus Az de Ouro e Rei de Paus. O que se realizou foi apenas uma aceleração no andamento deste ritmo para tornar o 
maracatu mais animado e mais dançante conforme afi rma Paulo Tadeu, um de seus fundadores.

Contudo, essa diferença marcante na música do Maracatu Vozes D’África e seu conjunto estético recebem uma boa 
aceitação do público do carnaval de Fortaleza e também por parte do júri que escolhe os maracatus campeões a cada ano, pois 
o maracatu Vozes D’África pode ser considerado o grande campeão entre os maracatus na década de 1980.

Depois da ação musical inovadora do maracatu Vozes D’África, a dinâmica da prática rítmica dos maracatus do Ceará 
só vai passar por uma grande e emblemática transformação em 1995 com a estreia do maracatu Nação Baobab no carnaval de 
rua de Fortaleza, pois este grupo tendo a frente de sua concepção musical o artista Descartes Gadelha vai trazer para o universo 
musical dos maracatus desta cidade um ritmo totalmente diferenciado do ritmo solene praticado pelos maracatus nos últimos 
anos, não só utilizando um andamento muito mais acelerado comparado ao andamento dos outros grupos, mas principalmente 
praticando outras divisões rítmicas e pulsações e utilizando novos instrumentos na execução de seu batuque.Criado com um 

19 Paulo Tadeu, maracatu Vozes D´África, entrevista concedida ao autor em 2005, para o livro “Maracatu Az de Ouro – 70 Anos de Memó-
rias, Loas e Batuques”. 

(23 - “Estandarte do Maracatu Vozes D’África”, foto Cristiane 
Santos, 2010, acervo SOLAR)
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forte e assumido vínculo com a religiosidade do candomblé, o Maracatu Nação Baobab apresentou na Avenida Domingos 
Olímpio (local dos desfi les ofi cias nas agremiações carnavalescas de Fortaleza) em 1995 a canção “Um Canto de Amor 
aos Orixás” de autoria de Descartes Gadelha com interpretação de Calé Alencar (sua estreia na avenida com um grupo de 
maracatu) e no seu batuque conforme Descartes Gadelha20 apresentou uma fórmula rítmica que associava a sonoridade 
do maracatu ao baião, ao coco, ao samba e principalmente ao balanceio21, acentuando também em suas pulsações de 
contratempo algumas toques de bumbo que caracterizam o batuque do maracatu pernambucano de baque virado22.

    A essas inovações rítmicas do maracatu Nação Baobab Descates Gadelha também acrescentou alguns instrumentos 
ao batuque desse grupo, tais como a chocalheira.

Em sua tese de mestrado “Formação Teatral e o Encantamento da Ancestralidade Africana - Caminhos e Encruzilhadas 
para uma Formação Assentada na Cultura de Matriz Afrodescendente: Culto Egungun & Maracatu de Fortaleza“ (inédita), 
Wellington Pará transcreve a seguinte entrevista com Gerson Braz, atual presidente do maracatu Nação Baobab:

 “Nós decidimos trazer um ritmo mais empolgante e com isso obtivemos sucesso. Levamos a avenida ao delírio, 
Também temos um instrumento que só o Maracatu Nação Baobá tem, que é a chocalheira, um instrumento composto por 
chocalhos e pratos de ferro que dá um ritmo de balanceio à nossa bateria (Gérson Braz, presidente do Maracatu Nação 
Baobá – entrevista em 31/01/2010).”

É possível afi rmar tomando como base, não só o resultado ofi cial do carnaval de rua de Fortaleza de 1995, quando 
o maracatu Nação Baobab foi declarado campeão entre os grupos de maracatus, mas também a grande receptividade 
por parte do público para com este maracatu em seu ano de estreia, que o movimento estético e musical deste grupo foi 
exitoso e que havia um grande lastro a ser ocupado nesta direção por outros grupos de maracatu que se espelhassem no 
exemplo pioneiro do maracatu Nação Baobab. É importante salientar que embora tenha havido algum esforço por partes 
dos criadores do Maracatu Nação Baobab de efetuarem mudanças também nos fi gurinos do maracatu em relação ao padrão 
da época, essas mudanças não ocorreram e embora esse maracatu tenha acelerado de forma evidente o ritmo de seu batuque, 

(24 - Descartes Gadelha e Pingo de Fortaleza (entre outros) “Tocando a Chocalheira do maracatu Baobab”, praça do 
Ferreira, 2000)

20 Entrevista cedida ao autor em agosto de 2011. 
21 O balanceio de Lauro Maia, Miguel Ângelo de Azevedo (Nirez), Ceará, 1991 (Edição do Autor): Aleardo Freitas compôs então uma mú-
sica com o título de “Tiririca”, trazendo um ritmo sertanejo muito próximo do baião mas apresentando um tempo roubado nos compassos. 
Era uma criação dele com a parceria do ritmista Danúbio Barbosa Lima, ex-integrante do Conjunto Liceal e que, a essa época, participava 
dos Vocalistas Tropicais, conjunto que gravou a música de Aleardo em acetato. Ao novo ritmo foi dado o nome de balanceio, ao qual Lauro 
Maia logo aderiu 
 22 O batuque de baque virado corresponde à sonoridade produzida pelos maracatus pernambucanos denominados de “Nação” e que seriam 
os maracatus com visível vestígio dos séquitos negros dos autos dos congos.
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sendo comparado aos batuques dos outros grupos de maracatus em atividade neste período, seu fi gurino manteve o mesmo 
padrão dos fi gurinos dos maracatus de então e sua corte apresentava o mesmo estilo padronizado de fantasias pesadas e de 
grande luxo.

Durante os últimos anos do século XX o carnaval de Fortaleza sofre a falta de estrutura e a ausência de uma 
política específi ca que atenda suas necessidades, contudo a partir do ano de 2000 em decorrência de uma maior agenda 
da instituição representativa das agremiações carnavalescas de Fortaleza tendo a frente o compositor Calé Alencar 
e de algumas respostas do poder público para com o carnaval, algumas pequenas mudanças positivas irão ocorrer 
neste universo e esta atmosfera infl uencia a criação de novas agremiações, entre elas algumas de maracatu, tais como 
o Maracatu Kizomba, com fundação em 1999, e o maracatu Nação Iracema, criado em 2002 ambos também irão 
acrescentar algumas novas informações musicais e rítmicas ao universo do maracatu do Ceará . Mas, em 2005 surge 
outro grupo de maracatu denominado Nação Fortaleza, que através da inventividade e experiência de seu idealizador, 
o cantor, compositor e produtor musical Calé Alencar, irá contribuir de forma signifi cativa para a confi guração da 
prática de múltiplos ritmos por parte dos grupos de maracatus na cidade de Fortaleza.

Em entrevista concedida a Danielle Maia Cruz, interpretada e publicada em seu livro Maracatus no Ceará – 
Sentidos e Signifi cados (edições UFC, 2011), o músico diz que a proposta do Nação Fortaleza era inovar, de modo 
que modifi cou os tradicionais quatro toques na caixa para seis, aguçou a sonoridade dos triângulos de maracatu, 
acrescentou mais uma batida do bumbo e criou convenções de ritmos denominada por “Manivela” e “Paradinha”.

(10 - Partitura Paradinha e Manivela do Maracatu Nação Fortaleza
Fonte: Catherine Furtado dos Santos)

Paradinha e Manivela do Maracatu Nação Fortaleza
Fonte: Catherine Furtado dos Santos

Refrão: executado pela batida chamada de paradinha. De acordo com Alencar (2006, p. 48), a paradinha foi 
“[...] criada em 2006, em contraponto à manivela, sendo a marcação de surdos tocados também por caixas e 
chocalhos, tendo sido utilizada para marcar o refrão da loa.”. Mudança de ritmo: através da palavra maracatu, 
substituindo a contagem de 1, 2, 3 e 4, há uma mudança na execução das caixas, na qual, denominam de manivela. 
Para voltar ao ritmo de base, novamente é gritado maracatu, adiante segue o ritmo. A manivela foi criada em 
2005 e Alencar (2006, p. 48) a descreve como “[...] dois grupos de semicolcheias com acentuação no tempo 
forte, sendo incorporada ao batuque e tocada quando se ouve a senha MARACATU!” (SANTOS, 2009, p. 05).
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Na verdade, Calé Alencar para compor o ritmo do maracatu Nação Fortaleza, bebe com sabedoria na fonte da 
sonoridade dos congos e também nos batuques dos maracatus Az de Ouro e Rei de Paus, transformando suas células 
rítmicas e acelerando seu andamento e apresenta aos Fortalezenses um ritmo original e contagiante (essas experiências 
sonoras também são fruto de seus trabalhos autorais que traduzem inúmeras formas de condução e interpretação do 
universo sonoro do maracatu do Ceará).

(25 - Calé Alencar em performace “Estelação”, Foto, Mariza Lima Freire, 2010, acervo SOLAR)

A permanência dos Maracatus Vozes D’África e Nação Baobab no carnaval de Fortaleza com suas rítmicas 
próprias, o aparecimento de novos grupos de maracatu com sonoridades diferentes e o batuque inovador do Maracatu 
Nação Fortaleza abrem espaço para a criação em 2006 com participação no carnaval de 2007 do Maracatu SOLAR 
que de certa forma sintetizará esse movimento das práticas de diversos ritmos do maracatu de Fortaleza e contribuirá 
de forma emblemática para a consolidação e assimilação deste universo sonoro praticado pelos maracatus presentes 
no carnaval de rua ofi cial de Fortaleza.
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Maracatu SOLAR – Um relato pessoal da criação da festa do maracatu Solar no fi nal de 
2006 e o fortalecimento e a consolidação da prática da diversidade rítmica por parte dos grupos 
de maracatu de Fortaleza com as criações musicais e estéticas deste grupo.

Comecei minha carreira musical inicialmente vinculada ao universo estudantil e a alguns movimentos 
culturais da cidade de Fortaleza, tais como o “Movimento Nação Cariri” no início dos anos de 1980. Em 1986 

lancei meu primeiro disco, o LP “Centauros e Canudos” que 
me levou a participar da Missa Pelos Mártires de Canudos e 
a viajar uma parte do Brasil ao lado do ator José Dumont na 
direção musical da peça “O Conselheiro e Canudos”. Em 1988 
lancei o LP “Lendas e Contendas” com acompanhamento do 
grupo baiano “Bendegó”. Por volta de 1989, musiquei uma letra 
do parceiro Guaracy Rodrigues intitulada “Maculelê” e na sua 
divisão rítmica e em seu andamento adotei espontaneamente 
a musicalidade identifi cada com o maracatu do Ceará (ritmo 
solene). De certa forma esta composição passou a ser referência 
em meus espetáculos, serviu de base para meu LP “Maculelê – 
Loas Catu Ibijá”, lançado em 1991, e interferiu em todo meu 
processo criativo e de produção nesses meus 30 anos de carreira 
(1982 - 2012) vinculando-a sempre ao universo da manifestação 
do Maracatu do Ceará.

Passei a incluir sempre em meus trabalhos fonográfi cos 
canções de maracatu (em 2012 já somam 19 discos) e a conviver 
em meus espetáculos com parceiros e grupos vinculados a este 
segmento, entre eles: Calé Alencar, Descartes Gadelha, Dilson 
Pinheiro, Maracatu Az de Ouro, Maracatu Vozes D’África, 
dentre outros, e desta forma a me envolver mais profundamente 
com a cultura do maracatu existente na cidade de Fortaleza.   

(26 - Pingo de Fortaleza, Aniversário do Movimento Nação 
Cariri, Faculdade de Direito, 1982, acervo particular de Pingo 

de Fortaleza)

(27 - Reprodução da capa e contracapa original do LP “Maculelê - Loas Catu Ibijá”, 1991 (ilustração, bico de 
pena, Ronaldo Cavalcante).
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Em 1999, a convite do presidente do Maracatu Az de Ouro, Marcos Gomes passei a compor e a cantar as 
loas ofi ciais desse maracatu na Avenida Domingos Olímpio23. Em 2005 iniciei uma pesquisa que culminou com o 
lançamento do livro “Maracatu Az de Ouro – 70 anos de Memórias, Loas e Batuques (2008, OMMI e SOLAR), e 
neste mesmo ano criei em parceria com alguns amigos a Associação Cultural Solidaredade e Arte – SOLAR (Jorge 
Ramos, Tieta Pontes, Erivaldo Casimiro e Mileide Flores) que viria a desenvolver programas culturais nas áreas de 
formação, difusão, produção e assessoramento.

Com o aprofundamento de meus conhecimentos sobre o universo do maracatu do Ceará através da pesquisa 
realizada para o livro sobre o Maracatu Az de Ouro e também através da minha vivência artística, neste segmento 
comecei a ter algumas inquietações estéticas que envolviam este campo da cultura. Cheguei a propor timidamente a 
diretoria do Maracatu Az de Ouro algumas mudanças rítmicas baseadas na história deste grupo, contudo com a certeza 
da impossibilidade de conciliar essas inquietações criativas com as diretrizes do maracatu Az de Ouro e diante da 
necessidade de dinamizar e dar visibilidade ao trabalho realizado pela SOLAR, propus no fi nal de 2006 e início de 
2007 a um conjunto de parceiros e movimentos artísticos a criação do Maracatu SOLAR (Descartes Gadelha, Wilton 
Matos, Alan Mendonça, Inês Mapurunga, Eugênia Siebra, Gil Brandão, Ronaldo Rogério, movimento Bacurim, entre 
tantos outros).

Nascia assim então como um programa de formação cultural continuada da Associação Cultural Solidariedade 
e Arte – SOLAR o Maracatu Solar, que realizaria sua estreia no carnaval de rua de Fortaleza no ano de 2007.

(28 - “Dilson Pinheiro, Pingo de Fortaleza e Calé Alencar”, show “Dragão Vivo”, Anfi teatro do Centro Dragão do mar de Arte e Cultura, foto: 
Amatércio, 2000)

23 Para saber mais, ler “Maracatu Az de Ouro – 70 anos de Memórias, Loas e Batuques” de minha autoria, OMMI e SOLAR (2008)
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Para a efetivação das características estéticas do Maracatu SOLAR se somaram um conjunto de fatores, 
aspirações e inspirações individuais e coletivas. Sua primeira canção (loa) ofi cial intitulada “Maracatu SOLAR” foi 
composta por mim (Pingo de Fortaleza), Descartes Gadelha, Alan Mendonça, Inês Mapurunga e Wilton Matos. Seu ritmo, 

por sugestão minha e com concepção 
e arranjo de Descartes Gadelha, 
baseou-se nos ritmos praticados pelo 
Maracatu Az de Ouro na década de 
1940 (especifi camente nas gravações 
realizadas por Raimundo Alves 
Feitosa em 1943 e na canção “Balaio 
ê Balaio á”) que se aproxima do 
“baião de maracatu” e principalmente 
do “coco de maracatu” e em sua 
execução foram desenvolvidos um 
conjunto de desenhos rítmicos de 
acordo com as mudanças melódicas 
da canção. Praticamente os naipes 
instrumentais utilizados neste ano 
foram: ferros, chocalhos, xequerês, 
surdos, bumbos, bumbos de resposta, 
caixas de esteira e tambores de couro 
(alfaias).

Os ensaios do Maracatu 
SOLAR ainda em 2007 realizados na 

sede da associação (espaço hoje denominado Quintal de Batuque Griô Descartes Gadelha), como até hoje acontecem, se 
transformaram em espetáculos abertos à comunidade, passaram a contar com um número signifi cativo de participantes e 
viraram atrações pré-carnavalescas (todo ano durante quatro sábados, o maracatu Solar se junta ao bloco de pré-carnaval 
da Cachorra Magra e realiza um ensaio aberto nas esquinas das ruas Marechal Deodoro e Joaquim Magalhães no Bairro 
do Benfi ca). A loa de 2007 foi interpretada na avenida por mim, Eliahne Brasileiro, Jord Guedes, Marcus Caffé, Wilton 
Matos e Inês Mapurunga. Neste mesmo ano também compus a loa “Ônilê” do Maracatu Az de Ouro em parceria com 
Alan Mendonça, Wilton Matos e Descartes Gadelha e também cantei na avenida com o Maracatu Az de Ouro (último 
ano que participei do cortejo do Maracatu Az de Ouro no carnaval de Fortaleza).

Para dar mais coerência à sua prática rítmica de andamento acelerado visando possibilitar uma maior dinâmica 
coreográfi ca por parte de seus brincantes, o Maracatu SOLAR adotou um fi gurino totalmente inspirado nos fi gurinos 
utilizados pelos maracatus de Fortaleza até aproximadamente 1960, retirando todo o peso das fantasias (cangalhas e 
rodas de ferro) e abolindo a utilização de tecidos pesados, tais como o veludo, e utilizou como tecido base das fantasias a 
chita e a renda, utilizando também cordas e um pouco de cetim em suas fantasias. A concepção do fi gurino do maracatu 
Solar em 2007 fi cou sob a responsabilidade de Jander MacGyver.

Gosto sempre de contar histórias pitorescas para exemplifi car os conteúdos que estou desenvolvendo e existe 
uma história bem peculiar que retrata a quebra de estilo imagética que o maracatu Solar proporcionou em 2007 com seu 
novo fi gurino: fomos convidados para participar de uma coroação coletiva das rainhas de maracatu que seria realizada 
no Shopping Benfi ca, participamos de um pequeno cortejo junto aos outros grupos e quando chegamos ao local do 
evento um locutor anunciava a presença do grupo e solicitava que sua rainha subisse ao palanque principal (um tablado 
com piso aveludado de cor vermelha) a onde seria realizada a coroação. Quando a rainha do Solar foi anunciada (a atriz 
Eugênia Siebra) e se dirigiu com sua coroa de palha para o local da coroação, foi interceptada pelo segurança do evento 
que lhe indagou: - Onde está a rainha do SOLAR? quando espantada Eugênia respondeu – Sou eu mesma. O segurança 
indignado então retrucou – rainha não, a senhora nunca foi rainha com esse chapéu de palha e não entra aqui não. Neste 
momento foi preciso uma pequena intervenção de alguns brincantes do Maracatu SOLAR para explicar ao segurança 
que se tratava de outra forma estilística de apresentar uma rainha de uma corte negra de maracatu para que fi nalmente a 
rainha do Solar pudesse seguir ao local da coroação.

(29 - Pingo de Fortaleza com o maracatu Az de ouro na Avenida Domingos Olímpio, 2000. 
Acervo particular de Pingo de Fortaleza.)
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Dando continuidade à sua proposta inicial de 
adotar a liberdade estética e musical como uma de suas 
características principais o Maracatu SOLAR adotou nos 
anos seguintes a 2007 a multiplicidade rítmica em suas 
loas, sempre trabalhando ritmos vinculados ao universo 
da cultura do maracatu e citando também em algum 
trecho de suas canções (ver partitura), a divisão rítmica 
e o andamento lento. Desta forma através de uma única 
canção (loa ou macumba), o Maracatu SOLAR expõe 
musicalmente vários ritmos vinculados ao universo do 
maracatu do Ceará: coco de maracatu, baião de maracatu, 
samba de maracatu e maracatu solene.

Outra mudança signifi cativa proposta pelo 
maracatu Solar no universo da cultura dos maracatus 
na cidade de Fortaleza foi a adoção em 2009 da não 
obrigatoriedade da pintura na face de seus brincantes 
(negrume), estimulando também a utilização de múltiplas 
máscaras de diversas cores ou não na estética desses 
grupos.

Portanto, com sua postura ancorada na história 
dos maracatus da cidade de Fortaleza e na possibilidade 
de recriar a todo momento as identidades culturais dos 
grupos e sociedades o maracatu Solar contribuiu de forma 
signifi cativa para a consolidação da prática da polirritmia 
por parte dos grupos de maracatu presentes no carnaval de 
rua desta cidade.

(30 - Eugênia Siebra: Rainha do maracatu Solar”, foto: Afonso Júnior, 
2007, acervo SOLAR)

(31 - Maracatu Solar na Avenida Domingos Olímpio. Foto: Afonso Júnior, 2010)
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Maracatus Cearenses contemporâneos e seus Ritmos – O Mapeamento atual dos grupos 
institucionalizados de maracatu existentes na cidade de Fortaleza e suas estruturas rítmicas 
exemplifi cadas em suas loas (canções) temáticas do carnaval de 2010.

Num processo sempre contínuo de melhorias estruturais, embora ainda necessite de resolução para inúmeras 
de suas demandas orgânicas, o carnaval de rua de Fortaleza no seu segmento de desfi le das agremiações carnavalescas 
tem recebido a cada ano um grupo maior de maracatus na avenida, o que tem transformado o seu domingo de Carnaval 
(todos os grupos de maracatus desfi lam na avenida Domingos Olímpio no domingo de carnaval, das 17h às 02h 
aproximadamente) no maior e mais peculiar espetáculo momino desta cidade.

Em 2010 participaram ofi cialmente do carnaval de rua de Fortaleza 13 grupos de maracatu: Maracatu Az de 
Ouro, Maracatu Rei de Paus, Maracatu Vozes D’África, Maracatu Nação Baobab, Maracatu Kizomba, Maracatu Rei 
Zumbi, Maracatu Nação Iracema, Maracatu Nação Fortaleza, Maracatu Solar, Maracatu Axé de Oxossi, Maracatu Nação 
Pici, Maracatu Rei do Congo, Maracatu Filhos de Iemanjá.

Cada grupo de maracatu participante do carnaval ofi cial de rua de Fortaleza em 2010 apresentou em seu cortejo 
o resultado de seu processo único e coletivo de criação e em seu conjunto de características ressignifi cou a seu modo a 
história dos homens, a dinâmica de suas culturas e suas diversas heranças ancestrais e étnicas.

Segue abaixo um pequeno texto elucidativo de cada grupo de maracatu participante do carnaval de rua de 
Fortaleza em 2010 e a partitura musical transcrevendo de que modo sonoro cada grupo se expressou através de sua 
canção (loa) ofi cial neste carnaval:

(32 - Regente de batuque maracatu SOLAR (Nathaly 
Picanço). Foto: Afonso Júnior, 2010)
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Maracatu Az de Ouro

   Maracatu Az de Ouro, o mais antigo maracatu em atividade no carnaval de rua de Fortaleza, foi fundado 
no dia 26 de setembro de 1936, por Raimundo Alves Feitosa (o Raimundo Boca Aberta) e um grupo de amigos. 
Raimundo, que era um experiente brincante de folguedos (fandango, marujada, reisado e congos), depois de uma 
viagem a Recife, onde viveu de 1930 a 1933, voltou inspirado nos carnavais pernambucanos e, a um suposto convite 
do rei momo do carnaval de rua de Fortaleza na época, Ponce de Leon, criou o maracatu Az de Ouro – nele depositou 
toda a sua inspiração e história vinculada às festas de negros no Ceará.
  Desfi lou pela primeira vez no carnaval de rua em 1937 com apenas 17 membros e mesmo assim causou 
impacto por sua originalidade, conforme notícia publicada nos jornais da época. Sua formação original e estética 
trazia brincantes homens com o rosto pintado de preto (de acordo com Raimundo em depoimentos e entrevistas, uma 
invenção sua) e fantasias leves produzidas a partir de tecidos como o algodãozinho, a chita e a renda. Embora tenha 
se ausentado por diversos fatores do carnaval de rua de Fortaleza durante muitos períodos (1951 a 1957, 1960 a 1969, 
1982  a 1999, entre outras pequenas datas), pode ser considerado, junto com o maracatu Rei de Paus, o maracatu com 
maior número de participações no carnaval de rua de Fortaleza. 
  Atualmente presidido por Marcos Gomes, o grupo, que adota as cores amarela, vermelha e branca, conta com 
aproximadamente 250 componentes, a maioria da comunidade do Jardim América, onde se localiza sua sede (Rua 
Edite Braga, 395) e também de vários bairros da cidade. Teve como brincantes de destaque além de Raimundo Alves, 
Mestre Juca do Balaio e Zé Rainha.
  Tendo como uma das suas primeiras canções, a macumba Beco Estreito, o primeiro registro sonoro do 
Maracatu Az de Ouro só se deu através da interpretação de Raimundo Alves Feitosa de três canções (Olha o meu 
Emblema, Balaio ê Balaio á e Boneca Preta), referências do grupo em 1943, realizadas pelo pesquisador Heitor 
Côrreia de Azevedo, que apresentam diversas divisões rítmicas e andamentos em suas estruturas musicais. Durante a 
década de 40 o Maracatu Az de Ouro foi agraciado com inúmeros prêmios e troféus, entre estes a taça Colombina, em 
1940.
  Em 1950 o grupo possuía 46 membros e desfi lava com os seguintes instrumentos: dois bumbos, dois 
surdos, ganzás, cuícas e o regonguê (o mesmo que gonguê). O desfi le acontecia durante os quatro dias de 
carnaval, alternando duas fantasias e neste ano sua rainha era Moacir Ribeiro.
  Ausente dos carnavais na década de 1960, o Maracatu Az de Ouro retorna aos desfi les nos anos de 1970 e 
provavelmente neste período adota unicamente o batuque solene (compassado ou de coroação) como seu ritmo. Nesta 
época, contando com seus três ilustres brincantes (Raimundo Alves, Mestre Juca e Zé Rainha), o Maracatu Az de 
Ouro se consagra hexacampeão do carnaval de rua de Fortaleza (1971-1976), sendo seu último título conseguido no 
ano 1981.
  O segundo registro ofi cial da sonoridade do Maracatu Az de Ouro se dá no ano de 2000, com a gravação 
e lançamento em cd da loa Outros 500, de autoria de Pingo de Fortaleza, que apresenta em sua divisão rítmica e 
andamento o ritmo utilizado atualmente pelo grupo, conhecido como cadenciado ou “tradicional”, que de acordo com 
a loa de cada ano sofre apenas uma pequena mudança de velocidade em sua pulsação (sem alterar sua forma e sua 
condução rítmica).
  O Maracatu Az de Ouro conta em 2011 com 40 batuqueiros, utilizando os seguintes instrumentos: um chocalho 
(apenas o regente de batuque utiliza, para dar a pulsação do grupo), ferros (que tocam sempre na pulsação, sendo um 
toque produzido de forma mais grave e outro mais agudo, os ferros soam únicos no contratempo), caixas sem esteiras 
(para a divisão rítmica do corpo da célula) e bumbos e surdos (para acentuar com um ou dois toques os tempos fortes, 
normalmente os dois toques só são usados nos refrões das canções).
  Além de ser o mais antigo maracatu de Fortaleza em atividade, o Maracatu Az de Ouro contribuiu através 
de várias formas com a criação de diversos grupos de maracatu desta cidade, entre eles o Maracatu Estrela Brilhante 
(1951-1958), o Maracatu Az de Paus, que três anos depois de sua fundação passou a se chamar Rei de Paus (1960 
e em atividade), Maracatu Vozes D’África (1980 e em atividade), Maracatu Fortaleza (2005 e em atividade) e 
Maracatu SOLAR (2006 e em atividade), entre outros. Assim, o Maracatu Az de Ouro representa, com seu formato 
e expressividade, uma referência única do maracatu do Ceará.
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(33 - “Estandarte maracatu Az de Ouro”, foto: Moribe, 2010, acervo SOLAR)
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Maracatu Vozes D’África

  A Associação Cultural Maracatu Vozes d‘África, surgiu em 20 de Novembro de 1980, por iniciativa de um grupo 
de escritores, folcloristas e carnavalescos liderados pelo jornalista Paulo Tadeu Sampaio, por ocasião das comemorações 
do dia Mundial da Consciência Negra deste ano.
  De acordo com seus criadores o que motivou a mobilização em torno do Maracatu Vozes D’África, foi a 
necessidade da prática por parte dos Maracatus de Fortaleza de uma maior liberdade no uso das expressões artísticas, 
principalmente da música e da dança. 
  No primeiro ano de sua participação no carnaval de rua de Fortaleza, em 1981, o Maracatu Vozes D’África “para 
tornar o Maracatu mais animado” acelerou um pouco a cadência e andamento de seu batuque, embora tenha mantido 
a mesma divisão rítmica do batuque solene ou cadenciado (o mesmo usado pelo Maracatu Az de Ouro) e caprichou 
na utilização de coreografi as em suas alas, utilizado também um fi gurino inspirado nos maracatus em atividade neste 
período com a utilização de fantasias pesadas e luxuosas, principalmente na ala da corte, mas também em outras alas, 
como a dos índios.
  Conjuntamente com o Maracatu Az de Ouro, o Maracatu Vozes D’África foi declarado campeão entre os 
maracatus no carnaval ofi cial de 1981. Sua atitude de diversifi car o ritmo do maracatu do Ceará, mesmo que timidamente, 
abriu espaço para uma série de mudanças rítmicas que viriam a ser adotadas pelos grupos de maracatu de Fortaleza a 
partir de 1995.
  Durante a década de 1980 podemos considerar o Maracatu Vozes D’África, que adota as cores: Amarelo, Preto, 
Ouro e Prata, como o maracatu de maior destaque nas premiações do carnaval de rua de Fortaleza, sendo o primeiro 
maracatu a incluir em seu cortejo o elemento estático do carro alegórico (durante alguns anos carro alegórico foi um 
quesito julgado nos maracatus de Fortaleza).
  O ritmo do batuque do Maracatu Vozes D’África, passou por diversas mudanças, sendo que até 1990 seguiu 
praticando seu batuque de origem (um andamento “cadenciado” levemente acelerado), contudo a partir de 1990, por 
infl uência de Descartes Gadelha, passou a mesclar sua rítmica e a utilizar várias divisões e andamentos, tais como o 
batuque identifi cado com a religião afro-brasileira e também a divisão rítmica e o andamento solene (compassado ou 
de surdina e ainda “dolente”).
  Caracterizado por suas fantasias luxuosas e por suas coreografi as trabalhadas, o Maracatu Vozes D’África, 
que nos últimos anos vem enfrentando uma mudança constante de seus diretores e também de endereço, atualmente 
funciona na rua Padre Mororó, 1217,no centro de Fortaleza, e conta com aproximadamente 300 brincantes.
  O batuque do Maracatu Vozes D’África é composto atualmente por 40 brincantes, pois na opinião de seu 
presidente, o Sr. Aderaldo, “o batuque quanto menor, melhor”, e utiliza os seguintes instrumentos: ganzá, ferro, bumbo, 
alfaia, caixa. De acordo também com Sr. Aderaldo, sua maior difi culdade no maracatu é encontrar batuqueiros para 
compor a ala.
  Em 2010, o Maracatu Vozes D’África contou no seu batuque com a regência de Jackson, e desenvolveu um 
ritmo próprio escolhendo como loa a canção “Ecos Distantes”, de autoria de Inês Mapurunga e Descartes Gadelha, 
interpretada na Avenida Domingos Olímpio por Barbozinha, Odília, Beto e Inês Mapurunga.
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(34 - “Estandarte maracatu Vozes D’África”, foto: Cristiane Santos, 2010, acervo SOLAR)
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Maracatu Nação Baobab

   A observação de que poucos maracatus desfi lavam no carnaval de rua de Fortaleza, a ausência de 
manifestações que ressaltassem a memória do negro e sua ligação com as religiões afro-brasileiras, levou um 
grupo de artistas plásticos a fundarem o Maracatu Nação Baobab em 03 de abril de 1994. A denominação baobab 
veio porque na língua bantu, baobá é uma espécie de árvore milenar originaria da África.
  Os artistas Raimundo Praxedes, Eulina Moura, Descartes Gadelha, Isidoro Santos, Douglas, Mario Gualberto 
e Flávio Peixoto, trouxeram para o carnaval de rua ofi cial de Fortaleza, pela primeira vez em 1995, um maracatu 
denominado por eles de “moderno” e contextualizado com a história do negro e sua religião.
  Vale lembrar que Eulina Moura foi a primeira mulher a exercer o papel de rainha no maracatu cearense, no 
Maracatu Verde Mares, papel até então exercido só por homens. Foi também a segunda rainha mulher no maracatu 
cearense, desfi lando no maracatu Baobab em 1995. Ainda é costume em alguns grupos de maracatu de Fortaleza o 
papel de rainha ser desempenhado por um homem.
  As cores predominantes no Maracatu Nação Baobab são o azul e o branco, em homenagem ao Maracatu Rei 
dos Palmares – maracatu que existiu em Fortaleza nos primeiros anos da década de 1990. A princípio foi pensada a 
cor vermelha, por ser a cor de Xangô. 
  O Maracatu Nação Baobab foi o responsável pela presença de uma nova divisão rítmica e por um novo 
e mais acelerado andamento posto em prática por um maracatu na cidade de Fortaleza, pois na  sua concepção, 
idealizada por Descartes Gadelha, houve uma junção de vários ritmos e expressões musicais, principalmente 
do ritmo do balanceio – criado pelo cearense Aleardo Freitas, por volta de 1940, e trabalhado  por Lauro Maia 
neste mesmo período –, do baião, do xaxado, do coco e ainda  do Batuque de Baque Virado dos maracatus 
pernambucanos. Para incrementar a sonoridade do Maracatu Nação Baobab, Descartes Gadelha criou ainda a 
chocalheira-tímpano, um instrumento que tem uma base metálica com rodas nos seus pés e com vários chocalhos 
fi xados em sua parte superior. O girado, conforme se referem os brincantes do Maracatu Nação Baobab ao seu 
batuque, tem duas batidas de bumbo e o maracatu ainda usa ferros e caixas em sua estrutura instrumental.
  Causando enorme impacto com sua nova forma musical e suas características vinculadas ao universo da 
religião afro-brasileira, o Maracatu Nação Baobab ganha o título de campeão do carnaval de rua de Fortaleza 
em 1995 e em outros anos seguintes. Em 1998, com a não realização do carnaval de Fortaleza por parte da 
prefeitura, é o único maracatu a desfi lar na Avenida Domingos Olímpio, em forma de protesto.
  O Maracatu Nação Baobab, apesar de ter modifi cado levemente seu fi gurino para adaptar-se à sua relação com 
a religião afro-brasileira, manteve o padrão das fantasias utilizadas pelos outros grupos de maracatu no período, com 
a utilização de adereços pesados e luxuosos em suas fantasias, principalmente na ala da corte. Contudo, sua postura 
musical emblemática impulsionou de forma clara uma série de experimentações musicais e rítmicas que viriam a ser 
postas em práticas pelos maracatus de Fortaleza, a partir de sua postura estética.
  Contando atualmente com aproximadamente 400 brincantes, a maioria vinculada à comunidade da Bela 
Vista, onde o grupo tem endereço fi xo, o Maracatu Nação Baobab segue trabalhando seu ritmo originário e no ano 
de 2010 desenvolveu o tema Proteção aos Orixás – todos os anos os maracatus apresentam uma nova canção para o 
carnaval, acompanhada de uma temática específi ca que deverá ser visualizada na estética de suas alas e personagens. 
Assim, esse tema uniu elementos da natureza representativos de cada orixá, com autoria de Jeferson e Praxedes, 
sendo interpretada por Antenor e Robson. Na ocasião tocando seus diversos instrumentos, o batuque do Maracatu 
Nação Baobab contou com 60 batuqueiros sob a regência do maestro Jacson.
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(35 - “Porta Estandarte e Estandarte Maracatu Nação Baobab”, foto: Cristiane Santos, 2010, acervo SOLAR)
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Maracatu Kizomba

    O artista plástico e carnavalesco Francisco Milton Soares Sousa durante muitos anos foi o criador das 
fantasias da ala indígena do Maracatu Reis de Paus. Foi inspirado nesta experiência que Miltinho, como era conhecido 
carinhosamente pelos amigos, percebeu que poderia avançar mais livremente em seu processo criativo, de modo que 
idealizou e fundou, no dia 04 de abril de 1999, a Associação Cultural Maracatu Kizomba, tendo o Maracatu Kizomba 
como ação prioritária no carnaval de rua de Fortaleza. Miltinho já há muito era envolvido com as agremiações 
carnavalescas de Fortaleza e também foi idealizador e articulador maior do bloco Vampiros da Princesa.
   O Maracatu Kizomba, tendo como sede a casa de Miltinho – situada na Rua Princesa Isabel, bairro do 
Benfi ca –, participou pela primeira vez do carnaval de rua de Fortaleza no ano de 2000 e estreou na avenida com 60 
brincantes.  Atualmente, mesmo sem contar com a presença de seu fundador, que faleceu em 27/02/2009, e presidido 
pelo educador social Cleiton Martins, o maracatu, que vem desenvolvendo um trabalho social na comunidade João 
Paulo II, no bairro Jangurussu, conta com 200 participantes, a grande maioria de moradores provenientes desta 
comunidade e de bairros adjacentes. Conta ainda com o apoio e a participação dos seguintes grupos e instituições: 
Grupo de Expressões Artísticas Dança Brasil, Grupo de Percussão Tambuatá, Grupo de Teatro e Contação de Histórias 
Sandralá e Biblioteca Comunitária Maria Jucicleide.
   O Maracatu Kizomba adota em suas alas um fi gurino vinculado ao universo afro-brasileiro e na sua corte 
trabalha grandes fantasias, utilizando-se também de cangalhas e rodas. As cores mais usuais do Maracatu Kizomba 
são o ouro e o branco, podendo também ser diversifi cadas.
   O ritmo do Maracatu Kizomba, a princípio, foi criado pelo mestre Descartes Gadelha, pessoa muito próxima 
e vizinha do fundador Miltinho; porém, nos anos seguintes foi sofrendo frequentes alterações. Atualmente o batuque 
do Maracatu Kizomba conta em média com 20 percussionistas que atuam sob a regência do mestre Cleiton Martins, 
também presidente da agremiação. Os instrumentos utilizados no Maracatu Kizomba são: triângulo (ferro), surdos, 
caixas, surdão e agogôs. Todos confeccionados através de ofi cinas que o maracatu vem disponibilizando aos seus 
brincantes. O instrumento de destaque no Maracatu Kizomba é o ferro (triângulo), por ser considerado pelo grupo 
como um instrumento de marcante presença no surgimento do maracatu no Ceará. 
   Em 2010 a loa ofi cial do Maracatu Kizomba fez referência à Rainha de Matamba, dançarina e guerreira 
“Ngola Jinga” e foi criada por Descartes Gadelha e Inês Mapurunga.  No carnaval desse ano, durante o cortejo do 
maracatu na Avenida Domingos Olímpio, a loa foi interpretada por Adriana Almeida, Tereza Barbosa e Luiz Axé.
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(36 - “Estandarte maracatu Kizomba”, foto: Cristiane Santos, 2010, acervo SOLAR)

72

24658-Singular e Plural ID.indd   7224658-Singular e Plural ID.indd   72 30/10/2012   09:03:2630/10/2012   09:03:26



7373

24658-Singular e Plural ID.indd   7324658-Singular e Plural ID.indd   73 30/10/2012   09:03:2730/10/2012   09:03:27



74

Maracatu Rei Zumbi

  O Maracatu Rei Zumbi foi fundado em 2000 por Antonio Barbosa Lima, popularmente conhecido por 
Antonio Leão, que teve a ideia de criar um maracatu por ocasião do encerramento das atividades do Bloco 
Garotos no Frevo, do qual era fundador. 
  Na época de sua fundação existiam apenas cinco maracatus em atividade no carnaval de rua de Fortaleza e  
contando com o apoio da comunidade, o Maracatu Rei Zumbi deu os seus primeiros passos no bairro do Montese, 
migrando logo depois para o bairro da Parangaba, onde reside atualmente Antônio Leão (a sede ofi cial do Maracatu 
Rei Zumbi se situa na residência de seu fundador).
  O Maracatu Rei Zumbi desfi lou ofi cialmente no carnaval de Fortaleza pela primeira vez no ano de 2001 com 
a Loa “No Lombo do Negro” e obteve o quinto lugar na classifi cação geral. As cores predominantes do Maracatu Rei 
Zumbi são o preto, amarelo e o branco e o grupo que iniciou suas atividades, contava com 120 brincantes; hoje já 
conta com mais de 200, em sua maioria, moradores da própria comunidade onde está situado o maracatu.
  O batuque do Maracatu Rei Zumbi foi inspirado nos batuques dos maracatus Reis de Paus e Az de Ouro (e 
também seu fi gurino) e adota em sua divisão rítmica o andamento solene (coroação ou cadenciado). Atualmente o 
batuque do grupo é composto por 43 batuqueiros, possuindo em sua estrutura os seguintes instrumentos: caixa (sem 
esteira), bumbo, ferro (triângulo), chocalho, contra-surdo e zabumba pequeno, todos confeccionados artesanalmente 
pelo próprio Sr. Antonio Leão. A regência do batuque do Maracatu Rei Zumbi é realizada pelo Sr. Pedro, pedreiro 
de profi ssão, e que durante os dias de ensaio do maracatu mistura cimento, areia e barro para fazer a massa nas 
construções e a noite mistura todos os sons comandando o batuque do Maracatu Rei Zumbi.
  A loa ofi cial do Maracatu Rei Zumbi no ano de 2010 se intitula “Os Pretos Velhos, Ararê, Arerê meu Pai, 
Arerê” e foi composta pelo Sr. Antônio Leão, recebendo a interpretação na avenida dos brincantes do maracatu Helton 
e Pedro.
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Maracatu Nação Iracema

  A comunidade do Jardim Iracema tem uma trajetória de militância e participação popular junto a Pastorais 
Sociais e grupos de refl exão relacionados à defesa da cultura negra. Essa vivência conjunta de práticas e experiências 
comunitárias iniciadas em 1982, juntando-se à experiência de alguns membros dessa comunidade como brincantes 
de outros maracatus, motivou a criação do Maracatu Nação Iracema. A ideia surgiu quando o jornalista Paulo Tadeu, 
encantado com os trabalhos desenvolvidos pelas lideranças comunitárias, Cleide, Willian, Lúcia e mais algumas 
pessoas da comunidade do Jardim Iracema, a partir de vários elementos da cultura afro presentes em suas iniciativas, 
tais como a missa afro realizada por esse grupo desde 1986,  percebeu claramente que ali poderia nascer um maracatu. 
E assim constituiu-se no dia 13 de maio de 2002 a Associação Cultural e Educacional Afro-Brasileira Maracatu Nação 
Iracema, tendo como uma de suas atividades específi cas e mais importantes o Maracatu Nação Iracema.
  O fi gurino do Maracatu Nação Iracema foi inspirado desde sua fundação nas matrizes africanas e nas estampas 
regionais, sempre priorizando o uso das cores vermelho, amarelo e preto, normalmente associadas ao continente 
africano, mas com a utilização de matérias da artesania cearense, tais como a renda, o algodãozinho e algumas 
variações de estopas. Sua corte, porém, mantém o padrão das fantasias da maioria dos maracatus do Ceará, inspiradas 
na corte medieval europeia, com a utilização de cangalhas como suporte de esplendores e sais rodadas, além da 
aplicação de paetês sobre vários tecidos, dentre os quais se destacam o veludo.
  O primeiro cortejo ofi cial do Maracatu Nação Iracema no carnaval de rua de Fortaleza se deu no ano de 2003, 
quando o grupo contou com a participação de aproximadamente 100 brincantes – principalmente da comunidade do 
Jardim Iracema – e também com a participação do grupo de Dança Abogun Bolu, outra atividade de iniciativa da 
associação.
 Atualmente o Maracatu Nação Iracema, que se tornou uma referência das relações dos movimentos sociais 
com a manifestação do maracatu do Ceará, conta com a participação de 200 brincantes.
  O ritmo do batuque do Maracatu Nação Iracema foi pensado a partir das experiências que seus criadores 
tinham com os ritmos africanos, que inicialmente optaram pela utilização de uma divisão rítmica própria criada por 
Descartes Gadelha e de um andamento mais acelerado, contudo nos últimos o grupo tem efetuado pequenas alterações 
em sua estrutura rítmica. Todos os instrumentos utilizados pelo Maracatu Nação Iracema são confeccionados através 
de ofi cinas realizadas pela Associação Cultural e Educacional Afro-Brasileira Maracatu Nação Iracema com a 
participação de seus brincantes, onde cada batuqueiro confecciona seu próprio instrumento. O batuque do Maracatu 
Nação Iracema é composto dos seguintes instrumentos: caixas, surdos, zabumbas, ferros (triângulos), chocalhos e 
xequerês.  
  No ano de 2010 a regência do batuque do Maracatu Nação Iracema fi cou por conta do jovem brincante fi lho 
dos dirigentes da associação Willian Pereira e Lúcia, de nome Cristiano, que comandou 20 batuqueiros. De acordo 
ainda com seus dirigentes, o grupo sente difi culdade em atrair novos batuqueiros na comunidade, pois a sua sede fi ca 
localizada em meio a grupos evangélicos que demonstram preconceitos em relação à manifestação do maracatu.
  A loa ofi cial do Maracatu Nação Iracema para o carnaval de 2010 foi composta pelas experientes fundadoras 
da associação, Lucia e Cleide, que foram buscar inspiração para a composição nas grandes festas dos quilombos, 
exaltando a fi gura exemplar Zumbi.
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(37 - “Porta Estandarte e Estandarte maracatu Nação Iracema”, foto: Marildo Montenegro, 2010, acervo SOLAR)

77

24658-Singular e Plural ID.indd   7724658-Singular e Plural ID.indd   77 30/10/2012   09:03:2830/10/2012   09:03:28



7878

24658-Singular e Plural ID.indd   7824658-Singular e Plural ID.indd   78 30/10/2012   09:03:2930/10/2012   09:03:29



79

Maracatu Nação Fortaleza

  O Maracatu Nação Fortaleza, idealizado pelo experiente músico e produtor cultural Calé Alencar, 
foi Fundado em 25 de março de 2004, como forma de evidenciar o Dia oficial do Maracatu no Ceará e as 
comemorações dos 120 anos da abolição da escravatura neste estado. Teve como objetivo inicial inserir 
crianças e adolescentes na cultura dos maracatus cearenses e assim trazer a participação efetiva de novas 
gerações para a prática do maracatu, dando continuidade ao trabalho dos antigos mestres nesta manifestação. 
O Maracatu Nação Fortaleza iniciou suas atividades com uma vasta pesquisa na elaboração do seu vestuário 
e dos seus adereços, ensejando a investigação histórica e o caráter inovador também na área musical, através 
de seu ritmo.
   Adotando como padrão em todo seu figurino as cores vermelho, amarelo, azul e branco, o Maracatu 
Nação Fortaleza participou oficialmente pela primeira vez do carnaval de rua de Fortaleza no ano de 2005 e 
contou com a participação de aproximadamente 200 brincantes divididos no conjunto de suas alas e de seus 
demais personagens, sendo o batuque sua ala de maior concentração de brincantes. Seu figurino apresenta 
características próprias e o figurino da corte, em sua forma (saias rodadas com a utilização de suportes 
de rodas na sua estrutura, cangalhas como base para utilização de esplendores de penas e outros objetos, 
trabalhos de aplicação de pedrarias e paetês em tecidos, coroas de materiais dando a ideia de ouro e prata e a 
utilização de perucas), se assemelha à maioria dos maracatus do Ceará (Maracatu Az de Ouro, Maracatu Rei 
de Paus e outros). 
  Procurando inovar sua sonoridade através da criação de um ritmo com divisão e andamentos próprios, 
o músico Calé Alencar, inspirado em suas experimentações de músicas autorais e no batuque dos maracatus 
cearenses contemporâneos, estabeleceu no batuque do Maracatu Nação Fortaleza os seis toques no instrumento 
da caixa (sem esteira), alterando os quatro toques utilizados pela maioria dos grupos de maracatus do Ceará 
nesse instrumento, além de trabalhar também movimentos de “rufados” com as caixas em alguns momentos 
de execução das canções desse maracatu. Outra característica marcante do batuque do Maracatu Nação 
Fortaleza está na participação bem presente do naipe dos ferros (triângulos) que, além de manterem sua 
pulsação padrão no tempo das canções, tiveram seus toques aguçados e receberam variações rítmicas. O 
andamento do Maracatu Nação Fortaleza pode ser considerado acelerado em relação ao andamento dos 
maracatus do Ceará, conhecido com “cadenciado”, “lento” ou de “coroação”.
  Para o desfile carnavalesco de 2010, o Maracatu Nação Fortaleza apresentou o tema Bárbara, 
Luz da Liberdade, idealizado com o intuito de homenagear os 250 anos de nascimento da primeira presa 
política do Brasil, Bárbara Pereira de Alencar, precursora da independência e da República, uma das 
lideranças do movimento republicano no Brasil em oposição à monarquia no início do século XX. A partir 
desse tema foi criada a loa Bárbara de Alencar, Um Canto de Liberdade, de autoria de Calé Alencar, que 
também a interpretou na avenida.
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(38 - “Porta Estandarte e Estandarte maracatu Nação Fortaleza”, foto: Cristiane Santos, 2010, acervo SOLAR)
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Maracatu SOLAR

  O Maracatu SOLAR, institucionalmente um Programa de formação Cultural Continuada da Associação 
Cultural Solidariedade e Arte – SOLAR, foi criado com forte fundamentação histórica neste universo, com o objetivo 
de agregar valores a esta importante manifestação cultural de Fortaleza e servir como instrumento de formação de 
novos praticantes (brincantes) de maracatu nesta cidade.
  O Maracatu SOLAR, idealizado e fundado no fi nal de 2006, e associado à Federação das Agremiações 
Carnavalescas do Ceará, em setembro deste ano, foi criado por um grupo de artistas ligados a Associação Cultural 
Solidariedade e Arte - SOLAR (ONG fundada em 2005 com programas nas áreas da formação, difusão, produção e 
assessoramento cultural), tendo como presidente o cantor e compositor Pingo de Fortaleza e o Griô Descartes Gadelha 
na sua concepção rítmica e estética.
  O Maracatu SOLAR que atualmente conta com a participação de aproximadamente 350 participantes estreou 
no carnaval de rua de Fortaleza em 2007, com o tema “Maracatu Solar”, contando com a participação de mais de 150 
brincantes. 
  Tendo sua musicalidade inspirada nos batuques do Maracatu Az de Ouro executados entre as décadas 
de 40 e 50 do século passado e sua concepção estética de fi gurinos (ao contrário das fantasias já consideradas 
tradicionais da ala da corte do maracatu cearense, com forte infl uência das escolas de samba e dos vestuários 
europeus medievais) faz referências maior à cultura afro-brasileira e à artesania cearense. Além da combinação 
desses dois fatores (prática da variedade ritma e utilização de fantasias leves) o Maracatu SOLAR tem como outra 
característica marcante desde 2009 a não obrigatoriedade de seus brincantes pintarem o rosto de negro (negrume ou 
falso negrume) e é o único maracatu de Fortaleza que tem adotado essa postura de forma explícita.
  Sempre procurando agregar valores a esta expressão cultural, o Maracatu SOLAR realizou no fi nal de 2008, o 
1º Festival de Loas (canções ou macumbas) de Maracatu no Ceará, visando à escolha de sua loa/tema para o carnaval 
de rua de 2009. Tendo sido escolhida nesta ocasião a canção de autoria da compositora Inês Mapurunga, com o título 
“É o Solar pelo Mundo”, tema trabalhado pelo Maracatu SOLAR no carnaval de 2009, através de um projeto artístico 
e pedagógico que envolveu toda a comunidade dos brincantes de maracatu desta cidade, além de sua população de 
forma geral, por via das ofi cinas nas mais diversas linguagens artísticas.
  Para o carnaval de 2010 o Maracatu SOLAR desenvolveu o tema “São Jorge SOLAR” em homenagem a 
um de seus fundadores e diretor administrativo, Jorge Ramos da Costa, falecido em 16 de abril de 2009. O tema de 
autoria de Descartes Gadelha, Lúcio Picanço, Augusto Moita e Maninho teve a loa composta por Pingo de Fortaleza 
e Descartes Gadelha e recebeu fi gurinos desenhados por Descartes Gadelha com a confecção de Fabrício Oliver.
  O maracatu neste ano continuou com a característica de mesclar vários ritmos principalmente o coco de 
maracatu, o baião de maracatu e o samba de maracatu com o ritmo solene (coroação ou cadenciado) e a desenvolver 
sob a regência de Nathaly Picanço e concepção rítmica de Descartes Gadelha inúmeras fi guras rítmicas em seu 
batuque que é composto dos seguintes instrumentos: ferros, chocalhos, xequerês, surdos de 5 toques, bumbos de 
marcação, bumbos de resposta, caixas com esteiras e tambores de couro (alfaias).
  Neste ano de 2010 a loa ofi cial do Maracatu SOLAR foi interpretada na Avenida Domingos Olímpio pelos 
artistas: Pingo de Fortaleza, Eliahne Brasileiro, Jord Guedes, Alex Costa, Fernando Neri e Inês Mapurunga.
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(39 - “Estandarte do Maracatu Solar”, foto: Afonso Júnior, 2010, acervo SOLAR)
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Maracatu Nação Axé De Oxossi

  O Maracatu Nação Axé de Oxossi foi fundado em 2006, tendo à frente a senhora Fátima Marcelino, uma 
experiente brincante de vários maracatus da cidade de Fortaleza, que desde criança participa de manifestações deste 
gênero nesta cidade, entre elas o Maracatu Az de Ouro e o Maracatu Kizomba. Dona Fátima, como é conhecida 
popularmente, também se dedicada ao universo da prática da religião afro-brasileira da Umbanda.
  A estruturação do Maracatu Axé de Oxossi se deu na comunidade do Mercado Velho, nas imediações da 
Avenida Duque de Caxias e Avenida Padre Ibiapina, no Centro de Fortaleza, onde dona Fátima Marcelino reside, e 
contou com a participação de seus familiares, que também já participavam da brincadeira do maracatu, além de um 
conjunto de artistas e técnicos que desenvolviam projetos na área da cultura no SESC, que se localiza geografi camente 
próximo à comunidade do Mercado Velho.
  O Maracatu Axé de Oxossi participou ofi cialmente do carnaval de rua de Fortaleza no ano 2007, adotando 
como características principais as cores branca, verde e amarelo (cores do Orixá Oxossi),  que predominam em todas 
as suas fantasias, que por sua vez são inspiradas no padrão estético dos maracatus Az de Ouro, Vozes D’África e 
Kizomba. Já em sua primeira participação no carnaval o maracatu contou com aproximadamente 200 brincantes, 
atualmente divididos nas respectivas alas: 80 índios, 15 negras, 20 baianas, 60 batuqueiros e 09 membros da corte, 
além de outros personagens específi cos, sendo que o Maracatu Axé de Oxossi possui muitas crianças participantes em 
suas atividades.
  Os artistas Descarte Gadelha e Inês Mapurunga foram os criadores do ritmo do Maracatu Nação Axé de 
Oxossi, que é um ritmo considerado acelerado em relação à divisão rítmica e ao andamento do ritmo conhecido como 
“cadenciado”, “lento”, ou de “coroação”, equivocadamente também chamando de “dolente”. Seu batuque é composto 
dos seguintes instrumentos: bumbos grandes, caixas, alfaias, ferros e tambores da umbanda, tendo como instrumento 
de destaque o bumbo de marcação. O regente do batuque é o estudante da UFC e músico Belton Gomes. 
  A loa ofi cial do Maracatu Axé de Oxossi do ano de 2010 foi composta pelos artistas Descartes Gadelha e 
Iulix Matos e também contou com as sugestões de Dona Fátima, tendo como inspiração Yemanjá. A loa na Avenida 
Domingos Olímpio foi interpretada pelos brincantes Iulix Matos e Ezaquiel.
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Maracatu Nação Pici

  O Maracatu Nação Pici foi fundado em 2008 e a ideia de criação do grupo partiu do Sr. Carlos Brito, a partir 
de um projeto de arte-educação realizado na escola EMFEI Adroaldo Teixeira, situada no bairro do Pici. A criação 
desse maracatu contou com o apoio imediato da comunidade, que traz em seu histórico uma caminhada de lutas e 
resistência no universo da cultura afro-brasileira construída ao longo de inúmeras vivências.
  No inicio, o grupo teve a participação de 50 brincantes, todos da própria escola, já que o objetivo na ocasião 
era a realização de uma apresentação em forma de cortejo dentro das atividades escolares. Contudo, o Maracatu 
Nação Pici logo ultrapassou os vínculos únicos com a escola Adroaldo Teixeira e atualmente o grupo conta com 250 
brincantes oriundos da própria escola, de terreiros de Umbanda, de bairros vizinhos ao Pici e ainda recebe o apoio 
da Companhia de Teatro Escuta, vinculada à ONG ESCUTA, que realiza a mais de décadas trabalhos culturais nesse 
bairro. As cores principais do Maracatu Nação Pici são o azul, o amarelo e o preto.
  O ritmo do Maracatu Nação Pici também foi criado por Carlos Brito, que teve como referência a música do 
artista cearense Calé Alencar. A cadência solene (ritmo cadenciado ou de coroação) foi desde a fundação do grupo 
adotada por seu batuque, que hoje possui 30 participantes. Seu batuque é composto dos seguintes instrumentos: 
alfaias, bumbos, caixas, xequerês, ferros (triângulos) e chocalhos, sendo a regência do grupo realizada pelo artista 
Nagô, que também orienta os jovens do bairro no aprendizado da capoeira. 
  A loa ofi cial do Maracatu Nação Pici de 2010 foi inspirada em Zumbi, rei dos Palmares, e foi criada por 
Lúcio Junior, também responsável pelo fi gurino da ala dos Orixás deste maracatu, que no geral segue o padrão dos 
fi gurinos dos outros maracatus de Fortaleza, tais como Maracatu Az de Ouro e Maracatu Vozes D’África. Sua loa 
foi interpretada na avenida por Aurilene Pereira (cantora, educadora social e atriz vinculada ao ESCUTA) e por 
Francisco, brincante do Grupo Folclórico Raízes Nordestinas.
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(40 - “Porta Estandarte e Estandarte maracatu Nação Pici”, foto: Cristiane Santos, 2010, acervo SOLAR)
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Maracatu Rei do Congo

  A necessidade de se criar uma manifestação cultural que buscasse um passado na África esquecida na nossa 
capital e a insatisfação com os maracatus que estavam engajados foram o motivos que levaram Farley, Ana Célia e 
Rodrigo a criarem em 2009 o Maracatu Rei do Congo.
  O nome escolhido para o maracatu faz alusão à fi gura mítica do Rei do Congo, presente no Brasil nos folguedos 
e autos dos congos e nas coroações dos reis negros das Irmandades de Nossa Senhora do Rosário dos Homens 
Pretos, possibilitando assim uma releitura das tradições culturais de matriz africana e suas respectivas transformações 
históricas através do maracatu. As cores predominantes do Maracatu Rei do Congo são azul turquesa, amarelo canário 
e branco. 
  Junto à sua criação, o grupo fundador do Maracatu Rei do Congo vem realizando a dinamização da Irmandade 
de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Preto de Fortaleza, junto à Igreja do Rosário, proposta que vem amplamente 
sendo aceita e encampada pelos artistas Eleninha e Cantídio.
  No primeiro ano no carnaval de rua Fortaleza, em 2009, o Maracatu Rei do Congo  desfi lou na avenida com 
172 brincantes. Atualmente o grupo conta com 285 componentes, entre adultos, adolescentes e crianças vindos do 
centro da cidade, dos bairros Jose Bonifácio (onde o grupo tem sua sede) e bairro de Fátima.
  Para compor o ritmo do Maracatu Rei do Congo, a diretoria deste maracatu convidou Descartes Gadelha, que 
inicialmente sugeriu um ritmo mais acelerado para o grupo, contudo esta proposta não foi aprovada pela maioria de 
seus brincantes que após realizada uma pesquisa interna, optou por utilizar unicamente o ritmo solene (cadenciado) 
em seu batuque, tendo como inspiração a sonoridade do batuque atual do Maracatu  Az de Ouro e o batuque do 
Maracatu Vozes D’África da década de 1980. 
  Atualmente o batuque do Maracatu Rei do Congo conta com a participação de 25 batuqueiros que 
tocam caixas (sem esteira), alfaias, surdos, contra-surdos e ferros.  
  O fi gurino do Maracatu Rei do Congo segue a tendência do uso de cangalhas e rodas nas fi guras da corte e a 
utilização do veludo com aplicação de paetês, principalmente na ala da corte e impressiona pelo luxo.  
  As loas ofi ciais do grupo são compostas desde sua fundação pelos artistas Inês Mapurunga e Descartes 
Gadelha e a interpretação na avenida é realizada por Ivan e Inês Mapurunga.
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Maracatu Filhos de Yemanjá

  O Maracatu Filhos de Yemanjá foi fundado em 15 de agosto de 2008, por ocasião do evento da 
40ª festa de Yemanjá, tradicionalmente realizado nas areias da praia do Futuro em Fortaleza, ocasião 
em que também se comemoravam 100 anos da umbanda no Brasil.
  A ideia de criação de um maracatu que tivesse uma linguagem cultural vinculada à umbanda 
e referenciasse Yemanjá partiu do Sr. Nonato Fernandes, que na época trabalhava na organização do 
evento e apresentou sua proposta para a presidenta da União Espírita Cearense de Umbanda – UECUM, 
Mãe Suzana Sá de Oliveira, que prontamente, em comum acordo com outros dirigentes da UECUM, 
acolheram a ideia e resolveram por em prática a criação do Maracatu Filhos de Yemanjá.
  Com o objetivo de manter a originalidade da ideia de vinculação com Yemanjá, o Maracatu 
Filhos de Yemanjá manteve como suas cores tradicionais, o azul representando a cor do mar e o branco 
simbolizando a paz, e seu figurino mesclou o figural usado nos terreiros de umbanda e as fantasias 
referenciais dos grupos mais antigos de maracatu da cidade de Fortaleza.
  O maracatu, que estreou oficialmente no carnaval de rua de Fortaleza no ano de 2010, contou 
com aproximadamente 250 componentes e atualmente conta um número bem superior  de brincantes, 
sendo que todos são pertencentes  a terreiros de umbanda.
  O ritmo do batuque do Maracatu Filhos de Yemanjá foi criado pelos artistas Leno Farias e 
Marcio de Yemanjá. Tendo sido inspirado na dança dos Orixás e no Lundu, seu batuque conta com 
50 batuqueiros e ainda conta com a participação de alguns convidados do Maracatu Axé de Oxossi e 
do Afoxé Acabaca. Os instrumentos utilizados Maracatu Filhos de Yemanjá são: atabaques, xequerês, 
ferros (triângulos), rupi, caixas, alfaias, surdos, zabumbas e agogôs. Desataca-se o ferro, o xequerê e 
o atabaque, que são os instrumentos que marcam o ritmo do Lundu, a dança dos Orixás. O mestre de 
batuque é o músico Leno Farias.
  A loa oficial do Maracatu Filhos de Yemanjá para o carnaval de 2010 intitulou-se “Dragão e 
Yemanjá, no Ceará Liberdade Já” e foi composta por Nonato Fernandes e Conceição, recebendo a 
interpretação na Avenida Domingo Olímpio de Márcio de Yemanjá.
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Cada maracatu de acordo com seu batuque tradicional – Uma conclusão sobre uma pequena 
contribuição na construção da história singular e plural e da diversidade rítmica dos maracatus 
cearenses contemporâneos e uma citação do regulamento ofi cial de julgamento das agremiações 
carnavalescas do carnaval de rua da cidade de Fortaleza de 2011, que assimila e incorpora a 
realidade e a diversidade rítmica dos grupos de maracatu presentes no carnaval desta cidade.

Num estado onde até por volta dos anos 1908 ainda prevalecia a ideia preconizada de uma população 
exclusivamente composta de brancos e mestiços com a aceitação de uma mínima participação dos negros em seu 
processo de formação. Num estado onde os povos nativos foram extintos por decreto em 09 de outubro de 1863 
pelo presidente da então província do Ceará José Bento da Cunha Figueiredo perante a sua assembleia legislativa. 
Neste mesmo estado do Ceará, onde se afi rmava até recentemente uma negação de suas origens negras e indígenas, 
apresenta-se hoje, neste momento em que se inicia o século XXI, um conjunto de ações afi rmativas por parte de sua 
população que cada vez mais se considera pertencente e estes povos ou que afi rmam carregar essas matrizes étnicas e 
culturais em seu processo de formação, propiciando de forma efetiva a possibilidade da construção de uma nova visão 
histórica e contemporânea de sua identidade ancestral, cultural e étnica.

Esse conjunto de ações de afi rmação vai além dos necessários processos de autorreconhecimento das 
comunidades quilombolas cearenses (Alto Alegre, Base, Lagoa de Ramos, Conceição dos Caetanos, Comunidade de 
Furada, Comunidade de São Jerônimo, Serra do Evaristo, Serra dos Chagas, Arruda, Sousa, Bastiões e Queimadas 
entres outras) e dos povos nativos do Ceará (povo Tremembé, povo Pitaguary, povo Tapeba, Povo Jenipapo Canindé, 
povo Anacé, povo Potiguara, povo Tabajara, povo Kanindé, povo Kariri, povo Gavião, povo Tubiba Tapuio entre 
outros) iniciados ainda no século passado e que necessitam do reconhecimento ofi cial dos órgãos de política pública 
que estão vinculados a esta questão, mas essas ações se refl etem também no fortalecimento das expressões culturais 
que traduzem as culturas desses povos e seus ressignifi cados e em suas práticas, entre elas se situa de forma ímpar e 
de importância emblemática a cultura do maracatu do Ceará.

(41 - “Maracatu Solar na Comunidade Quilombola das Goiabeiras em Aquiraz”, foto: Robério Araújo, 
2010, acervo SOLAR)
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Importante também é sentir e considerar o eco que essas ações e manifestações culturais provocam em 
todos os campos da produção do conhecimento e o esforço de muitos na realização de trabalhos, fora e dentro das 
instituições formais de ensino, que tornam essas ações, essas histórias e essas manifestações com um maior grau de 
entendimentos e de registros.

Pois é neste valioso momento de prática, registro e difusão da cultura do maracatu no Ceará que a cada novo 
ano vem propiciando o surgimento de mais grupos desta manifestação na cidade de Fortaleza e também em cidades 
do interior do estado e que fazem o conjunto dos maracatus ocuparem mais espaço na sociabilidade dos cearenses. 
É neste mesmo e rico momento em que se estudam as “Festas de Negros do Ceara” (Janote Pires Marques, edição 
do autor, 2009), que se interpreta o “Maracatu no Ceará – sentidos e Signifi cados” (Daniele Maia Cruz, edição UFC, 
2010), que se pensa “A Festa é de Maracatu. Cultura e Performace no Maracatu Cearense. 1980-2002 (Gilson Brandão 
da Costa, tese inédita, 2009), que se discute a “Formação Teatral e o Encantamento da Ancestralidade Africana - 
Caminhos e Encruzilhadas para uma Formação Assentada na Cultura de Matriz Afrodescendente: Culto Egungun & 
Maracatu de Fortaleza” (Wellington Pará, tese inédita, 2009). Pois é exatamente neste momento em que se realizam 
práticas e se constroem inúmeros conhecimentos sobre a cultura do maracatu do Ceará que venho apresentar esta 
pequena contribuição na construção da história singular e plural e da diversidade rítmica dos maracatus cearenses 
contemporâneos.

(42 - Reprodução da capa original do livro “Festas de Negros em Fortaleza”, 
de Janote Pires Marques, 2009)
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E para concluir, transcrevo abaixo os regulamentos ofi ciais de julgamento das agremiações carnavalescas 
do carnaval de rua da cidade de Fortaleza dos anos de 2010 e 2011 que demonstram na prática a assimilação e a 
incorporação da realidade e da diversidade rítmica dos grupos de maracatu presentes neste carnaval, representando 
desta forma uma “nova abolição” em relação à “escravatura estética musical” imposta aos grupos pelo regulamento 
até 2010.

(Regulamento do Carnaval de Rua de Fortaleza 2010)
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(Regulamento do Carnaval de Rua de Fortaleza 2011)
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Por fi m, preciso ainda afi rmar a minha admiração e o meu respeito por todos os grupos, artistas e pensadores 
envolvidos com o universo da cultura dos maracatus de minha cidade e também em relação a suas práticas musicais; 
e dizer também da grande alegria que sinto em relação ao crescimento artístico e humano que a convivência com 
estes grupos, com estes artistas e com estes pensadores e seus trabalhos me proporcionou. Espero realmente com 
este trabalho contribuir minimamente com o fortalecimento da cultura necessária do maracatu do Ceará e com a 
construção de sua história Singular e Plural e a Diversidade Rítmica dos Maracatus Cearenses Contemporâneos.

Por tudo, quero expressar minha gratidão a todos(as) e desejar que esta festa Singular e Plural da História e 
da Diversidade Rítmica do Maracatu Cearense Contemporâneo continue a referenciar  a cidade de Fortaleza no seu 
universo cultural e a nos alumiar em nossas trajetórias coletivas de vida. 

Axé de Luz.

(43 - Corte de Maracatu, Foto: Moribe, 2010)
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