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RESUMO 

 

SOUZA, Larissa Lima de. “Vamos para a sala que o terreiro acabou”: O Maracatu de 

Baque Virado e os desafios à implementação da Lei 10.639/03 no espaço escolar. 2018. 

101 f.  Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ensino de História da África) – 

Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de 

Janeiro, 2018. 

 

 

O presente trabalho é fruto de uma investigação majoritariamente qualitativa a qual buscou 

averiguar as potencialidades e limitações à implementação da Lei 10.639/03 quinze anos após 

sua promulgação. A pesquisa-participante ocorreu em uma escola pública da rede estadual de 

educação do Rio de Janeiro localizada no município de Duque de Caxias. A primeira parte do 

trabalho apresenta reflexões acerca do currículo escolar em suas distintas acepções e alerta 

para seu papel ora promotor de silenciamentos ora afirmativo em termos étnico-raciais. Em 

seguida, a autora traça um panorama das migrações dos povos africanos conhecidos como 

bantos, elucida os elementos básicos de sua cosmovisão que os aproximam e reforça as 

riquezas cultural e tecnológica que tais povos produziram na África e na diáspora. A 

cosmovisão e as práticas culturais de origem banto permanecem até os dias atuais em 

inúmeras manifestações culturais forjadas na diáspora, dentre elas o Maracatu-Nação ou 

Maracatu de Baque Virado. Seus elementos principais, para além da contribuição ioruba, 

também se fundamentam no aporte dos bantos, especialmente no ritual de coroação de um 

casal real e na boneca calunga, representante do culto aos ancestrais no maracatu. A atividade 

pedagógica proposta pela autora ancorou-se nos valores civilizatórios afro-brasileiros para 

possibilitar a aprendizagem do maracatu de baque virado, manifestação cultural 

afrodiaspórica. O Ciclo de Oficinas de Maracatu de Baque Virado se constituiu enquanto 

ferramenta para romper silenciamentos e inferiorizações no espaço escolar. Esta pesquisa 

também aponta para o fato de que a cultura escolar da escola pública nem sempre é laica, 

evidenciando a ambiguidade do racismo em nosso país. A escola (re)produz o racismo em 

suas distintas variações, mas também pode configurar um espaço de enfrentamento ao 

racismo. Destaca-se, sobretudo, o papel do maracatu de baque virado na elevação da 

autoestima de alunos negros, na inclusão de uma estudante surda e na contribuição para que 

todos os valores civilizatórios afro-brasileiros sejam (re)conhecidos positivamente por 

estudantes com distintas identidades raciais e religiosas.  

 

Palavras-chave: Lei 10.639/03. Currículo. Educação antirracista. Cultura Afrodiaspórica. 

Maracatu de Baque Virado. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT  

 

SOUZA, Larissa Lima de. “Vamos para a sala que o terreiro acabou”: O Maracatu 

de Baque Virado e os desafios à implementação da Lei 10.639/03 no espaço escolar. 

2018. 101 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ensino de História da 

África) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 

Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

The present work is the result of a qualitative investigation that sought to ascertain the 

potentialities and limitations to the implementation of Law 10.639 / 03 fifteen years 

after its promulgation. The research-participant occurred in a public school of the state 

education network located in the municipality of Duque de Caxias. The first part of the 

paper presents reflections about the school curriculum in its different meanings and 

alerts to its role as promoter of silencings or of affirmations in ethnic-racial terms. The 

author then traces an overview of the migrations of the African peoples known as 

Bantu, elucidates the basic elements of their worldview that bring them closer and 

reinforces the cultural and technological wealth that these peoples have produced in 

Africa and in the diaspora. The cosmovision and cultural practices of Bantu origin 

remain to this day in numerous cultural manifestations built in the diaspora, among 

them the Maracatu-Nation or Maracatu de Baque Virado. Its main elements, besides the 

Yoruba contribution, are also based on the contribution of the Bantu, especially in the 

coronation ritual of a royal couple and in the doll calunga, representative of the cult of 

the ancestors in maracatu. The pedagogical activity proposed by the author was 

anchored in the Afro-Brazilian civilization values to enable the learning of maracatu de 

baque virado, an afro-diasporic cultural manifestation. The Maracatu of Baque Virado 

Workshop Cycle was constituted as a tool to break up silencings and inferiorizations in 

the school space. This research also points to the fact that the school culture of the 

public school is not always secular, evidencing the ambiguity of racism in our country. 

The school (re)produces the racism in its different variations, but also can configure a 

space of confrontation to the racism. Of particular note is the role of the maracatu de 

baque virado in the elevation of the self-esteem of black students, in the inclusion of a 

deaf student and in the contribution so that all the Afro-Brazilian civilizational values 

are practiced and recognized by students with different racial and religious identities. 

 

Keywords: Law 10.639 / 03. Curriculum. Antiracist education. Afrodiasporic Culture. 

Maracatu of Baque Virado. 
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1 INTRODUÇÃO 

Percursos nem sempre são realizados linearmente e adiante, exigindo que pausemos, 

retornemos, desviemos de obstáculos, entre outras possibilidades. Por vezes, torna-se 

necessário construir nossos caminhos a partir de uma busca por significados verdadeiramente 

profundos e importantes para nossa própria trajetória de vida, de autoconhecimento, de 

profissão, de luta. Com a pesquisa acadêmica não é diferente. É preciso que ela faça sentido.  

A presente pesquisa não nasce com minha entrada no Curso de Pós-Graduação em 

Ensino de História da África oferecido pelo Colégio Pedro II. Na realidade, ela vem sendo 

construída ao longo de minha própria trajetória como sujeito histórico, como mulher negra 

que passou a maior parte de sua vida no espaço escolar, seja enquanto estudante ou como 

professora de Geografia. Somado a tal fato, devo pontuar que tenho pesquisado sobre a 

dimensão geográfica do Maracatu desde meu ingresso como mestranda na UERJ, no ano de 

2013. Mas qual o sentido de realizar um Curso de Pós-Graduação em Ensino de História da 

África após ter concluído um Mestrado em Geografia? 

Segui outra trilha em busca de significação da minha atuação como pesquisadora e 

professora, pois muitas das minhas experiências como docente da rede pública suscitaram-me 

o interesse em retornar ao meio acadêmico como estudante para me fundamentar melhor para 

as próximas pesquisas que pretendo desenvolver, assim como para a minha prática 

pedagógica, especialmente no que se refere compreensão da diversidade presente no 

continente africano em diversas temporalidades, às culturas africanas e afro-brasileiras e às 

relações étnico-raciais no cotidiano escolar. Trata-se de uma busca individual para suprir uma 

demanda coletiva por esse conhecimento historicamente negado nos currículos oficiais das 

Universidades e escolas brasileiras.  

Nesse sentido, construir este Trabalho de Conclusão sobre Maracatu voltado à prática 

pedagógica na escola pública representa a oportunidade de compartilhar com meus estudantes 

e com os leitores o que tenho aprendido ao longo dos últimos cinco anos. Conhecimentos 

estes que se somam e contribuem para o entendimento da prática cultural em tela não como 

“manifestação folclórica” ou mera “reminiscência” africana, isenta de transformações ao 

longo dos séculos, mas como uma cultura forjada na diáspora. 

Apesar de ter sido reconhecido enquanto patrimônio nacional no século XXI, o 

Maracatu é uma prática cultural que remonta ao século XVIII. Mais especificamente, 

podemos dizer que esta é uma manifestação cultural afrodiaspórica de origem pernambucana 
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que, ao longo dos séculos foi sendo reinventada por sujeitos sociais periféricos
1
. Sujeitos 

negros e negras escravizados que usaram o maracatu para resistir ao cativeiro e se conectar 

com seus valores e visões de mundo africanos e seus descendentes que hoje vivem nas 

comunidades da Região Metropolitana de Recife
2
.  

Apesar das transformações sofridas ao longo do tempo, muitas características, símbolos 

e significados permaneceram e devem ser relembrados no espaço escolar, fazendo jus à Lei 

10.639/03
3
 que alterou a LDB (Lei 9394/96), instituindo a obrigatoriedade do ensino sobre 

História e Cultura Afro-Brasileira nas instituições de ensino públicas e privadas do país, o 

que, por sua vez, contribui para a valorização dos conhecimentos da população negra 

brasileira e para a afirmação identitária positiva de estudantes negros. Da mesma maneira, 

espera-se que estudantes brancos, ao reconhecerem o imenso papel dos africanos e 

afrodescendentes na construção do Brasil, não mais reproduzam o racismo que aprenderam ao 

longo da vida. 

Aos colegas de profissão que se interessam pela temática e desejam não somente 

cumprir a referida lei em suas unidades escolares, mas, sobretudo, construir uma Educação 

antirracista por meio de intervenções pedagógicas possíveis, almejamos que este trabalho 

sirva como um convite à reflexão e às novas práticas.   

A intervenção pedagógica que propomos foi realizada em uma escola pública localizada 

em Imbariê (3
0
 distrito da cidade de Duque de Caxias) e vinculada à Secretaria Estadual de 

Educação do Rio de Janeiro. Nossa atuação docente neste colégio justifica-se por sua 

localização e conteúdo social. O referido distrito é majoritariamente composto por pessoas 

negras e, ao longo de nossa experiência docente nesta unidade escolar, percebemos que o 

racismo e a discriminação racial em suas mais diversas facetas são problemáticas recorrentes.  

Torna-se necessário salientar o que se entende por “raça” e “racismo” no presente 

trabalho. Os estudos da Genética realizados ao longo do século XX demonstraram que não 

existem raças humanas do ponto de vista biológico, invalidando muitas das crenças e práticas 

que vinculavam a dimensão genética e morfológica dos seres humanos a suas características 

morais e psicológicas, por exemplo. Nesse sentido, quando utilizamos o conceito de “raça”, 

ancoramo-nos nos estudos sociológicos do mesmo, pois tal conceito é uma construção social e 

                                            
1
 Para mais informações históricas sobre o Maracatu-Nação pernambucano, consultar as contribuições de LIMA 

(2005, 2006, 2014). 
2
 É possível encontrar informações espaciais a respeito das nações de maracatu pernambucanas em FERREIRA 

(2012, 2016). 
3
 No ano de 2008, a referida lei foi substituída pela Lei 11.645/08, a qual acrescentou a obrigatoriedade do 

ensino de História e Culturas Indígenas nos currículos escolares de todo o Brasil. 
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política, sendo agenciado nas práticas sociais cotidianas até os dias atuais para hierarquizar 

seres humanos. O racismo, portanto, é compreendido como um sistema social estruturado por 

tal concepção essencialista e hierárquica das raças, diminuindo as oportunidades de sujeitos 

que sejam classificados como “inferiores” pelo grupo racial dominante. No contexto 

brasileiro, e devido aos séculos de dominação europeia, os sujeitos que não são identificados 

como brancos, vivenciam em seu cotidiano as barreiras que o racismo lhes impõe, seja em 

termos econômicos, culturais e/ou políticos. Portanto, em nosso país, o conceito de raça 

articula-se ao conceito de “cor” para que o racismo se perpetue (GUIMARÃES, 2003; 

MUNANGA, 2003; SHUCMAN, 2010).   

Nesse sentido, o Ciclo de Oficinas de Maracatu (especificamente o Maracatu-Nação ou 

Maracatu de Baque Virado) foi pensado como uma atividade pedagógica cujos objetivos se 

vinculam ao o combate ao racismo através do contato com “valores civilizatórios afro-

brasileiros” (TRINDADE, 2006), da valorização de uma prática cultural negra e da elevação 

da autoestima dos estudantes participantes.  

Neste ponto, devemos justificar o título deste trabalho. Ele foi alterado já na fase de 

finalização da escrita por representar, justamente, um discurso de racismo religioso no espaço 

escolar. Algo gravíssimo, ainda mais quando a frase “Vamos para a sala que o terreiro 

acabou” foi proferida por uma integrante da equipe pedagógica do colégio a um grupo de 

estudantes que assistiam ao cortejo de Maracatu de Baque Virado realizado na quadra da 

escola e nos reportaram em forma de denúncia ao “término” da atividade.  

No que tange à metodologia deste trabalho, optamos por procedimentos que 

favorecessem uma investigação que combinasse as abordagens qualitativa e quantitativa, 

consideradas aqui como complementares e não como excludentes. Para tanto, utilizamos tanto 

a oralidade das conversas informais, a corporeidade como ferramenta pedagógica para 

avaliarmos de maneira processual as atitudes, comportamentos e opiniões de estudantes e 

membros da equipe pedagógica. Além disso, dentre os instrumentos de pesquisa quantitativa 

pode-se citar a aplicação de um questionário que funcionou como ficha de inscrição na 

atividade em tela, possibilitando que elaborássemos tabelas e gráficos.  

A maioria dos dados qualitativos foi obtida no próprio espaço da escola, em diferentes 

momentos de cada dia de oficina.  Já em termos de pesquisa bibliográfica, recorreu-se ao 

acervo físico da Biblioteca do Colégio Pedro II – Campus Centro, bem como a partir de bases 

de dados online como Scielo, Portal de Periódicos Capes, BDTD (Base de Dados de Teses e 
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Dissertações) da Uerj.  Também foi utilizado parte dos acervos particulares do orientador da 

presente pesquisa, de alguns amigos de turma da Pós-Graduação e o da própria pesquisadora.  

Nosso trabalho está estruturado em três capítulos, sendo dois deles de cunho mais 

teórico e o último com viés mais empírico. O capítulo Dos silenciamentos à valorização das 

contribuições africanas e afro-brasileiras para a cultura nacional: olhares sobre os 

currículos escolares examina o papel da escola e dos currículos ora para o gerar esquecimento 

ora para rememorar a contribuição cultural africana e afro-brasileira para nosso país, o que, 

por sua vez, influencia a formação das identidades e subjetividades de seus sujeitos. 

Encerramos o primeiro capítulo nos ancorando aos “valores civilizatórios afro-brasileiros” 

(TRINDADE, 2006) e a possibilidade de construirmos uma resistência cotidiana à cultura 

escolar eurocentrada, através de práticas pedagógicas afrorreferenciadas.  

Já o segundo capítulo A diáspora africana e as ressignificações culturais no Brasil: o 

caso do Maracatu-Nação está organizado em duas partes. Na primeira, apresenta-se uma 

breve contribuição acerca dos fluxos migratórios dos povos bantos - em território africano e 

na travessia pelo Atlântico -, assinalando os principais elementos de sua cosmovisão, bem 

como seu papel nas inovações técnicas surgidas no continente africano e trazidas para o Brasil 

a partir de sua diáspora, rompendo com o olhar que comumente inferioriza as contribuições 

banto na cultura brasileira.  Já a segunda parte se dedica ao tratamento dos principais 

elementos e personagens do Maracatu-Nação, buscando estabelecer vínculos entre alguns 

deles e as influências dos bantos.  

 Nosso terceiro e último capítulo, Maracatu de Baque Virado – Dançando e 

conhecendo um patrimônio afro-brasileiro na escola pública, dedica-se a publicizar nossa 

experiência pedagógica, abordando tanto as potencialidades quanto os desafios encontrados 

para a realização de uma atividade antirracista no espaço escolar a partir de uma pesquisa-

participante.  
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2 DOS SILENCIAMENTOS À VALORIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES 

AFRICANAS E AFRO-BRASILEIRAS PARA A CULTURA NACIONAL: OLHARES 

SOBRE OS CURRÍCULOS ESCOLARES 

 

O presente capítulo se dedica a examinar o papel da escola e de seus currículos ora 

para o silenciamento ora para a valorização da memória cultural africana e afro-brasileira, 

através de uma discussão teórica construída a partir do olhar de uma professora que atua na 

rede estadual de ensino (SEEDUC-RJ). Na primeira parte do capítulo, abordaremos a relação 

entre o espaço escolar e as relações sociais. Já na segunda parte, nos empenhamos a discutir 

as dimensões política e identitária intrínsecas aos currículos escolares e suas narrativas étnico-

raciais. Além dos silenciamentos e esquecimentos, abordamos também o potencial 

transformador dos currículos, especificamente analisando a relevância da Lei 10.639/03 e dos 

valores civilizatórios afro-brasileiros para uma educação antirracista. 

 

2.1. Pensando o espaço escolar e a formação das identidades 

   

A escola é um espaço marcado pelas relações sociais. E tal característica envolve uma 

“via de mão dupla”. Por um lado, devemos ter em mente que a escola é uma instituição criada 

por uma sociedade cujas estrutura e dinâmica estarão presentes em sua materialidade e/ou em 

seu conteúdo simbólico, reverberando-as no cotidiano a ponto de sugerir que tipo de relações 

humanas devemos construir enquanto sujeitos. Ao mesmo tempo, a escola também oferece 

oportunidades de romper com tais padrões sociais, sobretudo no que se refere aos aspectos 

simbólicos e identitários, construindo novas relações. 

Se pensarmos o espaço escolar enquanto um “espaço sócio-cultural” (DAYRELL, 

1999), marcado por uma pluralidade de sujeitos com histórias de vida, identidades sociais 

(raciais, de gênero, sexual), sonhos, posicionamentos políticos distintos entre si, também 

devemos investigá-lo mirando-o através de sua historicidade e de sua intencionalidade. 

Afinal, a escola surge no Brasil a partir de uma “empreitada catequética” (ARROYO, 2012), 

orientada a moldar subjetividades, cosmovisões, e corpos fundamentando-se em uma 

perspectiva europeia e cristã. 

 Tal estrutura eurocentrada fez com que, ao longo dos séculos, a instituição escolar 

funcionasse como um espaço de construção e de reprodução do racismo, estruturante em 

nossa sociedade. Como afirma o historiador José Fernandes, mesmo que esta sociedade seja 
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extremamente diversa em termos étnico-raciais, devido a nossa formação histórico-social, a 

escola brasileira não aprendeu a conviver com a realidade de diferença étnico-racial de 

jovens, especialmente da classe menos favorecida que utilizam os serviços públicos 

educacionais (FERNANDES, 2005); dessa maneira, ainda é muito comum que a cultura 

escolar no ensino básico do país seja marcada pelo chamado racismo institucional. O autor 

Dominique Julia nos traz uma boa definição do que seria essa cultura escolar: 

 

[...] poder-se-ia descrever a cultura escolar como um conjunto de normas 

que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto 

de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a 

incorporação desses comportamentos; normas e práticas coordenadas a 

finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades religiosas, 

sociopolíticas ou simplesmente de socialização). (JULIA, 2001, p. 10, grifo 

do autor). 

 

Este racismo que marca a escola, por sua vez, contribui para que a evasão escolar seja 

maior entre alunos de pele negra (FERNANDES, 2005; MORAES, 2013) e está presente nos 

discursos e práticas pautados no mito da democracia racial, no ideal do mérito, nos livros 

didáticos - estereotipando os sujeitos negros e seus espaços, nos comentários negativos sobre 

a estética negra, na demonização das religiões de matriz africana, entre outras nuances do 

racismo (GOMES, 2008; ARROYO, 2012; CAPUTO, 2012). Neste ponto, concordamos com 

Regina Pinto quando afirma que a escola desenvolve um verdadeiro “processo de 

desfiguração do mundo negro” (PINTO, 1987, p.28) o qual influencia tanto na sociabilidade 

quanto na autoestima dos alunos negros.  

Esta mesma autora, referindo-se à escolarização dos negros brasileiros, afirma que há 

fatores de origem extraescolar ou intraescolar que podem interferir nesse processo. Como 

exemplos de fatores externos à escola que devem ser considerados, temos: a situação 

socioeconômica, a socialização do estudante negro no âmbito familiar e as imagens sobre o 

negro na sociedade. A falta de representatividade na mídia, ou melhor, de uma representação 

positiva dos negros afeta diretamente a subjetividade das pessoas. Já no âmbito interno da 

escola, Regina Pinto destaca a vivência concreta - o cotidiano -, durante a qual o estudante 

negro necessita, inúmeras vezes, sobreviver à hostilidade de colegas e professores e a esse 

racismo contido nos materiais didáticos, seja através da estereotipia ou simplesmente do 

apagamento das contribuições de africanos e afro-brasileiros em nossa sociedade.  

Partindo de Dayrell (1999) e Julia (2001), acreditamos que também seja importante 

considerar a formação sociocultural dos professores e dos demais agentes pedagógicos para 
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compreendermos de que maneira esses sujeitos obedecem determinadas normas, reproduzem 

discursos e práticas racistas no ambiente escolar. 

Diante dos estereótipos, das representações negativas e dos silenciamentos acerca da 

contribuição de negros e negras para a sociedade brasileira, bem como do apagamento das 

culturas africanas e afro-brasileiras nos currículos escolares, os movimentos negros 

conquistaram por meio da Lei 10.639/03 que tais conteúdos figurassem como obrigatórios em 

todas as escolas do Brasil, sejam elas públicas ou privadas. Apesar dos quinze anos de 

promulgação da referida lei, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 

9.394/96), ainda existem muitos obstáculos a serem ultrapassados rumo a uma Educação 

pautada no direito à diferença e no direito ao conhecimento sobre o passado histórico de 

africanos e afro-brasileiros de maneira positiva.  

 

2.2. Os currículos da Educação Básica entre memórias e esquecimentos 

 

O entrelaçamento de memória-esquecimento é muito profundo. (ROSSI, 2010, 

p.25.)  

 

Não há como repensar o papel da escola diante da diferença étnico-racial e do desafio 

antirracista, desconsiderando as dimensões política e identitária intrínsecas ao currículo. 

Afinal, todo currículo é fruto de uma seleção não somente de conteúdos de distintas naturezas 

que são considerados relevantes (por quem elaborou esse currículo), mas também de práticas 

a serem adotadas no espaço escolar (SACRISTÁN, 2000; SILVA, 2011).  

Sacristán (2000), a respeito do currículo, atesta que o mesmo pode ser analisado a partir 

de cinco âmbitos formalmente diferenciados: 

 

 1-Todo currículo deve ser compreendido a partir de sua função social, atuando como 

intermédio entre a sociedade e a escola;  

2- O currículo constitui-se em um projeto ou plano educativo (pretenso ou real). Ou 

seja, o currículo sempre é elaborado a partir de uma intencionalidade, do que se almeja 

alcançar em termos educacionais e, claro, sociais; 

3- O currículo pode ser entendido como uma expressão formal e material desse projeto 

educacional, apresentando, sob determinado formato, seus conteúdos, orientações e 

sequências para abordá-lo; 
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4- Mas o currículo também se configura como um campo prático: território de 

intersecção de práticas diversas (não somente pedagógicas), interação entre teoria e prática. 

Na perspectiva do autor, ele “é uma práxis antes que um objeto estático” (SACRISTÁN, 

2000, p.15). 

5- O currículo também se tornou um campo de estudos acadêmicos envolvendo os 

temas anteriormente enumerados. 

 

Partindo das contribuições de Sacristán (2000), podemos afirmar que o currículo possui 

uma função, que varia de acordo com cada instituição nível e modalidade de ensino. Ele 

serve, intencionalmente, para algo e para alguém em determinado espaço-tempo. Além disso, 

devemos ter em mente que o currículo é expressão de um projeto de sociedade e suas funções 

são realizadas através de seus conteúdos (intelectuais e formativos), de seu formato e das 

práticas pedagógicas criadas como estratégias para a aprendizagem desses conteúdos. Por 

exemplo, uma Escola Técnica não pode ter o currículo idêntico ao de uma Escola do Campo, 

pois servem a objetivos formativos distintos. Da mesma maneira, se uma escola pretende 

formar futuras lideranças vai construir oportunidades pedagógicas para trabalhar esse 

conteúdo formativo ao invés de ensinar a obediência.  

Se entendemos o currículo como uma construção cultural, facilmente ponderamos que 

sua teorização não é ingênua, pois se associa a “esquemas de racionalidade, crenças, valores, 

etc.” (SACRISTÁN, 2000, p.13). Além disso, o currículo também é um “processo no qual 

podemos realizar cortes transversais” (SACRISTÁN, 2000, p.16), ou seja, é uma construção 

sempre passível de discussão e modificação, já que a seleção dos conteúdos e práticas foi 

historicamente configurada, envolvendo determinada trama cultural, social, política e escolar. 

Uma vez que os esquemas de racionalidade e valores se alteram, também serão modificados 

os projetos de sociedade e o currículo escolar, pois, como afirma Tomaz Tadeu da Silva, este 

também se constitui enquanto um projeto de formação de sujeitos portadores de 

subjetividades e identidades próprias, mas que podem ser modificadas na medida em que 

sigam tal currículo (SILVA, 2011). 

Nesse sentido, considerando as contribuições desses dois autores, podemos afirmar que 

a chave para compreendermos melhor os currículos com os quais lidamos no cotidiano escolar 

e aqueles que desejamos construir é nos perguntarmos: 

 

a) Quem construiu/ construirá esse currículo? 
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b) Para que serve esse currículo?  

c) Para quem serve esse currículo?  

d) Que tipo de práticas pedagógicas e de sujeitos espera-se formar a partir desses 

conteúdos prescritos no currículo?  

e) Que tipo de sociedade pretende-se formar a partir desses conteúdos prescritos no 

currículo? 

 

O currículo interfere nas subjetividades dos sujeitos, contribuindo para a constituição de 

identidades (étnico-raciais, de gênero, sexuais etc.). Seja o currículo prescrito (oficial, aquele 

dos documentos curriculares), o currículo praticado (normas, regras e práticas que ocorrem 

no espaço escolar, mas não figuram enquanto oficiais), ou aquele denominado currículo 

oculto (o que é ensinado na escola de modo implícito, mas com poder de influência no tipo de 

sujeito que será formado), em nossa concepção, tudo o que é ensinado e o que é silenciado no 

espaço escolar interfere na formação dos estudantes (SACRISTÁN, 2000; SILVA, 2011). 

Afinal, “nenhum currículo, por mais obsoleto que seja, é neutro.” (SACRISTÁN, 2000. p.20).  

A esse respeito, podemos relacionar as intencionalidades na seleção dos currículos aos 

conceitos de memória e esquecimento, sempre entrelaçados, como afirma Paolo Rossi. Na 

perspectiva deste autor,  

 

[...] há muitos modos de induzir ao esquecimento e muitas razões pela qual 

se pretende provocá-lo. O „apagar‟ não tem a ver só com a possibilidade de 

rever, a transitoriedade, o crescimento, a inserção de verdades parciais em 

teorias mais articuladas e mais amplas. Apagar também tem a ver com 

esconder, ocultar, despistar, confundir os vestígios, afastar da verdade, 

destruir a verdade. Com frequência se pretendeu impedir que as ideias 

circulem e se afirmem, desejou-se (e se deseja) limitar, fazer calar, 

direcionar para o silêncio e o olvido. Aqui, o convite ou a coerção ao 

esquecimento tem a ver com a tentativa de coagir todo pensamento possível 

dentro de uma imagem enrijecida e paranoica do mundo. (ROSSI, 2010, 

p.32.) 

 

O currículo pode ser compreendido como “um texto racial” (SILVA, 2011, p.102), 

além de outros aspectos. Por trazer narrativas que celebram as identidades dominantes e 

tratarem como “exóticas” as identidades raciais dominadas, vai moldar os estudantes em 

relação às ideias e ideais de nação, práticas culturais, políticas e outras forjadas por grupos 

raciais distintos, seja através das prescrições oficiais dos documentos curriculares, do 

currículo praticado no ambiente escolar e dos esquecimentos que configuram o currículo 

oculto (SACRISTÁN, 2000; ROSSI, 2010; SILVA, 2011).  
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Com base em Heidegger, Paolo Rossi afirma: “A história é jogo de revelação e 

encobrimento, de manifestação e ocultação” (ROSSI, 2010, p.19), sendo o esquecimento 

“próprio do ser”, uma vez que ele “suscita a memória e permite voltar-se para o esquecido” 

(ROSSI, 2010, p.20). Esse mesmo autor, afirma que é essa seleção do que será lembrado a 

responsável pelo esquecimento ou ocultação de outras coisas. O currículo escolar atua 

exatamente dessa maneira, visto que para certos conteúdos e a maneira pela qual são narrados 

serem aprendidos na escola, tantos outros ficaram de fora, foram ocultados, silenciados, 

esquecidos (SACRISTÁN, 2000; ROSSI, 2010).  

Nesse sentido, podemos nos questionar: seriam os currículos escolares, em sua maioria, 

“assassinos da memória” (ROSSI, 2010) dos africanos e afro-brasileiros? Como romper com 

esses silenciamentos e esquecimentos envolvendo o conhecimento e as contribuições de 

africanos e afro-brasileiros para na construção dos territórios que hoje chamamos de Brasil? 

 Partindo do pressuposto que os currículos não são unívocos, mas antes de tudo, campos 

de interesses e forças (SACRISTÁN, 2000); podemos dizer que há diversas disputas em torno 

do currículo. Em termos de narrativas étnicas e raciais (SILVA, 2011), a luta do movimento 

negro culminou na promulgação em 2003 da Lei 10.639 a qual alterou o Artigo 26 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB), inserindo a obrigatoriedade do ensino de História e 

Cultura Africana e Afro-brasileira em todas as escolas do país. Ou seja, a inclusão desses 

conteúdos como obrigatórios nos currículos nacionais foi uma decisão política, resultado de 

embates, discussões e enfrentamentos diversos.  

Enquanto dispositivo legal, a referida lei foi regulamentada pelo parecer do Conselho 

Nacional de Educação (CNE) n
0
003/2004

4
 o qual buscou oferecer uma resposta na área 

educacional, enquanto política curricular, à demanda de políticas afirmativas para a população 

afrodescendente. Da mesma maneira, trata-se de uma política curricular que objetiva 

“combater o racismo e as discriminações que atingem, particularmente, os negros” por meio 

da “divulgação e produção de conhecimentos”, “formação de atitudes, posturas e valores que 

eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial”
5
.  

A LDB (Lei 9394/96) - a partir da promulgação da Lei 10.639/03 - sugere no § 2
0
 do 

seu Art. 26 A, que os conteúdos referentes à História e à Cultura Afro-Brasileira sejam 

“ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação 

Artística e de Literatura e História Brasileiras”
6
. Nesse sentido, a Geografia também deve 

                                            
4
 Disponível em <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/cnecp_003.pdf>.  

5
 Tais objetivos encontram-se na segunda página do referido documento. 

6
 Os grifos são nossos. 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/cnecp_003.pdf
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tomar para si a responsabilidade não meramente do cumprimento de uma lei, mas de 

contribuir com abordagens pedagógicas não eurocêntricas que contribuam para a ruptura de 

um olhar colonialista sobre o continente africano e sobre os fluxos diaspóricos (de pessoas e 

seus conhecimentos), para mostrar a grandiosidade da participação de sujeitos negros e negras 

na conformação do território brasileiro em sua materialidade e simbolismo, visibilizando e 

positivando as representações dos territórios majoritariamente negros no país (como 

quilombos rurais e urbanos, favelas e periferias urbanas, terreiros, etc.), bem como as práticas 

culturais desses sujeitos.  

Outro ponto importante é que tal parecer parte da compreensão de que não se trata 

apenas de incluir novos conteúdos nos currículos prescritos, mas também de se repensarem os 

as relações étnico-raciais na escola e suas implicações cotidianas, seja na infraestrutura 

oferecida, nas metodologias de ensino adotadas, nas relações pedagógicas, etc. Ademais, 

destaca-se no referido documento curricular a importância de abordagens pedagógicas que 

fujam de simplismos, incompletudes e de estereótipos. É preciso responsabilidade quando 

trabalhamos em prol do direito à diferença.  

O Parecer n
0
 003/2004 também serviu para homologação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-brasileira e Africana. Tal parecer do CNE também objetivou cumprir alguns dos artigos 

da Constituição Brasileira de 1988, bem como de constituições estaduais (Bahia, Alagoas) e 

Leis Orgânicas (Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro), além de outros documentos 

curriculares como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o Plano Nacional de 

Educação (PNE) e a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Ou seja, há um 

aparato legal que nos ampara em práticas pedagógicas que visem romper com os 

silenciamentos e esquecimentos acerca das histórias e das culturas de africanos e seus 

descendentes que forjaram o Brasil. No caso do parecer n
0
 003/2004 do CNE, é destacado, 

ainda, a importância de se assegurar o “direito de acesso às diferentes fontes da cultura 

nacional a todos os brasileiros.”
7
 

A despeito de concordarmos com Sacristán quando este autor nos lembra que “a 

renovação do currículo, como plano estruturado por si só, não é suficiente para provocar 

mudanças substanciais na realidade.” (SACRISTÁN, 2000, p.29), compreendemos que a 

própria Lei 10.639/03 constitui-se enquanto uma conquista dos movimentos negros no que se 

refere à valorização dos sujeitos negros deste país. Além disso, acreditamos que as práticas 

                                            
7
 Tal princípio encontra-se logo na primeira página do referido parecer.  
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pedagógicas cujas bases se assentam no referido documento curricular apontam para a 

possibilidade de construirmos coletivamente nas escolas em que atuamos projetos alternativos 

de sociedade, em termos étnico-raciais. 

Como estratégia para atingirmos um patamar satisfatório de implementação da referida 

lei, é imprescindível que os investimentos públicos na formação e no aperfeiçoamento dos 

professores se ampliem para que atuem de maneira responsável e ética diante da diversidade 

étnico-racial dos discentes, seja através da oferta de disciplinas obrigatórias voltadas a tais 

temáticas nas Licenciaturas (de todas as disciplinas), de cursos de extensão e pós-graduação 

que possibilitem outras narrativas étnico-culturais não eurocentradas.  

Além disso, como bem aponta Nilma Gomes, é importante que se construam 

oportunidades para a troca de experiências e saberes docentes em seu ambiente escolar para 

que a formação continuada de alguns possa extrapolar o caráter individual (GOMES, 2008). 

E, claro, reforça-se aqui a relevância de registrarmos e publicizarmos nossas experiências 

pedagógicas através de publicações em revistas, visto que muitos colegas de profissão não 

conseguem estar fisicamente presentes em muitos eventos seja pelas relações de poder no 

espaço escolar (não conseguem liberação sem descontos em seus salários) ou mesmo por 

dificuldades financeiras. 

Também seria bastante oportuno que as escolas públicas integrassem um circuito de 

eventos com temáticas que contribuíssem para a construção de uma autoimagem positiva dos 

alunos negros, não somente no mês de Novembro a propósito do Dia da Consciência Negra
8
. 

Afinal, a escola deve ampliar o acesso a “experiências culturais significativas” (DAYRELL, 

1999) para todos os seus estudantes compreendidos em suas diferenças. 

É a partir dessas reflexões que o presente trabalho pretende indicar uma sugestão de 

atividade pedagógica voltada à valorização da memória afrodiaspórica através de um dos 

Patrimônios Culturais Imateriais brasileiros: o Maracatu de Baque Virado
9
 ou Maracatu-

Nação. 

 

 

 

                                            
8
 A Lei 10.639/03 instituiu o dia 20 de Novembro como o Dia da Consciência Negra nas escolas, em substituição 

ao 13 de Maio, dedicada, preferencialmente,  a ser trabalhada como o Dia Nacional de Denúncia Contra o 

Racismo. 
9
 Tal atividade foi planejada e realizada especialmente como parte deste Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-

Graduação em Ensino de História da África oferecido pelo Colégio Pedro II. 
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2.3 Os valores civilizatórios afro-brasileiros e a possibilidade de transformação cotidiana 

dos currículos  

 

Para a realização deste trabalho, nos inspiramos nos princípios metodológicos propostos 

por Azoilda Loretto Trindade no projeto A cor da cultura, em que nos revela a importância de 

transformarmos os currículos escolares a partir dos chamados valores civilizatórios afro-

brasileiros (Figura 1). 

É importante lembrarmos que o continente africano é diverso culturalmente, bem como 

o Brasil, o qual recebeu a contribuição de povos africanos, com origens geográficas e 

culturais diferentes. No entanto, quando nos apropriamos de tais “valores civilizatórios afro-

brasileiros” neste trabalho, estamos nos referindo especialmente aos povos conhecidos como 

bantos, cujas diáspora e cosmovisão serão abordadas em nosso segundo capítulo. 

 A despeito de a obra de Azoilda Trindade ser mais dedicada a pensar os valores 

civilizatórios afro-brasileiros na Educação Infantil, gostaríamos de pontuar que seria 

extremamente enriquecedor utilizá-los em todos os níveis de ensino
10

. 

 

Figura 1 – Valores Civilizatórios Afro-Brasileiros 

 

Fonte: http://www.acordacultura.org.br/content/valores-civilizat%C3%B3rios-interna. Acesso em 13 de 

Julho de 2018. 

                                            
10

 Agradeço à professora Alessandra Pio Silva e ao professor Arthur José Baptista por terem apresentado tal 

autora e sua contribuição no curso de Pós-Graduação em Ensino de História da África.  

http://www.acordacultura.org.br/content/valores-civilizat%C3%B3rios-interna
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Cada um dos valores impressos por africanos e seus descendentes no Brasil presentes no 

diagrama acima se interconectam, não podendo ser pensados de maneira estanque, como 

destaca a própria autora (TRINDADE, 2006). Por valores civilizatórios a autora compreende 

os “princípios e normas que corporificam um conjunto de aspectos e características 

existenciais, espirituais, intelectuais e materiais, objetivas e subjetivas, que se constituíram e 

se constituem num processo histórico, social e cultural.” (TRINDADE, 2013, p.132). 

Portanto, tais valores referem-se de maneiras próprias de fazer, pensar, conhecer, sentir e se 

relacionar com o grupo social e com o sagrado.  

 De acordo com a mesma autora, o trabalho pedagógico referenciado no universo afro-

brasileiro, deve evocar os dez valores expostos no diagrama exposto acima (Figura 1): 

Circularidade, Cooperativismo/Comunitarismo, Oralidade, Corporeidade, Musicalidade, 

Memória, Ancestralidade, Ludicidade, Axé (Energia Vital) e Religiosidade. Vejamos os 

significados de cada um desses valores que marcam o cotidiano dos sujeitos afro-brasileiros. 

 

 Circularidade - A roda está presente em diversas manifestações culturais e 

festividades afro-brasileiras, como a capoeira, o samba, o jongo. Estar em roda 

possibilita-nos outra perspectiva para o encontro, para a socialização, para a circulação 

de ideias e energia, para olhar a todos que partilham conosco daquele momento. 

Sentar, dançar ou festejar em roda, seja para uma aula, uma oficina, um projeto ou 

uma apresentação de dança é praticar a circularidade. 

 

 Cooperativismo/ Comunitarismo – Agir em conjunto e pela coletividade, estimular a 

parceria, a amizade, a ajuda mútua entre nossos estudantes através de atividades 

pedagógicas cotidianas é exercitar a cooperação e a solidariedade, ainda que em 

contexto de diversidade cultural, fugindo do individualismo e da competitividade tão 

latentes na cultura ocidental e cristã. Sobre as redes de solidariedade e a união que 

inúmeras vezes marcaram a vida dos afro-brasileiros, Azoilda Trindade afirmou:  

 

Acreditamos que não existe cultura negra sem coletivo. Pensar em 

africanidades é pensar em coletivo, em pessoas, em diversidade, em 

cooperação e comunidade. Imaginem o que teria sido dessa população se não 

tivesse como princípio a parceria, o diálogo e a cooperação, num sistema 

escravista. E hoje, numa sociedade racista excludente? (TRINDADE, 2006, 

p.46.) 
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Não podemos negar que os conflitos interétnicos existiram no continente 

africano – inclusive sendo utilizados por europeus como estratégia para dominação 

territorial (SOUZA, 2014). Nei Lopes, por exemplo, cita o caso dos Bacongos e dos 

Bundos, em que ambos vendiam prisioneiros de guerra como escravos para os 

portugueses no século XVI (LOPES, 2011). Contudo, ao longo da experiência 

diaspórica, parte dos povos bantos reconheceram as semelhanças culturais, sobretudo 

linguísticas, que os aproximavam e as utilizaram como estratégia de sobrevivência 

(SLENES, 1992). Nesse sentido, acreditamos ser mais enriquecedor, 

pedagogicamente, considerar a positividade do encontro, da parceria, da coletividade – 

tal qual Azoilda propõe- que tornou possível a continuidade histórica desses povos 

afrodiaspóricos e seus descendentes no Brasil, como ocorreu através do 

aquilombamento, das festas e das irmandades religiosas, por exemplo. 

 

 

 Oralidade – Nas culturas afro-brasileiras, a palavra possui um papel fundamental, 

sendo dotada de força criadora. A expressão oral em suas diversas possibilidades, 

portanto, torna-se primordial em uma atividade pedagógica que busque valorizar a 

contribuição africana e afro-brasileira no espaço escolar. Seja através da fala ou do 

canto, estimular a expressão oral significa não uma “negação da escrita” 

(TRINDADE, 2006, p.35), mas, sobretudo, favorecer a elevação da autoestima e da 

autoconfiança, contribuindo também para o desenvolvimento da habilidade de 

comunicação. Também é importante trabalhar a oralidade, pois ela se relaciona a 

outros valores afro-brasileiros, como elucida Azoilda: 

 

A oralidade nos associa ao nosso corpo: nossa voz, nosso som faz parte do 

nosso repertório de expressão corporal; nossa memória registra e recria 

nosso repertório corporal-cultural; nossa musicalidade confere ritmo próprio, 

singularidade à nossa corporeidade, está marcada pelo nosso pertencimento a 

um grupo, a uma ou várias comunidades, na medida em que, para nos 

comunicar com o outro, precisamos ser reconhecidos por ele, estar em 

interação, em diálogo com ele. A oralidade, para nós, está associada à 

relação constante do falar-ouvir/ ouvir-falar. A oralidade que se manifesta no 

cantar e no falar. (TRINDADE, 2006, p.36.) 

 

Falar e ouvir andam juntos. Não há como exercitar a oralidade sem criar momentos de 

escuta de quem nos fala ou de quem nos canta.  
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 Corporeidade  Na concepção de Azoilda Trindade, pensar a corporeidade enquanto 

valor civilizatório afro-brasileiro significa reconhecer o papel do corpo na interação 

social e na aprendizagem. Corpo este que não é apenas constituído pela racionalidade, 

mas em sua inteireza possibilita outra compreensão do mundo e da realidade que nos 

cerca. Torna-se importante, também, considerarmos a sensibilidade, a afetividade e a 

subjetividade quando a autora se refere à corporeidade. Nesse sentido, há uma 

aproximação entre corporeidade e memória, pois ao mesmo tempo em que existimos 

no mundo e o experenciamos através de nosso corpo, este mesmo mundo nos afeta e 

nos marca. Nos termos da autora,  

 

o corpo atua, registra nele próprio a memória de vários modos, cantando, 

dançando, brincando, desenhando, escrevendo, falando. Das músicas às 

danças. O que elas expressam, anunciam, denunciam. Os corpos dançantes 

revelam histórias, memórias coletivas. (TRINDADE, 2006, p.61-62). 

 

Ou seja, a corporeidade evoca sentidos e lugares, nos coloca diante de memórias 

ancestrais que se revelam a partir de nossos gestos e movimentos. Ademais, nossos 

corpos possuem uma dimensão política, expressa até mesmo pelos cabelos que iremos 

exibir (TRINDADE, 2006). Propiciar o aprimoramento da consciência corporal, 

portanto, significa fortalecer a autoestima, o autocuidado e a resistência a inúmeras 

formas de aprisionamento e opressão. 

 

 Musicalidade  A sonoridade afro-brasileira, marcada pelos toques percussivos nos 

convida ao movimento e ao canto. Na verdade, toque, canto e dança são inseparáveis 

quando nos referimos à musicalidade afro-brasileira. Como valor civilizatório, 

Trindade afirma: 

  

A musicalidade, a dimensão do corpo que dança, que vibra, que responde 

aos sons; as vibrações do corpo que se movimenta, que celebra, que tem 

ritmo. A consciência de que nosso corpo produz som, melodias, potencializa 

a musicalidade como um valor. (TRINDADE, 2006, p.42). 

 

Dançamos e cantamos no ritmo dos toques percussivos, cadenciando memórias 

da corporeidade afro-brasileira, seja no samba, no jongo, no funk, no carimbó, no 

maracatu, nos batuques. A musicalidade pode ser trabalhada a partir de nossos 

patrimônios culturais imateriais, mostrando os instrumentos que tornam possíveis 
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todas essas manifestações acontecerem, contribuindo igualmente para sua articulação 

com outros valores civilizatórios, como a memória.    

 

 Memória  A memória afro-brasileira é constantemente alvo de apagamentos, 

ocultamentos, esquecimentos intencionais. Como discutido anteriormente neste 

trabalho, quando selecionamos alguma coisa para rememorar, esquecemos muitas 

outras. No espaço escolar, os currículos têm atuado como verdadeiros “assassinos da 

memória” (ROSSI, 2010) africana e afro-brasileira. Nas palavras de Azoilda Trindade,  

 

Trata-se, para nós, de uma situação emblemática de como a cultura e a 

História afro-brasileiras são tratadas, do sentimento de vergonha em relação 

a elas. Tenta-se esconder essa marca com ações, comportamentos e gestos, 

no corpo, no pensamento... (TRINDADE, 2006, p.19.) 

  

Além disso, quando há a evocação dessas memórias, é comum que isso seja 

feito de maneira estereotipada e/ou exotizada, como se as culturas afro-brasileiras não 

fizessem parte do que é o Brasil, como se fossem algo distante e externo ao país. 

Nesse sentido, corroboramos com o pensamento de Trindade quando a autora declara: 

 

Para que possamos ver e sentir essa afro-brasilidade e tenhamos orgulho de 

exibi-la, é necessário mexermos no eixo do racismo e da memória. [...] É 

fundamental que trabalhemos a memória, para vermos como ela está nos 

nossos prédios, na nossa cidade, no nosso corpo, no nosso coração, na nossa 

história, na nossa existência, em toda sua plenitude, no nosso modo de andar, 

cantar, sentir, ser gente, querer.” (TRINDADE, 2006, p.19). 

 

Devemos aproveitar toda essa gama de possibilidades de acessar nossas 

memórias afro-brasileiras, de preferência articulando-as com os demais valores afro-

civilizatórios dos quais a autora nos fala. Neste trabalho especificamente, buscamos 

trabalhar a memória a partir da oralidade, da corporeidade, da musicalidade, como 

consta em nosso relato de experiência pedagógica presente no último capítulo.  

 

 Ancestralidade  Ancestralidade vincula-se fortemente à história e à memória. É o 

que nos recorda Azoilda Trindade. Este é considerado um valor civilizatório afro-

brasileiro, pois no universo cultural de matriz africana , a ancestralidade têm um papel 

fundamental, seja pelos conhecimentos que os mais velhos passaram aos mais novos 

antes de falecer, seja por sua onipresença póstuma em todas as situações importantes 

para a comunidade. Na religiosidade afro-brasileira, é comum que esses ancestrais 



18 
 

 
 

reais, familiares e míticos sejam cultuados e consultados sempre que necessário. 

(LOPES, 2011). 

Em nosso próximo capítulo, veremos como esse culto aos ancestrais é uma 

marca dos africanos de origem banto no Brasil e está presente tanto nos espaços 

sagrados dos terreiros  quanto nos espaços profanos das ruas. Um exemplo dessa 

reverência aos ancestrais é a boneca calunga, sempre presente nos cortejos das nações 

de Maracatu de Pernambuco.  

 

 Ludicidade  Na concepção de Trindade, o povo negro jamais teria sobrevivido às 

inúmeras violências a que foi submetido ao longo do processo de escravização se não 

fosse uma coletividade capaz de celebrar a vida, de resistir através da dança, dos 

cantos, da brincadeira, do sorriso. O lúdico foi fundamental para nossos ancestrais 

africanos e afro-brasileiros sonharem com outros presentes e futuros possíveis. Nos 

termos da autora,  

 
O lúdico, o prazer, a alegria, a brincadeira podem entrar nesse cenário, a 

partir das músicas e das danças. Aprender como se dança, aprender as 

canções, aprender a fazer as indumentárias, os adereços. Aprender com 

amorosidade, com alegria e desejo, pode ser o caminho da ludicidade.” 
(TRINDADE, 2006, p.68.) 

 

Certamente, partir do princípio da ludicidade em algumas de nossas atividades 

pedagógicas pode facilitar a aprendizagem dos nossos estudantes, independente de sua 

faixa etária. Brincar, dançar, cantar, se soltar pode ser libertador. Especialmente 

quando vivenciamos um cotidiano escolar marcado pelo tecnicismo, pela repressão e 

por inúmeros tipos de violência.  

 

 Axé  O axé é a força vital, uma energia que pode estar presente tanto em seres vivos 

(reino vegetal e animal) quanto em seres inanimados (reino mineral, objetos 

cotidianos).  De acordo com a filósofa e educadora Helena Teodoro, o axé é uma força 

responsável pela “existência dinâmica, o princípio que torna possível o processo vital. 

Como toda força, é transmissível sendo conduzido por meios materiais e simbólicos.” 

(THEODORO, 2008, p.65).  

Enquanto valor civilizatório afro-brasileiro e princípio de uma educação 

antirracista, o Axé representa a “capacidade de criar, arriscar, inventar, de amar como 

afirmação de existências” (TRINDADE, 2006, p.55), rompendo com um cotidiano 
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escolar acorrentado a “normas, burocracias, métodos rígidos e imutáveis” 

(TRINDADE, 2006, p.55). Vivenciar o axé na escola significa propiciar situações que 

despertem a vontade de conhecer o novo, de aprender, com “vigor, com alegria, com o 

brilho no olho, acreditando que a vida é um/ o presente, o dia-a-dia.” (TRINDADE, 

2006, p.55). Educar a partir do axé é estimular nossos estudantes a melhorar, é elogiá-

los, é tentar animá-los quando estiverem tristes, é transmitir força vital.   

 

 Religiosidade  Pensar a religiosidade como valor civilizatório afro-brasileiro que 

pode ser trabalhado no espaço escolar não significa romper com o Estado laico. 

Azoilda Loretto Trindade trata a “religiosidade” como distinta da “religião” 

propriamente dita. Na perspectiva desta autora, religiosidade vincula-se ao “respeito à 

vida” e “à alteridade”, “ao louvor, à saudação, ao mimo, ao cuidado com o outro” 

(TRINDADE, 2006, p.32).  Exercitar a religiosidade na escola, nesse sentido, é 

urgente, visto que esse espaço ainda é extremamente intolerante às diferenças, às 

existências que fujam do modelo catequético, colonial e eurocentrado de saber e de 

ser.  

Assim como em relação à ancestralidade, a referida autora propõe que 

trabalhemos a religiosidade enquanto memória, realizando visitação a um terreiro, 

desenvolvendo trabalhos de pesquisa sobre religiões afro-brasileiras. 

Acrescentaríamos a necessidade e a urgência de se propor no espaço escolar trabalhos 

e debates acerca do racismo religioso.  

 

Neste capítulo, vimos que o espaço escolar é permeado por intencionalidades diversas e, 

através de seus currículos (prescrito, praticado e oculto) contribui para a constituição de 

subjetividades de seus sujeitos. A escola básica, historicamente, tem ocultado e silenciado 

inúmeros aspectos da História e das Culturas Africana e Afro-Brasileira. Para romper com 

esse ciclo, a luta pode se dar por meio legal, através de políticas curriculares como a Lei 

10.639/03, ou através da resistência cotidiana à cultura escolar eurocentrada, através de 

práticas fundamentadas nos valores civilizatórios afro-brasileiros. Convido os leitores e as 

leitoras a embarcarem numa viagem de resgate do que os currículos oficiais brasileiros têm 

nos negado: as contribuições culturais afrodiaspóricas dos povos bantos.  
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3 A DIÁSPORA AFRICANA E AS RESSIGNIFICAÇÕES CULTURAIS NO BRASIL: 

O CASO DO MARACATU-NAÇÃO 

 

“Ribeira do mar dos arrecifes do navio  

Tua beleza a que te reverencio 

Vim da África e Angola  

Eu aqui fui coroado 

Nação negra do congo,  

do povo de Nossa Senhora. do Rosário 

Aos pretos vou cantando a minha Loa...”  

(Loa aos Pretos) 

 

O verbete diáspora, do grego diasporá (dispersão), é definido pelo Dicionário Priberam 

da Língua Portuguesa
11

, como: 1. “Dispersão do povo judeu”; 2. “Dispersão de um povo ou 

de uma comunidade ou de alguns dos seus elementos”. Já no Dicionário Aurelio online
12

, o 

substantivo diáspora apresenta duas definições, uma mais geral e outra vinculada, 

especificamente, à ciência histórica: 1.“Separação de um povo ou de muitas pessoas, por 

diversos lugares, geralmente causada por perseguição política, religiosa, ética ou por 

preconceito”; 2. “[História] Separação do povo judeu que, durante alguns séculos, se espalhou 

por todo o mundo”. Podemos perceber que ambos os dicionários, de amplo acesso através da 

internet, associam o conceito de “diáspora” à experiência judaica como se esta servisse de 

referência geral às grandes migrações populacionais pelo mundo. No entanto, se recorrermos 

a outras fontes de glossários, menos difundidos aos estudantes da Educação Básica, como a 

Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana escrita por Nei Lopes, encontraremos uma 

definição muito mais significativa por ser orientada à compreensão dos fluxos de africanos 

que aportaram no Brasil. Nos termos deste autor, Diáspora é uma 

 

Palavra de origem grega significando „dispersão‟. Designando, de início, 

principalmente o movimento espontâneo dos judeus pelo mundo, hoje 

aplica-se também à desagregação que, compulsoriamente, por força do 

tráfico de escravos, espalhou negros africanos por todos os continentes. A 

Diáspora Africana compreende dois momentos principais. O primeiro, 

gerado pelo comércio escravo, ocasionou a dispersão de povos africanos 

tanto através do Atlântico quanto através do oceano Índico e do mar 

Vermelho, caracterizando um verdadeiro genocídio, a partir do século XV – 

quando talvez mais de 10 milhões de indivíduos foram levados, por 

traficantes europeus, principalmente para as Américas. O segundo momento 

ocorre a partir do século XX, com a imigração, sobretudo para a Europa, em 

direção às antigas metrópoles coloniais. O termo „Diáspora‟ serve também 

                                            
11

 Fonte: https://dicionario.priberam.org/di%C3%A1spora. Acesso em 19 de Outubro de 2018. 
12

 Fonte: https://www.dicio.com.br/diaspora/. Acesso em 19 de Outubro de 2018. 

https://dicionario.priberam.org/di%C3%A1spora
https://www.dicio.com.br/diaspora/
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para designar, por extensão de sentido, os descendentes de africanos nas 

Américas e na Europa e o rico patrimônio cultural que construíram. (LOPES, 

2014, p.236.) 

 

A partir das reflexões de Nei Lopes, e reconhecendo que uma diáspora compreende 

fluxos materiais (pessoas, bens materiais etc.) e/ou fluxos imateriais/simbólicos, propomos 

que a diáspora africana seja compreendida como uma migração compulsória de milhões de 

africanos e/ou de alguns de seus elementos culturais e cosmovisões. Ao longo do primeiro 

momento ao qual Nei Lopes se refere, a dispersão espacial de milhares de etnias africanas em 

direção às Américas possibilitou encontros e trocas interétnicos, resultando em reelaborações 

culturais.  

Outro autor que contribui para nossas reflexões acerca da diáspora e seus 

desdobramentos culturais e identitários nas antigas colônias é o jamaicano Stuart Hall. Em sua 

perspectiva, a condição diaspórica favorece a emergência de novas identidades, bem como 

torna possível a ocorrência de “reidentificações simbólicas com as culturas „africanas‟” 

(HALL, 2018, p.29). Por conseguinte, as identidades culturais forjadas na diáspora não 

podem ser consideradas a partir de uma concepção “fechada”, “exclusiva”, embasando-se em 

um discurso de “autenticidade” vinculado aos mitos de origem de um povo, justamente 

porque tais identidades diaspóricas são marcadamente hídridas. Tal como no Caribe de Stuart 

Hall, o Brasil também foi construído através da contribuição de muitos povos cujas origens e 

práticas culturais são diversas; além disso, essa construção cultural também foi realizada sob a 

assimetria nas relações de poder, centralizadas pelos europeus. Como afirma o autor, “A via 

para a nossa modernidade está marcada pela conquista expropriação, genocídio, escravidão, 

pelo sistema de engenho e pela longa tutela da dependência colonial.” (HALL, 2018, p.33). 

Hall reforça a importância de considerarmos em nossos estudos acerca da diáspora 

africana a perspectiva da transculturalidade. Esta se dedica a reconhecer as influências 

culturais entre “colonizado” e “colonizador”, interessando-se tanto “em como o colonizado 

produz o colonizador quanto vice-versa” (HALL, 2018, p.34). Ou seja, os fluxos culturais na 

diáspora são uma via de mão-dupla, mesmo que ocorram sob a colonialidade e todas as suas 

desigualdades intrínsecas. O grupo colonizador influencia culturalmente o grupo colonizado e 

este, por sua vez, também se reinventa culturalmente a partir da cultura dominantes, 

engendrando uma estética diaspórica
13

 (HALL, 2018, p.45), caracterizada pelos hibridismos, 

pelas misturas, considerados subversivos na medida em que há a apropriação de determinados 

                                            
13

 Esta noção foi proposta pelo escritor e historiador da arte britânico Korbena Mercer, citado por Stuart Hall. 
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símbolos da cultura dominante, ora desarticulando-os, ora rearticulando-os e atribuindo-lhes 

novas significações.  

No que se refere às reinvenções culturais afrodiaspóricas no Brasil, partilhamos da 

concepção de Stuart Hall, quando afirma que a noção de “África” reivindicada nas antigas 

colônias acaba por adquirir uma conotação política, pois: “a „África‟ é o significante, a 

metáfora, para aquela dimensão de nossa sociedade e história que foi maciçamente suprimida, 

sistematicamente desonrada e incessantemente negada” (HALL, 2018, p.45-46). 

Reconhecendo o caráter processual das identidades culturais, é através da elucidação e da 

revalorização das influências africanas nos patrimônios culturais brasileiros que podemos 

construir “histórias alternativas àquelas impostas pelo domínio colonial” (HALL, 2018, p.45), 

contribuindo para a afirmação racial positiva de sujeitos negros no Brasil. 

O presente capítulo, nesse sentido, se dedica a revisitar a diáspora africana e as 

(re)ssignificações culturais forjadas na experiência diaspórica no Brasil. Especificamente, 

abordaremos a diáspora dos povos africanos conhecidos como bantos, trazendo à tona as 

inovações que elaboraram e reiterando sua imensa contribuição para a prática cultural do 

Maracatu-Nação ou Maracatu de Baque Virado, patrimônio cultural afro-brasileiro. 

 

3.1 Os fluxos diaspóricos de bantos e suas cosmovisões 

 

Neste subcapítulo, apresentamos uma breve contribuição acerca dos fluxos migratórios 

dos povos bantos - em território africano e na travessia pelo Atlântico -, assinalando os 

principais elementos de sua cosmovisão, bem como seu papel nas inovações técnicas surgidas 

no continente africano e trazidas para o Brasil a partir de sua diáspora, rompendo com o olhar 

que comumente inferioriza as contribuições banto na cultura brasileira.   

 

 

3.1.1 Os bantos na África: fluxos migratórios e inovações técnicas e culturais  

 

A África Central foi “descoberta” pelos africanos escravizados no Brasil muito antes 

dos linguistas europeus. Robert Slenes afirma que no processo de travessia da Kalunga
14

, os 

malungos (companheiros de viagem e de cativeiro) provavelmente perceberam as afinidades 

culturais e linguísticas entre si (SLENES, 1992). Mais tarde, um linguista europeu agruparia 

                                            
14

 Travessia atlântica. 
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tais línguas faladas na África Central e Austral no tronco linguístico Bantu. Este termo, 

especificamente, foi criado em 1862 pelo filólogo alemão Willelm Bleek
15

 (PRANDI, 2000).  

Bantu é uma palavra originária da língua quimbundo, que designa o plural de muntu 

(indivíduo, pessoa), ou seja, significa seres humanos.  É preciso atentar para o fato de que os 

bantos não configuram uma única e homogênea etnia; pelo contrário, eles devem ser pensados 

como “um grande conjunto de povos falantes de línguas que têm uma origem comum, como, 

por exemplo, os povos latinos, anglo-saxões, célticos etc.” (LOPES, 2011, p.96). Tal 

generalização, portanto, deve-se às aproximações linguísticas observadas por linguistas e 

etnólogos (PRANDI, 2000).  

Há uma tendência de reconhecimento das etnias a partir da língua falada, existindo uma 

imensa diversidade étnica entre os bantos, visto que foram apontadas entre “700 e duas mil 

línguas e dialetos aparentados, estendendo-se para o sul, logo abaixo dos limites sudaneses, 

compreendendo as terras que vão do Atlântico ao Índico até o Cabo da Boa Esperança” 

(PRANDI, 2000, p.54). 

Nei Lopes afirma que a despeito de banto constituir-se, inicialmente, somente enquanto 

denominação linguística, seu uso foi ampliado e, a partir da designação genérica bantos 

passou-se a se referir ao conjunto de “grupos étnicos negro-africanos do centro, do sul e do 

leste do continente que apresentam características linguísticas comuns e um modo de vida 

determinado por atividades afins.” (LOPES, 2011, p.97).  

Entretanto, nem sempre foi esta a localização geográfica dos bantos na África. Na 

verdade, os bantos habitavam, há cerca de 4.000 anos, uma área de planalto situada na atual 

porção norte da fronteira entre Camarões e Nigéria (SOUZA, 2014), na região dos Montes 

Adamaua (LOPES, 2011). A partir desse primeiro habitat, em que “cultivavam milho, feijão, 

sorgo e bananas” (LOPES, 2011, p.107), os bantos realizaram grandes e lentas migrações 

(sempre a leste e a sul) pelo interior do continente africano em busca de terras férteis para a 

prática agrícola até chegar à configuração atual. Caso tivessem ido em direção ao norte, 

encontrariam uma imensa área desértica que corresponde ao Saara, nada interessante para um 

grupo de agricultores que eram (Mapa 1). 

 

 

 

 

                                            
15

 Em LOPES (2011), encontramos uma diferença na grafia deste sobrenome, grafado como Bleck, bem como na 

data de criação do termo “banto”, que seria de 1860. 
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 Mapa 1 - Migrações dos Grupos Banto no continente africano 

 

       Fonte: https://abagond.wordpress.com/2018/02/27/bantu-expansion/. Acesso em 20 de Julho de 2018.  

 

A chamada migração banto teve início há cerca de 3.000 anos, quando uma primeira 

leva dirigiu-se a leste, deslocando-se ao longo da floresta equatorial. Este primeiro grupo de 

migrantes bantos, quando entraram “em contato com os povos do Sudão central [...] passaram 

a pastorear cabras, carneiros e gado bovino.” (LOPES, 2011, p. 108). Nesse momento inicial 

de fluxos migratórios, outro grupo se direcionou para sul, passando pelo baixo curso do Rio 

Congo, “levando consigo utensílios de cerâmica e técnicas agrícolas criadas por seus 

ancestrais” (LOPES, 2011, p.108).  De acordo com a historiadora Mônica Lima e Souza,  

 

Esses grupos cruzaram a região que na atualidade se localiza a República 

Centro-Africana, ocupando áreas dentro e fora da floresta equatorial, a oeste 

e a leste. Ao se estabelecerem, de forma sedentária ou semissedentária, eles 

introduziram dois sistemas diferentes de produção de alimentos, que se 

adaptaram, respectivamente, às florestas e à savana. Eram agricultores e 

foram os primeiros nessa região a se organizar em aldeias, bem como a 

https://abagond.wordpress.com/2018/02/27/bantu-expansion/
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agrupar tais aldeias em unidades mais abrangentes, com cerca de 500 

pessoas cada. (SOUZA, 2014, p.21). 

 

A segunda onda migratória dos bantos ocorreu em torno do ano 900 a.C., ao fim da 

primeira grande migração banto, quando já tinham se constituído dois grandes grupos cujas 

línguas já se aproximavam, apesar de serem distintas (SOUZA, 2014):  

 

1- os bantos do oeste (no norte da atual República Popular do Congo e leste do 

Gabão), que migram posteriormente para uma região mais seca em que hoje se 

situa a porção norte de Angola (SOUZA, 2014); 

2- os bantos do leste (atual Uganda), os quais se dirigiram no sentido sul pela borda 

da floresta equatorial em direção ao sudeste do Zaire e à Zâmbia atuais (LOPES, 

2011; SOUZA, 2014).  

 

Outros grupos menores permaneceram na faixa de transição entre a floresta e a savana, 

acompanhando os cursos d‟água (SOUZA, 2014).  

Além da agricultura e do pastoreio, Nei Lopes afirma, ainda, que os povos oriundos dos 

Montes Adauama durante a primeira grande migração banto estabelecidos no Planalto dos 

Grandes Lagos (atuais Uganda, Quênia, Burundi, Ruanda e Tanzânia), desenvolveram entre 

os anos de 400 e 300 a.C. uma cultura marcada pelas técnicas de produção de objetos em 

cerâmica (LOPES, 2011).  

Devemos lembrar que, ao realizarem esses fluxos migratórios, deslocavam-se também 

técnicas as mais diversas já dominadas pelos grupos migrantes, bem como modos de vida e 

cosmovisões. Dessa maneira, um pouco mais tarde, por volta de 200 a.C, parte desse grupo, 

que emigra do Planalto dos Grandes Lagos (os “bantos do leste” a que Mônica Lima e Souza 

se referia) para sul, chega às “[...] savanas centrais e daí, na direção oeste, até o curso inferior 

do rio Congo. Esses migrantes, já dominando as técnicas da metalurgia, levam seus 

conhecimentos às populações locais.” (SOUZA, 2014, p.108, grifo nosso).  

Cem anos depois, em torno de 100 a.C, tais técnicas se expandem da área 

correspondente à atual Angola em direção ao sul, chegando à atual Namíbia (LOPES, 2011). 

A migração banto prossegue nos primeiros séculos da Era Cristã, “a partir dos Grandes Lagos 

até a costa meridional do Quênia e para o norte da Tanzânia.” (LOPES, 2011, p.108). Nos 

termos de Mônica Lima e Souza, “a essa altura, esses grupos seriam, além de agricultores, 

também ferreiros.” (SOUZA, 2014, p.21. Grifos nossos.). 
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Mapa 2 – O ferreiro na África Negra 

 

        Fonte: CLAVAL (2014, p.52). 

 

A propósito, ao menos até meados do século XX, os ferreiros eram uma profissão 

comum à chamada “África negra”, mas valorizada principalmente em territórios de origem 

banto, principalmente em sua porção central (SILVA, 2008), como podemos verificar no 

Mapa 2 “O ferreiro na África negra” de Pierre Clément, elaborado no ano de 1948 e publicado 

pelo geógrafo Paul Claval em seu livro A Geografia Cultural (CLAVAL, 2014, p.52.)  

  Tais deslocamentos espaciais, como podemos observar no mapa acima, ocasionaram 

uma difusão das línguas do tronco linguístico banto, das técnicas de metalurgia e do cultivo 

de variados gêneros agrícolas, modificando a vida dos grupos que as dominavam na África 

subequatorial (LOPES, 2011; SOUZA, 2014).  
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Mapa 3 – Distribuição espacial da língua bantu, da metalurgia do ferro e da agricultura 

na África  

 

Fonte: < http://www.sahistory.org.za/article/people-and-culture-south-africa>. Acesso em 20 de Julho 

de 2018.  

 

Por fim, entre os séculos III e IV os bantos vivem “outra importante onda civilizatória, 

partindo da região interlacustre, chega até o sul de Moçambique e a região da atual Pretória na 

África do Sul” (LOPES, 2011, p.108). De acordo com este mesmo autor, as migrações banto 

em larga escala continuaram a ocorrer até o século X, desenvolvendo cada vez mais as 

técnicas metalúrgicas, agrícolas e criando instituições sociais e lideranças (LOPES, 2011, 

p.108). 

 Um exemplo da pujança desses dois últimos aspectos são os chamados Impérios e 

Reinos bantos, especializados através do Mapa 4, disponível a seguir: 

 

 

 

 

 

http://www.sahistory.org.za/article/people-and-culture-south-africa
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Mapa 4 - Civilizações africanas 

 

Fonte: https://www.pinterest.pt/pin/333125703677044552/. Acesso em 20 de Julho de 2018. 

 

Como exemplos de tais reinos e impérios africanos pré-coloniais e/ou contemporâneos à 

colonização europeia, podemos citar: 

 

a) Império do Grande Zimbábue (atual Zimbábue, próximo à fronteira com 

Moçambique) e Império do Monomotapa (que chegou a alcançar da atual 

Moçambique até Angola e República Democrática do Congo atuais) ambos 

construídos pela nação xona/ shona, entre o século VIII até a segunda metade do 

século XV; 

b) Reino do Congo (da nação Bacongo), cujos domínios territoriais antecedentes 

já estavam estabelecidos por volta dos século IX e X, tendo vivivo seu apogeu em fins 

do século XV; 

c) Reino dos Lubas (nação baluba/luba) e Reino Lunda (nação lunda), cujas 

origens remontam ao século VIII e que perduraram até o século XIX. Ambos situam-

https://www.pinterest.pt/pin/333125703677044552/
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se onde hoje encontramos a República Democrática do Congo - antigo Zaire (LOPES, 

2011). 

 

É com essa configuração territorial banto que os portugueses se deparam na década de 

80 do século XV (LOPES, 2011). Nos territórios bantofones (Mapa 5), o tráfico de pessoas se 

concentrará espacialmente em duas áreas litorâneas: a costa atlântica (ocidental), sobretudo 

“entre o Cabo Lopo Gonçalves, no Luango, e o rio Coporolo, ao sul de Benguela” (LOPES, 

2011, p.158) e a costa índica (oriental), notadamente entre os rios Zambeze e Limpopo 

(LOPES, 2011). E a estratégia normalmente utilizada pelos portugueses no intuito de 

conseguirem pessoas para serem escravizadas era incentivando guerras interétnicas ou entre 

tribos vizinhas (LOPES, 2011). 

 

Mapa 5 –Continente Africano: Reinos, cidades e grupos étnicos pré-coloniais 

 

Fonte: <http://www-storia.blogspot.com/2016/09/africa-reinos-cidades-e-grupos-etnicos.html>. Acesso em 20 de 

Julho de 2018.  

http://www-storia.blogspot.com/2016/09/africa-reinos-cidades-e-grupos-etnicos.html
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Reginaldo Prandi alega que os povos bantos tiveram preferência nos primeiros séculos 

de escravidão na América portuguesa e, considerando os estudos linguísticos acerca da 

“sobrevivência no Brasil de elementos originários principalmente do quicongo, quimbundo e 

umbundo” (PRANDI, 2000, p.54), este autor afirma que é provável que os bantos oriundos do 

Congo e de Angola, onde essas línguas ainda são faladas, tenham apresentado uma 

“superioridade demográfica” em relação aos demais grupos escravizados.  

Na região nordeste do Brasil, o primeiro desembarque de africanos escravizados 

ocorreu no ano de 1550 em Salvador, para atuarem como mão-de-obra nas lavouras de cana e 

nos engenhos de açúcar (LOPES, 2011). De acordo com este mesmo autor, o fluxo de 

africanos para o Brasil a partir dos anos 1570 originava-se, sobretudo, do “Reino do Congo, 

do Dongo e de Benguela” (LOPES, 2011, p.159); portanto, provinha de áreas banto referentes 

aos atuais Congo e Angola, tal qual afirma Prandi (PRANDI, 2000).  

A despeito do amplo quantitativo de povos bantos no Brasil, construiu-se ao longo do 

tempo um equívoco evolucionista a respeito dos bantos e dos sudaneses, originando uma série 

de estereótipos negativos associados aos primeiros (OLIVEIRA, 1997; LOPES, 2011). De 

acordo LOPES (2011), os intelectuais adeptos do racismo científico no Brasil (como Silvio 

Romero, Nina Rodrigues, Oliveira Vianna e Afrânio Peixoto, por exemplo) inferiorizaram os 

africanos bantos em relação aos povos da África Ocidental em seus estudos. Daí, surgiram 

diversas representações negativas dos africanos de origem banto, como aquelas que os 

associam a seres incultos, brutos, feios, submissos/dóceis, aptos ao trabalho pesado e 

obedientes ao mesmo tempo. Infelizmente, como no século XIX esses homens possuíam 

bastante influência, tais ideias associadas aos bantos ecoaram em nossa sociedade e foram 

reproduzidas até o século XX (LOPES, 2011).  

A respeito dos conhecimentos e da espiritualidade dos bantos, Nei Lopes desconstroi a 

ideia pregada pela etnologia tradicional de que as suas manifestações religiosas e artísticas 

seriam inferiores e por isso teriam se aculturado, tal qual afirmavam os escritores colonialistas 

portugueses e os adeptos do racismo científico do século XIX. De acordo com o autor, a 

principal diferença entre bantos e sudaneses foi a estratégia agenciada frente à opressão, já 

que ao contrário dos sudaneses que costumavam confrontar culturalmente os brancos; por 

outro lado, os bantos geralmente adotavam a dissimulação como estratégia para sua 

continuidade histórica, através das irmandades negras, por exemplo (LOPES, 2011).   

É por esse ângulo que o autor nos mostra como os bantos também foram agentes 

civilizatórios no Brasil. A partir de seu tronco-linguístico, sua filosofia, suas cosmovisões, sua 
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arte (desde as esculturas, musicalidade, contação de histórias, danças) e suas instituições 

sociais, os bantos também civilizaram o Brasil no sentido de terem contribuído para diversas 

das manifestações religiosas e culturais presentes no país até os dias atuais. Mas vejamos 

quais eram algumas características em comum aos povos bantos em termos de cosmovisão as 

quais são importantes para compreendermos muitas de suas contribuições culturais, inclusive 

o Maracatu.  

Dois princípios básicos da ontologia bantu são basilares para compreendermos muitas 

das manifestações culturais diaspóricas presentes no Brasil. São eles:  

1- A noção de força vital, presente inclusive em seres inanimados, como os 

minerais ou mesmo a objetos cotidianos.  A existência para os bantos depende da força 

vital dos seres, de modo que “toda a cultura banta é orientada no sentido do aumento dessa 

força e da luta contra a sua perda ou diminuição” (LOPES, 2011, p.144). Por exemplo, 

quando uma pessoa fica doente, está perdendo força vital e quando vem a óbito, significa 

que ela não mais possui força vital. 

2- A importância atribuída à ancestralidade. Os espíritos dos ancestrais 

(antepassados ilustres da comunidade) são sacralizados e intermediários entre os seres 

humanos e a divindade suprema, a qual recebe distintos nomes conforme o grupo étnico, 

podendo se chamar Nzambi, Suku, Kalunga etc. Para os bantos, a vida dos seres humanos 

é influenciada por seus antepassados ancestrais, sendo estes onipresentes em todas as 

cerimônias importantes, continuando a participar de sua comunidade, mesmo após terem 

morrido. Ainda de acordo com Nei Lopes, os cultos bantos geralmente recorrem muito 

mais aos espíritos dos ancestrais do que aos espíritos da natureza, apesar de estes últimos 

serem hierarquicamente mais importantes e estarem mais próximos à divindade suprema. 

Nos termos do referido autor,  

 

Para o africano em geral e para o Banto em particular o ancestral é 

importante porque deixa uma herança espiritual sobre a Terra, tendo 

contribuído para a evolução da comunidade ao longo da sua existência, e por 

isto é venerado. Ele atesta o poder do indivíduo e é tomado como exemplo 

não apenas para que suas ações sejam imitadas mas para que cada um de 

seus descendentes assuma com igual consciência suas responsabilidades.  

Por força de sua herança espiritual, o ancestral assegura tanto a estabilidade 

e a solidariedade do grupo no tempo quanto sua coesão no espaço. Assim, o 

culto aos ancestrais (míticos, reais e familiares) tem uma repercussão 

inestimável na estatuária e na escultura da tradição negro-africana, que são 

as manifestações mais características da Arte Negra como um todo (e da arte 

banta em especial), distinguindo-a da arte europeia, por exemplo. (LOPES, 

2011, p.152). 
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[...] dentro do universo artístico banto, as máscaras e as estátuas dedicadas 

aos ancestrais representam um papel muito importante. A figura do ancestral 

é um símbolo que evoca seus atos. Não se trata de feiticismo nem de 

idolatria, já que não se adora um pedaço de madeira ou de metal. A máscara 

ou a estátua é o signo que manifesta a presença espiritual do ancestral entre 

os vivos. (LOPES, 2011, p.154). 

 

Além disso, é possível que espíritos de ancestrais se transformem em forças da natureza, 

como ocorre no caso dos Nkisi dos bantos de origem centro-africana, como os Bacongos e os 

Jagas (LOPES, 2011; PREVITALLI, 2012). Conforme afirma Ivete Miranda Previtalli, “a 

maioria das descrições de inquice na África se refere a amuletos pessoais que parecem muito 

distantes dos assentamentos dos inquices” (PREVITALLI, 2012, p.182) presentes em 

terreiros. No Brasil, os minkisi
16

 são cultuadas como divindades associadas a forças da 

natureza no chamado candomblé de nação Angola e no Xangô pernambucano (BARROS; 

MOTA, 2008; PREVITALLI, 2012). Nas palavras daquela mesma autora, existem 

 

[...] alguns inquices entre os povos centro-africanos que são conhecidos no 

Brasil. Entretanto, a elaboração dos assentamentos, assim como a relação 

dos inquices com as comunidades africanas onde eles foram encontrados, 

tem muitas diferenças com os inquices da religião brasileira. No Brasil, os 

inquices ficaram muito parecidos com os orixás dos sudaneses devido a 

similaridades que existiam entre as características de ambos. Os processos de 

hibridação que sofreram as religiões dos negros centro-africanos 

transportados para o Brasil, com a diáspora, transformaram os inquices, na 

medida em que os fundiram com elementos de outras tradições religiosas. 

(PREVITALLI, 2012, p.183). 
 

De acordo com BARROS e MOTA (2008), ao longo da diáspora africana no Brasil os 

“inquices e o panteão dos ancestrais bantos mesclaram-se aos orixás nagôs e aos voduns jejes. 

Incorporaram também a figura do caboclo e dos santos católicos, num sistema de equivalência 

altamente completo” (BARROS; MOTA, 2008, p.244). Os autores citam, por exemplo, o 

inquice Angoro associado orixá Oxumaré nagô ou ao vodun Bessen jeje, cujos arquétipos 

aparecem representados pela cobra e pelo arco-íris, todos eles estando vinculados ao culto da 

cobra (BARROS; MOTA, 2008). Outro inquice mencionado pelos autores é Catende, 

associado ao orixá nagô Ossaim, conhecido como o “„senhor‟ de todas as folhas mágico-

curativas [...]” (BARROS; MOTA, 2008, p. 244). Nesse sentido, podemos afirmar que na 

diáspora, muitos dos signos culturais presentes em diferentes regiões da África passaram a ser 

                                            
16

 Plural de inkisi. 
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cultuados no Brasil, gerando hibridismos, transformações e diferenciações em relação aos 

cultos “originais”.  

De acordo com Flávia Carvalho, as identidades africanas foram transformadas ao longo 

da diáspora, desde sua captação no interior do continente africano, seu aprisionamento nos 

barracões construídos na costa africana até o processo de travessia da Grande Kalunga - o 

Oceano Atlântico-, ocasionando a preservação de alguns elementos culturais e a reinvenção 

de outros, “marcando de forma singular a heterogeneidade cultural da América Portuguesa.” 

(CARVALHO, 2010, p.21-22). Uma das manifestações que evidenciam tal diversidade 

cultural brasileira é o Maracatu, a qual apresentaremos no subcapítulo a seguir.  

 

 

3.2 A cultura afrodiaspórica do Maracatu-Nação: conhecendo seus elementos principais  

 

 
“E ainda hoje  

Gente da cor da noite 

Com sua dança  

Com sua música  

Com sua raça 

Mostra sua fé”  

(Sônia Rosa) 

 

 

 O Maracatu diferencia-se, grosso modo, em dois tipos: Maracatu-Rural (também 

chamado de Maracatu de Baque Solto) e Maracatu-Nação (também conhecido como 

Maracatu de Baque Virado), em referência às diferenciações percussivas. Espacialmente, o 

Maracatu Rural é mais associado ao interior do estado de Pernambuco e o Maracatu-Nação 

territorializado em bairros periféricos da Região Metropolitana de Recife, principalmente na 

Zona Norte desta (FERREIRA, 2012, 2016). 

O Maracatu-Nação é um dos Patrimônios Culturais Imateriais brasileiros. Esta 

manifestação cultural afro-pernambucana
17

 foi tombada no ano de 2014 pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN); no entanto, é uma prática que remonta ao 

período colonial e escravocrata no Brasil, tendo possibilitado a resistência de cosmovisões e 

certos elementos culturais de africanos e seus descendentes por séculos. Tal continuidade 

histórica foi resultado de agenciamentos diversos, dentre eles a estratégia banto de 

dissimulação, utilizando-se as irmandades negras como Nossa Senhora do Rosário e São 

                                            
17

 Não há uma restrição em com critérios raciais para alguém ser membro de uma Nação de Maracatu. 

Entretanto, a maioria dos maracatuzeiros da Zona Norte de Recife é negra (LIMA, 2014). 
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Benedito dos Homens Pretos como espaços de acolhimento, de reelaboração e afirmação 

identitárias para negros e negras (SOUZA, 2015). Era dentro dessas irmandades que 

aconteciam as coroações de reis e rainhas negros nos maracatus até a primeira metade do 

século XIX, sendo a última promovida no ano de 1848 (GUILLEN, 2004).  

O historiador Ivaldo Lima afirma ser praticamente impossível traçar uma delimitação 

espaço-temporal exata do Maracatu Nação, sobretudo se considerarmos o fato de que as 

cerimônias conhecidas como Coroações de Reis e Rainhas do Congo
18

 e os Maracatus foram 

contemporâneos (inclusive, disputando entre si), principalmente na segunda metade do século 

XIX, quando estes últimos se distanciaram da Igreja Católica (LIMA, 2005; GUILLEN, 

2004). Nesse sentido, não trabalharemos com a ideia de uma origem estática ou de uma 

fixidez desta manifestação cultural. Como qualquer outra prática social, o Maracatu-Nação foi 

e é construído por sujeitos sociais cujas intencionalidades são diversas e, por vezes, 

conflitantes. Isso, por sua vez, leva a uma constante reinvenção de práticas, ao mesmo tempo 

em que alguns de seus símbolos principais permanecem identificando o Maracatu por onde 

estiver. Vejamos, portanto, que elementos configuram um Maracatu-Nação e de que maneira 

eles trazem à tona a contribuição da cosmovisão bantu. 

O Maracatu-Nação se caracteriza por um cortejo simbólico durante o qual seus 

integrantes desenvolvem uma corporeidade afrodiaspórica (GARCEZ, 2012) ao som dos 

batuques/baques, sendo o “baque virado” um dos padrões percussivos, por isso podemos 

encontrar o termo “Maracatu de Baque Virado” referindo-se à sonoridade percussiva das 

nações de maracatu. Devemos lembrar que cada nação desenvolve sua própria identidade 

percussiva, seu “sotaque”, assim como as baterias de escolas de samba das agremiações 

carnavalescas, por exemplo.   

Tais nações, formadas majoritariamente por pessoas negras e de baixa renda, mantém 

vínculos religiosos e comunitários com territórios específicos dentro da Região Metropolitana 

de Recife, conferindo-lhes uma dimensão política (FERREIRA; ANJOS, 2012; LIMA, 2014). 

Historicamente, as nações de maracatu construíram relações com religiões de matriz afro-

indígena no Recife, seja com terreiros de Xangô, de Jurema ou de Umbanda (LIMA, 2006). É 

nos terreiros da Região Metropolitana de Recife, notadamente em áreas periféricas, que os 

maracatuzeiros e maracatuzeiras realizam seus preceitos religiosos de preparação para o 

Carnaval. 

                                            
18

 Para mais informações acerca das cerimônias de Coroação de Reis e Rainhas do Congo, realizadas entre s 

séculos XVII e XIX no Brasil, ver SOUZA (2002, 2005), TINHORÃO (2012). 
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Como outras expressões culturais negras no Brasil (samba, capoeira etc.), os maracatus 

foram duramente perseguidos devido às práticas religiosas que fundamentam essa 

manifestação cultural, especialmente nos anos 1930 e 1940 (GARCEZ, 2012). Atualmente, 

entretanto, tal vínculo religioso é reivindicado em busca de legitimidade, conferindo às nações 

pernambucanas uma ideia de “autenticidade” e “tradição”. De acordo com Inventário 

Nacional De Referências Culturais (INRC) do Maracatu-Nação, construído no intuito de 

embasar sua salvaguarda pelo IPHAN enquanto patrimônio, as nações de maracatu são 

motivo de uma afirmação identitária positiva para negros e negras de Pernambuco e outros 

estados brasileiros, um dos motivos para seu tombamento e para o reconhecimento de sua 

“relevância nacional para a memória, a identidade e a formação da sociedade brasileira”
19

. 

Algumas nações de maracatu se identificam como “nação nagô”/ “yorubá”, auto-

afirmação presente em diversas toadas/loas
20

. No entanto, através de alguns de seus símbolos 

principais (como a boneca calunga), bem como considerando algumas práticas (como o 

próprio ritual de coroação de um rei e uma rainha negros com vínculos religiosos afro-

indígenas) podemos afirmar que o Maracatu de Baque Virado combina não só elementos 

yorubá/nagô com símbolos católicos, mas também ressignifica elementos de origem banto e 

outros de matriz indígena. Trata-se de uma cultura afrodiaspórica, forjada a partir das 

misturas, dos hibridismos como nos coloca Stuart Hall (HALL, 2018).  

Os cortejos de maracatu-nação geralmente começam com um porta-estandarte, seguido 

pelas damas de paço, mulheres responsáveis por carregarem uma boneca conhecida como 

calunga - temo aportuguesado do termo polissêmico kalunga, de origem banto. Conforme 

afirma Flávia Carvalho,  

 

na cultura desses povos [bantos] o dito termo se refere a vários tipos de 

passagem, podendo ser ao mesmo tempo a representação da viagem de um 

corpo físico, como uma passagem sobrenatural. Ainda de acordo com o 

universo cultural banto, a água também era um elemento cercado de 

interpretações míticas. O mar poderia simbolizar um espaço intermediário 

entre uma determinada origem e um novo destino, ou um meio onde se 

realizaria a passagem – kalunga.” (CARVALHO, 2010, p.20). 

  

Também de acordo com Slenes, Kalunga tem distintas acepções para os povos de 

origem banto. Por vezes, aparece como mar, mas também significava a linha divisória entre o 

mundo dos vivos e o mundo dos ancestrais (SLENES, 1992). Ao consultar o Novo Dicionário 

                                            
19

 Requisitos para que um bem cultural seja considerado Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, segundo o 

IPHAN, publicados no Art.I, parágrafo II do Decreto Nº 3.551, de 4 de Agosto de 2000 .  
20

 Músicas de maracatu.  
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Banto do Brasil, de Nei Lopes, também verificamos a polissemia do termo Kalunga/ Calunga. 

Nos termos do autor, temos:  

 

CALUNGA [1] – (1) Na Umbanda, cada um dos integrantes da falange de 

seres espirituais que vibram na linha de Iemanjá (OC). (2) Boneco pequeno. 

[...] (10) Falar banto da Região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba; /// 

s.f. (11) Cada uma das duas bonecas que fazem parte do cortejo de 

maracatu(BH) - /// s. 2 gên. (12) Mar (MM). (13) Céu, morte. (JD) /// adj. Do 

termo multilinguístico banto Kalunga, que se encerra a ideia de grandeza, 

imensidão, designando Deus, o mar, a morte – „O vocábulo Kalunga  

(Deus), do verbo oku-lunga (ser esperto, inteligente), encontra-se no dialeto 

dos Ambós e em outros grupos vizinhos. O prefixo ka aparece aqui sem a 

função diminutiva usual, sua característica.  Antes, pelo contrário, impõe-se 

como uma afirmação de coisa importante, grande, valiosa‟ (Lima, 1977: 

152). Para os umbundos, „Céu é céu, Kalunga é Kalunga (...) Céu é a morada 

de Nzambi, Kalunga é o lugar para onde Kalung‟a Ngombe leva as pessoas 

que vem buscar‟ (Manuel P. Pacavia, Nzinga Mbandi, Luanda, 1985, 

pág.56). No Brasil, o ícone antropomorfo (o iteque, a estatueta, 

representativo de qualquer entidade divinizada), passou a se chamar calunga. 

E daí o termo se estendeu às acepções de (2) a (10).” (LOPES, 2006, p.57-

58. Grifos no original.) 

 

A ideia de travessia entre o mundo dos vivos e dos mortos presente na palavra calunga 

se mescla à concepção de calunga como boneco pequeno ou estatueta que simboliza e 

encarna determinada entidade divinizada. Este emaranhado simbólico tipicamente banto 

parece estar presente quando pensamos na boneca que vai à frente dos cortejos do Maracatu 

de Baque Virado. Em uma oficina de dança com a rainha da Nação Estrela Brilhante de 

Recife realizada na cidade do Rio de Janeiro, ela relatou que a calunga além de receber rituais 

religiosos antes de ir às ruas, sempre abre os cortejos e é posta no alto pelas mãos da dama de 

paço para que ela possa abençoar a nação (SOUZA, 2015b).  

A calunga do maracatu é uma boneca, feita de madeira ou de cera, que encarna a força 

vital de algum ancestral, geralmente alguma antiga rainha de cada nação, convidada através 

de rituais religiosos a continuar participando da coletividade à qual pertencia quando viva. Por 

ser um símbolo sagrado das nações, a calunga só pode ser segurada por pessoas autorizadas 

espiritualmente. Nesse sentido, é provável que a boneca, um dos mais fortes símbolos do 

Maracatu-Nação, ao mesmo tempo em que é regida por um orixá específico (que “dita” as 

cores das suas roupas, por exemplo) também seja cultuada como inquice. Esse é um dos ricos 

encontros diaspóricos. 
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Figura 2 - A calunga do Maracatu, boneca que representa os ancestrais, exposta no 

acervo do Museu Afro-Brasil 

 

Fonte:  A autora, 2018. 

 

Outro indício de que as calungas do Maracatu-Nação possuem vínculos com a cultura 

dos povos bantu é em relação à proporcionalidade de suas partes. Na arte banta, valoriza-se a 

assimetria e a desproporção como bases na confecção das esculturas e estatuetas com formas 

humanas. Baseando-se em Alioune Sene, Nei Lopes afirma que a arte negra tradicional parte 

do pressuposto de que não se deve tentar copiar a natureza, tal qual a arte ocidental indica, 

pois ela não é estática. A arte é uma representação, uma linguagem expressa através de 

símbolos e significados próprios à cultura do artesão. Além disso, este autor afirma que “A 

forma do objeto varia segundo as exigências do espírito. Isto explica o porquê de certas 

máscaras ou estátuas serem realistas e outras abstratas.” (LOPES, 2011, p.153).  
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Figura 3- Calunga de Maracatu, boneca que representa os ancestrais, exposta no acervo 

do Museu Afro-Brasil 

 

 

Fonte: A autora, 2018. 

  

No caso da calunga retratada na Figura 2, é perceptível a referência tipicamente banta 

da desproporção, pois sua cabeça é bastante grande em relação ao restante do corpo. Os pés 

desta calunga tornam-se minúsculos se comparados ao corpo que sustentam. A respeito da 

arte tradicional africana, Nei Lopes traz uma contribuição que nos ajuda a compreender a 

figura acima. Nas palavras deste autor, quando as estatuetas são construídas com a cabeça 

muito maior que o resto do corpo, isso não é feito sem razão “porque a cabeça é a parte mais 

importante do corpo; é onde mora a inteligência, o saber, a personalidade, a vida enfim” 

(LOPES, 2011, p.153). 
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Figura 4- Luxuosa calunga de Maracatu exposta no acervo do Museu Afro-Brasil 

 

Fonte: A autora, 2018. 

 

Cada calunga é vestida e adornada de maneira particular e, fora do momento de cortejo 

propriamente dito deve repousar em um pegi
21

, quando a sede do maracatu coincide com um 

terreiro. Suas vestes, geralmente, são feitas com as cores representativas do orixá que as rege. 

A dama de paço, por sua vez, deve utilizar roupas exatamente iguais àquelas usadas pelas 

calungas que carregam durante os cortejos de sua nação.  

Outros personagens fundamentais em uma nação de maracatu que vai às ruas são as 

catirinas, também conhecidas como catitas ou baianas de cordão, as quais desfilam em 

cordões. Essas personagens representam as mucamas e, por esta razão, vestem-se de maneira 

simples, com saias de chitão sem armação de metal, blusas da nação, e adornadas com 

turbantes, fio de contas e pulseiras. As fileiras de catirinas possuem a função de proteger 

outros membros que desfilam, especialmente a ala chamada de corte real, constituída por 

personagens que representam a realeza (baianas ricas, príncipes, princesas, barões, baronesas 

etc.). 

                                            
21

 O pegi é um altar específico para cada orixá.  
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As baianas ricas, ao contrário das catirinas (baianas de cordão), apresentam-se 

ricamente adornadas, com roupas confeccionadas com tecidos nobres, bastante brilho e suas 

saias são muito mais volumosas, pois possuem armação de metal. As vestes no estilo Luís XV 

também caracterizam as outras personagens femininas que integram a corte real, anunciando o 

luxo e o “glamour” da nação e evidenciando uma “estética diaspórica” da qual nos fala o 

autor Stuart Hall, conforme abordado anteriormente.  

Atrás da corte real, posiciona-se o casal real; rei e rainha devidamente paramentados 

com roupas luxuosas, coroa, cetro e espada e sempre protegidos por um pálio (espécie de 

guarda sol luxuoso que simboliza a realeza) carregado pelo personagem conhecido como 

vassalo. É preciso pontuar que cada nação de maracatu possui uma rainha, geralmente mãe-

de-santo, a qual se responsabiliza pelos fundamentos religiosos de sua coletividade. A rainha, 

personagem obrigatório nos cortejos, é dotada de poder perante a sua nação. E a nação que 

possui uma rainha coroada acaba tendo mais destaque que as demais (SOUZA, 2015c). O 

casal de rei e rainha é anunciado, também, por um conjunto de músicos/ batuqueiros 

composto por variados instrumentos percussivos. De acordo com o dossiê elaborado para o 

Inventário Nacional de Referências Culturais do Maracatu-Nação, 

 

O batuque é formado por um conjunto de instrumentos, dos quais se 

sobressaem as alfaias, grandes tambores revestidos de peles dos dois lados, 

que utilizam um sistema de amarração de cordas responsável por sua 

afinação. Variam em tamanho, função e sonoridade, podendo ser 

confeccionadas com diferentes materiais, a exemplo do compensado e da 

macaíba. Predominam, quantitativamente, nos batuques dos maracatus 

nação, as alfaias de compensado, mas os maracatuzeiros afirmam que os 

tambores de macaíba possuem som mais “encorpado” e, nesse sentido, 

manifestam sua preferência por tambores confeccionados com essa madeira. 

Além das alfaias, fazem parte do conjunto percussivo gonguê, caixas de 

guerra e taróis, mineiros ou ganzás. Esta é a formação clássica dos 

maracatus nação, descrita por Guerra Peixe em sua obra Maracatus do 

Recife, publicada inicialmente em 1955. Nos últimos anos, alguns grupos 

introduziram no seu batuque novos instrumentos como os abês e atabaques. 

O batuque dos maracatus nação pode ser apontado como o responsável pelo 

seu reconhecimento em todo o mundo contemporâneo, desde que, em 

meados dos anos 1990, jovens de classe média se interessaram por aprender 

a tocar os baques de maracatu nação [...]” (IPHAN, 2011, p.20). 

 

Nesse sentido, deve-se atentar para o fato de que o Maracatu-Nação, a despeito de se 

constituir enquanto prática cultural considerada patrimônio brasileiro, não está isento de 

inovações. É de comum acordo entre os pesquisadores que se dedicaram a compreender o 

Maracatu de Baque Virado que as nações modificaram suas práticas e suas territorialidades ao 
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longo do tempo, implementadas por seus sujeitos, agenciadores de diferentes estratégias 

conforme as intenções, os desafios e os sonhos cotidianos (LIMA, 2005).  

De acordo com o inventário realizado no intuito de tombar o Maracatu-Nação como 

patrimônio cultural imaterial brasileiro, as nações pernambucanas atualmente são  

 

responsáveis pela afirmação de uma identidade negra. Nesse sentido, os 

maracatus nação vêm colaborando com as políticas públicas de promoção da 

igualdade racial levadas a efeito em Pernambuco, contribuindo para a 

valorização da cultura negra não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil. 

A dimensão identitária dos maracatus nação pode ser percebida, por 

conseguinte, em uma dupla perspectiva. A primeira ressalta sua dimensão 

histórica, considerada por maracatuzeiros e maracatuzeiras como uma 

manifestação que sinaliza a resistência de negros na manutenção de suas 

práticas culturais. A segunda destaca sua capacidade de agregar as 

comunidades e, consequentemente, valor à manifestação, responsável pela 

positivação de práticas culturais negras. Esses aspectos históricos e 

identitários configuram o maracatu nação como um patrimônio cultural para 

quem o faz, bem como para pernambucanos e brasileiros. (IPHAN, 2011, 

p.10).  

 

 

Considerando a relevância do Maracatu-Nação em relação à afirmação identitária e 

valorização da cultura afro-brasileira, desenvolveu-se uma atividade pedagógica sobre esta 

manifestação cultural afrodiaspórica em uma escola pública da cidade de Duque de Caxias. 

Tal atividade, abordada no capítulo a seguir, representou uma oportunidade de romper 

silenciamentos que marcam o espaço escolar.  
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4 MARACATU DE BAQUE VIRADO – DANÇANDO E CONHECENDO UM 

PATRIMÔNIO AFRO-BRASILEIRO NA ESCOLA PÚBLICA 

 

“Cheguei, meu povo, cheguei pra vadiá.” (Toada da Nação   Estrela 

Brilhante de Recife) 

 

A intervenção pedagógica que propusemos realizou-se em uma escola pública 

localizada em Imbariê (3
0
 distrito da cidade de Duque de Caxias) e vinculada à Secretaria 

Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Tratou-se de um conjunto de quatro oficinas 

ministradas nas sextas-feiras do mês de Agosto para estudantes do Curso Normal e do 2
0 

ano
 

do Ensino Médio.  

O Ciclo de Oficinas de Maracatu de Baque Virado foi pensado como uma atividade 

pedagógica cujos objetivos se vinculam ao combate ao racismo através do contato com 

“valores civilizatórios afro-brasileiros” dos quais nos fala Azoilda Trindade, da valorização de 

uma prática cultural negra e do fortalecimento da autoestima dos estudantes autodeclarados 

negros através de sua historicização, visibilidade e representação positiva.  Da mesma 

maneira, almejava-se que estudantes com outras identidades raciais reconhecessem o imenso 

papel dos africanos e afrodescendentes na construção do Brasil e da cultura do Maracatu de 

Baque Virado, que é patrimônio de todos nós. 

No entanto, foi necessário cuidar para não abordar tal manifestação cultural de forma 

simplista, estática (sem historicidade) ou meramente como folclórica ou pitoresca, no sentido 

de exotizá-la, como bem nos alerta José Ricardo Fernandes (FERNANDES, 2005). Afinal,  

  

A realidade cultural de um país, sobretudo para os mais desfavorecidos, cuja 

principal oportunidade cultural é a escolarização obrigatória, tem muito a ver 

com a significação dos conteúdos e dos usos dos currículos escolares. A 

cultura geral de um povo depende da cultura que a escola torna possível 

enquanto se está nela, assim como dos condicionamentos positivos e 

negativos que se desprendem da mesma. (SACRISTAN, 2000, p.30). 

 

Na atividade pedagógica que desenvolvemos na escola, portanto, tratamos o Maracatu-

Nação como uma manifestação cultural afrodiaspórica construída historicamente por sujeitos 

periféricos que combinaram elementos culturais de origens distintas (notadamente aqueles 

relacionados às práticas religiosas) como uma estratégia de sobrevivência, de continuidade 

histórica (LIMA, 2005, 2014; SOUZA, 2015; FERREIRA, 2016). O Maracatu de Baque 

Virado é compreendido, neste trabalho, não como “manifestação folclórica” ou mera 
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“reminiscência” africana, como se não tivesse sido constituída na diáspora a partir da 

combinação de elementos culturais de diferentes povos e como se não fosse até hoje 

transformada pelos sujeitos históricos que a (re)constroem cotidianamente e a cada Carnaval.  

Mesmo tendo vivenciado diversas reinvenções ao longo dos séculos, as nações se 

aproximam em relação a determinados símbolos que serão relembrados no espaço escolar, 

fazendo jus à Lei 10.639/03
22

, como a calunga, o rei e a rainha, a dama de paço, as catirinas, o 

porta-estandarte e o baque de maracatu. 

As oficinas foram planejadas para durarem uma hora e receberam inscrições prévias 

de trinta estudantes. A primeira foi uma oficina teórica (10/08) e as demais foram oficinas de 

dança (17/08, 24/08, 31/08). Os aprendizados foram apresentados no dia 31/08 na própria 

escola através de um cortejo de maracatu de baque virado em que coroamos um rei e uma 

rainha e os demais alunos dançaram como catirinas. Em cada subcapítulo, buscou-se 

evidenciar as dificuldades e as possibilidades diante do planejamento e das oficinas em si, 

bem como as avaliações processuais da atividade pedagógica desenvolvida.  

 

 

4.1 Relato de experiência pedagógica: desafios e potencialidades de territorializar o 

maracatu na escola pública  

 

Neste tópico de nosso trabalho, realizaremos um relato da experiência pedagógica 

elaborada e efetivada em nossa escola, desde a sua fase de planejamento, execução 

propriamente dita até a avaliação coletiva
23

 processual do ciclo de oficinas.  

Nossa intervenção pedagógica foi construída ao longo de dois meses e consistiu em 

diversas etapas, sobre as quais discorreremos a seguir:  

A primeira delas ocorreu no dia 25 de Junho e consistiu em elaborar um resumo da 

proposta de intervenção e enviar por email para a coordenação e para a direção da unidade 

escolar a fim de que tomassem conhecimento e se posicionassem em relação a nossas ideias. 

Fizemos questão de utilizar a Lei 10.639/03 a nosso favor, como um amparo legal a tudo o 

que pretendíamos fazer e falar na escola durante o ciclo de oficinas, não apenas pela 

existência da mesma, mas, sobretudo, pelo receio de não permitirem o desenvolvimento da 

                                            
22

 No ano de 2008, a referida lei foi substituída pela Lei 11.645/08, a qual acrescentou a obrigatoriedade do 

ensino de História e Culturas Indígenas nos currículos escolares de todo o Brasil. 
23

 A avaliação da atividade foi realizada tanto pela professora quanto pelos estudantes participantes. Todos os 

nomes de estudantes presentes neste trabalho são fictícios.   
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atividade no espaço escolar. Felizmente, o retorno foi positivo e, a partir de então, iniciamos a 

fase do convite aos alunos, dedicando-nos a explicar em sala de aula a atividade que 

ofereceríamos na escola após o recesso e realizando uma pré-inscrição dos interessados. A 

princípio, seriam 20 vagas, mas os alunos surpreenderam ao fazer com que tivéssemos que 

ampliar este quantitativo para 30 vagas. 

No momento de pré-inscrição, também falamos sobre as roupas utilizadas pelas 

personagens catirinas e a possibilidade de homens interpretarem alguns personagens 

femininos no Maracatu de Baque Virado. Nesse contexto, num primeiro momento 50% dos 

meninos inscritos optaram por dançar de saias e se mostraram bastante animados com tal 

possibilidade.  

O planejamento da atividade seguiu rumo à organização da documentação necessária 

para a realização da pesquisa qualitativa na escola. Elaborou-se um cartaz informativo (em 

anexo) para os responsáveis contendo uma breve descrição do que é o Maracatu, bem como 

os objetivos da atividade a ser desenvolvida e as datas das oficinas; e confeccionou-se um 

Termo de Autorização de Uso de Imagem e Depoimentos, a partir do modelo oferecido pelo 

PROPGEPEC (Apêndice 1). A coordenação pedagógica se encarregou de tirar cópias para os 

alunos previamente inscritos e ambos os documentos foram entregues antes que entrassem em 

recesso escolar para haver tempo hábil de explicarem aos seus responsáveis em que consistiria 

a atividade e, no retorno às aulas, entregassem o termo de autorização devidamente 

preenchido e assinado até o dia 03 de Agosto, primeiro dia de aula de Geografia no segundo 

semestre letivo na escola. Infelizmente, muitos estudantes faltaram à escola na última semana 

antes do recesso e na primeira semana de retorno, o que nos trouxe certas complicações e 

dificuldades quanto às documentações. Optamos, então, por continuar recebendo as 

autorizações dos responsáveis, mesmo após o prazo estabelecido.  

Neste retorno às aulas, também foi necessário fazer algumas alterações na listagem de 

alunos participantes da atividade pedagógica, pois alguns inscritos haviam conseguido 

emprego como Jovem Aprendiz ou se matriculado em cursos externos no turno da manhã, 

outros desistiram por questões de saúde de familiares que necessitavam de seu auxílio. Nossa 

estratégia foi convidar novamente nossas turmas e verificar se havia possíveis interessados. 

Então, houve algumas substituições e novos prazos para o preenchimento e entrega de 

autorizações de responsáveis.  

Ao todo, recebemos 23 fichas de inscrição preenchidas por estudantes realmente 

interessados em participar de nossa atividade. No entanto, ao longo das quatro oficinas 
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realizadas, atingimos 19 deles, alguns presentes em todas as semanas, outros em menos. 

Optamos por considerar, inclusive, a possibilidade de participação somente no ensaio geral e 

na apresentação, pois impedir que isso ocorresse seria privar esses estudantes de conhecerem 

o Maracatu. Então, houve um caso de participação estudantil somente no ensaio geral e 

cortejo final, bem como da apresentação que realizamos no dia 01 de Setembro no Colégio 

Pedro II (Tijuca), pela ocasião da formatura da turma de Mitologia Iorubá e Ensino de 

História da África.  

Ao longo do mês de Agosto, houve um aumento considerável no número de alunos 

participantes das oficinas de Maracatu. Se considerarmos o primeiro encontro teórico e o dia 

do cortejo final, esse quantitativo quase triplicou, como exposto no gráfico abaixo (Gráfico 1): 

 

Gráfico 1 – Frequência estudantil no Ciclo de Oficinas de Maracatu de Baque Virado 

 

             Fonte: Renan Saisse e a autora, 2018. 

 

É preciso pontuar que durante todo o período de planejamento das oficinas, tivemos de 

pensar em estratégias que viabilizassem a realização da atividade tal qual havíamos pensado: 

com a participação de uma professora de dança e a confecção de roupas de catirinas para os 

estudantes inscritos. Esse foi um dos grandes desafios da pesquisa, pois se tratando de uma 

escola pública periférica, queríamos evitar ao máximo que os estudantes precisassem 

contribuir financeiramente para participar. Partindo de tal desafio, nos lançamos na 
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empreitada de arrecadar fundos para a compra de tecidos, remuneração da costureira e da 

professora de dança convidada.  

A solução encontrada foi rifar um kit de cosméticos femininos. A divulgação foi feita 

pelas redes sociais e a adesão de pessoas querendo contribuir foi grande. Rapidamente 

conseguimos vender os 100 números, cada um a R$5,00. A princípio, pensamos que o lucro 

conseguido com a primeira rifa já nos garantiria o pagamento dos tecidos de chitão usados 

para confeccionar as roupas de catirinas e os serviços da costureira. Mas as contas não batiam, 

já que para cada saia de maracatu precisaríamos de no mínimo dois metros de tecido. O 

dinheiro era insuficiente.  

Frente ao novo desafio e ao medo de não conseguir realizar a atividade como 

desejávamos, decidimos realizar uma nova rifa. Dessa vez, foi rifado um kit de cosméticos 

masculinos no intuito de aproveitar a proximidade do Dia dos Pais. Nessa segunda rifa, houve 

maior dificuldade para a venda de todos os números, mas por fim conseguimos vender os 100 

números, também vendidos a R$5,00 cada um.  

Mesmo após a segunda rifa, o montante arrecadado de lucro foi apenas R$650,00. Digo 

“apenas”, pois para 30 alunos participarem devidamente vestidos com roupas de chitão, eram 

necessários ao menos 60 metros de tecido, cada metro custando cerca de R$7,00. Dessa 

maneira, o total de lucro após as duas rifas garantiria apenas a compra dos tecidos e a 

remuneração da professora de dança (R$130,00). Sobrariam apenas R$50,00 para a compra de 

papel e a confecção de pequenas cadernetas (Anexo A) com a impressão de xilogravuras com 

a temática de Maracatu. Tais cadernetas foram entregues a cada um dos participantes 

inscritos.   

A partir desse desafio financeiro, conversamos com a equipe diretiva da escola a 

respeito da legalidade de solicitarmos uma contribuição de R$10,00 por parte dos alunos 

inscritos, visto que as peças de roupas ficariam com eles ao fim do ciclo de oficinas. Foi 

permitido que pedíssemos essa contribuição aos inscritos, garantindo a remuneração da 

costureira contratada, a qual cobrou um preço simbólico de R$10,00 por cada peça, visto que 

é mãe de uma ex-aluna da escola e pelo fato de que em diversas ocasiões festivas na escola 

ela seja solicitada para fazer roupas.  

Para termos um registro em imagens e vídeos da atividade desenvolvida, resolvemos 

contratar por fora um fotógrafo profissional que, assim como a costureira, reside próximo ao 

colégio. A ideia era fortalecer a comunidade do entorno e fazer parte desse dinheiro circular 
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por Imbariê. O fotógrafo Victor Vieira foi convidado a participar dos quatro dias de oficinas 

para registrar nossa experiência pedagógica.  

No intuito de traçar um perfil dos estudantes que, de fato, tiveram contato com o 

Maracatu de Baque Virado, mesmo que apenas em uma oficina, elaboramos algumas tabelas e 

gráficos
24

 a partir dos dados fornecidos por cada um deles no início de nosso Ciclo através da 

Ficha de Inscrição para o Ciclo de Oficinas de Maracatu (Apêndice C).  Em termos de 

identidade de gênero, a totalidade dos participantes se identificou como cisgênero, sendo 

68,4% mulheres e 31,6% homens, conforme exposto pela tabela 1, disponível a seguir. 

 

 

Tabela 1- Alunos participantes do Ciclo de Oficinas de Maracatu divididos por 

identidade de gênero (em %) 

 

Alunos participantes do Ciclo de Oficinas de Maracatu 

divididos por identidade de gênero (em %) 

Mulher Cisgênero  68,4% 

Homem Cisgênero 31,6% 

Total 100% 

                    Fonte: A autora, 2018. 

 

Em termos raciais, queremos justificar o fato de termos optado por questionar sobre 

cor/raça e não apenas sobre raça no questionário entregue aos alunos como Ficha de 

Inscrição para o Ciclo de Oficinas de Maracatu (Apêndice C).  

O texto “Como trabalhar com „raça‟ em Sociologia”, do autor Antonio Sergio 

Guimarães (GUIMARÃES, 2003), nos traz boas reflexões de cunho analítico e metodológico. 

Com base no referido trabalho, optamos por utilizar em nosso questionário de inscrição a 

pergunta “Qual é a sua cor/raça?”, unindo a categoria raça à categoria cor. A raça, a despeito 

de não ser mais um conceito aceito em termos biológicos, na medida em que os estudos sobre 

a genética humana já demonstraram que essa “construção baseada em traços fisionômicos, de 

fenótipo ou de genótipo, é algo que não tem o menor respaldo científico” (GUIMARAES, 

2003, p.96), infelizmente ainda é uma categoria utilizada no cotidiano para diferenciação e 

hierarquização social. 

                                            
24

 Em todos eles, o total de estudantes considerados foram os 19 participantes. 
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 Em termos sociológicos, as raças seriam construções sociais veiculadas como 

“discursos sobre as origens de um grupo, que usam termos que remetem à transmissão de 

traços fisionômicos, qualidades morais, intelectuais, psicológicas, etc., pelo sangue (conceito 

fundamental para entender raças e certas essências)” (GUIMARAES, 2003, p.96). 

Decidimos agrupar em nossa ficha de inscrição dos estudantes o conceito de raça ao 

conceito de cor, pois este último é um conceito mais frequente nos discursos cotidianos, 

podendo ser classificado como um “conceito nativo” pouco exposto à crítica, ao contrário de 

raça como bem aponta Guimarães. Nesse sentido, o autor expõe que a cor, no contexto 

brasileiro, nos ajuda a compreender a classificação racial das pessoas, constituindo-se como 

uma categoria racial na medida em que tal                        

 

classificação das pessoas por cor é orientada por um discurso sobre 

qualidades, atitudes e essências transmitidas por sangue, que remontam a 

uma origem ancestral comum numa das „subespécies humanas‟. [...] quando 

se classificam as pessoas como negros, mulatos ou pardos é a idéia de raça 

que orienta essa forma de classificação. (GUIMARÃES, 2003, p.103-104). 

 

Em termos metodológicos, este sociólogo nos lança o questionamento “Como é que se 

observam „raças‟ ou como se observa a „cor‟ de uma pessoa?” (GUIMARÃES, 2003, p.104) e 

destaca que é necessário não somente pesquisarmos a partir de nossas hipóteses e categorias 

analíticas (científicas), mas também devemos aliá-las às categorias nativas (do senso comum) 

do grupo que está sendo pesquisado. Nos termos deste autor, “precisamos transformar „cor‟ 

ou „raça‟ em algo que possa ser observado, quantificado, analisado.” (GUIMARÃES, 2003, 

p.104), sobretudo a partir do domínio dessa linguagem cotidiana. Se desejarmos saber como 

uma pessoa se classifica racialmente no Brasil, seria mais adequado não se restringir à 

categoria raça, visto que este ainda “não é um termo usual e de sentido inequívoco” 

(GUIMARÃES, 2003, p.105); então, a categoria cor seria a mais indicada no contexto 

brasileiro, mesmo que possam aparecer “respostas inesperadas” (GUIMARÃES, 2003).  

 Outra recomendação de Antonio Sérgio Guimarães é, sempre que possível, não 

limitarmos a pesquisa sobre classificação racial de um indivíduo ou grupo à chamada 

heterodeclaração racial (quando o entrevistador/pesquisador classifica o entrevistado), pois a 

identidade racial é uma construção subjetiva de cada indivíduo. A partir disso, optamos por 

solicitar que os estudantes participantes do Ciclo de Oficinas de Maracatu realizassem uma 

autodeclaração racial.   
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Além disso, mesmo compreendendo os problemas de nos valermos da forma de 

classificação racial utilizada pelo IBGE em nosso trabalho, no sentido de esta não permitir 

tanta liberdade nas respostas referentes à autodeclaração, decidimos empregá-la no intuito de 

fugir, de certa maneira, de possíveis “respostas inesperadas”, o que fugiria dos objetivos da 

presente pesquisa. Dessa maneira, buscamos compreender de que forma os estudantes 

participantes de classificavam racialmente a partir de uma pergunta fechada “Qual é a sua 

cor/raça?” presente em nossa ficha de inscrição, acompanhada de cinco opções de respostas 

conforme o IBGE trabalha: preto, pardo, branco, indígena e amarelo.   

 

Tabela 2 - Alunos participantes do Ciclo de Oficinas de Maracatu divididos por grupos 

de cor/raça 

Alunos participantes do Ciclo de Oficinas de Maracatu divididos por grupos de 

cor/raça (em %) 

Preto  26,3% 

Pardo 26,3% 

Branco 36,8% 

Indígena 5,3% 

Amarelo 5,3% 

Total:  100% 

         Fonte: A autora, 2018. 

 

A maior parte dos participantes se autodeclara “branca”, caso tomemos “pretos” e 

“pardos” como categorias, de fato, separadas, tal como o IBGE faz. No entanto, se 

considerarmos essas duas categorias agrupadas, o percentual dos estudantes autodeclarados 

negros ou negras seria de 52,6%, esmagadora maioria. Desejamos justificar, aqui, o fato de 

termos utilizado separadamente as categorias “preto” e “pardo” nas perguntas, ao invés da 

categoria “negros” e o motivo de nosso posicionamento em daqui em diante nos referirmos 

aos alunos “negros” em nosso trabalho.  

Anteriormente, argumentamos acerca de nossa estratégia de pesquisa acerca da 

identidade racial dos estudantes, utilizando autodeclaração e agrupando as categorias de 

raça/cor na ficha de inscrição. Optamos por uma pergunta fechada com as possibilidades de 

declaração racial utilizadas pelo IBGE, pois são mais conhecidas dos alunos e tendem a ser 

mais aceitas. Por outro lado, se considerarmos os próprios dados gerados e publicados pelo 
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IBGE em seu estudo Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da 

população brasileira: 2017
25

, publicado em 2017, há uma grande semelhança no que se refere 

às condições de vida de pretos e pardos no Brasil. De acordo com o documento citado, há uma 

grande desvantagem da população preta e parda em comparação à branca, se levarmos em 

conta condições educacionais (alfabetização, anos de estudo, acesso à Universidade) e 

econômicas (pretos e pardos representam a maioria da população desempregada do país, em 

todos os níveis de instrução; além disso, há uma proporção maior de trabalhadores informais 

pretos e pardos; já dentre os empregados, os pretos e pardos representam 78,5% dos 10% mais 

pobres da população ocupada, mas somente 24,8% da parcela de 10% concentradora de 

riquezas no Brasil, enquanto que os brancos representam 85,2% desse mesmo 10% mais rico 

do país). 

Ou seja, podemos afirmar que em nosso país o padrão de “concentração de riqueza e 

poder” vinculado às “barreiras de cor”, como atestou Florestan Fernandes (2007 [1972]) a 

partir de dados do IBGE de 1950, se manteve após seis décadas. Por este motivo, e 

acompanhando as recomendações de afirmação identitária que agrupa pretos e pardos em 

“negros”, estratégia também utilizada por outros órgãos governamentais como o Ipea, 

decidimos usar esta última categoria no desenvolvimento de nosso trabalho. 

 

4.1.1 A oficina teórica de maracatu de baque virado – memória, ancestralidade e religiosidade 

 

O primeiro dia do Ciclo de Oficinas foi planejado para ser um momento de primeiro 

contato com o Maracatu-Nação ou Maracatu de Baque Virado, com a espacialização desta 

manifestação cultural através de mapas produzidos pelo geógrafo Cleison Ferreira (Figura 5) 

e sua historicização, bem como através da apresentação de seus símbolos e elementos 

principais através de fotografias. Esta também foi a oportunidade pedagógica para 

trabalharmos a dimensão diaspórica do Maracatu, mostrando que além das contribuições dos 

iorubás/nagôs para o Maracatu-Nação, também houve a forte influência cultural dos povos 

bantos partir de sua cosmologia (culto aos ancestrais) e simbologia, especialmente da boneca 

calunga (ícone do culto aos ancestrais) e da cerimônia de coroação de reis e rainhas.  

Em relação à linguagem visual da oficina, procuramos imagens de rainhas negras 

coroadas em diferentes épocas a fim de os estudantes autodeclarados negros se sentirem 

representados positivamente; apresentamos fotografias da lendária Dona Santa da Nação 

                                            
25

 A publicação encontra-se disponível para download em: 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101459.pdf. Acesso em: 17 de Agosto de 2018. 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101459.pdf
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Elefante, da Rainha Elda da Nação Porto Rico e da Rainha Marivalda da Nação Estrela 

Brilhante de Recife. Ao final da exposição oral sobre o Maracatu de Baque Virado, perguntei 

aos alunos presentes o que mais havia chamado sua atenção e o que acharam de mais 

interessante. Nesse momento, a estudante Mariana respondeu que foram as roupas. O aluno 

Fábio, por sua vez, respondeu que foi a calunga e, em seguida, perguntou se em nosso cortejo 

na escola haveria uma também. Notei certo tom de medo em sua fala, ele parecia bastante 

impactado. Expliquei, então, que, em nosso caso, a calunga seria apenas uma representação, 

sendo portando uma boneca comum, destituída de qualquer função espiritual, e por isso 

qualquer um de nós poderia tocá-la, ao contrário da calunga das nações pernambucanas, 

objetos sagrados e fundamentais para a proteção dos integrantes.  

 

Figura 5 – Oficina teórica de Maracatu de Baque Virado

 
          Fonte: Victor Vieira,2018. Espacialização das nações de Maracatu pernambucanas, na oficina teórica.  

 

Infelizmente, a adesão dos inscritos no primeiro dia de oficinas foi bastante baixa, 

contando com a presença de apenas cinco alunos, cerca de 17% do total de inscritos na 

atividade. A baixíssima frequência na oficina teórica além de nos causar um sentimento de 

frustração e insegurança quanto ao futuro da atividade, despertou-nos uma série de 

questionamentos a respeito dos motivos daquele verdadeiro sumiço dos estudantes. 
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Como a oficina sobre Maracatu ocorreu no contra turno dos estudantes, naquele mesmo 

dia encontrei-os à tarde, em nossos tempos de aula de Geografia. As reações foram variadas, 

indo desde as justificativas como “Não consegui acordar cedo” ou “Esqueci!”, até aqueles que 

se explicaram parecendo desconhecer completamente a organização da atividade, mesmo que 

a mesma tenha sido fornecida com antecedência a eles e seus respectivos responsáveis antes 

do recesso escolar. Neste último caso, surgiram por parte dos estudantes falas como: - 

“Caramba! Era hoje? Não sabia...!” ou até mesmo expressando ainda mais surpresa como a da 

aluna Talita, que, vendo-me entrar em sua sala, disse: - “Ai, professora, estou tão ansiosa para 

a atividade!”. Naquele momento, precisei retrucar, respondendo: - “Mas nós já iniciamos as 

oficinas hoje pela manhã. Por que você não veio?” e, em seguida, convidei-a a estar conosco 

na semana seguinte. Talita não titubeou e perguntou “Vai ter comida?”, referindo-se à comida 

fornecida pela escola. Expliquei que haveria apenas um lanche com biscoitos e refresco, pois 

a escola não fornecia almoço duas vezes para o mesmo aluno, mesmo para aqueles que 

estavam inscritos no Ciclo de Oficinas de Maracatu. 

Em conversas informais ao longo daquele primeiro dia após a oficina, averiguei os 

motivos que levaram à enorme ausência dos alunos e também construí algumas hipóteses. 

Racismo religioso por parte dos pais dos estudantes foi uma delas, mas logo descartei pelo 

fato de que a maioria dos estudantes já terem entregado as autorizações de participação no 

Ciclo de Oficinas.  Então percebi que a questão do horário da atividade pode ter influenciado 

na ausência de muitos alunos inscritos, visto que a maioria dos estudantes era do turno 

vespertino, necessitando ir e voltar à escola duas vezes ou então permanecer na escola por 

quase duas horas até o início do turno da tarde, 12h45.  

Uma outra pista seria fornecida pelas próprias fichas de inscrição já preenchidas e 

entregues por parte dos inscritos na semana anterior (03/08). Na questão número 6 do referido 

documento, perguntamos aos inscritos o motivo de seu interesse em participar do ciclo de 

oficinas e a maioria respondeu que a dança foi a principal razão de sua vontade de participar 

de nossa intervenção pedagógica. Tal indicativo contribuiu para amenizar todos os 

sentimentos negativos diante da ausência generalizada do primeiro dia de oficinas.  

Por mais que o objetivo da oficina teórica fosse apresentar as principais características 

do Maracatu-Nação, nossa intenção desde o início era utilizar o aporte de Azoilda Loretto 

Trindade acerca dos valores civilizatórios afro-brasileiros (Figura 1) para construir o ciclo de 

oficinas.  
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Devemos pontuar que nos valemos de tais contribuições, mas, especialmente, da 

importância da corporeidade para realizar uma auto avaliação de nossa atividade pedagógica. 

Pensamos, naquele momento de dúvida, portanto, que este valor civilizatório afro-brasileiro 

seria ainda mais importante para a aprendizagem do Maracatu de Baque Virado. Não 

aprendemos somente pela explicação teórica. E, tratando-se de uma manifestação cultural 

afro-brasileira, o corpo é fundamental para o aprendizado e para a própria difusão. A partir 

disso, por maior que fosse a apreensão que sentíssemos, conseguimos avançar com maior 

tranquilidade no planejamento das oficinas práticas.  

 

4.1.2 As oficinas práticas de maracatu de baque virado – circularidade, ludicidade, 

corporeidade, musicalidade, memória, cooperativismo, axé  

  

 “Os corpos dançantes revelam memórias coletivas.” (Azoilda 

Trindade) 

 

Nossa primeira oficina prática, ocorrida em 17/08, voltou-se ao aprendizado da dança 

do maracatu de baque virado, desde seus passos básicos mais tradicionais até os passos 

estilizados desenvolvidos pelos chamados grupos percussivos de baque virado que vêm se 

proliferando em diversas cidades brasileiras. Para tanto, convidamos a produtora cultural, arte 

educadora na escola de samba mirim G.R.C.E.S.M Pimpolhos da Grande Rio e professora de 

dança afro Luna Leal para nos guiar nesse resgate da memória através do corpo.  

Em nosso segundo encontro, a frequência dos estudantes aumentou mais que dobrou em 

relação ao primeiro dia de oficinas, estando presentes 12 alunos. Ainda assim, se 

considerarmos o quantitativo de inscritos este número representa menos de 50%.  

Inicialmente, formamos um círculo para que todos nós estabelecêssemos um contato 

visual e para que a professora Luna Leal se apresentasse aos estudantes presentes. Em 

seguida, nos alongamos e então ela nos sugeriu uma brincadeira aprendida com o artista, 

músico e carnavalesco maranhense Itaercio Rocha a qual incentiva e favorece o relaxamento, 

a expressão e a integração entre os participantes (Figura 7). 

Trata-se de uma brincadeira popular de origem afro-brasileira vinda do Maranhão em 

que um integrante se posiciona no meio da roda e escolhe alguém para imitar um animal 

(falando seu nome em voz alta). A cada animal corresponde um gesto que deve ser realizado 

pela pessoa escolhida e complementado pelas duas que estiverem a seu lado, tanto à direita 

quanto à esquerda. Quem titubear ou fizer o movimento errado, é convidado a entrar na roda e 
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reinicia-se o processo. Por exemplo, se o aluno Fernando estiver na roda e escolher Flávio 

para imitar um elefante, este deve fazer o gestual de uma tromba e as duas pessoas ao lado de 

Flávio devem fazer orelhas de elefante com as mãos. Quem erra vai ao meio da roda e tem a 

chance de escolher outra pessoa para imitar algum animal. Dessa maneira, valoriza-se o 

aprendizado que podemos ter com os erros.  

O maior desafio de nossa primeira oficina de dança de maracatu foi criar estratégias 

para uma efetiva integração de uma estudante surda, Laura, sem a presença de sua intérprete 

de Libras, que no horário da manhã acompanha outra estudante da escola.  Uma das 

alternativas foi posicioná-la em frente à professora de dança quando formamos a roda, para 

que ela conseguisse fazer um pouco de leitura labial. Em alguns momentos, me arrisquei a 

soletrar em libras algumas palavras que a Luna falava, e os animais que iríamos interpretar. 

Para que Laura pudesse brincar em condições favoráveis, foi acordado coletivamente que a 

pessoa ao centro da roda deveria não apenas falar em voz alta o nome do animal para que 

outro colega o interpretasse, mas também fazer algum sinal ao mesmo tempo. Os sinais para 

simbolizar os animais escolhidos (elefante, girafa) foram as letras iniciais de seus nomes, em 

Libras. Já o leão recebeu o sinal em Libras correspondente, ensinado a nós pela aluna Laura 

(Figura 6). Portanto, ao longo da brincadeira, a linguagem corporal foi fundamental.  

 

Figura 6 – Sinais em libras usados na brincadeira dos animais 

        

 

Fonte: http://trabalhandocomsurdos.blogspot.com/2014/09/animais-em-libras.html. Acesso em 20 de Agosto de 

2018.  

 

http://trabalhandocomsurdos.blogspot.com/2014/09/animais-em-libras.html
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Figura 7 – Brincadeira “quebra-gelo” 

 

Aluno fazendo a letra “E” em Libras para sinalizar que deveriam interpretar o elefante. Fonte: Victor Vieira, 

2018. 

 

O primeiro desafio da brincadeira em roda foi coletivamente vencido, mas ainda 

precisávamos aprender a dançar o maracatu de baque virado. Os movimentos básicos de 

flexão de joelhos e posicionamento dos braços puderam ser realizados sem nenhum problema 

pela aluna Laura quando ainda estávamos em roda. Já para facilitar o desenvolvimento da 

dança, deixamos que a referida estudante segurasse a caixa de som da professora de dança 

para que sentisse a vibração e percebesse os tempos fortes da música que tocava. Como o 

maracatu é uma dança coletiva em que seus integrantes se posicionam em filas (Figura 8), 

isso facilitou a observação da dinâmica e dos tempos da música que dançávamos por parte da 

aluna Laura, pois, como a professora Luna Leal afirmou, nós também aprendemos a dançar 

olhando.  
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Figura 8 – Oficina de dança de maracatu 

 

Fonte: Victor Vieira. Professora Luna Leal ao centro da imagem, na oficina de dança de maracatu de baque 

virado. 2018. 

 

Ao final da oficina de dança, nos reunimos em roda novamente para dançarmos e para 

nos conectarmos (Figura 9). Aos poucos, desaceleramos e realizamos um alongamento final. 

A professora Luna nos convidou, então, para fazermos uma saudação final que encerrou “com 

chave de ouro” o primeiro dia de oficina de dança. Demos as mãos numa roda e gritamos em 

coro um forte “Axé!”. Para encerrarmos a oficina, a professora pediu para que nos 

abraçássemos uns aos outros e agradecêssemos pela dança. A potência do encontro, da 

coletividade e da energia vital que move uma educação com referências afro-brasileiras estava 

ali presente no trabalho desenvolvido por essa incrível professora de dança.   
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Figura 9 – A circularidade na oficina de dança de maracatu 

 

           Fonte: Victor Vieira, 2018. 

 

 No turno vespertino, solicitei aos estudantes que vivenciaram a oficina do dia 17/08 

para que relatassem um pouco de sua experiência após o primeiro contato com a dança do 

maracatu. De maneira geral, os alunos aprovaram e demonstraram bastante interesse pelo 

maracatu, inclusive aqueles ausentes na oficina teórica. Apenas três estudantes me entregaram 

um feedback escrito, os quais transcrevo abaixo: 

 

Depoimento 1 - “Achei muito bom, gostei do ritmo, da dança e das 

brincadeiras e também foi mais uma aprendizagem, uma coisa boa de 

fazer.” (Aluna Giovana, em 17/08) 

 

Depoimento 2 - “Eu simplesmente amei essa experiência da aula de 

hoje (17/08), no início fiquei confusa pelo fato de nunca ter visto, mas 

agora eu não quero mais largar. Amei os passos, as músicas, o ritmo, 

tudo! Fico muito feliz de ter essa oportunidade de conhecer o 

maracatu.” (Aluna Joyce, em 17/08) 
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Depoimento 3 - “Em minha opinião, foi muito interessante, era como 

se as pessoas estivessem conectadas/ ligadas, tanto nos passos quanto 

no conteúdo, então ou seja, com o decorrer da aula fomos nos 

descontraindo. Conseguimos um bom progresso, está sendo uma nova 

sensação.” (Aluno Rodrigo, em 17/08) 

 

A partir dos depoimentos, podemos perceber como alguns dos princípios norteadores 

da atividade pedagógica, ancorada nos valores civilizatórios afro-brasileiros (TRINDADE, 

2006), impactaram os participantes. Desde a ludicidade da brincadeira que os descontraiu, a 

sonoridade do maracatu, o desafio inicial de aliar a corporeidade à musicalidade, até o 

cooperativismo/comunitarismo através da conexão entre as pessoas que dançavam e 

conheciam o maracatu, patrimônio cultural que nos revela a memória de sujeitos 

majoritariamente negros e periféricos. 

Outro aspecto importante a ser considerado diz respeito à resistência à participação nas 

oficinas por parte de Vanessa e de Ricardo, dois alunos negros que haviam se inscrito na 

atividade, mas não compareceram às oficinas. Este casal de alunos pretos foi convidado por 

mim na semana anterior para representarem a rainha e o rei do nosso maracatu. Após nossa 

segunda oficina, encontrei-os em sala de aula no turno da tarde e, questionei-os sobre sua 

participação efetiva no ciclo de oficinas. Mesmo após muita insistência e elogios de minha 

parte, obtive um retorno negativo. Vanessa, por exemplo, me respondeu da seguinte maneira: 

“Não estou preparada”, “Não vou me sentir confortável”. Nesse sentido, acreditamos que os 

problemas de autoestima de alguns estudantes negros possam ter influenciado em sua 

ausência na atividade pedagógica em tela. 

 

4.1.3 A oficina de dança no dia 24/08 

 
“A dimensão ancestral carrega o mistério da vida, da transcendência.”    

              (TRINDADE, 2006, p.100) 

 

A segunda oficina de dança de maracatu de baque virado ocorreu no dia 24/08 e foi 

ministrada por mim. Este foi um dia importante, pois foi o momento de entrega das roupas 

pela costureira. Portanto, parte da oficina foi dedicada à escolha das saias e das faixas de 

cabelo, bem como à preparação corporal dos alunos. Este primeiro momento daquela oficina 

foi importante para aproximar os estudantes, pois aqueles que sabiam fazer amarrações das 



59 
 

 
 

faixas nos cabelos ajudou aos que tinham menos prática (Figura 10). Houve, então, uma troca 

de saberes envolvendo a corporeidade e sua dimensão estética.   

 

Figura 10 – A preparação do corpo para o ensaio 

 

Fonte: Victor Vieira, 2018.  

 

Após o momento inicial dedicado aos preparativos estéticos para a dança, realizamos 

um alongamento seguido de aquecimento corporal. Repetimos a brincadeira dos animais 

aprendida na semana anterior com a professora Luna Leal. Alguns alunos presentes na última 

oficina repassaram aos que estavam ali pela primeira vez o funcionamento da brincadeira 

(Figura 11).  
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Figura 11– A ludicidade e a circularidade na segunda oficina de dança 

 

Fonte: Victor Vieira, 2018. 

 

Em determinado momento, eles pareciam cansados e, então, pediram: “Vamos dançar 

logo, professora!”. Estavam ansiosos por dançar com as roupas que receberam. Este é outro 

aspecto importante desta oficina: foi nosso primeiro ensaio com as saias, ampliando o leque 

de movimentos corporais aprendidos na semana anterior. Das experimentações com o corpo, 

girar com as saias parece ter sido o auge da segunda oficina de dança para meninos e meninas 

que as utilizaram (Figura 12). 
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Figura 12- Sentindo o girar da saia de maracatu 

 

     Fonte: Victor Vieira, 2018. 

 

A segunda oficina contou com a presença de onze estudantes, um a menos que na 

semana anterior. No entanto, essa foi a primeira vez de três dos alunos participantes; nesse 

sentido, podemos afirmar que houve uma ampliação do número de estudantes atingidos pelo 

maracatu. Alguns inscritos, contudo, se comprometeram a ir neste segundo dia de dança e não 

apareceram. Mais uma vez, busquei investigar o que havia ocorrido após a oficina. Duas 

alunas, por exemplo, faltaram e pediram que os colegas conversassem comigo a respeito do 

dinheiro que deveriam dar para as roupas, motivo de sua ausência.  

Aqui reside outro aspecto importante a ser considerado: a situação financeira dos 

estudantes. Por mais que tivéssemos arrecadado dinheiro com as rifas para pagar os tecidos de 

chita, o fotógrafo e a professora de dança, foi necessário pedir a contribuição de R$10,00 para 

cada participante do Ciclo de Oficinas, o que garantiria a remuneração pela mão-de-obra da 

costureira. Tal valor, apesar de ser simbólico se considerarmos as quatro semanas de oficinas 

e o fato de eles ficarem com as roupas escolhidas, fizeram a diferença. Posteriormente, 

naquele mesmo dia, ao encontrar as alunas que faltaram por razões econômicas, convidei-as 

novamente para estarem conosco na semana seguinte e reiterei que não deviam se preocupar 

com o fato de não poderem contribuir financeiramente com a roupa. Tal fato não podia 
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impedi-las de conhecer o maracatu. O ideal é que as atividades pedagógicas fundamentadas 

na Lei 10.639/03 desenvolvidas na escola pública sejam totalmente gratuitas, para evitar esse 

tipo de situação, especialmente se pensarmos que nem todas elas são construídas 

continuamente, permitindo que os estudantes tenham mais de uma chance de participar 

daquela atividade.  

Ao final do turno da manhã, o racismo cultural e/ou religioso começou a se anunciar ao 

nosso grupo de maneira mais proeminente. Um grupo de alunos que realizou nossa segunda 

oficina de dança permaneceu na escola até o início do turno da tarde. Em um momento em 

que fui ao bebedouro do pátio, perto de onde estavam reunidos em roda, Talita, uma das 

alunas que havia participado pela primeira vez da oficina de dança compartilhou suas 

impressões, bastante positivas, mas infelizmente relatou o que teve de ouvir quando saiu de 

casa em direção à escola. Ela nos contou que, ao sair para a escola, seu namorado lhe disse: 

“Vai lá dançar música de macumbeiro!”. Neste momento, perguntei o que ela achou e a 

mesma disse que não se importou. Aproveitando a presença de estudantes que não haviam 

participado de nossa oficina teórica, decidi pontuar mais uma vez que a manifestação cultural 

trabalhada por nós possui, sim, um vínculo com o sagrado nas Nações de Pernambuco, ao 

contrário do que faríamos ali no espaço escolar, pois a escola pública deve ser laica. 

Acrescentei que pessoas de quaisquer religiões podem e devem conhecer o Maracatu de 

Baque Virado, pois este é um patrimônio cultural imaterial do Brasil, é nosso. A partir de 

minha fala, vários alunos se posicionaram e falaram à Talita que eram evangélicos ou não 

tinham religião e estavam ali participando da atividade cultural proposta.   

Além disso, os estudantes reunidos no pátio solicitaram que começássemos o ensaio 

geral da semana seguinte com uma hora de antecedência, portanto, às 8 horas para que 

pudéssemos fazer um café da manhã coletivo. A partir do meu retorno positivo, eles já 

começaram a organizar e dividir a lista de comidas e bebidas. Nesse sentido, foi possível 

observar uma maior integração e cooperação entre os estudantes que, no dia a dia, frequentam 

turmas diferentes. O senso de coletividade, tão importante para atividades pedagógicas 

afrorreferenciadas, estava ali presente e seria de grande valia nos nossos desafios da semana 

seguinte, em que o racismo cultural e/ou religioso se expandiu e se aprofundou no espaço 

escolar. 
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4.1.4 Ensaio Geral em 31/08  

 

A terceira e última oficina de dança de maracatu funcionou como o ensaio geral para 

nosso grupo. Ao todo, 14 estudantes estavam presentes, sendo este o primeiro contato com o 

maracatu para duas das alunas que manifestaram interesse, mas não compareceram na semana 

anterior por questões financeiras. Infelizmente, houve cinco ausências, justificadas por razões 

diversas: desde motivos de saúde até falecimento de parentes próximos. 

No intuito de permitir que os estudantes experimentassem o espaço em que nos 

apresentaríamos à tarde, o ensaio geral foi realizado na quadra da escola. A espacialidade da 

quadra permite que os estudantes de diferentes turmas consigam visualizá-la quando estão nas 

portas de suas salas ou quando vão ao bebedouro, pois ela localiza-se bem ao centro do pátio, 

sendo rodeada pelo refeitório, pela sala dos professores e por 6 salas de aula (Figura 13). 

Cientes da visibilidade que a quadra oferece, agendamos nosso ensaio geral para um momento 

em que a grande maioria das turmas do turno da manhã estivesse em aula, para resguardar o 

“efeito surpresa” de nossa apresentação.  

 

Figura 13 - Desenho esquemático da organização espacial do pátio escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

  Fonte: A autora, 2018. 

 

Devido ao fato de nosso café da manhã coletivo ter sido realizado antes de nosso ensaio, 

quando nos posicionamos na quadra e iniciamos a dança já havia alguns estudantes nos 
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corredores que a margeiam. Conforme o ensaio se desenvolvia, mais alunos curiosos se 

aglomeravam ao redor da quadra para ver o que estava ocorrendo ali.  

Devemos enfatizar que o ensaio geral foi o primeiro momento em que estudantes da 

própria escola destilaram seu racismo cultural e/ou religioso contra nosso grupo. Ao longo da 

hora que durou nosso ensaio, ocorreram ao menos dois casos que podem ser classificados de 

tal modo, os quais serão relatados a seguir.  

 

Caso 1 - O primeiro caso de racismo religioso foi cometido por um grupo de estudantes 

do 3
0
 ano Normal que, ao nos  observarem ensaiando as toadas de maracatu, mesmo que o 

som estivesse bastante baixo, disseram para a diretora adjunta: “Olha a professora Larissa 

dançando macumba!”. Uma integrante da equipe diretiva me reportou tal fala dos alunos 

após o ensaio, quando fomos buscar a coroa do rei a qual estava guardada em sua sala.   

 

Caso 2 - O segundo caso de racismo religioso ocorrido durante nosso ensaio foi muito 

mais grave. Durante nossa preparação, utilizávamos uma caixa de som com transmissão 

via bluetooth. Em algum momento, alunos do 3
0
  ano do Ensino Médio perceberam e 

acessaram o bluetooth sem autorização e puseram um louvor gospel para tocar. Como o 

som que utilizávamos já estava com volume muito baixo desde o início do ensaio, não 

percebi tal ação invasiva e racista. Tive conhecimento a tal prática de racismo religioso no 

recreio diurno, graças a algumas alunas evangélicas que dançavam maracatu e 

reconheceram o louvor. Uma delas, Yasmim, reportou a mim que suas colegas da igreja 

estavam lhe olhando com desaprovação e, em seguida, compartilhou comigo o que havia 

ocorrido sobre o episódio da caixa de som. Ela percebeu que um grupo de alunos colocou 

o louvor Raridade
26

, do cantor Anderson Freire enquanto estávamos ensaiando para nosso 

cortejo de maracatu que ocorreria algumas horas depois, naquele mesmo dia. 

 

A respeito do racismo no espaço escolar, podemos afirmar que ele não estará presente 

apenas de maneira incisiva, direta, através de falas violentas ou agressões físicas, mas 

sorrateiramente pode ser agenciado como forma de silenciamentos diversos. Silenciamentos 

estes que buscam negar o direito à diferença, perversamente impondo uma cultura 

eurocentrada e cristã (mesmo num país em que o Estado é laico e em que mais da metade de 

sua população se autodeclara negra), seja ao correlacionar o gestual de uma dança ou a 

                                            
26

 A música pode ser acessada em: https://www.youtube.com/watch?v=Tqdi6BZUWr4. Acesso em 01 de 

Setembro de 2018.  

https://www.youtube.com/watch?v=Tqdi6BZUWr4
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sonoridade da música dançada à ideia de “macumba”, sempre de maneira pejorativa, 

disputando simbolicamente o que deve ser ouvido, sentido e enunciado na escola.  

Azoilda Loretto Trindade, em sua dissertação de mestrado no início dos anos 1990 já 

denunciava o caráter racista do cotidiano escolar, mas chamava atenção para o fato de que 

“não é só na escola que se aprende o racismo” (TRINDADE, 1994, p.60). Ou seja, o racismo 

pode ser aprendido em outros espaços e instituições tais como a igreja ou a família, e se 

revelar na escola quando alguma situação de aprendizagem traz à tona o que “está submerso, 

submetido, marginalizado, instituinte - apresentações que afirmem as diferenças 

transformadoras e não o sistema que as rechaça” (TRINDADE, 1994, p.46), tal como ocorreu 

com o nosso Ciclo de Oficinas de Maracatu de Baque Virado.  

 

4.1.5 “Cheguei meu povo, cheguei pra vadiá....”
27

: O maracatu vai à escola 

 

O cortejo de uma nação de maracatu na rua é um momento fundamental para festejar e 

reafirmar a identidade do grupo. Em nosso caso, o cortejo simbólico representou o ápice de 

um trabalho pedagógico, bem como o momento de marcar simbolicamente (através das 

roupas, movimentos e sonoridade) de onde veio essa prática cultural considerada Patrimônio 

Imaterial do Brasil, possibilitando que estudantes e professores ampliassem seu repertório 

cultural.  

No maracatu, tanto corte quanto baque são fundamentais. Uma das possibilidades era 

dançarmos ao som de toadas originais, executadas em caixas de som. No entanto, a escola foi 

invadida e roubada mais de uma vez esse ano e não possuía mais as caixas de som as quais 

eram utilizadas em eventos na quadra. Portanto, decidi não alugar caixas de som, mas sim me 

articular com alguns integrantes de grupos de maracatu do Rio de Janeiro para conseguir uma 

ala, mesmo que pequena, para nos acompanhar na percussão do baque virado. Foi através do 

percussionista Pedro Amparo que consegui o contato do grupo percussivo carioca 

Maracatumba. Entrei em contato com o grupo e expliquei a atividade pedagógica, sinalizando 

a presença de nossa rainha que era surda, para quem o baque ao vivo faria bastante diferença, 

devido às vibrações que sentiria em seu corpo. Infelizmente, o dinheiro arrecadado através das 

rifas não foi suficiente para a contratação dos músicos. A saída foi investir por conta própria 

na ida de quatro percussionistas que compuseram o nosso baque. Como pontuei o caráter 

                                            
27

 Verso da toada “Cheguei, meu povo”, da Nação Estrela Brilhante de Recife. 
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colaborativo da atividade ao grupo Maracatumba
28

, os músicos se disponibilizaram a ir até a 

escola com uma ajuda de custo de R$100,00 além do transporte particular (R$150,00) para 

que pudessem levar e retornar com seus instrumentos de maneira segura.  

  A respeito da importância dos instrumentos percussivos na linguagem musical afro-

brasileira, consideremos as enunciações de Raul Lody, presentes no livro “Modos de ver”, do 

projeto A cor da cultura: 

 

As identidades sonoras afro-descendentes revelam memórias, trazem muitas 

estéticas musicais dos sistemas etnoculturais dos povos africanos no Brasil. 

Assim, são preservados estilos, repertórios, instrumentos musicais, estéticas de 

tocar e estéticas de cantar, ampliando percepções que vão muito além dos 

sistemas tonais de culturas do Ocidente, ganhando uso e representações de 

sonoridades integradas a outras linguagens que expressam afro-descendência. 

A maioria dos instrumentos musicais é de percussão: ingome, atabaque, adufe, 

afoxé, tamborim, agogô, gonguê, faia (zabumba), casaca (reco-reco 

antropomorfo), adjá, ganzá, xaque-xaque (chocalho de flandres).” (LODY, 

2006, p.65). 

 
 

No caso do Maracatu, a alfaia (faia/zabumba), o gonguê (Figura 14) ou o agogô, e a 

caixa (Figura 15), também conhecida como taról, são fundamentais. Além desses três 

instrumentos, o Maracatumba também levou para nossa escola um ganzá (Figura 16). 

Ao longo do planejamento do cortejo, havíamos combinado de tocar algumas toadas e, 

no fim, abrir uma roda de conversa, abrindo um espaço para diálogo, questionamentos, 

esclarecimento de dúvidas por parte dos estudantes que não integraram o Ciclo de Oficinas, 

ou até mesmo de professores que quisessem saber mais sobre o Maracatu de Baque Virado e 

sobre o propósito de estarmos ali desenvolvendo aquela atividade no espaço escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
28

 Agradeço aos músicos André Casati, José Luis Ocharán, Bráulio Coelho e à musicista Darlene Santos pela 

presença e contribuição com o projeto pedagógico desenvolvido por nós. 
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Figura 14 – Instrumentos do baque: o gonguê e a alfaia 

 

         Fonte: Victor Vieira, 2018. Bráulio com seu gonguê, à esquerda, e José Luis com sua alfaia, à direita.  

 

Figura 15– Instrumentos  do baque – a caixa ou taról 

 

           . Fonte: Victor Vieira, 2018. André Casati tocando Caixa/ Tarol. 
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Figura 16– Instrumentos do baque: o ganzá 

 

           Fonte: Victor Vieira, 2018. Darlene Santos e seu ganzá.  

 

É importante pontuar que, ao chegarem em nossa escola, os músicos se reuniram 

conosco dentro da sala dos professores enquanto o professor de Educação Física e a 

coordenação pedagógica organizavam as turmas no pátio. Os percussionistas perguntaram a 

mim se poderiam tocar duas músicas além das três que eu havia selecionado para nosso 

cortejo. Respondi positivamente. Então, eles perguntaram se haveria problema em serem 

músicas que falassem sobre orixás, já que as três que eu havia selecionado não mencionavam 

nenhum. Nesse momento, também respondi que não haveria nenhum problema e que eu havia 

selecionado as toadas Cheguei meu povo (Nação Estrela Brilhante de Recife), Belas Catitas 

(Nação Leão Coroado) e Nagô, nagô (Nação Leão Coroado) pelo fato de serem curtas e fáceis 
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de memorizar, já que a maioria dos alunos desconhecia o maracatu
29

; além disso, nos ensaios, 

chegamos a dançar uma toada da Nação Porto Rico que mencionava e saudava Omolu, Ogum, 

Oxóssi, Oxum, Iansã, Obá e Iemanjá
30

.  

Nesse momento de concentração, os ânimos estavam à flor da pele, muitos estudantes 

ansiosos com a apresentação, já que era a primeira vez de muitos. Então, fizemos uma roda, 

demos as mãos uns aos outros, agradeci aos músicos pela presença, e os mesmos retribuíram 

o agradecimento pelo convite e fizeram algumas falas a respeito da importância de nos 

divertirmos dançando maracatu. Posicionaram seus instrumentos no meio de nossa roda e 

pediram que fizéssemos um “axé” bem forte, independente da religiosidade de cada um 

presente, colocando nossos pés direitos para frente, abaixando as cabeças, e gritando em coro 

“axé!” para energizar e trazer boa sorte.   

Iniciamos o cortejo nos organizando em duas filas de catirinas e executando a dinâmica 

musical marcadamente afro-brasileira de canto em perguntas e coro de respostas, com o 

silêncio total do baque o qual, aos poucos, começava, se intensificava e finalizava para 

iniciarmos a toada seguinte. O apito nos guiava em relação ao momento inicial e final do 

baque, cuja evolução enunciava que tipo de movimentação corporal deveríamos fazer. Ao 

longo das toadas, houve momentos em que nos posicionávamos em filas, e aqueles em que 

dançávamos em roda, nos olhando e reverenciando cada um que dançava, especialmente o rei 

e a rainha. Ao fim, realizamos um cortejo de despedida, ao redor de toda a quadra, cantando e 

dançando as toadas propostas pelo grupo Maracatumba. A porta estandarte puxando o cortejo, 

a dama do paço com a calunga em seguida (Figura 17), nossas duas fileiras de catirinas e, por 

fim, rei e rainha amparados pelo baque ao fundo (Figura 18). 

                           

 

 

 

 

 

                                            
29 Após ser questionada em relação ao critério de escolha das músicas e depois de muitos dias de reflexão, não 

descarto a chance de ter, inconscientemente, me autocensurado – ou melhor, dissimulado, tal qual os bantos - em 

relação às toadas selecionadas para nosso cortejo. Ao fazer contato com o início de nosso planejamento 

pedagógico, recordei-me que, desde o início, senti medo da recusa da atividade por parte da equipe pedagógica e 

por parte dos responsáveis dos alunos, por isso já na proposta enviada por email à direção e à coordenação, 

embasei a atividade do Ciclo de Oficinas no respaldo que a Lei 10.639/03 nos fornece enquanto educadores.  
30

 Como na toada Nas águas verdes do mar: Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=Q2QXcsZ4fCw>. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2QXcsZ4fCw
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      Figura 17– O cortejo de despedida 

 

Fonte: Victor Vieira, 2018.Dama do paço com calunga e porta-estandarte seguidas pelos cordões de catirinas em 

cortejo de despedida.  

 

Figura 18– O rei do Maracatu em cortejo 

 

   Fonte: Victor Vieira, 2018.O rei do maracatu, com seu cetro e sua espada, em cortejo de despedida.  
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A dança do maracatu, por mais que seja coletiva, permite que cada pessoa que dança 

exerça sua individualidade, execute seus movimentos respeitando seu corpo, seus limites, sua 

identidade, sem pressões para que se enquadre numa ideia de “perfeição”. O baque marcava 

os tempos fortes, facilitando que nossa rainha sentisse as vibrações dos instrumentos e 

acompanhasse a dança e, ao mesmo tempo, desenvolvesse sua própria performance 

individual. Afinal, cada pessoa dança de um jeito próprio, todo seu, alguns com mais ginga, 

outros com menos, mas todos se divertindo ao dançar, era o mais importante naquele 

momento. Musicalidade, corporeidade, ancestralidade, circularidade, coletividade, 

ludicidade, religiosidade caminhando lado a lado. O maracatu de baque virado permite que os 

valores civilizatórios afro-brasileiros (se combinem no espaço escolar, potencializando um 

reencontro com o que é nosso, com o que é afro-brasileiro. TRINDADE, 2006). 

Se por um lado, vivenciamos a potência de experimentar outra maneira de ser no espaço 

escolar, transgredindo padrões de gênero e trazendo à tona uma manifestação cultural afro-

brasileira; por outro, tivemos de enfrentar uma intensificação do racismo cultural e religioso 

nesse mesmo espaço, tanto por parte de estudantes quanto por parte de integrantes da equipe 

pedagógica.  

Ao final do cortejo, diversos estudantes vieram denunciar outros casos de racismo além 

dos previamente relatados neste trabalho. Optamos por enumerá-los, dando uma continuidade 

às ocorrências anteriores: 

  

Caso 3 – Ao fim do nosso cortejo, enquanto conversávamos com o fotógrafo, a aluna 

Giovana falou “Professora, preciso falar com a senhora”, com uma expressão de raiva no 

rosto. Naquele momento, pensei que ela estivesse passando mal, mas quando questionei a 

mesma respondeu que não e explicou o ocorrido. Tinha ido até mim reclamar: “Algumas 

alunas estavam dizendo que nós estávamos dançando macumba!” 

 

Caso 4 – A professora de Artes, ao fim do nosso cortejo, estava conversando com duas 

catirinas e uma estudante do curso Normal interrompeu a conversa e questionou:  

-“ Professora, a senhora não vai dar aula pra gente, não?” 

-“Vou. A gente tem que ir pra lá ensaiar.” (para o projeto de Artes que ocorreria no final de 

Setembro).  
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E, então, a estudante normalista retrucou: “Ensaiar o que? Essa macumba que eles fizeram aí? 

Eu não vou, não. Porque se for isso, eu nem quero.”. Em seguida, a catirina Yasmim que 

conversava com a professora de Artes, e que é evangélica, questionou: “Que macumba?”.  

 

Caso 5 – Uma estudante, também do 1
0
ano Normal postou em seu status do aplicativo 

Whatsapp: “Que macumba é essa que a professora tá fazendo?”. Este caso nos foi reportado 

pela catirina Tatiane, a qual afirmou que pouco tempo depois a aluna em questão apagara o 

que havia postado. 

 

Caso 6 – Uma estudante do 2
0
 ano médio, após nossa apresentação, falou em sala para uma 

das catirinas: “Que dança foi aquela? Dava pra ver que era macumba de longe!”. E então a 

catirina Joyce, evangélica, respondeu: “Você sabe o que está falando?”.  

  

Percebe-se, a partir dos casos relatados acima, como o espaço escolar pode abrigar 

“desprezo, desvalorização e desconhecimento para com as religiões de origem ameríndia, 

africana ou afro-brasileiras” (TRINDADE, 1994, p.80). Mesmo que nas políticas curriculares 

como a Lei 10.639/03 figure a importância de se assegurar o acesso a saberes e práticas 

culturais afro-brasileiras, o currículo oculto (o não-explícito) presente no espaço escolar pode 

ir totalmente na direção contrária à garantia de direitos conquistados através de muita luta.   

Quando uma integrante da equipe pedagógica enuncia, ao fim de um cortejo de 

maracatu na escola, “Vamos para a sala que o terreiro acabou!”, título de nosso trabalho, em 

primeiro lugar está cometendo um crime. Um dos grupos que a denunciou contava com a 

presença de uma estudante candomblecista. Ao pensar sobre tamanha violência sofrida por 

ela, solicitei que a chamassem, perguntei como estava se sentindo, e se queria registrar 

formalmente uma denúncia por intolerância religiosa. A estudante, então, disse que não seria 

necessário e que “nem ligava” para o que acabara de ouvir. Ou seja, o racismo estava, de certa 

maneira, sendo naturalizado, tratado como algo comum. De todo modo, firmei um 

compromisso de que este trabalho serviria como denúncia do racismo religioso que ocorreu 

no espaço escolar. Se fizermos uma média, ao longo de um pouco mais de 3 horas 

(considerando ensaio geral e cortejo), ocorreram ao menos 8 casos de intolerância religiosa na 

escola, ou seja, mais de dois casos por hora. Se pensarmos em todos os outros casos que não 

chegaram até nós em forma de denúncia por parte dos estudantes, e nos demais ocorridos na 

semana seguinte ao cortejo, os números certamente seriam ainda mais assustadores.  
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Além disso, a fala dessa figura de autoridade no espaço escolar evidencia como a 

cultura escolar de instituições públicas de ensino compreende e atribui significação a esses 

dois espaços (a sala de aula e o terreiro). Quais são os sentidos por trás dessa frase tão 

impactante? 

Se considerarmos o papel dos terreiros enquanto territórios de encontro, acolhimento, 

resistência, transgressão e liberdade os quais garantiram, historicamente, a sobrevivência de 

muitos dos valores civilizatórios afro-brasileiros, além de assegurarem a continuidade da 

comunidade negra no Brasil, devemos nos indagar: por que a escola também quer exterminar 

os seus “terreiros”, ou seja, os espaços que permitem aos estudantes romper com a cultura 

escolar? Por que a escola legitima a destruição dos terreiros, espaços sagrados para milhares 

de cidadãos brasileiros, mesmo consciente de que isso configura um crime? 

O autor Julia (2001, p.10) reforça a importância de que: 

 
[...] esta cultura escolar não pode ser estudada sem a análise precisa das 

relações conflituosas ou pacíficas que ela mantém, a cada período de sua 

história, com o conjunto das culturas que lhe são contemporâneas: cultura 

religiosa, cultura política ou cultura popular.”  

 

Nesse sentido, não podemos descolar a análise do que se constrói, do que se ensina, do 

que se pratica no espaço escolar daquilo que marca a sociedade à qual a comunidade escolar 

pertence. Infelizmente, o estado do Rio de Janeiro é a unidade federativa com o maior número 

de casos de intolerância religiosa em todo o país. Duque de Caxias, município em que se 

localiza nossa escola, ocupa o terceiro lugar do referido estado
31

, com 6% dos casos de 

intolerância religiosa. Nos últimos dois anos - 2017 e 2018 -, a mídia divulgou diversos casos 

de destruição material de terreiros, agressão e expulsão de líderes religiosos de comunidades 

da Baixada Fluminense, crimes cometidos por traficantes que se autodenominavam 

evangélicos. Tamanho crescimento dos casos registrados de intolerância religiosa no estado
32

, 

culminou em algumas políticas públicas, como por exemplo  a criação de uma central 

telefônica direcionada ao registro e ao combate a tal tipo de crime. De acordo com reportagem 

publicada pelo jornal O Dia, em 08 de Maio deste ano, houve um aumento de 56%  nos casos de 

                                            
31

 Disponível em: <https://extra.globo.com/noticias/rio/rio-concentra-maior-numero-de-casos-de-intolerancia-

religiosa-no-estado-22316040.html>. Acesso em 10 de Setembro de 2018. 
32

 Disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/cresce-56-numero-de-casos-de-intolerancia-religiosa-no-rio-

22664376. Acesso em 11 de Setembro de 2018. 

https://extra.globo.com/noticias/rio/rio-concentra-maior-numero-de-casos-de-intolerancia-religiosa-no-estado-22316040.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/rio-concentra-maior-numero-de-casos-de-intolerancia-religiosa-no-estado-22316040.html
https://oglobo.globo.com/rio/cresce-56-numero-de-casos-de-intolerancia-religiosa-no-rio-22664376
https://oglobo.globo.com/rio/cresce-56-numero-de-casos-de-intolerancia-religiosa-no-rio-22664376
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intolerância religiosa no estado do Rio de Janeiro, considerando o período de 2017 até 20 de abril de 2018, em 

que foram registradas 112 denúncias e realizadas mais de 900 ações de atendimento
33

.  

A partir deste panorama preocupante e que vem se agravando, a cultura escolar de legitimação do 

crime de intolerância religiosa pode ser melhor compreendida. O racismo religioso não será praticado 

apenas fora da escolar, pelo contrário, ele será reproduzido e produzido/ensinado através do currículo 

oculto (o que se ensina de forma incidental no espaço escolar através de diferentes práticas cotidianas, sem 

estas serem prescritas necessariamente), do currículo praticado (o que de fato se ensina no espaço escolar), 

do currículo prescrito (o que oficialmente é escolhido e aceito como conhecimento válido, importante) e 

da cultura escolar como um todo (conjunto de normas e práticas que buscam inculcar determinados 

comportamentos e saberes).  

Ainda a respeito da cultura escolar expressa na frase “Vamos para a sala que o terreiro 

acabou!”, devemos nos dedicar um pouco a compreender qual a significação comumente 

atribuída ao espaço da sala de aula. Consideremos, inicialmente, as reflexões de Trindade 

(1994, p.70) sobre a sala de aula, presentes em sua dissertação intitulada O racismo no 

cotidiano escolar: 

 

[...] a sala de aula é o local onde o aluno passa a maior parte do seu tempo, 

isso é inegável. 

E é nesse espaço quadrado, ou retangular, cheio de carteiras (mesa retangular 

e cadeiras) individuais, que tendem a ser arrumadas de duas em duas, ou 

individualmente, com um quadro de giz (nas cores verde ou preta) colocado 

na parede, local que passa a ser convencionado como frente de sala, com 

uma mesa e cadeira maiores, normalmente também na frente, próximo ao 

quadro (o lugar da professora), único que tem acesso a todos os rostos e o 

único que todos vêem de frente; o único que, pela posição estratégica que 

ocupa nesse espaço, pode 'vigiar e punir' a todos: é a autoridade máxima da 

sala, que tem ou quer ter o controle total do espaço; um ou dois quadros 

murais em duas paredes da sala, ou o lugar para estes, uma vez que as 

escolas, caindo aos pedaços, acabam não tendo a madeira ou a cortiça. .. 

Infelizmente nossas salas, na sua esmagadora maioria, estão horríveis, sem 

cor, sem graça, desinteressantes ... É impressionante como pessoas, crianças, 

adolescentes e adultos conseguem, suportam permanecer nesse espaço dia 

após dia, durante pelo menos três horas. sob a égide do controle, da 

disciplina, da classificação .... E só nos resta a questão. Por quê? . 

 

A referida autora destaca que uma das estratégias do racismo no cotidiano escolar 

envolve o ambiente da sala de aula, “espaço de dominação” (TRINDADE, 1994 p.71), 

exercida através de diferentes tipos de controle: dos corpos, das falas, dos comportamentos, 

dos sentimentos, das cosmovisões. Em suas palavras, 

                                            
33

 Disponível em: https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2018/05/5538672-casos-de-intolerancia-religiosa-sobem-

56-no-estado-do-rio.html. Acesso em 10 de Setembro de 2018. 

https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2018/05/5538672-casos-de-intolerancia-religiosa-sobem-56-no-estado-do-rio.html
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2018/05/5538672-casos-de-intolerancia-religiosa-sobem-56-no-estado-do-rio.html
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Na sala e, mais, na escola aprenderemos cotidianamente, às custas de muito 

exercício de repetição, de embotamento da criatividade, de assujeitamento 

(submissão), de quem é o "melhor", o mais desenvolvido, o à imagem e 

semelhança de Deus, a matriz étnica (racial e cultural) mais avançada, 

evoluída; uma única possível por ser a melhor maneira, e não a única, de ver, 

sentir, entender o mundo. (TRINDADE, 1994, p.71)  

 

Na escola em que se desenvolveu a presente atividade pedagógica, as salas de aula não 

diferem muito das descritas por Azoilda, no início dos anos 1990. São salas retangulares, com 

mesas e carteiras enfileiradas, murais nas paredes feitos com  madeira; as diferenças são o 

quadro (que em nosso caso, é branco), uma das paredes sempre coloridas e a manutenção da 

limpeza desse espaço, o que denota um cuidado por parte dos funcionários e estudantes. A 

partir de tais reflexões suscitadas por TRINDADE (1994), podemos afirmar que um dos 

sentidos de exigir que os estudantes que assistiam ao cortejo de maracatu fossem para a sala 

porque o terreiro havia acabado, envolve um projeto de educação pública restrito ao 

eurocentrismo e a uma concepção cristã, através do confinamento, do controle, da sujeição, da 

ausência do diálogo, da negação da diferença, da ignorância e da privação a conhecimentos e 

a práticas culturais construídos pelos negros no Brasil e considerados patrimônio nacional.  

Infelizmente, a partir da exigência por parte da equipe pedagógica para que os alunos 

fossem para suas salas de aula, rapidamente o pátio se esvaziou sem que pudéssemos abrir a 

roda de conversa planejada inicialmente. Ao mesmo tempo em que fomos ao êxtase, sentimos 

um vazio por não poder partilhar as razões de estarmos ali nos apresentando. Além disso, aos 

estudantes que foram até os integrantes do grupo Maracatumba, pedindo para aprender e, até 

mesmo, demonstrando que sabiam tocar a caixa/taról, a mesma integrante da equipe 

pedagógica solicitou que parassem para não atrapalhar os 15 minutos de “aula” que, 

teoricamente, os demais alunos estariam tendo em sala. Fomos silenciados, direta e 

indiretamente, pelo racismo institucional e pelo racismo cultural e religioso. Esses minutos 

seriam preciosíssimos para desconstruirmos a visão deturpada que muitos estudantes 

propagaram a respeito do cortejo.  

Ao longo da semana seguinte, os participantes do Ciclo de Oficinas de Maracatu nos 

relataram, ainda, que precisaram lidar com comentários racistas sobre nossa atividade nas 

redes sociais, na sala de aula e até mesmo no banheiro da escola, onde ouviram uma estudante 

afirmando: “Reclamei com meu pai que isso é um absurdo. Isso não pode acontecer na escola. 

Lugar de macumba é no terreiro!”. Quanto às respostas, cada um que se sentiu discriminado 

reagiu de forma diferente. Alguns recorreram ao deboche, outros confrontaram os colegas 
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com perguntas, e houve aqueles que solicitaram minha ajuda em relação a como proceder. 

Recomendei que mantivessem a calma e reforçassem que intolerância religiosa é um crime 

inafiançável. 

A ofensiva racista possibilitou que discutíssemos em grupo os riscos desses discursos 

que legitimam atos violentos, bem como que eu abordasse, enquanto professora, a origem 

sagrada do maracatu, pontuando, no entanto, que a atividade realizada no espaço escolar não 

tinha nenhum vínculo religioso, o que torna infundadas as críticas direcionadas a eles e a 

mim. Reiterei que, pelo fato de não sermos uma Nação e, sim, um grupo de professora e 

alunos - com distintas religiosidades, conforme exposto na tabela 3 – que realizaram um 

cortejo de maracatu em uma escola pública, que deve ser laica, não poderíamos estar 

“fazendo macumba” ou “dançando macumba”, além de ter argumentado que o que se 

entende no Rio de Janeiro por “macumba” não deve ser visto como algo negativo, ideia 

oriunda do chamado racismo religioso. 

De fato, como docente de Geografia, reforcei que existem outros espaços considerados 

sagrados e imprescindíveis para a prática religiosa dos adeptos de religiões de matriz afro-

indígena (terreiros, cachoeiras, praias, floresta etc.), mas que o espaço da escola pública não 

figurava entre eles. Enfatizei que nosso cortejo de baque virado constituiu uma atividade 

cultural para valorizar um patrimônio ancestral que permanece sendo praticado até os dias 

atuais por sujeitos negros e negras das nações pernambucanas (vinculadas a terreiros de 

xangô, jurema, umbanda), bem como por sujeitos de outras identidades raciais e religiosas 

que integram grupos percussivos pelo Brasil e outros países. 

 

Tabela 3 - Alunos participantes do Ciclo de Oficinas de Maracatu divididos por 

identidade religiosa 

Alunos participantes do Ciclo de Oficinas de Maracatu divididos por identidade 

religiosa
34

 (em %) 

Protestantismo 40,9% 

Catolicismo 18,2% 

Candomblé 9,1% 

Umbanda 4,5% 

Espiritismo Kardecista 0,0% 

                                            
34

 O total de identidades preenchidas foram 22, pois uma aluna selecionou 4 religiões com as quais se 

identificava: Candomblé, Umbanda, Protestantismo e Catolicismo. Optamos por não invisibilizar nenhuma delas 

e considerar as quatro, de modo que acrescentamos 1 em cada religião escolhida por ela.   
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Sem religião 27,3% 

Outras 0,0% 

Fonte: A autora, 2018. 

 

 Como exposto na tabela 3, a grande maioria dos participantes do ciclo de oficinas de 

maracatu é adepta ao protestantismo. Considerando de maneira mais ampla o cristianismo, 

agrupando protestantes e católicos, isso representa 59,1% dos alunos. Outro dado que nos 

chamou atenção é o fato de que após protestantes e católicos, o terceiro maior grupo religiosa 

refere-se a estudantes que não seguem religião alguma. Ou seja, apesar da reação racista de 

muitos espectadores do cortejo final, associando nossa performance a “terreiro” e a 

“macumba”, sempre de modo pejorativo, a esmagadora maioria (cerca de 86,4%) dos 

estudantes que dançaram maracatu era cristã ou sem religião. 

Os casos de intolerância/ racismo religioso sofridos por nós reforçou um senso de 

coletividade nos alunos. Os participantes eram de diferentes turmas e, ao sofrerem 

coletivamente as ações racistas, uniram-se em prol do combate à intolerância no espaço 

escolar. A propósito, tal experiência foi fundamental para que os estudantes evangélicos e 

católicos integrantes do cortejo sentissem “na pele” como é ser vítima de intolerância 

religiosa e se posicionassem contrariamente a ela, assumindo, inclusive, um discurso em prol 

da liberdade e da resistência cultural do Maracatu.   

 Nesse sentido, devemos destacar o enorme potencial pedagógico de tal vivência do 

ciclo de oficinas de maracatu, e da resolução de conflitos oriundos das posturas de 

intolerância e racismo no espaço escolar. Concordamos plenamente com Azoilda Loretto 

Trindade quando esta autora compreende “a escola como espaço onde o racismo pode ser 

desmontado” (TRINDADE, 1994, p.105). A escola (re)produz o racismo em suas distintas 

variações, mas também pode configurar um espaço de enfrentamento ao racismo.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presença africana no Maracatu-Nação pernambucano é perceptível nos valores 

civilizatórios das comunidades conhecidas como nações, em sua forma de se relacionar, de 

resistir, de se expressar, de criar, entre outras. Vimos que, a despeito de uma identidade 

nagô/iorubá ser reivindicada por muitas nações em suas toadas, o Maracatu-Nação também é 

fundamentalmente banto; afinal, é diaspórico, fruto de encontros. Acreditamos que tal 

exaltação das nações como “nagô” pode estar relacionada com o processo de inferiorização à 

qual a cosmovisão banto foi submetida no Brasil, como abordamos no segundo capítulo a 

partir dos ensinamentos de Nei Lopes.  

No que se refere às pesquisas de pós-graduação em Ensino de História e Cultura Africana 

e Afro-Brasileira que busquem divulgar a complexidade e a importância do Maracatu-Nação 

enquanto cultura afrodiaspórica, seria bastante interessante que novos estudos buscassem 

compreender o papel dos africanos conhecidos como “malês” em tal prática cultural, tal qual 

buscamos construir as conexões com as contribuições dos bantos. Um dos toques percussivos 

mais tocados até hoje nos cortejos de maracatu chama-se “baque malê”, a título de 

curiosidade. 

No âmbito pedagógico, pode-se afirmar que, mesmo passados quinze anos da 

promulgação da Lei 10.639/03, ainda há muitos desafios a ser enfrentados no espaço escolar 

em termos de mudanças de práticas rumo a uma educação antirracista, sobretudo no que se 

refere a tentativas de inferiorização e/ou silenciamento da cultura afro-brasileira, bem como a 

uma naturalização de práticas racistas. 

A partir da vivência do Ciclo de Oficinas de Maracatu de Baque Virado, especialmente 

após o cortejo final, muitos estudantes cristãos tiveram de lidar com o racismo cultural e 

religioso. É como se estivessem no outro polo de poder em termos culturais. Esses alunos 

precisaram administrar emoções e se posicionar a respeito de falas desrespeitosas, muitas 

vezes proferidas por colegas que frequentavam a mesma igreja.  

A cultura escolar da escola pública nem sempre é laica. A laicidade é garantida 

legalmente; no entanto, o currículo praticado foi extremamente racista no que se refere  às 

associações da  prática cultural apresentada com  os termos “terreiro” e “macumba”, sempre 

proferidos em tom  pejorativo, seja por parte de estudantes ou mesmo por parte de membros 

da equipe pedagógica.  

Ao conversar informalmente com os alunos previamente inscritos que não participaram 

de nosso ciclo de oficinas, cheguei à conclusão através das respostas que me forneceram, que 
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o horário de realização dessa atividade (contraturno) influenciou bastante na baixa frequência 

e também nas desistências ao longo do mês de Agosto. Essa uma de nossas principais 

limitações, além da captação de recursos financeiros para custear a atividade. O ideal é que as 

atividades pedagógicas fundamentadas na Lei 10.639/03 ocorram no próprio turno dos alunos 

participantes, para evitar ao máximo as ausências desses estudantes, contribuindo para a 

maior difusão de informações historicamente negadas, ocultadas e inferiorizadas acerca das 

Histórias e das Culturas Africana e Afro-Brasileira. Além disso, seria extremamente 

enriquecedor para a educação pública antirracista que as escolas dispusessem de autonomia 

no que tange ao uso das suas verbas para que as atividades ancoradas na referida lei possam 

ser desenvolvidas satisfatoriamente, seja de maneira contínua e/ou frequente.  

Em relação ao Maracatu de Baque Virado como ferramenta pedagógica antirracista, 

pode-se afirmar que configura uma forma de assegurar o “direito de acesso às diferentes 

fontes da cultura nacional a todos os brasileiros.”
35

 como bem salientado no parecer n
0
 

003/2004 do CNE. Tal manifestação cultural, transformada em atividade pedagógica, 

possibilitou que nossos objetivos iniciais fossem atingidos. Destaca-se, sobretudo, sua 

potência no sentido de enfrentar o racismo no espaço escolar, no sentido de desnaturalizá-lo; 

promover autoestima de alunos negros, além de possibilitar a inclusão de uma estudante surda 

e contribuir para que todos os valores civilizatórios afro-brasileiros sejam (re)conhecidos 

positivamente.   

 Oxalá possamos seguir rompendo com as histórias oficiais que nos silenciam e 

inferiorizam e nos reconectar, historicamente, com nossa ancestralidade!  

 

 

                                            
35

 Tal princípio encontra-se logo na primeira página do referido parecer.  
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APÊNDICE A – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E 

DEPOIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E 

DEPOIMENTOS 
 

Eu_____________________________,CPF__________,RG___________, 

depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, 

riscos e benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade 

do uso de minha imagem e/ou depoimento, AUTORIZO, através do 

presente termo, os pesquisadores Larissa Lima de Souza e Arthur José 

Baptista do projeto de pesquisa intitulado “Maracatu – Dançando e 

Desvendando um Patrimônio Afrodiaspórico na Escola Pública” a 

realizar as fotos que se façam necessárias e/ou a colher meu depoimento 

sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. 

 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos 

negativos) e/ou depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, 

artigos, slides e transparências), em favor dos pesquisadores da pesquisa, 

acima especificados, obedecendo ao que está previsto nas Leis que 

resguardam os direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e 

do Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do 

Idoso, Lei N.° 10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 

3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004).  

 

Acrescenta-se que a presente pesquisa faz jus à Lei N.°10.639/03, 

responsável pela alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 

– Lei N.° 9.394/96), instituindo a obrigatoriedade do ensino sobre História 

e Cultura Afro-Brasileira nos currículos oficiais das instituições de ensino 

públicas e privadas de todo o país. 

 

 

Duque de Caxias, ____ de _____________ de 2018. 

 

 

  _______________________________ 

  Pesquisador responsável pelo projeto  

 

  _______________________________ 

  Sujeito da Pesquisa 

 

  _________________________________________ 

  Responsável pelo sujeito da Pesquisa (se menor) 
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APÊNDICE B – CARTAZ INFORMATIVO AOS RESPONSÁVEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLO DE OFICINAS DE MARACATU 

 

Mas afinal, O que é maracatu?  

 

*É uma manifestação cultural pernambucana que combina percussão, 

canto e dança. Tendo surgido ainda em tempos de escravidão, precisou 

combinar elementos culturais afro-brasileiros e europeus para 

sobreviver. Hoje, é praticado em várias cidades do Brasil e mundo 

afora e é considerado um dos  patrimônios culturais brasileiros pelo 

IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). 

  

Objetivos:  

 

* Favorecer o conhecimento e a valorização do patrimônio cultural 

afro-brasileiro.  

* Exercitar a corporeidade, a coletividade e a autoestima dos 

participantes. 

 

Quando?: Às sextas-feiras do mês de agosto, DE 9H Às 10h.  

 

Onde?: NO COLÉGIO ESTADUAL DOUTOR ALFREDO 

BACKER. 

 

Organização: 

 

*10/08 - a primeira oficina será teórica, ministrada pela professora de 

geografia da escola Larissa lima. 

 

*17/08 - oficina prática de dança do maracatu, com a participação da 

professora de dança e produtora cultural convidada Luna Leal. 

 

*24/08 – oficina prática de dança do maracatu com a prof. Larissa 

Lima. 

  

*31/08 – cortejo de maracatu na escola. 
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APÊNDICE C - FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O CICLO DE OFICINAS DE 

MARACATU 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome:______________________________* Turma:_________ Idade: _____   

 

1. Qual é a sua identidade de gênero:  

 

(  ) Mulher Cisgênero    (  ) Homem Cisgênero    (  ) Transgênero   (  ) Não-binário. 

 

2. Qual é a sua cor/raça? 

 

(    ) Preto     (    ) Pardo     (    ) Indígena    (    ) Branco     (    )Amarelo  

 

3. Você é adepto de alguma religião? 
 

(    ) Não possuo religião.       (    ) Candomblé                 (    ) Umbanda         

(    )Budismo                            (    ) Kardecismo (espiritismo)    

(    ) Catolicismo                      (    ) Protestantismo               

(    ) Outra:_____________________                             

 

4. Você já conhecia o Maracatu antes de a professora Larissa anunciar o 

ciclo de oficinas?  

 

(    ) Sim, já conhecia.          (    ) Não, ainda não conhecia.  

 

5. Se sua resposta foi positiva no item anterior, diga como conheceu ou que 

informações sobre o Maracatu você já possuía.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Por que você se interessou em participar do Ciclo de Oficinas de 

Maracatu? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Caso você seja adepto de alguma religião, acha que isso tenha influência 

no seu interesse pela atividade? Por quê? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
*Todas as informações fornecidas neste formulário serão utilizadas somente pela professora-

pesquisadora para fins pedagógicos e científicos. Sua identidade (nome) não será revelada na 

pesquisa. Obrigada por contribuir. 

 

Duque de Caxias, ____ de _____________ de 2018. 
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ANEXO A  –CADERNETA DE ANOTAÇÕES COM A TEMÁTICA MARACATU  
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ANEXO B – SLIDES DA OFICINA TEÓRICA DE MARACATU 

 

 

SLIDE 1 

 
 

SLIDE 2 
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