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Sou o coração do folclore
nordestino
Eu sou Mateus e Bastião do boi
bumba
Sou um boneco do mestre Vitalino
Dançando uma ciranda em
Itamaracá
Eu um verso de Carlos Pena Filho
Num frevo de Capiba
Ao som da orquestra armorial
Sou Capibaribe
Num livro de João Cabral
Sou mamulengo de São Bento do
Uma
Vindo num baque solto de
maracatu
Eu sou um auto de Ariano
Suassuna
No meio da feira de Caruaru
Sou Frei Caneca do Pastoril do
Faceta
Levando a flor da Lira
Pra Nova Jerusalém
Sou Luiz Gonzaga
E eu sou do mangue também
Eu sou mameluco
Sou de Casa Forte
Sou de Pernambuco
Eu sou o Leão do Norte
Sou Macambira de Joaquim
Cardoso
Banda de Pife no meio do carnaval
Na noite dos tambores silenciosos
Sou a calunga revelando o
carnaval
Sou a folia que desce lá de Olinda
O homem da meia noite
Eu sou puxando esse cordão
sou jangadeiro na festa de
Jaboatão
Eu sou mameluco ...
“Leão do Norte”
Lenine/P. C. Pinheiro
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RESUMO

Este trabalho discute os impactos da globalização na cultura nordestina,
especificamente no universo da cultura popular. O pano de fundo dessas reflexões é os
festejos carnavalescos da cidade do Recife-PE, pois nesse contexto se acolhe o novo,
mas também se resiste às mudanças, preserva-se os valores culturais e as
manifestações populares tomam uma nova dimensão, consubstanciando-se em novas
formas de ser nordestino. A opção pelo contexto da festa se deu por este ser de grande
significância para o povo nordestino, e primordialmente por ser um espaço no qual o
povo se representa. O trabalho traz um histórico da festa de carnaval da cidade do
Recife, identifica as manifestações que a compõem, analisa as transformações
ocorridas na festa e mostra o intenso processo de valorização da cultura local que vem
ocorrendo nos últimos anos do século XX. Revela, como em decorrência desse
processo, a cultura popular assume um caráter funcional e dinâmico onde as temáticas
das tradições populares estão sendo reformuladas e reapropriadas pela população,
permitindo a cultura popular nordestina não só permanecer, como também, se impor
ao projeto capitalista de cultura global e negar seu caráter uniformizador. Mesmo que
a festa carnavalesca esteja sendo transformada em mega-espetáculo com formato e
padronização de produto, deixando de ser um ritual e transformando-se em fonte de
renda,

alterando profundamente sua "fisionomia", continua sendo, para a gente

daquele lugar o espaço de edificação das diferenças e da percepção do outro, o espaço
de constituição da cidadania e da luta por se fazer respeitar e conquistar um "lugar" no
panorama internacional.

ABSTRACT

This work discusses the impacts of the globalization in the Brazilian northeast
culture, specifically in the popular field. The background of theses reflections is the
carnival festivities in Recife-PE. In this context, attempts to changes as well as
resistance to them – maintaining the cultural values and the popular manifestations –
take a new dimension, presenting different ways of being nordestino. The option for
the context of the carnival festivities is due to its significance to the people of this
place, particularly as it is a space in which people represent themselves. The work
presents a version of the history of carnival in Recife, identifies some manifestations
that comprise it, analyzes its changes and shows the process of valuing the local
culture in the latest years of the 20th century. The research also reveals how the
popular culture assumes a functional and dynamic character where the themes of the
popular traditions are being reworked. This process allows not only the survival of the
local culture, but also the resistance against the capitalist project to construct a global
culture and its uniform character. Even though the carnival festivity has become a
mega show, composing a market design, it is still a space to construct differences and
see the other. Lastly, for the people of that region, it is a space of fighting for a place
in the international panorama.
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INTRODUÇÃO
Quantas cantigas eu recordo ainda
Da meninada onde me criei...
A cirandinha dando meia volta
E o pau no gato que eu atirei.
Ainda escuto a ponte da aliança
Que todos passam e eu nunca
passei.
O pai Francisco quando entrou na
roda
E a Rica-rica-de-marré-descer,
Sabem que o cravo só brigou com a
rosa
Por ser mais formosa,
A bela do buquê
E a Terezinha de Jesus caiu
Com a machadinha que vai ser seu
par.
E hoje eu fico a relembrar encantos,
De delírios tantos
Que não vão voltar.

“Cantigas de roda”
Música: Getúlio Cavalcanti

Das muitas lembranças que ficaram da minha infância, uma das mais fortes,
presentes e recorrentes são as das festas de rua: pastoris do natal, as quadrilhas juninas
e, a preferida, a folia de carnaval. Não sei se por ser criança, como dizem José Lins do
Rego e Graciliano Ramos ao falarem das suas memórias infantis, tudo era muito bonito,
majestoso, grande e, porque não dizer, maravilhoso. As minhas lembranças por muito
tempo permaneceram povoadas de personagens fantásticos, tanto os que me encantaram
e divertiram quanto os que me amedrontaram.
Era o Boi do Mangangá seguido por um cortejo de burrinhas, vaqueiros, Mateus
e Catirina, que nos divertia com suas peripécias. Aos mais atrevidos que o desafiava,
perseguia em disparada e derrubava. Aos mais covardes, como eu, que se colocavam
distantes das brincadeiras se protegendo de alguma maneira, fazia ameaças. Era por ele
que sempre torcíamos e, aplaudíamos entusiasmados, a cada derrubada bem sucedida. O
Jaraguá, aquele bicho terrível: com um pescoço muito comprido, uma boca enorme
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parecendo um jacaré, que se curvava sobre nós abrindo e fechando a boca, pronto para
nos engolir. E vinham a La ursa, Papangus, índios, blocos de frevo, ...
Muitos anos depois, em pleno centro do Recife Antigo num dia de carnaval me
deparo com todos aqueles personagens fantásticos de minha infância. A princípio, veio
apenas o encantamento do reencontro com aqueles personagens, há tanto tempo
perdidos, era a sensação de rever um velho e querido amigo. A curiosidade científica
veio após a euforia do reencontro. O que acontecera no Recife que a festa de carnaval
assumira outra vez seu caráter popular, trazendo às ruas manifestações tradicionais que
há muito tempo haviam sido preteridas em nome de uma folia mais “moderna”?
Da observação do cotidiano e das leituras realizadas, percebi que essa nova
relação, esse interesse crescente pelo universo da cultura local era resultado de uma
mudança muito mais ampla. Ao longo da década de 90, com a intensificação da
globalização, propagou-se a idéia de um pretenso processo de uniformização cultural. O
mundo se opôs a essa idéia de construção de tempo e espaço comum onde a alteridade
não teria lugar, seria estigmatizada. Foram desencadeados movimentos de resistência a
essa possibilidade. Desse processo, o mais importante foi o despertar para a necessidade
de preservação da diversidade, da identidade cultural de cada grupo.
Esse cenário se apresentou para o Brasil e para o Nordeste de modo particular.
Curiosamente, a região Nordeste foi uma das primeiras a eclodir essa preocupação em
reabilitar, reconhecer e respeitar a sua cultura popular. Desse modo, recortei, dentre as
unidades constitutivas do Nordeste, o Estado de Pernambuco. Mesmo que tenha surgido
a necessidade de “abraçá-lo” em todas as direções, fiquei apenas com a cidade do
Recife destacada por seu passado marcado por lutas e resistência à dominação cultural
externa, pelo compromisso, envolvimento, interesse de resgatar sua memória, manter e
preservar, manifestos pelo seu povo, suas instituições de ensino e pesquisa e seus
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dirigentes públicos; mesmo que com objetivos distintos, cada qual buscando interesses
próprios, revelando uma disputa em torno do patrimônio cultural do Estado.
O Estado de Pernambuco, com sua enorme diversidade, é uma região que
apresenta interessante particularidade. Reproduziu em suas sub-regiões o processo
brasileiro de desenvolvimento desigual. Dentre os aspectos históricos-econômicos,
político e social, que compõem sua formação organizacional, tem na sua produção
cultural, o elemento mais rico e profundo. É certo que quando se descreve Pernambuco
a partir de suas condições econômicas, sociais e políticas, vê-se uma região pobre e
atrasada, acomodando agudas desigualdades sociais. Concepção que não está distante da
realidade. No entanto, quando se pensa Pernambuco, do ponto de vista de sua produção
artístico-cultural, percebe-se uma região rica, pioneira e pródiga.
Também é verdade que a riqueza e a diversidade de manifestações culturais se
aplicam aos demais estados do Nordeste. Região considerada uma espécie de detentora
da “alma do povo brasileiro” e que, segundo Alceu do Amoroso Lima, citado por
Ariano Suassuna, é o “eixo [ao qual] o Brasil tem que voltar de vez em quando se não
quiser esquecer que é Brasil”.1 Foi do cotidiano desse povo mestiço que nasceram festas
populares de grande riqueza cultural, sempre permeadas do embate social que, em meio
ao riso e a alegria, tornam-se ocasiões de ensinar, divulgar e até legitimar ou contestar
uma ordem.
A razão pela qual escolhi uma festa popular como objeto de análise é por
acreditar que a festa não só permite que os valores, os costumes e a tradição se
mantenham vivos, mas também, por essa poder reforçar e conduzir a uma ordem
organizacional. Anos de estudos e pesquisas em todo o mundo contribuíram para
esclarecer que a festa tem um sentido a mais, um elemento indispensável na edificação
1

INSTITUTO MOREIRA SALLES. Cadernos de Literatura Brasileira - Ariano Suassuna. Nq 10. São
Paulo: IMS, novembro/2000. p. 35
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da vida social. Na festa, a vida e a história de um povo podem ser representadas e
realimentadas através das encenações dos papéis e das funções sociais.
Desse modo, o contexto da festa popular tornou-se o lugar do fortalecimento dos
grupos (étnicos, religiosos, sociais...), o lugar de unir a comunidade. Representa um
reforço no cotidiano por ser um espelho através do qual os grupos se percebiam, não
apenas como portadores de valores culturais, mas também, como seus produtores. É
através da festa que o povo continua a mostrar sua cara. “Nas festas populares, as
classes sociais interagem dialeticamente, coexistindo de forma aparente, mas, na
verdade, enfrentando-se, ora sutil, ora de modo ostensivo, na tentativa de conquistar a
hegemonia cultural”.2
O carnaval do Recife nos ajuda a compreender o outro sentido da festa, indo
além da definição do dicionário Aurélio (“a reunião alegre para fim de divertimento,
comemoração e regozijo”). Nos revela como uma festa pode ter funcionalidade
econômica, política e social. E, primordialmente, como afirma Raul Lody, ser
instrumento e “espaço necessário ao autoconhecimento da própria cultura. Aí as pessoas
viram personagens, potencializando emoções, desejos, conflitos das relações sociais,
das hierarquias, dos papéis estabelecidos de homens e mulheres. (...) Trazem memórias
e identidades que certamente apóiam a inclusão dos indivíduos nas suas comunidades”.3
A festa de carnaval que se celebra no Recife é das mais significativas. Nela o
povo só não se representa a si mesmo, se oferece em show, como também constrói a sua
própria identidade cultural e desenvolve condições de luta por melhores condições e
qualidade de vida.

2

MELO, José Marques de. As festas populares como processos comunicacionais: roteiro para o seu
inventário, no limiar do século XXI. In: Revista Vivência – Dossiê: A festa. v. 13, n. 1. Natal: EDURN,
jan/jun 1999. p. 180.
3
LODY, Raul. Tudo vale a pena se a folia não é pequena. In: Revista Continente Multicultural. Ano 1, n.
2, fevereiro/2001. p. 66
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A busca de entender essas mudanças e o conseqüente processo de revalorização
da cultura local definiu a elaboração desta tese em quatro capítulos.
O primeiro capítulo discute, de forma breve, o conceito de cultura que norteia o
trabalho. Pensada a partir de uma concepção pautada na idéia de movimento e
transformação, troca e hibridização. Do mesmo modo é pensado o conceito de cultura
popular, vista de forma dinâmica, funcional e aberta a influências externas. As duas
categorias analisadas em sintonia com o tempo lá fora, ou seja, no espaço/tempo da
globalização; realidade “despótica” que revelou a inexistência de “lugares fechados” e
da conseqüente imbricação entre as culturas. Assim, o capítulo também discute, de
forma breve, a noção de globalização na esfera sociocultural percebendo-a, como diz
Boaventura Santos,4 de forma “diferenciada, contraditória e indeterminada” e causadora
no universo da cultura, de mudanças que incentivam a diversidade.
O segundo capítulo faz a apresentação do cenário da festa. Num breve histórico,
aponta as peculiaridades que deram a cidade do Recife o seu pretenso caráter de
multiculturalidade. O objetivo é relacionar a atual conformação da festa de carnaval
como resultado da conjunção das diversas etnias e lhe atribuíram um caráter ímpar em
termos de “multiplicidade de ritmos e manifestações artísticas”. Desse modo, traz um
relato da evolução histórica do carnaval do Recife, apresentando-o como uma festa que
sempre esteve relacionada com o cotidiano de seu povo, refletindo os acontecimentos,
os valores e a estrutura social e que nos dias de hoje, após um processo de
revalorização, o carnaval recifense continua a ser uma festa vinculada a seu passado e
palco dos acontecimentos que permeiam aquela sociedade.
O terceiro capítulo apresenta parte das manifestações que compõe o carnaval do
Recife, as consideradas mais significativas e representativas da sua diversidade cultural.
4

SANTOS, Boaventura de Sousa. Os processos da globalização. In: A globalização e as Ciências Sociais.
São Paulo: Cortez, 2002.
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Uma espécie de extrato das manifestações que se espalham por todo o estado e durante
o carnaval se reúnem naquele espaço.
O quarto capítulo traz uma narrativa sobre o contexto da festa e da forma como
esta vem se estruturando nos últimos três anos. Não se trata propriamente de um relato
etnográfico, visto não pretender “dar voz ao nativo”;

no entanto, traz certas

características de um relato etnográfico, se considerarmos que este trabalho buscou
mostrar aspectos que poderiam vir a passar “desapercebidos”

quando se olha o

contexto de uma perspectiva macro, num plano geral. O objetivo foi olhar de maneira
minuciosa a fim de captar o que não se percebe, o que o brilho da festa oculta. Captar e
“reorganizar dados percebidos como fragmentários, informações ainda dispersas,
indícios soltos, num novo arranjo”.5
Quanto aos caminhos percorridos para consecução das informações. Tanto as
fontes de pesquisa bibliográfica e documental podem ser consideradas de suma
importância, quanto à pesquisa de campo realizada, tanto no período específico de
realização da festa quanto nas fases de preparação e avaliação. Também indispensáveis
foram os arquivos de jornais locais, acervos de museu, bibliotecas, instituições de
pesquisa públicas e privadas,

assim como as repartições públicas, secretarias de

governo municipal e estadual, envolvidas com o evento.
Uma fonte muito utilizada foi a música, serviu como um reforço poético para
dizer aquilo que não conseguia falar de forma tão bonita e que transmitia de modo mais
fiel e rico as expressões do cotidiano. A música do “povo da terra” que tão bem conta os
acontecimentos, faz as críticas e as denúncias e traduzem sentimentos. Um documento
eficaz para conserva a memória e a vida do grupo.

5

MAGNANI, José Guilherme Cantor. De perto e de dentro: notas para uma etnografia urbana. In:
Revista de Ciências Sociais, v. 17, n.49, jun/2002. p. 17.
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Um outro recurso utilizado é a fotografia. Como comunicação não-verbal, uma
linguagem complementar na qual também busquei transmitir as informações captadas
num dado momento, acontecimento ou fato, que muitas vezes podem remeter quem as
observa a outras possíveis interpretações. O que pretendo com as fotografias é propiciar
um outro modo de revelar o objeto pesquisado, possivelmente fornecer algum detalhe
que estiver faltando ou remeter a outras análises. Que as fotografias utilizadas possam
também ser um “recurso descritivo” com argumentação própria, quando associadas a
palavra funcionem como um auxílio extra na tradução do real visto, traga em si, outras
possibilidades de apreensão da realidade investigada, possibilitando ser interpretada de
outras maneiras. Para o antropólogo espanhol Luis Nicolau Pares,

qualquer registro visual traz sempre implícito um certo grau de
interpretação do fato representado, pois ele é um recorte
subjetivo dessa realidade. Porém do ponto de vista do espectador,
uma imagem estática está aberta a múltiplas interpretações e não
é capaz por ela mesma de gerar um sentido unívoco, sendo que
precisa ser articulada com outras imagens ou com um texto para
gerar uma narrativa reflexiva. (...) proporciona um registro visual
capaz de descrever complexos aspectos do real e evocar um
sentido de experiência e participação dificilmente expressáveis
pela palavra.6

Assim, para este trabalho a fotografia transformou-se em registro indispensável e
com uma importante função: reforçar a palavra, o dito e fornecer mais detalhes. Um
suporte para ajudar na leitura daqueles “detalhes e fragmentos que, em geral escapam
das análises textuais, e que certamente enriquecem com novas releituras o tempo e os
espaços analisados”.7

6

PARES, Luis Nicolau. Algumas considerações em torno da Antropologia Visual. In: Revista Coluna
(eletrônica). Site: Hwww.antropologia.com.brH, p. 2-3.
7
SILVA, Lígia Maria Tavares da. Fotografia e paisagem urbana. In: Revista Saeculum. n. 6/7, João
Pessoa, jan/dez/200/2001, p. 181.

Capítulo I

(...)
Se a cultura é divina, até pura
É preciso investir devagarinho.
O artista encontra seu caminho
O governo lhe dando cobertura.
Um país que não gosta de cultura
Ver as artes num grande funeral.
Quem resgata o valor regional
Ta mantendo o costume, a tradição.
Quem promove a cultura tem visão
Do supremo valor universal.
(...)
Nosso ritmo de vida é genuíno.
É preciso também ser promovido
E a platéia aprender mais dá ouvido
Ao poeta que é um tangerino.
Que a cara do povo nordestino
Ta presente nos hinos do natal
Nos batuques do nosso carnaval e
Nas fogueiras de São João.
Quem promove a cultura tem visão
Do supremo valor universal.

Trecho de um repente improvisado no estilo “mote em dez”
Mote:“Quem promove a cultura tem visão
do supremo valor universal”.
Autoria: Raimundo Caetano e Rogério Menezes.
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1. CULTURA POPULAR EM TEMPO DE GLOBALIZAÇÃO: ENTRE A
TRADIÇÃO E A RESSIGNIFICAÇÃO

A pátria mítica é reencontrada pelo
Cordel.1 Ele se nutre do eterno, do oculto, da
sombra, do arcaico, ao mesmo tempo que
revolve a terra em busca do efêmero, da
aparência, do nítido, num jogo entremeado
pela tradição e a ruptura.
Não se trata apenas de um apelo à
diferença: a intenção é conclamar para uma
mundialização humanizada sob a égide de uma
ética complexa. (...) É preciso ir além-do-olhar
e construir um saber que transite entre o real e
o imaginário, o cristal e a fumaça, a ciência e
o mito, a arte e a ciência.
Assim, resgatado o mito, prosa e
poesia, ou razão e paixão, retoman a dialógica
criativa que aponta na direção de uma
universalidade prenhe de singularidades, sinal
de uma ciência – “terreno sem cerca” – que
assume, enfim, o sofrimento de ser
atormentado pelos fantasmas da incerteza do
futuro.

Maria Aparecida Lopes Nogueira

Diante do cenário econômico, político e sociocultural que se descortina no
mundo, a partir dos anos 80 do século XX, algumas questões precisam ser repensadas
nos quadros das Ciências Sociais, desde a necessidade de pensar se estão “velhos” os
conceitos e as categorias de análise à ampliação das possibilidades de reflexão do
universo social.
No caso dos estudos da cultura, mais que em qualquer outra dimensão analítica,
precisam ser reformulados suas categorias interpretativas. A razão está no fato de
vivermos um momento no qual as diferenças se acentuam, a concepção “cultura” passa
a ser a referência, atingindo todas as instâncias, tendendo a explicar-se por si mesma.

1

A autora refere-se ao grupo musical Cordel do Fogo Encantado, que canta o Nordeste numa perspectiva
musical diferente, misturada, híbrida. Através da reunião dos mais variados sons do interior do Nordeste
(coco, toada, aboio, toré, benditos, repente, poesia e literatura popular), o grupo “cria e recria”, “re-junta”
a tradição, as cordas e a percussão numa nova linguagem musical. Conferir em: E viva o Cordel do Fogo
Encantado. In: Revista Vivência – dossiê Cultura Popular. n. 27, 2004. p. 30.
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Utilizada das mais diferentes formas, a cultura assume um caráter multidisciplinar, de
uso plural, constituindo-se num campo de investigação sem pertença científica.
A concepção de cultura relevante para nortear este trabalho pauta-se na idéia de
movimento e transformação, resultante não apenas da inter-relação das forças internas
da sociedade (indivíduos, regras, valores...), como também do contato e do conflito com
as forças externas. A cultura pensada como uma amálgama2, onde se mesclar é
imprescindível. Misturar ao existente, elementos novos, diferentes e externos ao seu
contexto, constituindo o novo através da inclusão, da hibridização.
A acepção que procuro pode ser encontrada nas idéias de Edgar Morin3 e na sua
concepção da cultura, vista como uma experiência existencial e um saber construído, em
constante processo de edificação, numa “relação geradora mútua”, na qual o “que é
produzido e gerado se torna produtor e gerador daquilo que o produz ou gera”, tornando
a cultura apta tanto a “abrir-se” quanto “fechar-se”, atualizando-se e fornecendo aos
seus indivíduos um capital cognitivo “regenerado”.
Este trabalho orientou-se por essa visão dinâmica de cultura, concebida como
portadora dos princípios, modelos, esquemas de conhecimento; geradora de uma visão
de mundo, um saber coletivo acumulado na memória social, resultado de uma múltipla
dimensão cognitiva e capaz de superar “determinismos”, 4 tudo resultado do que Edgar
Morin define como: Dialógica Cultural – uma espécie de “comércio cultural feito de
trocas múltiplas de informações, idéias, opiniões e teorias; tanto mais estimulado quanto
mais se trava com as idéias de outras culturas e as idéias do passado. [Processo este que]
provoca o enfraquecimento dos dogmatismos e intolerâncias, [do mesmo modo que]
comporta a competição, a concorrência, o antagonismo e o conflito entre idéias,
2

No sentido figurado: “mistura de elementos diversos que contribuem para formar um todo.” In:
Dicionário Aurélio (eletrônico).
3
In: O método IV – As idéias: A sua natureza, vida, habitat e organização. Portugal: Europa-América,
1991. Conferir ao longo do primeiro capítulo.
4
Ibid., p. 17.
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concepções e visões de mundo”, fazendo com que idéias antagônicas e concorrentes se
tornem idéias complementares.5
Se a acepção acima se aplica ao universo do conhecimento, do mesmo modo se
aplica ao universo da cultura, pois, para Morin, a cultura também é “capital cognitivo
coletivo dos conhecimentos adquiridos, das aptidões aprendidas, das experiências
vividas, da memória histórica, das crenças míticas de uma sociedade”,6 constituída a
partir um “sistema generativo” de elevado grau de complexidade responsável por
transmitir e ensinar aos indivíduos seus códigos.
Esse “sistema generativo”, por sua vez, seria resultado da reunião de dois tipos
de “capital”: um “capital técnico e cognitivo”, e um outro “capital específico” inerente a
cada grupo em particular. Ou seja, um capital responsável por fornecer o “saber” e o
“saber-fazer” transmitido a qualquer sociedade e compondo, com este, o capital próprio
de cada comunidade, suas tradições, suas crenças, seus mitos e seus valores . A junção
desses dois tipos de capital forneceria as normas, as regras, as proibições necessárias à
existência social, através da qual é possível assegurar a manutenção, a reprodução e a
perpetuação da cultura e da sociedade.7
Nesse “novo” contexto socioorganizacional, não é mais possível discutir a
problemática cultural sem atentar para o fato de que o seu lugar foi alterado. As ciências
Sociais foram impelidas a reelaborar suas concepções interpretativas, a rever seus
conceitos. Assim, não é mais possível pensar o universo da cultura de forma simplista,
como, por exemplo, numa perspectiva de oposição: cultura hegemônica ou de elite X
cultura subalterna ou do povo. A cultura deve ser vista como um todo complexo, no
qual as suas diversas possibilidades de ser interagem continuamente entre si, não geram

5

Ibid., Conferir ao longo das p. 27-30.
Ibid., p. 17.
7
MORIN, Edgar. O Enigma do Homem: para uma nova Antropologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar,
1979. Conferir ao longo das p. 162-169.
6
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oposição e sim uma forma de influência recíproca. O que Carlo Ginzburg8 chama de
circularidade entre as culturas, ou seja, um “influxo recíproco” entre as diferentes
formas de culturas, nas quais uma se alimenta da outra.
É claro que essa concepção não nega a possibilidade de dicotomia ou
contraposição. Não há como negar que os fazeres e saberes são distintos, e estes são
representativos da vivência de cada grupo. Mas pensar a cultura como sendo resultado
de movimento, multiplicidade, trocas e fusões é indispensável para a compreensão do
sistema cultural no mundo contemporâneo e do mesmo modo do universo da cultura
popular, hoje muito mais dinâmica e voltada para o mundo que a rodeia. A cultura
popular não pode mais ser “colocada numa redoma, congelada no tempo e mostrada
como uma expressão anônima, ágrafa e passadista”.9
Nessa mesma perspectiva, Stuart Hall afirma que o atual contexto
socioorganizacional (globalização) nos mostra que as sociedades estão sempre abertas
às influências culturais externas, negando a idéia de que existam “lugares fechados –
etnicamente puros, culturalmente tradicionais e intocados”. Do mesmo modo que
apresenta como uma das conseqüências da globalização “um reforçamento das
identidades locais” e “uma pluralização de culturas nacionais”; em outras palavras, um
crescimento da diversidade cultural.10E o reconhecimento das diferenças, percebidas a
priori no modo como se revela ao mundo, nas formas mais simples de manifestação:
festiva, religiosa, alimentares, curativas, lingüística, enfim, na forma como cada grupo
aprendeu a conhecer e produzir, em contextos específicos, seu modo de vida. É na
cultura popular onde se é possível buscar essas raízes, estabelecer a identidade.

8

Conferir ao longo da Introdução. In: O queijo e os vermes. Trad. Betânia Amoroso. São Paulo:
Companhia das Letras, 1987.
9
AMORIM, Maria Alice. Folclore: saber tradicional do povo. In: Continente Documento. Ano 2, n.
24/2004, p. 6
10
Conferir: O global, o local e o retorno da etnia. In: A identidade cultural na pós-modernidade. Trad.
Tomaz Tadeu da Silva & Guacira Lopes Louro. 7. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. p. 79-83.
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Portanto, para pensar a cultura popular no mundo contemporâneo, necessário se
faz perceber que esta não é estática, tampouco isenta das influências do mundo, e que
esta, por sua vez, reflete, reproduz e assimila a realidade. Por ser um fenômeno social,
deve ser percebida como “móbile, adaptável, mutante, reciclável, dinâmica. (...) Um
processo”.11
A cultura popular como sinônimo de tradição não deve mais ser vista de modo
oposto à modernidade, confrontador, mas primordialmente de modo integrador. “É
preciso pensar em tradição e transformação como complementares entre si e não
excludentes. O termo tradição não implica, necessariamente, uma recusa à mudança, da
mesma forma que a modernização não exige a extinção das tradições”.12 Como no dizer
de Nestor Canclini, não há mais como analisar as manifestações culturais, sejam
referentes ao culto ou ao popular, sem perceber os seus “cruzamentos”, as “hibridações
das tradições de classes, etnias e nações” que se dão em novas “modalidades de
organização da cultura”.13
Na verdade, todo debate em torno do universo da cultura popular é polêmico e
contraditório. Independentemente dos avanços dos estudos na área, as concepções
continuam múltiplas, vão do tradicionalismo dogmático às visões transformadoras do
modernismo. No entanto, seja qual for a percepção, necessário se faz compreender que a
partir da década de 90 do século XX a cultura popular assume outro papel na sociedade,
assume uma nova conotação.14

11

AGRA, Mary Cristina de Menezes. Cultura popular: desmistificando (pré)conceitos. In: Cultura Local
– Discursos e práticas. João Pessoa: Ed. Universitária/UFPB, 2000. p. 77
12
CATENACI, Vivian Catenaci. Cultura popular: entre a tradição e a transformação. In: Revista São
Paulo em Perspectiva. v. 15, n. 2, abr/jun 2001, p. 35
13
CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas Híbridas – estratégias para entrar e sair da modernidade. 3. ed.
São Paulo: EDUSP, 2000. p. 283.
14
Inclusive a própria Comissão Nacional de Folclore fez uma revisão em seus conceitos na qual atribuiu
como característica indispensável à cultura popular a “dinamicidade” e a “funcionalidade”.
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A cultura popular passa a interessar muito mais do que simplesmente
como fator de identidade nacional. Revela um semi-reconhecimento
de uma alteridade, reivindicando e denunciando, sinuosamente, as
descriminações e as cidadanias de “segunda classe”. Dentro dessa
perspectiva, a cultura popular faz emergir também a dignidade e o reconhecimento. [É onde] apreendem-se “vozes” de uma sociedade
mais tolerante com as diferenças culturais (...), [Torna-se o reflexo de
uma] época em que predomina um caleidoscópio cultural e étnico
acelerando a epifania de uma cultura afetada pelo processo de
globalização.15

Essa nova perspectiva assumida pela cultura popular contribui para ser entendida
como uma fonte de “estabilidade de padrões”, continuidade e raiz, ou seja, um
instrumento de reconstrução da memória e de fortalecimento da identidade local. E o
mais importante é que essa nova perspectiva contribui para desmistificar a idéia de
superioridade cultural, difundir respeito e aceitação e disseminar, a necessidade de viver
junto. Para Beliza A. de Arruda Mello, o fato do Brasil, na última década, vir dando
uma ênfase especial ao saber e ao fazer popular implica no “reconhecimento da
emergência da cultura popular como autoridade representativa de uma visão de país
associada com a idéia de nação ligada ao povo. O reconhecimento da interpelação
interrompida da nação, a ressignificação da arte e das manifestações culturais do povo
como signos do nacional.”16 Mesmo que essa valorização seja com fins específicos, em
que, na maioria das vezes, a tradição precise ser “(re)inventada”. Conforme dizem Eric
Hobsbawn e Terence Ranger, as antigas tradições cedem lugar às “tradições construídas
e institucionalizadas” que se estabelecem com rapidez, “normalmente reguladas” e

15

MELO, Beliza Áurea de Arruda. Cultura popular e multiculturalismo. In: In: Revista Vivência –
dossiê Cultura Popular. n. 27, 2004. p. 10.
16
Ibid., p. 14
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“abertamente aceitas”, mas que de algum modo representam continuação com o passado
do grupo.17
Para Luis da Câmara Cascudo, é possível interpretar a cultura popular como
resultado da “sabedoria oral”, memória coletiva anteposta aos conhecimentos
transmitidos pela ciência. Possuidora de “bases universais”, portadora de um “instinto
de conservação para manter o patrimônio sem modificações sensíveis, uma vez
assimilado”,18 mas detentora de um caráter multidimensional e aberta ao contato com o
novo. Assegurava ser a cultura, em grande parte, fruto da aculturação e da difusão
cultural, já que nenhuma cultura poderia ser considerada imune à mistura. Afirmava:
“não existe civilização original e isenta de interdependência”.19
“A cultura popular é justamente de todos esses resultados, fundidos pelos
processos mais inexplicáveis ou claros, viajando através do mundo, obedientes aos
apelos misteriosos que não mais podemos precisar. [Para este estudioso, era] o último
índice de resistência e de conservação do nacional ante o universal que lhe é, entretanto,
participante e perturbador.”20
Para Cascudo, na cultura popular existiria um “processo lento ou rápido de
modificações, supressões, mutilações parciais no terreno material ou espiritual do
coletivo sem que determine uma transformação anuladora das permanências
características”.21 Leio como sendo estas “permanências características” o saber e o
saber-fazer do povo que atribuem à cultura popular seu caráter de continuidade,

17

HOBSBAWM, Eric & RANGER, Terence (orgs.). A invenção das tradições. Trad.Celina Cardim
Cavalcante. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. Conferir ao longo da p. 9
18
Cascudo, Luis da Câmara. Civilização e cultura. 2. ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1983. p. 679-681.
19
Ibid., p. 429.
20
Ibid., p. 688-689.
21
Ibid., p. 39.
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funcionalidade e utilidade, que, por sua vez, a torna “(...) mantenedora do estado
normal do seu povo quando sentida viva, sempre uma fórmula de produção”.22
Vânia Gico, estudiosa da vida de L. C. Cascudo, em sua tese de doutoramento
apresenta um detalhe interessante: revela e confirma como para Cascudo a cultura
popular não é um mero suporte idealizador para a tradição, por estar muito além das
representações estanques, segundo as quais ela ocorreria apenas no passado; na verdade
é o hoje vivido e expresso. 23
Outros estudos sobre a cultura popular foram considerados de fundamental
importância para a construção dessa tese. Dentre eles, os estudos de Eric Hobsbawm24,
nos quais a cultura do povo aparece como o resultado de circunstâncias históricas
específicas, lugar de protestos e insubmissão, formadora de uma identidade singular, o
sentimento de pertença e a consciência de classe. Nos seus estudos, buscou através da
arte e do trabalho mostrar a relação da cultura popular com a resistência político-social.
A seu ver, instância proporcionadora de um tipo de orgulho e de incentivo à moral e ao
patriotismo. Razão pela qual a cultura popular só seria acessível a “outrens” através da
falsificação.
Na contribuição do também historiador Edward P. Thompson,25 o universo da
cultura popular é firmemente colocado dentro de contextos históricos específicos e

22

Ibid., p. 40 - 43.
Outro detalhe interessante apresentado por Gico sobre Cascudo: mostra que, apesar de, sempre ser tido
como folclorista, “não simpatizava com a palavra, pelo seu sentido limitado aos contos e às estórias
populares. Por isso preferia ser entendido como um estudioso da cultura popular. [Na sua visão: ampla,
complexa e representativa da] totalidade das atividades normais do povo. Para suprir tais fragmentações,
estudava o folclore inserido nos demais fenômenos da sociedade, não o reduzindo à valorização do
pitoresco, e do particular, mas como uma manifestação do universo cultural”. GICO, Vânia. Luis da
Câmara Cascudo: Itinerário de um pensador (Tese de Doutorado), São Paulo 1998. p. 17.
24
Refiro-me especialmente a duas de suas obras no campo da História Social: Pessoas extraordinárias:
Resistência, rebelião e Jazz e A história social do Jazz.
25
Conferir ao longo da Introdução. In: Costumes em comum: estudos sobre cultura popular tradicional.
Trad. Rosaura Eichemberg. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. p. 13-24. Para Thompson o costume
consistia na educação, na regra, no código, na rotina, na “diretriz principal”. “O costume constituía a
retórica de quase todo uso, prática ou direito reclamado”. No caso do povo, ao qual se negava o acesso à
educação formal recorreriam tão somente à transmissão oral, com sua pesada carga de costumes, ou seja,
o costume não codificado.
23

31
inerentes a uma classe em particular, os trabalhadores pobres da cidade e do campo,
razão pela qual a denomina de cultura “plebéia” ou cultura dos trabalhadores. A análise
realizada por este estudioso trata da Inglaterra no século XVIII e parte do século XIX,
quando no dizer do autor, o termo costume era empregado para denotar boa parte do que
hoje está implicado no conceito de cultura.
É importante esclarecer porque E. Thompson prefere utilizar o termo costume
em substituição ao termo cultura popular. Na sua opinião, era uma expressão repleta de
generalizações, o que dava idéia de consenso, “atitudes, valores e significados
compartilhados”, quando na verdade as relações culturais eram também relações de
conflitos, contradições, “fraturas”, “oposições” e disputas.
Um dos aspectos mais importantes apresentados por E. Thompson, em seus
estudos, consiste em mostrar o caráter dinâmico da cultura popular, ou no seu dizer, do
costume não codificado:
O costume não codificado – e até mesmo o codificado – estava em
fluxo contínuo. Longe de exibir a permanência sugerida pela
“tradição”, o costume era um campo para a mudança e a disputa,
uma arena na qual interesses opostos apresentavam reivindicações
conflitantes. (...) Uma cultura é também um conjunto de diferentes
recursos, em que há sempre uma troca entre o escrito e o oral, o
dominante e o subordinado, a aldeia e a metrópole; é uma arena de
elementos conflitivos, que somente sob uma pressão imperiosa
assume a forma de um sistema.26

À própria cultura popular e ao povo cabe reinventar, recriar e ressignificar o
seu saber e o seu saber-fazer. Revelar a todos que seu universo vai além da conservação,
preservação ou resgate, tampouco pré-moderna e atrasada. Necessário se faz apreender
da cultura popular como resultado de momentos históricos específicos e
conseqüentemente dinâmica, apta a apropriar-se das práticas culturais mais diversas e
26

Ibid., p. 16-17.
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adaptá-las ao seu cotidiano. Como diz Maria Alice Amorim, mostrar que a “tradição
está em permanente adaptação, atualização, frente à realidade contemporânea”.27
Essa noção de que a cultura popular está aberta às influências externas e, mais
importante, que é “situada num lugar material” firmemente colocada dentro de um
contexto histórico específico, exprime relevante base para a investigação que me
proponho: pensar o universo da cultura popular nordestina a partir da sua inserção no
contexto da globalização, procurando apreendê-la como resultado do cotidiano de uma
comunidade envolvida num macro contexto histórico, coexistindo com uma dada
realidade; por sua vez, direta ou indiretamente, incorpora as transformações do “mundo
lá fora”.

27

Op. Cit., p. 6.
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1. 1 Globalização e cultura: o tempo das culturas híbridas

Eu só boto bebop no meu samba
Quando o tio Sam tocar o tamborim
Quando ele pegar no pandeiro e na zabumba
Quando ele aprender que o samba não é rumba
Aí eu vou misturar
Miami com Copacabana
Chiclete eu misturo com banana
E o meu samba vai ficar assim:
Luru, luru, luru, bebop, bebop, bebop,
Luru, luru, luru, bebop, bebop, bebop,
Eu quero ver a confusão
bebop, bebop, bebop,Luru, luru, luru,
bebop, bebop, bebop,Luru, luru, luru,
Olha aí o samba-rock, meu irmão
É, mas em compensação
Eu quero ver o boogie woogie de
Pandeiro e violão
Quero ver o tio Sam de frigideira
Numa batucada brasileira.

“Chiclete com banana”.
Música: Gordurinha, Almira Castilho
e Jackson do Pandeiro

No mundo, atualmente observamos a edificação de um cenário que, apesar de
não ser novo, intensificou-se nos últimos anos. A realidade da globalização, somada à
idéia de que estamos no século XXI, vem impulsionando o mundo a uma necessidade
imperiosa: ser globalizado. Estamos vivendo a década da reordenação econômica, da
realocação produtiva e, pretensamente, a década da unificação mundial, inclusive
cultural.
Para Edgar Morin, a globalização, além de ser tecnoeconômica, “pode ser vista
como a emergência caótica e desigual de um embrião de sociedade mundo. (...) Ao
mesmo tempo em que comporta múltiplas culturas em seu seio”. De acordo este
estudioso, no mundo já existiria cultura quase planetária, fruto de mestiçagens,
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hibridações, “das múltiplas correntes transculturais que irrigam as culturas ao mesmo
tempo que as superam, (...) ou se fecundam mutuamente.”28
Esse panorama apresenta-se também para o Brasil como uma fórmula a ser
seguida. Do mesmo modo para cada uma de suas regiões, mesmo que de forma
diferenciada. No caso do Nordeste brasileiro, necessário se faz realizar mais estudos
sobre a evolução da cultura popular neste período mais recente, em que o processo de
globalização intensificou-se, com seus discursos de uniformização, transformando tudo
em mercadoria, numa tentativa de homogeneizar o mundo, contrariando o pluralismo
cultural e negando o direito às manifestações autênticas e espontâneas do ser e do fazer
cultural de cada povo.
Assim, pensar a cultura popular nordestina a partir de sua inserção no contexto
da globalização é inevitável. Não interessa, como diz Teixeira Coelho, se este é um
fenômeno recente ou antigo, mas sim que a globalização constitui um tempo
“despótico” e “supremo” que se impõe a todos. Para muitos, a realidade atual parece
dispensar explicações ou questionamentos, tudo é aparentemente muito simples e
inevitável. No entanto, não há como negar uma realidade que nos mostra um mundo em
ebulição, prestes a ser “dissolvido” em prol dos interesses de poucos. A partir da prática
da unificação de mercados, estão pondo abaixo as fronteiras em todo o mundo, não
levando em consideração que essas fronteiras não são apenas territoriais e econômicas,
mas são também culturais, políticas, jurídicas, religiosas, familiares, lingüísticas,
artísticas e psicológicas, resultantes da história de cada povo, sua identidade cultural.
Nessa mesma perspectiva, discutindo a globalização e sua relação de confronto
com a identidade local, novos aspectos relevantes são abordados por outros estudiosos,
os quais acreditam ser o contexto da globalização não só gerador de antagonismo e
28
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conflitos, mas também como o espaço que desperta e induz, como mostra Otavio Velho,
a um “fervor patriótico”, capaz de mobilizar entusiasmos e emoção, baseados no
sentimento do local ou do nacional reemergentes e formador de um “contexto
multicultural”, o que permite se reafirmar o princípio da humanidade: a diferença.29
De acordo com Otavio Velho, a globalização, sem ser sinônimo de totalidade,
seria um novo nome para o desenvolvimento e a modernidade que se querem universal,
um “projeto imposto, de determinado lugar: ou inversamente, como simples oposição a
este, [o qual permitiria] reafirmar identidades e interesses particulares”.30
Para Milton Santos, a globalização é fragmentada, o local continua existindo e
sendo o espaço da diferença, da verdade e da esperança; enquanto que o espaço global
aparece como sendo resultado de uma organização perversa, o lugar da falsidade e do
engodo. “O mundo da globalização doentia é contrariado no lugar. (...) É pelo lugar que
revemos o mundo e ajustamos nossa interpretação, pois nele o recôntido, o permanente,
o real triunfam, afinal, sobre o movimento, o passageiro, o imposto de fora”.31 Em um
outro estudo, diz: “os lugares são, pois, o mundo, que eles reproduzem de modos
específicos, individuais, diversos. Eles são singulares, mas são também globais,
manifestações da totalidade-mundo, da qual são formas particulares”.32 Assim, nesse
contexto da globalização “é fundamental viver a própria existência como algo unitário e
verdadeiro, mas também como um paradoxo: obedecer para substituir e resistir para
poder pensar o futuro”.33
No contexto da globalização, “vivemos uma condição planetária pontuada por
intervenções locais, regionais, cujas intensas variações determinam a alternância, mais
29
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ainda, a imbricação do local e do global”.34 É possível que esse mundo interconectado,
cada dia mais próximo, que tenta tornar os valores, os anseios e as aspirações
universais, limite a criatividade de cada povo, na medida em que promove um processo
de desconstrução cultural. Mas a globalização existe em todos os lugares, e em cada
local há uma forma de adaptação à mesma. “Ampliam-se os lugares de definições de
pertença, de realinhamento, à medida que a pluralidade de lugares se torna ao alcance
dos sentidos, neste mundo encurtado, o qual se palmilha na esteira rolante do vídeo. Na
multiplicidade dos conceitos, que, por condensação, conformam as cidades mundiais, o
local se cartografa sob novas bases, sem localismos, afetando e sendo afetado pelo
global”.35
Ao pensar a globalização como um processo que atravessa as fronteiras e
mescla, como no dizer de Octávio Ianni, “culturas e civilizações, ou modos de ser, agir,
sentir, pensar e imaginar”, e que ao mesmo tempo promove “contato, intercâmbio,
permuta, aculturação, assimilação, hibridação, mestiçagem”,36 fica fácil entender por
que os velhos valores, neste mundo cada vez mais encurtado, se revestem do novo.
Entretanto, o local onde o diferente sobressai não pode ser reduzido à mera figura do
mesmo, razão pela qual no espaço local se acolhe o novo, mas também se resiste às
mudanças, preservam-se os valores culturais, mesmo que os parâmetros tomem novos
rumos, assumam a dimensão global.
Para Joanildo A. Burity, o processo de globalização reforça a lógica
multicultural, “não exige o fim das referências locais, mas as reinscreve num terreno em
que estas não mais podem se definir pelo isolamento nem tampouco pela
territorialidade. Sendo assim, a globalização tanto forma como deforma, tanto exige
34
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como resiste à identidade enquanto signo do local, do singular, do autêntico, do
emancipatório”.37
O evidente nessa idéia de formação de uma suposta sociedade global é que o
mundo se opõe a essa perspectiva. Isto se torna explícito quando olhamos o planeta e
vemos a eclosão das desigualdades, das diversidades e a exacerbação dos sentimentos
de nacionalismo, tão radicais, que se transveste ora de fundamentalismo, ora de
xenofobia ou no imperialismo que origina os já tão conhecidos blocos regionais.38 É
esse, segundo Antonio F. Costa, o grande paradoxo da globalização: quanto mais o
processo se intensifica, mais tendem a “proliferar, multiplicar-se e acentuar-se” as
diferenças culturais.39
Outras reflexões sobre o fenômeno da globalização podem ser encontradas nos
estudos de Boaventura de Sousa Santos. Na sua visão, a globalização atravessa todas as
áreas da vida social, e o “impacto” nas “estruturas” e “práticas” se faz sentir de forma
diferenciada, contraditória e indeterminada, muitas vezes com resultados conflitantes.
“Ao contrário do que o termo globalização superficialmente conta, estamos perante
processos de mudança altamente contraditórios e desiguais, variáveis na sua intensidade
e até na sua direção”.40 Na sua análise, mostra que a globalização se manifesta de forma
diferenciada nas distintas esferas constitutivas da sociedade, define-a como um
“fenômeno multifacetado” que, em alguns setores, como a economia, a política e algum
plano da cultura a obtém sucesso. Entretanto, não é um fenômeno linear, tampouco
consensual; está plantado num campo de conflituosos interesses hegemônicos,
assumindo um caráter destrutivo e promotor de desigualdade social. A globalização
37
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concebida como uniformizadora e homogeneizadora precisa ser desmistificada. Se de
um lado universaliza e elimina fronteiras, do outro, dá lugar ao regresso do
particularismo, da diversidade local e à identidade étnica.
No âmbito da cultura, Boaventura Santos coloca como questões principais: o
debate acerca da possibilidade de a globalização acarretar ou não a homogeneização,
seguido de um outro debate, a emergência de uma cultura global nas décadas mais
recentes. Esse autor nega a possibilidade da existência da cultura global. Para ele,
geralmente o que acontece é que “culturas parciais” são consideradas globais; concorda
com uma possibilidade, a existência de “culturas globais pluralistas”, ou seja, culturas
que resultem da combinação de múltiplas culturas, negando assim qualquer tipo de
determinismo.
Se

é

verdade

que

a

intensificação

dos

contatos

e da

interdependência transfronteiriços abriu novas oportunidades para
o exercício da tolerância, do ecumenismo, da solidariedade e do
cosmopolitismo, não é menos verdade que, simultaneamente, têm
surgido

novas

formas

e

manifestações

de

intolerância,

chauvinismo, racismo, de xenofobia e, em última instância, de
imperialismo.41

O mundo da cultura, o espaço da diferença e da definição de pertença, “luta
contra a uniformidade”, fazendo reemergir culturas que há muito estavam relegadas ao
esquecimento. “Os poderosos e envolventes processos de difusão e imposição de
culturas, imperialisticamente definidas como universais, têm sido confrontadas, em todo
sistema mundial, por múltiplos e engenhosos processos de resistência, identificação e
indigenização culturais”.42
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É a partir da edificação desse cenário que percebemos a importância de estudar o
contexto cultural do Nordeste, no âmbito desse processo que impulsiona o mundo à
necessidade imperiosa: ser globalizado. Essa determinação se mostra de forma
diferenciada para cada região do planeta e impulsiona respostas diversas. O Nordeste
evoluiu nesse processo, respondeu aos ditames da globalização, se aculturou, preservou
valores, reinventou tradições, construiu o que nesse tese foi definido como o jeito
nordestino de ser globalizado.
Esta pesquisa teve por objetivo fazer uma investigação acerca de como, no
âmbito da cultura popular, o povo nordestino (alguns grupos e movimentos sociais) vem
respondendo a esse processo, no sentido de detectar o que preservou, onde aculturou,
inovou ou criou. Pernambuco, que ao longo de sua história, continuamente, vem sendo
palco de movimentos culturais fortes e inovadores, abriga um povo sempre engajado em
evitar qualquer tipo de descaracterização, invasão e imposição de elementos culturais
estranhos aos interesses da região.
Escolhi este Estado para o estudo de caso, por ser possuidor de inúmeros
movimentos culturais e organizações culturais, populares e institucionais, que buscam o
reconhecimento e a manutenção das suas autênticas manifestações, com o objetivo de se
fazer respeitar, reproduzir, repetir e retransmitir ao seu povo os ensinamentos da cultura
popular.
A partir das referências que neste estudo foram apresentadas, algumas questões
podem ser colocadas em discussão. 1) No caso de Pernambuco, as manifestações
populares estariam ou não funcionando como o instrumento que permite à comunidade
o auto-(re)conhecimento e a (re)afirmação de sua identidade cultural, o veículo para
que a sociedade, a mídia e os governos também os reconheçam; 2) O efervescente
interesse, de grupos diversos, pela retomada das tradições populares resulta tão -
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somente das imposições e da necessidade da Indústria Cultural em vender a
“diferença”?
Em estudos sobre a cultura popular no início dos anos 80 do século XX, Nestor
Garcia Canclini fazia uma série de questionamentos que ainda continuam válidos. No
que se transformava a cultura popular: “criação espontânea do povo, a sua memória
convertida em mercadoria ou o espetáculo exótico de uma situação de atraso que a
indústria cultural vem reduzindo a uma curiosidade turística?”43 Essas indagações
culminaram na concepção de que a modernidade terminara por misturar, cruzar, mesclar
o tradicional e o moderno, processo designado por ele de “hibridação”.44 Nos seus
estudos, mostra que a modernidade, apesar de diminuir o papel do popular, não o
suprime, mas o redimensiona. Na maioria das vezes, sofre inovações, suas formas são
recriadas, teatralizadas.
A idéia de estudar os impactos da globalização no contexto cultural do
Nordeste brasileiro surgiu, fundamentalmente, da observação de um fenômeno
crescente e em estágio de efervescência: o interesse pelo universo da cultura popular.
Esse interesse se dá em todos os níveis e por todas as formas de manifestação, mas é
mais fácil de ser observado, se tomarmos as massivas festas populares como
referencial. O reflexo disso pode ser observado no crescimento das tradicionais festas
populares da região que a cada dia ganham mais espaço, mais público, mais prestígio
e atenção da mídia. Incluem-se nessa situação o festejo do carnaval no ritmo do
frevo, caboclinhos e maracatu, as festas juninas ao som do “forró-pé-serra” (sanfona,
triângulo e zabumba), os cocos de roda, as cirandas, os emboladores ou coquistas, os
congressos dos cantadores de viola, a brincadeira do cavalo marinho e do bumba-
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meu-boi, as cavalhadas de argolinhas, as festas de vaquejada e diversos outros
festejos espalhados por toda região.
Esse processo resulta de um somatório de fatores que, ao longo dos últimos
anos, vem provocando uma série de mudanças no plano da cultura. Muitas causas
podem ser apontadas, sejam de caráter econômico, político ou sócio-cultural. A estes
fatores se soma um número crescente de grupos, associações e movimentos de
resistência que buscam promover o resgate e a manutenção de manifestações
culturais, até então esquecidas ou relegadas. No entanto, o fator preponderante está
no interesse da população, que vem participando integralmente desse processo,
“aprendendo” a gostar, ser e fazer cultura popular.
Em se tratando do Nordeste, é preciso mostrar que, além do surgimento
dessas formas de resistência, movimentos de resgate e divulgação das manifestações
populares, ocorre um processo de dinamização onde as temáticas das tradições
populares estão sendo reformuladas e reapropriadas pela população, permitindo à
cultura popular nordestina não só permanecer, como também se impor ao projeto
capitalista de cultura global, negando seu caráter uniformizador.
Nesse processo de renovação, a música e a festa ganham destaque.
Atualmente, além da revalorização do tradicional forró pé-de-serra, das sambadas,
das rodas de coco, um novo estilo musical canta o Nordeste. Trata-se de uma música
destinada a um público juvenil, feita por “bandas” compostas por jovens oriundos na
sua maioria de movimentos culturais ou grupos populares, rurais e urbanos. Esses
grupos musicais mesclam seus sons de baixo, guitarra e bateria com instrumentos
tradicionais como a rabeca, a sanfona, o tambor do maracatu, o pandeiro e o
berimbau, elaborando uma nova música que a muitos encanta, por nela ser possível
identificar as temáticas que cantam a alma do povo nordestino e funcionam como
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meio de fortalecer a herança musical, e despertar o desejo por reabilitar e manter sua
identidade cultural. Como escreve Maria Patrícia L. Sulpino: “De modo direto ou
indireto, a música pode construir ou refazer a realidade. (...) Significa valores e
acontecimentos traduzidos em palavras, símbolos e representações sociais. (...)
Enquanto uma fala ritual, cantada, memorizada, performática e interpretativa, elas
contêm mais que palavras, possuindo um sentido, uma linguagem ritual, que enuncia
visões de mundo e valores sociais”.45

Eu sou do baqueado
Do pandeiro bem levado
Do batuque e do repente
Do gingado e do suingue diferente.
Do sambafunksoul do rock e do baião
Do Jackson hip-hop do Luiz o Gonzagão
Na rufada do maracatu
No xote e no xaxado
No pique rebolado regulado
Na ginga improvisada
No fervor da embolada
Na levada no breque
Na banana e no chiclete
Eu sou do som do meu Nordeste
Sou também cabra da peste
Paraibano e não me engano
E quando eu pego p´ra cantar
Até o fim eu vou rimar.46
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No caso das festas, estão sendo transformadas em megaespetáculos com
formato e padronização de produto, deixando de ser um ritual e transformando-se em
fonte de renda. Em sua proposta de roteiro para pesquisa e inventário das festas
populares brasileiras, José Marques de Melo apresenta uma série de prerrogativas que
nos imbui da necessidade de interpretar, analisar o conteúdo e detectar sua função na
conjuntura atual. A interpretação e análise feita por esse estudioso das festas populares,
de fundamental importância para o fornecimento de pistas que contribuem para a
análise da festa popular a que esta pesquisa se propõe, chama atenção para as
transformações que estão acontecendo. Para o mesmo, as nossas festas populares estão
tendo suas “fisionomias” profundamente alteradas.

As antigas tradições vão sendo substituídas por novos padrões de
interação sócio-cultural. A mídia e as instituições comerciais
transformam as festas em espetáculos coletivos. (...) Eles não apenas
divulgam as festas populares, mas se convertem em seus principais
fomentadores/formatadores.(...) As festas passam a ter valor
conteudístico, preenchendo espaços na programação das emissoras de
rádio ou TV, bem como, motivando reportagens e coberturas
especiais nos jornais diários ou revistas semanais. Ao mesmo tempo,
funcionam como alavancas para o acionamento da engrenagem
econômica,

mobilizando

produtores

industriais,

entrepostos

comerciais e prestadores de serviços. (...) Cria-se uma teia complexa
de relações e interesses, da qual participam também o Estado e o
aparato político (...). Contudo o cerne das festas populares está
localizado no interior da sociedade civil, cujas instituições
desencadeiam os processos de celebração que nutre-as e fortalece,
mas também, pode fazê-las definhar e desaparecer. Sem a iniciativa
dos grupos sociais organizados, que dão sentido, codificam,
difundem e retro-alimentam as mensagens contidas nas festas, elas
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não configuram-se como atos culturais, dotados de implicações
políticas e econômicas.47

Por outro lado, o espaço da festa torna-se também o espaço de edificação das
diferenças e da percepção do outro, o espaço de constituição da cidadania e da luta por
se fazer respeitar e conquistar um “lugar” no panorama (inter)nacional. E isto se faz,
mesmo que à custa da transformação da festa em megaespatáculo, visto permitir, como
nos mostra Marcos Ayala, a recriação simbólica da memória, criando vínculos com o
passado, estabelecendo uma forte consciência de filiação a uma nação, reconstituindo o
sentimento de comunidade e pertença a um grupo, deixam “patente este vínculo
essencial entre a memória, a identidade e o poder de resistência cultural”48 .
É dentro dessa mesma perspectiva que o carnaval de Pernambuco49 pode ser
enquadrado e analisado, pois apresenta este duplo caráter, sendo um carnaval em dois: o
carnaval formato padrão show, destinado a atrair turistas e dividendos para uma
complexa rede de atividades econômicas, políticas e sociais; e o carnaval das
comunidades, o espaço no qual se afirma e edificam uma identidade, do qual não existe
apenas a harmonia, mas, também, o confronto, o conflito e a contestação social. O
autêntico carnaval popular, acontecendo na rua, manifesto nas brincadeiras, nas
máscaras e nas fantasias. O carnaval folclórico, que preserva a memória e incorpora a
dinâmica, dando lugar ao novo e resguardando as raízes. Nesta pesquisa pretendo
47
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apresentar esses festejos carnavalescos como sendo o pano de fundo sob o qual pretendo
realizar minhas reflexões. A escolha pelo carnaval pernambucano se fez por este
oferecer o “cenário” ideal à análise: uma população com diferentes formações e
complexos níveis de organização sóciocultural, num espaço onde se acolhe o novo mas
também se resiste às mudanças, preservam-se os valores culturais, e as manifestações
populares tomam uma nova dimensão, consubstanciando-se em novas formas de ser
nordestino.

Capítulo II
És espaço
E tempo
E paisagem
E gente
E história
Nem só barroca
Nem só de aluvião
Nem só cosmopolita
Nem só anfíbia
Nem só revolucionária. (...)
Tal qual o Capibaribe
Que está nascendo inda agora,
Ela se faz e refaz
Quase todo santo dia
E anuncia-se nos gritos,
No pranto,
Nos queixumes
E no riso,
Muito mais no sofrimento
Que na expansão de alegria. (...)
A descoberta total
Deu-se depois,
Como um alumbramento.
Pude, então, ver, por inteiro,
O teu perfil integral,
Tua fronte altiva,
Teus olhos serenos,
Tuas veias líquidas,
Tua face clara
E teus braços fraternos.
Ensinaste-me nesse instante
Que cidade pode ter alma,
Lição que, confesso, eu não sabia,
Pois não tinha livros escolares. (...)
“Ode ao Recife”
Sílvio Pessoa
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2. A CIDADE DO RECIFE: O PALCO DA FESTA

E finalmente chegamos ao mar, a
Recife, destino de nossa viagem,
síntese de todas as aldeias, síntese de
todas as vidas, síntese de todos os
sabores...

“Uma viagem pelos sabores pernambucanos”
Maria Lectícia Monteiro Cavalcanti

A cidade do Recife sempre figurou no imaginário nordestino como o lugar das
inovações e das mudanças, onde tudo chegava ou acontecia primeiro. Tradicional pólo
de desenvolvimento econômico e cultural, exerceu enorme fascínio por tudo que
oferecia, não apenas em termos de negócios, mas, também, por sua efervescência
cultural, por seus teatros, cinemas, círculos de debates literários e estabelecimentos
educacionais, enfim, pela vida e pelas idéias que pulsavam em suas ruas, cantos e
recantos.
Imageticamente edificada como um lugar de incremento econômico, progresso
científico e pioneirismo cultural, tornou-se o espaço adequado para acomodar tanto uma
elite econômica e intelectual, como os pobres flagelados vindos de todas as partes do
Nordeste.1 Dessa mistura, além de muitas outras, ergueu-se o Recife, uma cidade
peculiar de grandes contrastes. Se ao longo da sua história atraiu os empresários e
comerciantes que a tornaram próspera, os intelectuais, artistas e poetas que a

1

A cidade do Recife foi durante muitos anos a grande metrópole, o centro econômico do Nordeste. Se
desde a década de 60 do século XX vinha sofrendo abalos na sua estrutura econômica devido à Reforma
Fiscal de 67, na década de 80, é totalmente apanhada pela crise geral da economia brasileira, sofre uma
grave estagnação econômica. Situação agravada pelo grande fluxo migratório do interior nordestino que a
atinge em cheio fazendo a cidade inchar. A década de 90, se é que era possível, foi pior, sofre uma
gravíssima crise de desindustrialização. Suas indústrias, principalmente seu pólo têxtil, atraído por
isenção de impostos, migram para outras capitais nordestinas: Salvador, Fortaleza e Natal.
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credenciaram como berço de grandes movimentos de vanguarda cultural,2 também
atraiu os Severinos e inovou ao transforma-los nos homens-caranguejo que hoje
povoam seus mangues. E, num processo de simbiose, continua por criar novos tipos,
padrões e estilos socioculturais.3
O título de cidade anfíbia advém não apenas do fato de se encontrar instalada às
margens do oceano Atlântico, mas, sobretudo, de ser cortada por cinco rios (Beberibe,
Capibaribe, Tejipió, Jaboatão e Pirapama) e algumas dezenas de canais. “Situada sobre
uma planície aluvional (fluviomarinha), constituída por ilhas, penínsulas, alagadas e
manguezais envolvidos pelos braços dos rios.”4 Essa compleição natural lhe conferiu
uma paisagem peculiar e um cenário pitoresco, ficou sua área central formada por ilhas
(três) interligadas por pontes, tornando-se a cidade do Recife detentora de um “desenho
urbano diferenciado”, reflexo tanto de sua geografia natural como da conjunção das
múltiplas etnias que a moldaram ao longo da sua evolução histórica.5 É nesse espaço
pitoresco que hoje a cidade do Recife busca o reconhecimento internacional através do
2

A cidade do Recife foi berço de muitos movimentos culturais, dentre eles o Movimento Regionalista,
iniciado na década de 20 do século XX e que procurava preservar a cultura nordestina para que não
sofresse descaracterizações por influências de valores externos e tem na figura de Gilberto Freyre um dos
seus principais expoentes. Outro movimento marcante no universo literário aconteceu a partir da segunda
metade da década de 60, depois denominado Geração 65. Este movimento iniciado em plena ditadura
militar se caracterizava pela forma como os escritores utilizaram seus textos para realizar suas denúncias
sociais e falar de política. São representantes dessa geração: Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto,
Ariano Suassuna, Carlos Pena Filho, Mauro Mota e tantos outros que escreveram contagiados pelo ideal
de uma cultura nacional; suas produções eram de protesto e marcada por profundo realismo social. Nos
dias atuais, vem sendo cenário para um amplo movimento de revalorização da cultura popular que se
espalha por toda a região Nordeste.
3
“Severino” é o nome atribuído ao retirante nordestino pelo poeta João Cabral de Melo Neto, em seu auto
de natal: Morte e vida Severina; no qual fala sobre a gente que vem do “Sertão” em busca de vida melhor
e acaba por viver no meio da lama catando e comendo “siris”. Estes mesmos homens recebem do médico
e geógrafo Josué de Castro a denominação de “homem-caranguejo”.
4
REZENDE, Antonio Paulo. O Recife: Histórias de uma cidade. Recife: Fundação Cultura cidade do
Recife, 2002. p. 188
5
“O Recife se transformou numa verdadeira Torre de Babel. As suas ruas, praças, templos e bodegas
foram tomadas por holandeses, noruegueses, belgas, flamengos, ingleses, alemães, escoceses,
dinamarqueses, e judeus; estes últimos divididos em sefardins, oriundos da Península Ibérica, e
askenazins, procedentes do norte da Europa. (...) Esses estrangeiros tiveram ainda de conviver com
mazombos, como eram chamados os naturais do Brasil, espanhóis, italianos, ameríndios e negros
escravos trazidos da costa africana.” Esta citação de Leonardo Dantas Silva, em um texto que fala sobre a
invasão holandês entre os anos de 1630 e 1654, dá idéia das múltiplas influências que contribuíram para a
formação da cidade do Recife. Conferir no texto: Para entender o Brasil Holandês, In: Revista Continente
Documento. Ano 1, n.1/2002, p. 4.
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turismo histórico e cultural, procurando atrair pela riqueza arquitetônica, pela história e
primordialmente pela riqueza de suas manifestações culturais.

Vista panorâmica do Recife

Foto: Leo Caldas/ Titular

Na cidade do Recife, o passado e o presente se confundem, estão fortemente
entrelaçados. No dizer de Raimundo Arrais,6 tudo que acontece no Recife resulta de
uma espécie de conjunção com seu passado histórico, ou seja, nada acontece no
presente sem está relacionado com seu passado. Sendo uma das primeiras povoações do
Brasil,7 possui uma história marcada por grandes embates, constituindo-se no seu
orgulho maior: ter sido berço das lutas que mudaram os rumos da história do nosso país.
Nascido como um apêndice da Vila de Olinda, o povoado ou aldeia dos Arrecifes surgiu
predestinado a avultar-se, apesar de durante muitos anos ter vivido em função da vila
de Olinda, para a qual funcionava como ancoradouro muito seguro. Invadida pelos
holandeses em 1630 torna-se o habitat ideal para aquele povo que sempre morara sobre
as águas, razão pela qual teriam reproduzido na nova colônia uma imagem do berço
6

ARRAIS, Raimundo. Recife, culturas e confrontos. Natal: EDUFRN, 1998. Conferir ao longo do livro.
As primeiras referências a povoação dos “Arrecifes” são feitas em documentos pertencentes à Vila de
Olinda. A cidade do Recife nasce do porto pertencente à Olinda. A data oficial de fundação é 12 de março
de 1537. A aldeiota era lugar de morada de marinheiros, pequenos comerciantes, pescadores e nativos.
Fonte: Arquivo Público Estadual (Recife).

7
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holandês.8

Fato este que, segundo o historiador Evaldo Cabral de Melo9, ainda

confunde a cabeça de todo pernambucano, conduzindo-o à idealização de que a
permanência do colonizador holandês teria sido melhor.10
Ao contrário dos portugueses, os holandeses não se adaptaram ao Brasil,
tampouco se misturaram; conservaram os mesmos hábitos da Holanda.

O conde

Maurício de Nassau realizou no Recife uma “verdadeira revolução no âmbito de sua
paisagem urbana”. Construiu palácios, templos, pontes de grandes dimensões, zôo,
jardim botânico, implementou um plano urbanístico criando ruas, calçamentos,
saneamento; ergueu uma nova cidade: MauritsStadt (Cidade Mauricéia). O Recife
conheceu um período de pujante crescimento e riqueza.
Por ser uma faixa estreita de terra entre o rio e o mar, o Bairro do Recife se
estruturou a partir da edificação de altos e estreitos sobrados em ruas apertadas. Alguns
séculos depois, parte desse desenho arquitetônico foi alterado em função da reforma
urbana ocorrida no primeiro quartel do século XX, a fim de dar à cidade um aspecto de
modernidade.

O plano incluía aterros para ampliação da área do porto, construções
de armazéns e – a mais drástica medida – a modificação do traçado
urbano do Bairro, com o alargamento da Av. Marquês de Olinda e a
criação da Av. Rio Branco e do cais para ampliar o fluxo de tráfego
em direção ao porto. Com esse novo traçado, o que havia da
8

SILVA, Leonardo Dantas, Op. Cit. 7.
Em entrevista concedida à Revista Continente Multicultural. Ano 2, n. 21/2002. p. 13-17.
10
Se seria ou não melhor a permanência dos holandeses em Pernambuco fica-se no campo das
conjecturas. O fato é que foi como resultado da presença indesejada dos holandeses que o estado de
Pernambuco comemorou em 2004 os 350 anos da Restauração Pernambucana. A expulsão dos holandeses
ocorreu no dia 27 de janeiro de 1654, após 24 anos de resistência do povo pernambucano, para muitos
historiadores o marco inicial da formação da pátria brasileira. Conferir no artigo: SAMPAIO, Dorany.
Marco inicial da formação da pátria brasileira. In: Continente Documento. Ano 2, n. 17/2004, p. 4. Para
alguns, esse teria sido o primeiro momento em que brasileiros, negros, índios e portugueses teriam se
unido por uma causa comum, marcando-o como o momento que aflorara o sentimento de patriotismo no
Brasil. As revoltas e as lutas do povo pernambucano em defesa da liberdade teria urdindo o sentimento de
amor ao lugar. São fatos como este que dão ao povo pernambucano um certo caráter ufanista, levando-os
a um exacerbado orgulho por sua história e a se considerarem o embrião do povo brasileiro.
9
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arquitetura colonial veio abaixo, com as inúmeras demolições que
marcaram a construção da moderna paisagem do Bairro do Recife.
Com a reforma, quase todo o bairro foi demolido, arrasando o que
ainda restava de exemplares da arquitetura colonial – inclusive
holandesa,

para

a

sua

reconstrução

seguindo

o

padrão

haussmanniano das avenidas largas e retas. Foi nesse bairro
haussmanniano do Brasil que o Plano de Revitalização do Bairro do
Recife veio a ser colocado em prática em 1993.11

Rua do Bom Jesus - cotidiano

Foto: Cristiano Nepomuceno

Rua do Bom Jesus - carnaval

Foto: Cristiano Nepomuceno

Para abordar a estrutura do atual carnaval do Recife, é preciso falar sobre a
constituição do espaço onde acontece a festa. A prefeitura da cidade, a partir de 1993,
adotou um plano de recuperação do seu bairro central, o Bairro do Recife, e
posteriormente de outros bairros vizinhos (Santo Antonio e São José) nos quais
atualmente concentra os pólos centrais da festa do carnaval, ficando o conjunto
conhecido como Recife Antigo.
Até 1993 outros projetos já tinham sido colocados em pratica, mas na sua
maioria estes se limitavam tão-somente à recuperação das fachadas do seu patrimônio
arquitetônico. O projeto adotado a partir de então possuía um caráter mais abrangente,
11

LEITE, Rogério Proença. Contra-usos e espaço público: notas sobre a construção social dos lugares na
Manguetown. In: Revista de Ciências Sociais, v. 17, n.49, jun/2002. p. 117.
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buscando, além da recuperação das fachadas (restauração arquitetônica), a revitalização
dos espaços urbanos.

O plano tinha três objetivos principais, tendo como base operacional
um conjunto de três setores de intervenção: 1. transformar o Bairro
do Recife em um “centro metropolitano regional”, tornando-o um
pólo de serviços modernos, cultura e lazer; 2. tornar o Bairro um
“espaço de lazer e diversão”, objetivando criar um “espaço que
promova a concentração de pessoas nas áreas públicas criando um
espetáculo urbano”; 3.

tornar o Bairro um “centro de atração

turística nacional e internacional”. Esses objetivos sinalizavam
desde o início, o quanto a proposta estava voltada ao incremento da
economia local, pretendendo tornar o Bairro do Recife um complexo
mix de consumo e entretenimento. (...) Para viabilizar a
implementação da proposta de “revitalização” urbana, foram
estabelecidos alguns “elementos estruturadores”, entre os quais se
destacavam: “Economia local com função central plena”, “espaço
público para reunião e espetáculo”, “Manutenção e valorização do
patrimônio ambiental e cultural”, “Recuperação da imagem do
Bairro”. [Esses “elementos estruturadores” tinham por objetivo
contribuir para] a construção de uma imagem nova da cidade,
através da valorização dos usos econômicos do patrimônio cultural
[nesse caso deve-se incluir também o patrimônio imaterial] e da
espetacularização do espaço urbano, como forma de reativar os
fluxos de investimento para a economia local.12

Vários estudiosos, dentre eles Sílvio Mendes Zancheti, apontam a adoção desses
planos de revitalização, no contexto econômico atual, como uma estratégia necessária
ao desenvolvimento local.

Num mundo globalizado, onde localidades competem diretamente
por investimentos produtivos, o que decide o jogo da competição
são as especificidades das localidades, porque são elas que as
12

Ibid. Conferir ao longo das p.117-119.
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diferenciam de outros atributos econômicos similares (...). Os
atributos ambientais, culturais e históricos das cidades são aqueles
que, de modo privilegiado, têm sido utilizados como base das
especificidades locais. No Brasil, a aplicação de políticas locais de
desenvolvimento é uma novidade. (...) A revitalização urbana, como
estratégia

de desenvolvimento local, aparece na cena brasileira,

basicamente na década de 90. (...) Somente duas experiências
brasileiras de revitalização urbana tiveram um caráter mais próximo
de uma estratégia de desenvolvimento local: a do Pelourinho, em
Salvador(BA), e a do Bairro do Recife, em Recife(PE).13

Entre os estudiosos do processo de revitalização do Bairro do Recife há uma
unanimidade: o projeto alterou profundamente a paisagem do bairro, deu uma nova
conotação e trouxe outra perspectiva ao lugar. Mas outros aspectos são postos em
debate, como o fato de alguns considerarem o projeto excludente, por recriar espaços
“visivelmente segregador e socialmente asséptico”.14 No entanto a dinamização
ocorrida nas áreas recuperadas levou ao bairro muito mais que as atividades que eram
desenvolvidas até então: portuária, de comércio atacadista, serviços e de prostituição,
que acontecia nas inúmeras favelas que existiam no local.
A área passou a concentrar atividades que atribuíram novas características ao
bairro, “tornou-se um novo tipo de espaço público, caracterizado como espaço de
manifestação cultural alternativa e emergente”,15 com isso consolidando a área como
espaço de lazer, diversão e turismo.
Desse modo, necessário se faz esclarecer que, apesar de o projeto possuir um
caráter segregador, foi de suma importância para a consecução de um bairro que passou
a ser o orgulho da cidade.
13

ZANCHETI, Silvio Mendes. A revitalização de áreas históricas como estratégia de desenvolvimento
local. In: site: www.recife.pe.gov.br. p. 2-3.
14
LEITE, Rogério Proença. Op. Cit., conferir ao longo das p. 119-120.
15
ZANCHETI, Silvio Mendes. Revitalização do Centro Histórico do Recife – uma experiência com a
iniciativa privada. In: site: www.recife.pe.gov.br.
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A revitalização do Recife Antigo foi o ponto de partida para uma série de
mudanças que veriam a ser adotadas pelos poderes locais e que posteriormente seria
parte indispensável dos projetos de desenvolvimento baseados na exploração da cultura
local. O Recife Antigo tornou-se um espaço estratégico para o desenvolvimento
econômico da cidade. Além do carnaval, passou a concentrar a maior parte dos
acontecimentos culturais da cidade: shows, encontros de pastoris, festival de violeiros e
repentistas, festivais de serestas, festas juninas e natalinas, mais uma infinidade de
outros eventos.
Outro ponto de grande relevância para entender a forma do carnaval de
Pernambuco e especificamente o do Recife, na sua perspectiva de multiculturalidade,
diz respeito à questão da multietnicidade. O Recife, desde sempre habitado por
mestiços, nativos, brancos europeus e africanos, se transformou numa cidade de uma
heterogeneidade cultural surpreendente e detentora de peculiar caráter miscigenador que
conserva até os dias atuais. Resulta a cidade do Recife da conjunção das mais diversas
etnias que misturaram suas raças tanto quanto as suas culturas. “A influência dos
indígenas, africanos e europeus provocou no Nordeste, uma identidade cultural ímpar
revelada na multiplicidade de ritmos, de manifestações artísticas que mostram a face de
um povo.”16
Os carnavais do Recife, com sua enorme diversidade, são o retrato autêntico
dessa miscigenada formação histórico-cultural. No conjunto, uma unidade constituída,
resultado da ocupação diferenciada dos espaços da cidade, da sua evolução econômica,
política e social; uma organização social de contrastes17 e ao mesmo tempo uma cidade

16

AZOBUEL, Roberto. Brincantes: Danças e Ritmos. In: Jornal do Commércio - Encarte Cultural n. 5,
Recife/1998.
17
O Recife é uma cidade marcada pela oposição de ricos e pobres. É dentre as cidades brasileiras a
detentora de um dos mais elevados índices de desigualdade do país, de pobreza, colocada entre as
primeiras com o pior IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do Brasil. “(...) Soberbo perfil de
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pródiga e de vanguarda, por todos os movimentos que ali foram iniciados e depois
adotados por todo o país.
A formação econômica e a estrutura social de Pernambuco, em sentido amplo,
divide-se em duas grandes sub-regiões: o Litoral e o Sertão (omitindo-se as outras
particularidades), deram origem aos dois grandes eixos da formação cultural do seu
povo e que hoje também são o palco dos dois grandes movimentos que dinamizam a
cultura popular do estado de Pernambuco.
No Litoral, o Movimento Manguebeat, iniciado através da propagação de um
estilo musical que mistura reggae, rap, rock, sambas, funk com embolada, maracatu,
coco e ciranda, o Mangue Bit. Essa música, nascida na periferia recifense, constitui-se
posteriormente em movimento cultural de contra-ordem. Em fevereiro de 1991 foi
publicado em Recife o 1º Manifesto do Movimento Mangue Bit, escrito por Fred 04 e
Renato L., oficialmente anunciando à cidade do Recife a

sua existência. Esse

manifesto, dividia-se em três partes:

1) MANGUE: O CONCEITO, que definia detalhadamente o
mangue e informava sobre a sua importância biológica;
2) MANGUETOWN: A CIDADE, que fazia uma minuciosa
explanação sobre a cidade do Recife, sobre sua antiga condição
de metrópole do Nordeste e sobre a “esclerose” econômica à qual
estava submetida nos últimos 30 anos, denunciando assim a sua
condição de quarta pior cidade do mundo para se viver;

3) MANGUE: CENA, que discorre acerca do que é o movimento
mangue: um organismo/núcleo de pesquisa e criação de idéias
pop. (...) Os mangueboys e manguegirls são indivíduos
interessados em Teoria do Caos, World Music, Legislação sobre
meios de comunicação, Conflitos étnicos, Hip Hop, Acaso,
Bezerra da Silva, Realidade Virtual, Sexo, Design, Violência e
touro,/burgo velho enfeudalado:/eis Recife, um vasto império/por mocambos coroados.” Versos do poeta
César Leal, da Geração 65. Título do poema: “Recife em dezembro.”
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todos os avanços da Química Aplicada no terreno da
alteração/expansão da consciência. 18

O objetivo do movimento era retirar Pernambuco da “paralisia” a que fora acometida e
presenteá-la com o novo, com o movimento, tudo em simbiose. O símbolo do movimento: uma
antena parabólica enfiada na lama.

No Sertão, com uma proposta semelhante, de resgate e difusão dos valores da
cultura local, surge o Movimento Calango. Trata-se de um movimento do interior de
Pernambuco; no nome, traz a referência à fauna típica da região, o calango, réptil de
grande resistência ao clima semi-árido nordestino. De uma peça de teatro que reunia o
drama e os ritmos sertanejos, nasce um novo estilo musical, um jeito de fazer música
que também mistura os sons da música tradicional do sertão, a toada do vaqueiro, o
repente, a poesia popular, o coco, os benditos e as incelências,19 os batuques de terreiro
afro, a literatura de cordel com o rock, o hip-hop, o reggae, o samba, dentre outros;
combina os instrumentos (viola, tambor, berimbau, pandeiro, zabumba...) e temáticas
que fazem parte do estereótipo do Nordeste (seca, migração, banditismo social,
coronelismo ...).20
Acreditamos que a maior contribuição desses movimentos esteja na
possibilidade de difundir os valores, as temáticas, os sons e as manifestações
tradicionais do Nordeste entre os jovens. De forma híbrida, o novo é incorporado,
renovando a tradição, tornando-a viva, mostrando que é possível o passado coexistir

18

Fonte: encarte do CD: Da lama ao caos, de Chico Science & Nação Zumbi (1º CD). O movimento num
primeiro momento fora denominado de Movimento Mangue Bit, posteriormente esse Bit (pedaço, parte)
foi substituído por Beat (pancada, batida, toque de tambor), o nome mudou para Movimento MangueBeat.
Chico Science, além de criador do estilo Manguebeat, tornou-se seu ícone, principal representante.
19
Os benditos são cânticos religiosos uníssonos utilizados para acompanhar procissões e as viagens de
romaria. As orações cantadas pelas beatas aos pés dos mortos nos velórios são chamadas no Nordeste de
incelênçia ou excelença. Também são cantadas para afastar o perigo da peste e outras catástrofes.
20
Curiosamente, o grupo que deu origem a esse movimento, Cordel do Fogo Encantado, é hoje um grupo
de prestígio internacional, com participação em vários festivais na Europa. Infelizmente, por não ter
espaço na mídia nacional, é pouco conhecido, perdendo parte dos nossos jovens a oportunidade de ver,
gostar, aprender e valorizar suas raízes musicais.

57
com o tempo presente e voltar-se para o futuro. Pondo em prática um projeto de
conservação, no dizer de Edgar Morin, a Conservação Vital, que “significa salvaguarda
e preservação, pois só se pode preparar um futuro salvando um passado.”21 Permite ao
jovem se reconhecer como parte e resultado de um fazer cultural, despertar a
consciência de pertença,

de identidade, de apego ao lugar, de “religação e

intersolidariedade”. Segundo Edgar Morin, é esse sentimento de pertencer à “TerraPátria” que contribui “para a autoformação do cidadão e dar-lhe consciência do que
significa uma nação”. É esse sentimento de “filiação”, sentimento “matripatriótico” o
que permite enraizar não apenas a identidade nacional, mas também a identidade
planetária.22
A cidade do Recife, assim como as suas festas e tradições, resultam do
somatório de duas grandes sub-regiões: o Litoral e o Sertão. Para entender essa questão,
é preciso recorrer a contribuições significativas tais como a de Gilberto Freyre, que
afirma:

Trata-se de ecologia social compreendida no seu sentido mais
amplo: no de procurar-se extrair da totalidade de inter-relações e
processos naturais e de cultura que se encontrem simbioticamente
confundidos e harmonizados, ou em conflito, na vida e na paisagem
de determinada região, os seus traços mais característicos, os seus
tipos mais representativos – que tanto podem ser os fidalgos donos
de terras como as mulheres pobres que simplesmente façam renda –
, os seus métodos mais constantes de exploração da terra ou da
exploração de animais pelos homens e dos homens uns pelos outros.
O seu drama. Drama no sentido sociológico em que a personalidade
humana é “síntese dramatizada da estrutura social inteira” (Plant);
síntese de cultura-natureza regional pode-se dizer em ecologia
social. Síntese da personalidade humana considerada em suas
21

MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: Repensar a reforma, reformar o pensamento. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 2000. p. 81.
22
Ibid., conferir ao longo das páginas 73-74.
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relações com o meio, com a terra, com as instituições, com a história
natural e social do meio.23

Pensamento em certa medida compartilhado por Darcy Ribeiro, que, na sua
teoria sobre a formação da sociedade brasileira, considerava ter sido o Brasil composto
por “cenários regionais”, com os núcleos iniciados na costa atlântica, depois
transplantados para os sertões interiores. Essas “ilhas-Brasil” foram singularizadas: 1)
pelo ajustamento as condições ambientais locais que provocaram adaptações regionais;
2) pelo tipo de produção adotado que conduziu a especialidades e gêneros de vida; 3)
pelas correntes imigratórias que introduziram novos contingentes humanos.
Essas três forças deram ao Brasil o seu caráter diferenciado e ao mesmo tempo
uno. No litoral se formara o Brasil Crioulo, tendo por base os canaviais e os engenhos,
originando o que Darcy chamou de Civilização do Açúcar, polarizada em duas grandes
forças antagônicas e complementares: o senhor de engenho e o escravo.24
O tipo de organização social surgido no Litoral conformou um conjunto de
valores, normas e saber próprios. A sociedade litorânea, composta da fusão de nativos,
brancos e negros, tem na matriz africana uma das heranças mais marcantes no tocante às
manifestações festivas e religiosas. O negro transmitiu suas crenças, seu ritmo
musical/batuque, seu gingado, seus instrumentos, mecanismos de defesas, organizações
políticas no enfrentamento com os senhores de engenhos, usineiros, que mais tarde se
desencadearam em manifestações culturais de grande alcance. Dessa herança surgiu o
Maracatu, dança de lamento dos escravos saudosos de sua África, onde eram livres,
senhores, donos de terras e de suas vidas; com fortes batidas chamavam os espíritos
para deles obter forças no embate contra seus donos. Também com a presença marcante
do negro, o Frevo surgiu, originado dos confrontos das bandas marciais de música e,
23
24

FREYRE Gilberto. Prefácio à edição espanhola. In: Nordeste.6. ed. Rio de Janeiro: Record, 1989. p. 25
Conferir In: RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro. São Paulo: Companhia das letras, 1995.
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posteriormente, das contendas

das associações de trabalhadores urbanos, como

varredores de rua, charuteiros, vendedores ambulantes e outros. Nos seus cortejos,25
tinham à frente os capoeiras, que, com movimentos rápidos, alertavam os seus e os
adversários de suas forças e de sua união. Sendo assim, a música, a dança e outras
formas de expressar o cotidiano da vida nos engenhos e nas usinas, nas senzalas e nos
mocambos, deram origem a manifestações culturais que, se não contestavam, abalavam
a ordem dominadora vigente.
O Sertão teve na expansão do gado o elemento fundamental no seu processo de
povoamento: os aldeamentos foram surgindo em torno dos currais onde vivam as
famílias dos vaqueiros e dos seus ajudantes. O vaqueiro desenvolveu um estilo de vida
próprio, foi do seu modo de vestir-se para enfrentar a caatinga que o Nordeste criou a
Civilização do Couro. Com os núcleos populacionais praticamente isolados do Litoral e
o distanciamento da vida sertaneja originou-se um comportamento peculiar: arcaico. No
dizer de Darcy Ribeiro, “a sociedade sertaneja do interior distanciou-se não só espacial
mas também social e culturalmente da gente litorânea, estabelecendo-se uma defasagem
que as opõe como se fossem povos distintos”.26
Mesmo tendo forte presença dos conquistadores europeus, que recebiam suas
sesmarias com a obrigação de povoar o interior, a gente sertaneja é o resultado do
cruzamento do vaqueiro mestiço com a índia “cabocla braba”, como também da
presença do negro, levado para as “panhas de algodão” ou fugido da escravidão da
cana. Resultado disso: por um lado conservou-se a tradição da cultura Ibérica; por
outro, houve a mescla dos ritmos negros e nativos. Essa efervescência cultural nascida
25

Para o antropólogo e folclorista Roberto Benjamim, três hipóteses explicariam a origem dos cortejos
carnavalescos: a primeira delas fiel a idéia da licença do período carnavalesco; a segunda é que os
cortejos copiariam outros festejos cívicos, tais como a procissão dos passos; e a terceira diz que estes
cortejos são uma caricatura solene das elites no espírito do mundo pelo avesso. Conferir em: BENJAMIN,
Roberto. Cortejos. In: Carnaval: Cortejos e improvisos. Recife: Fundação de Cultura Cidade do Recife,
2002. p. 43.
26
RIBEIRO, Darcy, Op. Cit., p. 352.
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nas camadas inferiores da sociedade sertaneja, através da migração daqueles que não
foram fixados nos canaviais, fez surgir outros tipos de tradições, outras possibilidades
de mistura das heranças afro, indígena e ibérica: as cantorias de viola herança direta da
trova ibérica, as “pelejas” dos mestres repentistas, a vaquejada (festa da apartação), o
coco-de-roda, a quadrilha junina, e tantas outras manifestações.
É no carnaval do Recife que essas sub-regiões se encontram representadas,
especificamente em suas manifestações festivas. Lá se encontra o misto dos ritmos, dos
batuques e síncopes dos africanos, índios e europeus. O carnaval do Recife tornou-se o
espaço no qual a tradição encontra a contemporaneidade; e é através dele que as
instituições (formais e informais) buscam reconhecimento nacional e tentam alçar um
lugar no contexto internacional de mundialização das culturas.
A história de resistências, confrontos, disputas e embates, a multiplicidade
complexa da sua conformação sócio-cultural, transformaram a cidade do Recife num
caleidoscópio, um universo de possibilidades culturais em sendo, em se fazendo, em
constante processo de acontecer. O Recife sempre foi uma cidade que esteve à frente do
seu tempo, berço de movimentos inovadores e transformadores; nas palavras de
Gilberto Freyre ao falar sobre o Nordeste: “um centro de irradiação, ... [detentora de]
um estilo regional susceptível e até sôfrego de transregionalizar-se”27 e influenciar toda
a cultura brasileira.
O suposto mundo globalizado, de fato globalizado apenas em suas esferas
produtivas,28 pôs a nu uma realidade: no mundo ainda existe espaço para a

27

FREYRE, Gilberto. Op. Cit., p. 34
Para esta afirmação parto do pressuposto de que, nas estruturas constitutivas da sociedade, a
globalização ocorre de forma diferenciada. Atuando na lógica sistêmica da globalização, estão as esferas:
econômica – envolvendo o plano da produção e dividindo-se em duas partes: financeira (domínio do
capital) e técnica (domínio da informação e da informática); política – que molda as condições, permite a
ação e fornece as bases do sistema ideológico que legitima estas ações; jurídica – que envolve as questões
de apropriação de recursos, gestão externa de territórios, fronteiras e o direito internacional. Nos planos:
social, religioso e cultural, a globalização não ocorre dentro da perspectiva de uniformização, unificação;
28
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heterogeneidade. A velha máxima da Antropologia é cada vez mais verdadeira, só
através do local se é universal.
A globalização incitou um deslocamento do sentido das coisas, revelando uma
habilidade surpreendente de renovação em todos os aspectos. Para o mundo da cultura,
os limites e a validade do termo universal mudaram, hoje a acepção do termo implica
não apenas a oposição ao particular, aos costumes e valores locais, mas a capacidade de
integração de povos diversos em uma mesma norma de sentido e o poder de irradiação a
partir de um centro. “A universalização estaria associada à idéia de cultura fixada numa
territorialidade ampla, integradora, capaz de expandir a partir de um núcleo comum,
‘descontextualizando’ os indivíduos e os grupos sociais de suas situações
historicamente demarcadas.”29
Através do resgate e da reinvenção de suas tradições, a população da cidade do
Recife procura traduzir na sua manifestação mais expressiva, o carnaval, a sua
capacidade de ser universal. Ao redimensionar a sua cultura popular, o Recife (seus
atores sociais) vem desenvolvendo uma nova forma de ser e fazer cultural que culmina
com a criação de uma imagem construída para vender. Conforme o discurso oficial,
poder público e empresariado pretendem tornar o estado de Pernambuco um pólo de
atração turística eminentemente cultural, para ser reconhecido como o estado detentor
das mais ricas manifestações folclóricas do país. Para tanto, desenvolvem-se vários
projetos de incentivo ao desenvolvimento local tendo por base a cultura popular e
diversas manifestações, inclusive de cunho religioso, o que já acontece em cidades
como Gravatá, Bezerros, Caruaru, Triunfo, Nova Jerusalém, Pesqueira, Garanhuns,
Petrolina, Serra Talhada e outros. Assim, mantém-se uma luta incessante em defesa das

pelo contrário, desperta o mundo para a percepção e o debate sobre a miséria, a pobreza, a fome, ou seja,
as desigualdades sociais, étnicas e religiosas, revelando a impossibilidade do ser cidadão do mundo.
29
ORTIZ, Renato. Anotações sobre a Religião e a Globalização. In: Revista Brasileira de Ciências
Sociais. v.16 n. 47, Outubro/2001. p. 61
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tradições populares pernambucanas, visando aclamar o estado como herdeiro de uma
das maiores diversidades culturais do planeta, graças à multiplicidade de manifestações
culturais que reúne.
Nesse

panorama,

o

Recife

aparece

como

espaço

centralizador

dos

acontecimentos, um espaço que procura viver em inter-relação com o tempo lá fora (o
tempo da globalização), mostrando fundamentalmente que é o povo o agente, o criador,
o sujeito e o divulgador de sua cultura. Para tanto, a cultura popular passa a ser “situada
num lugar material”, aberta às influências externas, firmemente colocada dentro de um
momento histórico específico, e que além de tudo assume uma função na escala
produtiva.
Essa visão torna-se imprescindível para pensar o universo da cultura popular a
partir da sua inserção no contexto da globalização, apreendendo-a como resultado do
cotidiano de uma comunidade envolvida num macro contexto histórico, coexistindo
com uma dada realidade, a qual por sua vez, direta ou indiretamente, incorpora as
transformações do “mundo lá fora”. Ou seja, a cultura vista como movimento e
transformação, resultante não apenas da inter-relação das forças internas da cultura e da
sociedade (indivíduos, regras, valores...), como também do contato e do conflito com as
forças externas, em constante processo de edificação.
Ao longo da década de 90, a região Nordeste e, de modo especial, governos e
empresários do estado de Pernambuco desenvolveram importante trabalho de
valorização da cultura local, atribuindo-lhe extraordinária importância como instância
mercadológica. Nessa estrutura onde tudo se torna mercadoria, a região respondeu aos
ditames econômicos atuais através da construção de um projeto no qual significativa
parte da sua riqueza vem sendo produzida por meio da disseminação da cultura local,

63
apoiada na enorme diversidade e em ricas particularidades históricas, arquitetônicas e
culturais.
No caso do estado de Pernambuco, a cultura local tornou-se o mais importante
atrativo econômico, havendo destaque para a divulgação do seu caráter de
multiculturalidade conjugado às riquezas naturais, ao patrimônio arquitetônico, à
história marcada por lutas e resistência à dominação cultural externa. Some-se a isso o
compromisso, envolvimento e interesse atuais de resgatar, manter e preservar sua
memória. É um dos estados que melhor exemplificam uma das conseqüências da
globalização no âmbito da esfera cultural: evidenciar as particularidades locais e, nesse
caso, tornar “a cultura popular geradora de impostos, emprego e renda, [contribuindo
para a] descoberta do valor agregado da cultura no produto interno bruto do país,
estados e municípios”.30
No ano de 2002, o governador do Estado de Pernambuco Jarbas Vasconcelos
juntamente com Raul Henry apresentaram à Assembléia Legislativa uma proposta para
escolher entre os mestres da cultura popular aqueles que compunham o patrimônio
cultural vivo do estado, considerados os detentores do know-how que precisa ser
preservado, artistas sem os quais seria impossível pensar a cultura de Pernambuco. O
objetivo era transformar esses artesãos em mestres da arte, os quais receberiam uma
bolsa do Estado e em troca transmitiriam seus conhecimentos para as novas gerações,
preservando assim seu patrimônio imaterial.31 Foi desse modo que se resgatou a técnica
para a fabricação de instrumentos musicais a rabeca e os tambores do maracatu, como
também para a confecção da indumentária dos caboclos de lança do maracatu rural. Sem

30

FERNANDES, Carlos Alberto.A economia da cultura: fazer cultura é também gerar impostos, emprego
e renda. In: Revista Continente Multicultural. Ano 4, n. 37, Jan./2004. p. 7.
31
FALCÃO, Joaquim de Arruda. O Patrimônio Imaterial (entrevista). In: Revista Continente
Multicultural. Ano 2, n.13/jan.2002. Joaquim de Arruda Falcão ocupa os cargos de vice-presidente de
duas instituições: Instituto Ricardo Brennand e Cultural Itaú, e também é membro do Conselho Diretor do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Conferir ao longo da p. 37.
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contar com um número crescente de oficinas de artesanato que ano a ano aparecem em
todo o estado. Em fevereiro de 2003, o Governo de Pernambuco inaugurou o Centro de
Artesanato de Pernambuco. Localizado na cidade de Bezerros, distante 110km do
Recife, o Centro reúne museu, salas de aula, auditório, loja e oficinas. É um complexo
artístico cuja função é ser um ponto de encontro para todos os artesãos do estado. Ali se
encontram reunidas peças de vários municípios (até a minha visita em junho de 2004
eram 20 as cidades representadas). Além de viabilizar o intercâmbio desses artistas
entre si e com outros profissionais que utilizam sua arte como decoradores, arquitetos e
designers, o centro funciona como promotor de projetos.
Como afirma Carlos Alberto Fernandes, “é isso que os empreendedores culturais
estão fazendo em Pernambuco. Preservam o nosso capital cultural, agregam valor ao
nosso capital social e fazem crescer nosso capital intelectual e financeiro”.32

O grande embate hoje em dia da globalização não é somente o
controle das empresas, mas dos hábitos do mercado, e esses hábitos
são, basicamente, formados pela cultura. É nesse contexto que os
países estão se dando conta de que eles têm de preservar
determinados hábitos, valores, rotinas, sentimentos, saberes e
fazeres, e que este são patrimônio daquele país. Nesse contexto, o
país tem duas alternativas: ou defende os seus valores, ou se
aproveita disso, desse processo global, e ao invés de ser um
espectador passivo, passa a ser um agente ativo, e aí também
procura vender os seus produtos, com seus hábitos e valores.33

32
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FERNANDES, Carlos Alberto. Op. Cit., p. 7.
FALCÃO, Joaquim de Arruda. Op. Cit., p. 35.

65

2. 1 Carnaval de Recife: a “mais-valia do riso globalizado”34

Chegaram os holandeses
Com roupas de carnaval
Olha quem vem na frente
Conde Maurício de Nassau
São navios? Fragatas? Espaçonaves?
São as primeiras cenas da América!!
A exuberância do nosso povo
A resistência étnica
A nau
(...)
O Brasil começou em Pernambuco
E continua religando saberes
Pro espaço.

“A voz da terra no planeta urbanoides”
Música: Silvério Pessoa e Wilson Farias/Trama

A proposta inicial desse capítulo é apresentar o carnaval da cidade do Recife,
tomá-lo e apreendê-lo como um momento da vida social impregnado de valores
culturais a partir dos quais se é possível preservar ou renovar a ordem vigente. Mostrar
como ele desempenha um papel primordial e indispensável à (re)construção e à
percepção identitária daquela sociedade.
A princípio será feito um breve passeio retrospectivo a sua origem histórica,
aspecto considerado imprescindível para compreender a essência e a conformação que
assumiu o carnaval recifense. Entretanto é importante para este trabalho falar um pouco
sobre as primeiras formas de manifestação carnavalesca ocorridas no Brasil, para então
entendermos o carnaval nascido nestas paragens, resultado das relações interétnicas e
das contínuas transformações sociais. Uma festa na qual o povo foi pouco a pouco
34

Essa expressão é utilizada por: BRITTO, Jomard Muniz na apresentação do livro de: BENJAMIN,
Roberto & AMORIM, Maria Alice. Carnaval: cortejos e improvisos. Recife: Fundação de Cultura Cidade
do Recife/2002.
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ocupando o lugar de destaque e que se constituiu em espaço de contestação social e de
idealização de uma vida melhor, alimentando o velho mito35 que diz promover, o
carnaval, igualdade e integração de classes.
O carnaval chegou ao Brasil trazido pelos portugueses no século XVI. Chamado
de entrudo,36 era uma manifestação que consistia numa brincadeira de jogar água,
muitas vezes suja, farinha, tintas, lama e até urina ou fezes nos seus participantes.
Posteriormente, convencionou-se chamá-lo de mela-mela. Tudo acontecia em meio à
maior correria; muitas vezes atos de agressividade verbal e física acompanhavam a
sujeira. Era considerada uma brincadeira violenta, suja e promotora da desordem.
Ao longo dos anos, o “sortimento” utilizado nas brincadeiras foi sendo
substituído por variações mais aceitáveis, tais como talco e goma. A brincadeira
adquiriu um tom mais brando, mesmo assim terminou por ser proibido no início do
século XIX. O carnaval do mela-mela foi substituído em meados do século XIX pelas
batalhas de confetes e serpentinas, brincadeira também importada dos salões
carnavalescos da Europa.
No entanto a brincadeira do mela-mela sobreviveu até os dias atuais em muitas
cidades brasileiras. Essa forma de brincar agradava a todos, sem falar que era uma
brincadeira acessível a qualquer um, pois para jogar água, farinha, goma, ovos ou cinza
35

Segundo Maria Isaura Pereira de Queiroz: “O mito carnavalesco é uma narrativa que explica a
realidade, a partir de dados da experiência (insatisfação com a sociedade existente) que se misturam a
aspirações coletivas (desejo de uma “outra” sociedade); estabelece uma convergência entre o aspecto
objetivo do conhecimento e o aspecto subjetivo dos sentimentos para atingir um porvir imaginário mas
acessível. (...) No momento da festa, o resultado prometido pelo mito é atingido; afirmam ter
transformado a sociedade coercitiva na qual vivem, e instalado uma sociedade livre de barreiras e
proibições. (...) [O carnaval] concebido como resultado de aspirações, conscientes e inconscientes,
orientadas para uma sociedade ‘outra’, na qual não existiriam nem injustiças, nem coerções; assim,
mobilizaria a ação dos indivíduos no sentido de instalar uma sociedade de liberdade e de paz. (...) Uma
vez que a sociedade alternativa pode durar quatro dias, por que não poderia ela se instalar finalmente de
modo definitivo?” Conferir In: Carnaval brasileiro – o vivido e o mito. São Paulo: Brasiliense, 1999. p.
182 e 184.
36
Entrudo, do latim introitus – intróito/introdução. O entrudo era o tempo de divertimento que
compreendia os três dias precedentes a quarta-feira de cinzas. Herança fiel e completa dos portugueses,
era uma forma tão popular de brincadeira que nivelava “amos e servos na alegria igualitária do Entrudo”.
CASCUDO, Luis da Câmara. Dicionário do folclore brasileiro. 10. ed. (ilustrada). São Paulo: Global,
2001. p. 214
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era necessário apenas disposição para participar da folia. As diferenças sociais apenas
podiam ser percebidas através das munições utilizadas, já que os ricos faziam uso das
bolas de limão-de-cheiro37.
Um carnaval que aparentava ser, como no dizer de Mikhail Bakhtin, um festejo
“em que todos eram iguais e onde reinava uma forma especial de contato livre e familiar
entre

indivíduos

normalmente

separados

na

vida

cotidiana

pelas

barreiras

intransponíveis da sua condição, sua fortuna, seu emprego, idade e situação familiar”.38
Mas, como nos mostra Rosa Maria Araújo,

Nem hoje nem no passado podemos comprovar a hipótese de que a
interação social que ocorre no carnaval é sinal de integração de
classes. Em primeiro lugar, porque quatro dias de festa não anulam a
rígida estratificação que vigora no convívio social no resto do ano.
Em segundo lugar porque a mistura de classes não predomina na
programação da folia. (...) O que ocorre no carnaval, entretanto, é o
compartilhamento do espírito lúdico, do gosto pela dança e pela
música, do culto a alegria e do esquecimento da realidade da vida
por todos os que participam dos festejos.39

No Estado de Pernambuco, já no século XVII as brincadeiras dos portugueses
foram combinadas às tradições africanas, moldando um carnaval peculiar. Em se
tratando do carnaval do Recife e sobre como essa mistura aconteceu, as pesquisas
remetem para as corporações dos negros (livres e escravos) surgidas nesse mesmo
período. Essas corporações eram formadas pelos membros das companhias de

37

O limão-de-cheiro, “é um simulacro de laranja, frágil invólucro de cera de meio milímetro de
espessura, cuja transparência permite ver o volume de água [perfumada] que contém. A cor varia do
branco ao vermelho e do amarelo ao verde. O tamanho é de uma laranja comum”. Descrição contida no
livro de Jean Baptiste Debret. Viagem Pitoresca e histórica ao Brasil: 1816-1831.
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BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento. São Paulo: Hucitec, 1987.
p. 9
39
ARAÚJO, Rosa Maria. Um olhar sobre a cultura brasileira - carnaval e os carnavais. In: WWW.
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carregadores de açúcar e de mercadorias. Era também através dessas organizações que
os negros se reuniam para preparar as suas festas.
Ao entrudo foram pouco a pouco incorporadas as tradições religiosas de origem
africana. Para o antropólogo Raul Lody, “a adesão africana foi fundamental para o
enriquecimento de ritmos, danças, personagens, cortejos, mascarados, muitos chegados
das irmandades e confrarias de homens negros, mulatos e pardos”. De acordo com este
estudioso, essas confrarias e irmandades de negros surgidas no século XVIII, que a
princípio tinha por objetivo reunir a grande massa de negros africanos e seus
descendentes, “africanos de Angola e do Congo, depois os africanos da Costa Ocidental
do Golfo do Benin, inclusive os Yorubás ou Nagôs,”40 tornaram-se responsáveis pela
organização das festas religiosas e, posteriormente, dos cortejos.
É importante ressaltar que a Igreja tinha participação ativa e direta tanto como
promotora da reunião dos negros quanto em suas festas religiosas: “todas as festas das
irmandades e confrarias eram controladas pela política da catequese, da conversão do
catolicismo, bem como o funcionamento das nações – grupamentos étnicos com
idiomas comuns – que se reuniam comandados por rei e rainha, formando cortes, sendo
também espaços privilegiados de policiamento por parte da Igreja e do Estado.”41 A
Igreja só viria a romper essa relação anos depois, por considerar os encontros dos
negros violentos e de caráter subversivo.
Surgem os cortejos, espécie de desfile no qual os grupos saíam às ruas
conduzindo “bandeiras” e cantando. Durante muitos anos, esses cortejos foram as
únicas formas de manifestação permitida aos negros, já que eram tidas como rituais
religiosos. Assemelhavam-se a cerimônias ritualísticas de coroação42 de reis africanos,
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considerada uma forma de os negros nascidos no Brasil não esquecerem sua origem
nobre, “uma oportunidade para manifestar os chamados reinados”.43 Em Pernambuco,
esses cortejos dariam origem no século XVIII ao Maracatu de Baque Virado ou
Maracatu de Nação Africana ou, numa denominação mais recente, ao Maracatu
Urbano.
As festas de coroação de reis geralmente aconteciam nos feriados religiosos.
Estavam relacionados, de modo mais comum, ao culto de Nossa Senhora do Rosário e
São Benedito, mas havia outros santos.

No Recife, há noticia da coroação de Reis de Congo em festas de
Nossa Senhora do Rosário, nos bairros de Santo Antonio e da Boa
vista, sendo possível admitir que tenha ocorrido nas Igrejas do
Rosário dos bairros da Torre e de Tejipió, então arrabaldes distantes
do centro. (...) Provavelmente, como ocorreu em outros lugares,
conflitos entre o padre-capelão, representando a hierarquia da Igreja
e os membros da Irmandade, terão afastado da Festa do Rosário o
cortejo dos reis negros que veio a se fixar no carnaval sob a
denominação de “maracatu”.44

reis negros e as festas nas quais eram coroados lembram, de forma evidente, a história das nações e etnias
às quais pertenciam os escravos que para aqui foram trazidos; elas remetem a uma identidade dos negros,
que ultrapassa o passado escravo, para alcançar suas origens étnicas. (...) Ao estabelecerem este vínculo
estão negando a identidade de escravos a eles atribuída, ou melhor, imposta, que ignorava as diferenças
entre eles, que os tratava como mercadorias”. Op. Cit., p. 511-512.
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De todo modo,

Pode-se afirmar que o Maracatu trouxe para o carnaval o modelo [dos cortejos
religiosos da Igreja Católica] (...). Além da estrutura, os Maracatus contam com
os lampiões de carbureto(em substituição aos ceroferários ou lampadários);
estandartes, alguns dos quais confeccionados pelos mesmos artesãos que se
ocupam em produzir os estandartes das irmandades; o cordão de homens com
adereços simbólicos da agremiação (em substituição às fileiras dos irmãos com
seus cajados); o carro conduzindo a alegoria da agremiação (em substituição ao
andor); as damas dos buquês e das bonecas, bem como a rainha de visível
inspiração na estatutária barroca das várias invocações de Nossa Senhora; o rei,
trajado à semelhança da estatutária barroca dos Reis Magos; o guarda-chuva
(em substituição ao pálio) e os batuqueiros (em substituição à banda militar).45
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A mesma ligação também é revelada através da música:
Caixa-de-guerra, maracá, porta-bandeira,
Rainha negra batendo palma de mão...
Baque virado fez tremer o chão do mundo,
Bombo-profundo ressoou trovão...
Ladeira acima os cortejos vão seguindo,
Brasil afora vai cantando a procissão...
Nos estandartes os emblemas do Divino,
Olhos na altura e os pés no chão...
Num mar de gente os andores navegando
Santos de barro e resplendores de papel,
Ramos e palmas verdejando a rua inteira,
E a padroeira a flutuar no céu.
Anjos-meninos de olhos pretos e asas brancas,
E a banda toca um hino triste e triunfal,
Cristãos e mouros cruzam lanças na avenida
E se ajoelham frente à catedral.
Cacos de vidro são rubis e diamantes,
E cada crente neste instante é um Jesus,
Cada promessa conta o drama de uma vida,
E cada vida se transforma em luz.
Blocos desfilam seus calungas e brincantes,
Bichos gigantes, Jaraguá cobra-coral...
Reis maltrapilhos vão cantando Ave Maria,
E a romaria puxa o carnaval.46

Apenas no final do século XIX, após a abolição da escravatura, é que surgem as
primeiras agremiações carnavalescas. A partir de então, os “operários urbanos”
organizaram-se por corporações e formaram suas agremiações, que tinham por objetivo
reunir integrantes de uma mesma profissão. Tudo indica que a primeira dessas
agremiações tenha sido a dos “Caiadores”; depois as corporações se transformaram em
clubes. Dentre os muitos: “Lenhadores”, “Xaxadores”, “Charuteiros”, “Empalhadores
do Feitosa”, “Suineiros da Matinha”, “Engomadeiras do Recife”, “Quitandeiras do São
José”, “Vassourinhas”, “Espanadores”, “Pás”, “Abanadores”.

46

Música de Antonio Carlos Nóbrega, Bráulio Tavares e Zezinho Pitoco. Título: “Estrela D’Alva”.
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Nos anos subseqüentes, organizaram-se os caboclinhos, escolas-de-samba e uma
infinidade de blocos carnavalescos que eram versões “comportadas” dos clubes de
frevo; alguns deles enumerados na música de Edgar de Moraes:
Bloco das Flores, Andaluzas
Cartomantes, Camponeses,
Apóis Fum e o Bloco Um Dia Só,
Os Corações Futuristas, Bobos em Folia,
Pirilampos de Tijipió,
A Flor da Magnólia,
Lira do Chamion, Sem Rival,
Jacarandá, A Madeira da Fé,
Crisântemos, Se Tem Bote e
Um dia de Carnaval,
Pavão Dourado, Camelo de Ouro e Bebé,
Os queridos Batutas da Boa Vista,
E os Turunas de São José,
Príncipe dos Príncipes brilhou,
Lira da Noite também vibrou
E o bloco da Saudade,
Assim recorda tudo que passou.47

Do final do século XIX para a primeira década do século XX, surge o Frevo (a
música) e logo depois o Passo (a dança). No dizer de José Teles, apoiando-se no ensaio
“Origem e significado do frevo”, do escritor e jornalista Mario Melo, seria o Frevo a
mais genuína das manifestações brasileiras, pois, além de não ter origem folclórica, sua
música não resultava do reaproveitamento de outras músicas e principalmente havia
nascido do povão e expressava suas vontades. Afirma ainda que, suprimindo qualquer
sentimento de ufanismo, teria sido o frevo originado em um único Estado: Pernambuco.
“E mais: é exclusivamente do Recife. Indo mais longe: recifense de uns poucos bairros
– São José, Boa Vista e Santo Antônio.”48
Uma outra brincadeira também consolidada nesse período foi o Corso – espécie
de desfile realizado em vários tipos de carros, no princípio puxados a cavalo, todos
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A música chama-se “Valores do passado” e foi composta em 1961.
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ricamente decorados. Seus passageiros fantasiados saíam pelas ruas da cidade jogando
confetes, serpentinas, limão-de-cheiro e até lança-perfume. O povo participava enquanto
espectador, se “comprimia nas calçadas” aguardava para apreciar, travar batalhas de
confete e serpentinas, paquerar e também dançar e cantar. Segundo Rosa Maria Araújo,
“o corso foi, por natureza, uma forma evidente de confraternização social, já que um
grupo se exibia e o outro apreciava. [Era um carnaval de elite] (...) figuras da burguesia,
promoviam um desfile de carros alegóricos sofisticados fazendo uma crítica política e
social, despertando paixões, no público espectador, pró ou contra os temas
escolhidos”.49

Recife Antigo – Corso (2004)
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ARAÚJO, Rosa Maria. Op. Cit., p. 8

Foto: Rodrigo Lobo/JC Imagem
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Até meados do século XX, o carnaval do Recife concentrou-se em suas centrais.
Era o carnaval das ricas fantasias e do improviso, todos dividiam o mesmo espaço.
Muitos grupos desfilavam, dentre eles os mascarados, cujo tipo mais conhecido tornouse o papangu, que foi tendo sua indumentária modificada à medida que a brincadeira ia
se interiorizando. O papangu é um tipo de mascarado que oculta completamente todas
as partes do seu corpo. A princípio se embrulhavam em lençóis; hoje suas fantasias são
mais sofisticadas, os lençóis foram substituídos por macacões coloridos de cetim. Usam
máscaras individualizadas, geralmente são caras de bonecas costuradas a perucas de
náilon coloridas, uma espécie de capuz que cobre inclusive o pescoço. Os papangus são
uma das figuras representativas do carnaval pernambucano; a cidade de Bezerros,
localizada a cerca de 150km do Recife, promove todos os anos encontros e desfiles com
premiação.

Papangus

Foto: Cristiane Nepomuceno

Em todo caso, é no século XX que aparecem as diversas “sociedades
carnavalescas e recreativas”, que depois se tornariam clubes. A partir da primeira
década do referido século, os clubes passam a dominar o carnaval. Esses clubes
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representavam bairros e até interesses políticos partidários, razão pela qual mantinham
relações muito conflituosas, sendo os confrontos constantes.50

Organizados como associação civil, os clubes carnavalescos
prestavam assistência aos associados e mantinham atividades sociais
e recreativas o ano inteiro. Organizavam-se a partir de uma mesma
freguesia, rua, ofício. A ligação dos clubes com os ofícios é
ostentada já nos nomes que os clubes levavam (...). Vinculados ao
universo do trabalho, os clubes carnavalescos projetavam para
outros campos facciosismos e inimizades. (...) Os clubes
carnavalescos fazem do carnaval popular da primeira década uma
sucessão de cortejos riscando as ruas da cidade, arrastando consigo
uma onda humana que tomava a cidade, fazendo explodir nos
espaços públicos rivalidades diversas.51

A história do carnaval pernambucano reflete a história da sua formação social e
termina por ser um prolongamento dos acontecimentos e valores que permearam aquela
sociedade. E o carnaval do Recife, por sua vez, em sua evolução histórica, edificou-se
como fruto do cotidiano de um povo mestiço que transmitiu a essa festa toda a
diversidade de suas formas de vida. Visão também contida na obra de Roberto
Benjamin, que acredita ser um grande equívoco tomar as transfigurações carnavalescas
como meros momentos desvinculados da vida local, pois parte da idéia que o carnaval
representa, “(...) na verdade, a oportunidade de ter o mundo pelo avesso e o momento
propício, também para a crítica política e social, expressa através de manifestações

50

Estas resumidas informações que relatam um pouco da evolução histórica do carnaval recifense foram
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satíricas, de dessacralização das pessoas e coisas da religião, do poder político e do
poder econômico”.52
O carnaval do Recife sempre teve no embate e na crítica social o motor, o
elemento central que conduziu e formatou suas manifestações. Ao tratar o carnaval
recifense, Raimundo Arrais fornece elementos que muito contribuem para reforçar a
idéia contida neste trabalho. Afirma ser o carnaval recifense uma bricolagem53, uma
brincadeira que envolve diversos segmentos sociais e que nas suas manifestações é
possível detectar a estrutura de relações da sociedade. Essa percepção, construída a
partir da análise da festa do final do século XIX ao início do século XX, mostra que, na
forma como esta se organizava, eram evidentes, não apenas os diferentes segmentos
daquela sociedade, como também os seus conflitos. 54 Na análise do contexto da festa
carnavalesca no período acima citado, é possível constatar que o carnaval do Recife se
constituiu em lugar de reprodução de valores, fortalecimento da identidade do grupo e
conseqüente espaço de resistência. Pois foi em torno de cada manifestação que “foram
demarcados limites urbanos” e fortalecidos os laços comunitários.
É na festa do carnaval recifense e através dela que os mais diversos grupos em
seus “cortejos” podem se fazer ver e ouvir, mostrar a sua cara e “caricaturar o modelo
solene das elites”.55 Confirmando que a festa de carnaval no Brasil, apesar da sua
origem elitista, sempre foi uma festa plural e com grande participação popular; e que o
povo, ao apropriar-se da mesma, realizou-a a sua maneira, impingindo-lhe caráter
contestatório e atribuindo-lhe o sentido de festa de pobres ou festa de negros.
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No carnaval o povo deixar transparecer o poder da sua conjunção provando,
como afirma Maria Isaura Pereira de Queiroz, ao falar sobre os luxuosos desfiles das
escolas de samba, “que o populacho, embora fortemente marcado pela negritude, era
capaz de criação, de organização, de produção com grau superior de eficiência”.56
A pesquisa de Alexandre Lazzari sobre as mudanças ocorridas no carnaval de
Porto Alegre no início do século XX mostra que é a partir desse período que o carnaval
das elites passou a ser substituído por outras formas de brincar, nas quais os pobres
ganhavam as ruas e mostravam que tinham aprendido a fazer um outro carnaval,
diferente na forma e no conteúdo, o “carnaval dos negros e desclassificados”. Ao
prefaciar esse livro, Maria Clementina Pereira Cunha resume com precisão o objetivo
central do autor ao estudar o carnaval de Porto Alegre, pensado

como uma linguagem quase que universalmente adequada para
expressar conteúdos relacionados a conflitos, à dominação, às
metáforas de ordem e desordem; praticar uma pedagogia através da
qual, em meio ao riso e ao encantamento festivos, homens possam
transmitir lições de política, de civilidade, de higiene, de moral ou
de bons costumes com os quais tentem domesticar os pobres e tornálos menos ameaçadores.57

A contribuição importante das pesquisas de Alexandre Lazzari para este
trabalho, está na percepção da estreita relação que se faz do carnaval como “símbolo
abrangente da nacionalidade brasileira”. Para Lazzari, isso era na verdade um grande
clichê, uma construção ideológica que pretendia estabelecer uma falsa representação
homogeneizadora do que seria o caráter da nacionalidade. Na sua opinião, tal modo de
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pensar faz parte do passado, mas ainda “continua seduzindo muitos integrantes dos
campos artísticos e intelectual.”58
Mesmo que não se possa considerar o carnaval como o elemento definidor do
“ser brasileiro”, necessário se faz reconhecer que o nosso carnaval é peculiar e resulta
da completa mistura das matrizes étnicas formadoras do povo brasileiro. É um carnaval
com características próprias, repleto de contradições, apesar de estar presente em cada
uma das regiões brasileiras e, em cada uma delas, ser a expressão concreta da sua
formação sociocultural.
Nosso carnaval é singular no sentido e ao mesmo tempo diversificado na forma.
Pode não ser representativo da nossa totalidade ou não ser a manifestação que melhor
simbolize a identidade nacional, mas muito contribui para a identificação e a definição
do que é ser e pertencer a determinado grupo ou localidade dentro do Brasil.
Já como elemento caracterizador, representativo das características regionais, o
carnaval se revela adequadamente como definidor das identidades locais, por ser
possível perceber nas manifestações específicas não apenas a sua formação
sociocultural, como também a estrutura organizacional das diversas regiões. Essa
realidade pode ser comprovada através da observação do carnaval das suntuosas escolas
de samba do Rio de Janeiro; do carnaval afro da Bahia; da festa dos bois que animam o
carnaval da região Norte; das tribos que conformam o carnaval da Paraíba; ou do frevo,
maracatus, ursos, mascarados e tantas outras agremiações que fazem o carnaval de
Pernambuco. Através desses carnavais é possível enxergar a díspar formação regional
brasileira.
No caso do Recife, tornou-se a festa de carnaval o espaço adequado para o
povo demonstrar suas insatisfações por sentir-se temporariamente livre das barreiras
58
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institucionais. Demasiadamente plural em sua manifestação, não concedeu espaço para
a “ilusão” de igualdade entre seus brincantes; muito pelo contrário, evidenciou as
disparidades, tornou-as mais gritantes. Enfim, conformou-se um carnaval no qual seus
participantes se reconhecem enquanto pertencentes a determinados estratos ou
segmentos da sociedade.
Historicamente, ficou a festa do carnaval recifense sempre permeada do embate
social. Em meio ao riso e à alegria, tornou-se ocasião de criticar, confrontar, como
também de ensinar, divulgar e até legitimar uma ordem. O que escreveu Mikhail
Bakhtin sobre o carnaval na Idade Média também se aplica àquele carnaval: “as grandes
viradas econômicas, sociais e políticas (...) não podiam deixar de sofrer uma certa
tomada de consciência e apresentação carnavalescas”.59
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2.1.1 O carnaval de Recife no mundo de hoje

Um cordão de isolamento, real
ou simbólico, divide as gentes
pernambucanas na festa de carnaval,
como o Capibaribe separa o Bairro de
Santo Antonio do Recife Antigo.
Alguma coisa mudou, é bem verdade.
Antigamente, um cavalo-marinho pedia
licença ao senhor de engenho para se
apresentar no terreiro - da casa-grande.
Os donos da casa assistiam ao
brinquedo lá de cima do calçadão alto.
Hoje, é possível ver na rua do Bom
Jesus um mestre rabequeiro tocando
ciranda num palanque, para deleite dos
antigos senhores de engenho, que
dançam embaixo, no meio da rua.

Ronaldo Correia de Brito60

O carnaval de Pernambuco, denominado carnaval de todos os ritmos pela
diversidade de seus folguedos – maracatus, ciranda, caboclinhos, bois, ursos, tribos de
índio, troças e clubes mistos e de frevo, blocos de pau corda, escolas de samba, coco,
blocos de sujo, blocos afro, afoxé, clubes de bonecos, frevo de rua e tantas outras
manifestações –, fazem da cidade do Recife o lugar escolhido para suas concentrações e
“majestosas” exibições. Como afirma a jornalista Maria Alice Amorim, a cidade do
Recife “pode ser vista como uma espécie de extrato, bem concentrado, da variedade que
se espalha nos limites do território pernambucano”.61
De acordo com a divulgação dos governos municipal e estadual, instituições de
apoio e patrocinadores, em Recife “acontece o verdadeiro carnaval brasileiro,”
60
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multicultural na sua essência. À parte a propaganda oficial, é possível perceber naquele
carnaval uma grande riqueza no que diz respeito à pluralidade de formas e conteúdo. É
híbrido, nele se encontram a tradição e a contemporaneidade, a elaboração e a
espontaneidade.62
O carnaval do Recife é um carnaval em dois: um espontâneo, brincado por
foliões de todas as idades e estéticas, de todos os recantos do país, principalmente de
Pernambuco e de Estados vizinhos. Todos foliões, embalados pelo frevo, maracatu(s),
sambas de roda, cirandas, valsas, marchas-rancho, inclusive pelo arrasta-pé. O carnaval
para todos, onde “brincar é exercer o sagrado (profano) direito de escapar da prisão do
idêntico, [onde] os ricos apropriam-se de máscaras dos pobres – palhaços, índias,
carlitos. [Por sua vez] os pobres fantasiam-se de ricos – reis, rainhas e princesas”63 –,
esquentados por um trombone de prata, um acorde de pífano ou de sanfona; por um
batuque de um pandeiro ou pelo som acústico de muitos instrumentos ainda sem nome
ou qualificação. O outro carnaval é preparado, mas mesmo assim, não menos belo.
Shows e apresentações cronometradas procuram expressar em forma de espetáculos,
montados e ensaiados, o improviso natural da festa. O carnaval formato e padronização
de produto, o carnaval da espetacularização, cujo aspecto lamentável é a transformação
das manifestações culturais tradicionais em shows meramente repetitivos com fantasias
uniformizadas; mas, segundo os organizadores (governo e empresariado), necessário em
prol de uma alternativa que promova o desenvolvimento local.
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Assim, mesmo que o megaespetáculo altere profundamente a fisionomia do
ritual, transforma-o num belo atrativo turístico e numa lucrativa fonte de renda
necessária na busca da sobrevivência material. O carnaval recifense, no dizer de
Ronaldo Correia de Brito, não mudou seus temas e símbolos, mudou a sua função. Em
decorrência do novo formato adotado,

Valorizou-se a arte popular com o olho no turismo e no
mercado exótico, mas não mudou a realidade social da maioria
dos artistas. Os brincantes dos maracatus rurais continuam
sendo transportados da Zona da Mata Norte em carrocerias de
caminhões, feito cana ou gado, para os desfiles no Bairro do
Recife. Enquanto se apresentam nas passarelas, nenhum brilho
ofusca o das suas golas de vidrilhos e lantejoulas. (...)
Cumprem o cortejo e refazem o caminho de volta às suas casas
de taipa onde vivem.64

Esse processo de revalorização da cultura popular faz parte de um conjunto de
mudanças desencadeadas na fase atual de mundialização da cultura que fez (re)emergir
o apego às identidades locais. Além disso, no mundo contemporâneo, na avaliação do
economista Carlos Alberto Fernandes, “os valores e o eixo do consumo estão mudando
em função de um novo modelo de sociedade. (...) A economia está se deslocando da
produção de bens materiais para a produção de bens culturais. A nova cultura do prazer,
envolvendo o corpo, as artes, a cultura e o lazer”.65 É dentro dessa perspectiva que a
cultura local foi transformada em produto. Vale salientar que, dentro do mercado de
consumo de bens culturais, é um produto extremamente valioso.
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BRITO, Ronaldo correia de. Op. Cit., p. 89.
FERNANDES, Carlos Alberto. Carpe Diem. In: Revista Continente Multicultural. Ano 4, n. 38,
fev./2004. p. 7.
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O Estado de Pernambuco, muito apropriadamente serve de exemplo. Ainda
segundo Carlos Alberto Fernandes, no ano de 2003, “os empreendimentos de maior
visibilidade” e com maior índice de investimento da economia pernambucana foram os
“relacionados às artes e à cultura”.66 Além do grande sucesso do carnaval recifense, o
Estado investiu em muitas outras formas de manifestação: FENNEART (Feira Nacional
de Arte Popular), Circuito do Frio (Festival de Inverno), Circuito da Fé (Semana Santa),
festas juninas que duram 30 dias e encontros de pastoris realizados no período natalino.
No entanto este fenômeno de transformar festas e manifestações populares em
fonte de atração turística vem ocorrendo em várias cidades, como demonstra a análise
de José Marques de Melo:

As antigas tradições vão sendo substituídas por novos padrões de
interação sócio-cultural. A mídia e as instituições comerciais
transformam as festas em espetáculos coletivos. (...) Eles [a mídia e
os empreendedores culturais] não apenas divulgam as festas
populares,

mas

se

convertem

em

seus

principais

fomentadores/formatadores.(...) As festas passam a ter valor
conteudístico, preenchendo espaços na programação das emissoras
de rádio ou TV, bem como, motivando reportagens e coberturas
especiais nos jornais diários ou revistas semanais. Ao mesmo tempo,
funcionam como alavancas para o acionamento da engrenagem
econômica,

mobilizando

produtores

industriais,

entrepostos

comerciais e prEstadores de serviços. (...) Cria-se uma teia
complexa de relações e interesses, da qual participam também o
Estado e o aparato político (...). Contudo o cerne das festas
populares está localizado no interior da sociedade civil, cujas
instituições desencadeiam os processos de celebração que nutre-as e
fortalece, mas também, pode fazê-las definhar e desaparecer. Sem a
iniciativa dos grupos sociais organizados, que dão sentido,
codificam, difundem e retro-alimentam as mensagens contidas nas
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festas, elas não configuram-se como atos culturais, dotados de
implicações políticas e econômicas.67

Nestas circunstancias, o carnaval de Recife68 pode ser enquadrado e analisado,
como uma estratégia de promoção para o desenvolvimento local que, apesar de
apresentar um caráter essencialmente mercadológico, conta com a participação
espontânea do povo. É certo que se converteu num espetáculo destinado a atrair turistas
e dividendos para uma complexa rede de atividades econômicas, políticas e sociais; mas
também é verdadeiro afirmar que continua a ser o carnaval das comunidades, o espaço
no qual se é possível afirmar e até edificar uma identidade. Independentemente da forma
assumida, a verdade é que a política cultural adotada pelo Estado de Pernambuco,
especialmente pela cidade do Recife, trouxe importante resultado: o soerguimento da
cultura local. A reinvenção e a valorização das manifestações tradicionais populares
passaram a ser a bandeira, o símbolo da luta por se fazer respeitar no embate contra a
uniformização do mundo capitalista globalizado. Na cidade do Recife, a festa do
carnaval passou a ser a apoteose desse processo. Durante a festa momesca, nos palcos e
nas ruas dessa cidade, o povo pernambucano revela para o Brasil e o mundo que, na sua
diversidade, todos podem se reconhecer.
Atualmente, o carnaval do Recife acontece muito em decorrência das políticas
culturais adotadas. Lá estão fazendo (organizando e controlando) a festa: os poderes
públicos, as grandes empresas patrocinadoras, os institutos privados de associações
67

MELO, José Marques de. Op. Cit p. 180-181.
Ao tratar do carnaval de Recife, neste trabalho estão inclusos, também, os carnavais da região
metropolitana do Recife, da cidade de Olinda. Em Pernambuco, as festas de carnaval costumam
homenagear personalidades que contribuíram para a edificação do seu carnaval ao longo do tempo. Em
2002 foram homenageados, em Recife o compositor Nelson Freire; em Paulista, a cirandeira D. Duda; em
Aliança, o mestre Salustiano; em Bezerros os tradicionais Papangu; em Caruaru, as troças de rua
representada pela La Ursa. No Recife em 2003 o homenageado foi o industrial José Rozenblit, e em 2004
os homenageados foram dois grandes mestres da música: Capiba e Edgard de Moraes. Em Olinda em
2004, a temática foi os 350 anos da Restauração Pernambucana, e a personalidade homenageada foi
Jodecilda Airola de Lima (Dona Dá).
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comunitárias local e das áreas circunvizinhas. São os governos municipal e estadual,
coligados ao empresariado local e externo, que montam a (infra)estrutura e financiam
parte de todo o aparato necessário à reunião de multidões. E, do outro lado, o povo
colabora: faz a festa e, assim, se faz o espetáculo. Dessa combinação, surge no final a
grande atração turística que é o carnaval do Recife. Em todo caso, é importante
ressaltar, que a festa consolidou-se mesmo graças à presença hegemônica do povo na
rua.
Então, pode-se dizer que é um carnaval no qual não existe apenas a harmonia,
mas também o confronto, o conflito e a contestação social, em que o espaço da festa
torna-se também o espaço de edificação das diferenças e da percepção do outro, o
espaço de constituição da cidadania e da luta por se fazer respeitar e conquistar um
“lugar” no panorama (inter)nacional.
A festa, como nos mostra Marcos Ayala, não apenas permite a recriação
simbólica da memória, mas também estabelece vínculos com o passado, desperta uma
forte consciência de filiação a uma nação, reconstituindo o sentimento de comunidade e
pertença a um grupo, deixando “patente este vínculo essencial entre a memória, a
identidade e o poder de resistência cultural”.69
A festa tanto pode ser vista de modo integrador e harmonizador, quanto de modo
subversivo, contEstador e conflituoso. “Nas festas populares, as classes sociais
interagem dialeticamente, coexistindo de forma aparente, mas na verdade, enfrentandose, ora sutil, ora de modo ostensivo, na tentativa de conquistar a hegemonia cultural.”70
Durante a festa do carnaval, por mais que os indivíduos pareçam liberados do controle
social, continuam sob vigilância e controle, as liberdades e transgressões são permitidas
de maneira autorizada.
69
70

Ayala, Marcos. Op. Cit., p. 508-516.
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No caso do carnaval recifense, é exatamente o que ocorre. Através do discurso
de democratização da festa, acontece um embate, implícito, entre as camadas
estruturadoras da sociedade local. Os conflitos e as diferenças sociais aparecem desde a
estratificação dos espaços onde se realiza a festa ao apoio financeiro, que é recebido por
cada tipo de agremiação carnavalesca. Como afirma Roberto Benjamim, nos últimos
anos,

A organização do carnaval se tem feito de forma mais sutil, através
de concessão de subvenções, contratos para apresentações e
prêmios, usados habilidosamente como tática de “domesticação” das
agremiações populares. De início foram oferecidos contratos de
apresentação sem cláusulas restritivas. Estabelecida a dependência,
se fixaram, então, as horas, os lugares e os modos de desenvolver a
brincadeira,

dentro

de

programações

pré-estabelecidas

cujo

descumprimento obriga à devolução das subvenções recebidas, à
exclusão da premiação e do acesso a novos contratos e novas
subvenções. As normas são apresentadas como a consolidação do
costume tradicional, mas, na verdade são fruto do trabalho de tecnoburocratas.71

Mesmo assim, é preciso admitir que as transformações fazem parte do processo.
A própria dinâmica social conduz às inovações que, no caso do carnaval do Recife, se
apresentam em todos os níveis da manifestação, vão da forma de organização à maneira
de brincar. Se “a interferência do poder público aparece ora sob o pretexto de conter os
excessos, ora pela necessidade de organizar a festa a fim de que todos – e mais
recentemente o turista – possam usufruir o carnaval”,72 provoca alterações no conteúdo
da festa; do mesmo modo, se “a intervenção do poder econômico visa tirar proveito,
quer como relações públicas ou marketing para a melhoria da imagem das empresas,
71
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quer como promoção de venda de produtos e exploração turística do carnaval”,73 estas
interferências terminam por ajudar a recriar parte do brilho dos antigos carnavais. Ainda
que transformados em espetáculo, colocam de volta nas ruas os alegres cortejos que
caracterizaram o nosso carnaval durante muitas décadas, mesmo que para muitos essas
ações estejam fazendo com que o carnaval perca parte de sua magia e de sua
espontaneidade.

Contudo, não se trata mais da festa barroca, mas de uma bricolagem
urbana em que podemos destacar os fragmentos de um impotente
drama revolucionário burguês a que seus encenadores intentam
imprimir uma direção segura, orientando as luzes, guiando os atores,
introduzindo falas, imputando significados aos gestos aparentemente
sem sentido – tudo isso enredado em miríades de cenas nas quais
podemos reconhecer o entremez popular, que extrai sua vitalidade
do imprevisível, da espontaneidade, da capacidade de, partindo de
algumas indicações prévias, conduzir o espetáculo.74

No decorrer do século XX, o carnaval recifense adquire um duplo aspecto,
consolida-se o carnaval de opostos nas manifestações e nos espaços que seriam de
pobres ou de ricos. Também é certo que passou por momentos de “apatia”. O mais sério
talvez tenha acontecido na década de 80, um período de esmaecimento, numa
conseqüência direta da massificação televisiva que impôs um modelo75 de carnaval para
o Brasil. Na década de 90, como resultado de um somatório das mais distintas facções
da sociedade recifense, iniciou-se o carnaval, que vem retomando seu lugar de destaque
na sociedade local e reassumindo seu papel histórico socializador, contribuindo para o
desenvolvimento de um sentimento que chamo de Fenômeno da Pernambucanidade.
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O carnaval carioca foi tomado como a fiel retratação do carnaval do Brasil, levando inclusive vários
estudiosos a equivocadamente analisarem a sociedade brasileira a partir dos desfiles das suntuosas escolas
de samba carioca; indo mais além, afirmava-se que a identidade do povo brasileiro ali era constituída.
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Esse sentimento de Pernambucanidade revela-se não apenas no desejo da
comunidade recifense em conhecer sua história, cultuar seus heróis ou aprender,
praticar e repetir suas manifestações festivas. A Pernambucanidade traduz-se,
principalmente, por um sentimento de supervalorização da cultura local e reafirma,
como diz o jornalista e crítico de música José Teles, a “dificuldade que o pernambucano
tem para aceitar o novo”, a ponto de ser historicamente avesso a aceitar qualquer
novidade que mexa com suas tradições.76
É fato que o carnaval do Recife sempre foi muito pulsante e desde a sua origem,
um carnaval movido pela polarização, ainda que não nos moldes atuais. Ressaltar as
diferenças sociais entre os grupos parecia ser uma das funções das agremiações
carnavalescas, elas representavam bairros, fortaleciam identidades, expressavam as lutas
cotidianas. Em Recife o carnaval sempre possuiu grande poder mobilizador. “Nas ruas,
largos, praças, igrejas, pontes, com efeito, a cidade celebrava suas identidades, seja no
cortejo carnavalesco, seja nas procissões .”77
No carnaval do Recife ainda se encontra o espírito dos antigos carnavais.

Apesar da repressão policial, das providências de natureza
“organizacional” e da exploração econômica das manifestações
carnavalescas, o espírito do mundo pelo avesso, que marca o
carnaval desde suas origens, ainda resiste. Pode ser observado na
periferia das cidades nos banhos de talco e goma-de-mandioca de
fins de feira do sábado gordo, nas bisnagas e seringas de crianças e
adolescentes que molham os transeuntes, em uma agremiação que
substitui o estandarte bordado a ouro por bacalhau, nos blocos do
eu-sozinho de personagens obscenos,

nos blocos de corno, nas

burrinhas e catirinas que desfilam na franja dos maracatus-rurais e
em tantas outras manifestações que podem ser vistas nos múltiplos
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espaços

do

período

carnavalesco,

distantes

dos

oficialmente destinados ao carnaval institucionalizado.

ambientes
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A história do carnaval de Pernambuco e especialmente da cidade do Recife é a
história crítica do cotidiano do seu povo. Como festa popular, assume as características
do lugar que se realiza e desse modo passa a retrata-la, uma realidade em que aparecem
o distanciamento social, as disparidades, as contradições e os antagonismos, mostrando
que ao chegar ao Brasil o carnaval assumiu a cara do povo brasileiro.79 No dizer de
Rosa Maria Araújo, “transformou-se num espetáculo de massa e manifestação cultural
intencionalmente identificada por valores e expressões originais da nação brasileira”.80
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Capítulo III
Pernambuco falando para o mundo
Tenho um gogó de ouro
Meu cantar é meu tesouro
Pitomba, preaca, pife e pandeiro
Esse é o encontro, é essa emoção
Rainhas e reis, reisado e rojão
Negros nagôs, navios negreiros
Ascenso, arrecife, angolas-arteiros
Maracá, mascates e maracatu
Baião, berimbau, umburana, umbuzal
Capiba, calunga, calor, carnaval
Oxossi, Oba, Oxum, Oludu
(...) Eu sou Paranã, sou Paranabuco
falando pro mundo eu sou Pernambuco
a ler meu Brasil aqui comecei
Se alguém me escutar tinindo a garganta
verá que meu canto desvenda segredos
Acaba mistérios, destrói todos os medos
Herdeiro da voz sou de Dona Santa
Meu canto é sangue, é pedra que encanta
Desterra o tesouro no chão mais profundo
Eu sou um brincante, eu sou viramundo
Se estou azougado, ninguém me segura
Acima de mim só Deus nas alturas
Eu sou Pernambuco falando para o mundo
“Pernambuco falando para o mundo” 1
Música: Antonio Carlos Nóbrega e Wilson Freire

1

O título desta música: “Pernambuco falando para o mundo”, faz a alusão ao slogan utilizado pela Rádio
Jornal do Commércio em meados do século XX. De acordo com José Teles, esta rádio e suas associadas
foram por muito tempo a emissora mais potente do país, com um sinal que alcançava toda a América do
Sul, EUA e Europa. A Rádio Jornal do Commércio, fundada em 1948 por Francisco Pessoa de Queiroz,
já nasceu grande, foi montada com (7) potentes transmissores, o mais avançado que existia na época.
Constituir-se-ia anos depois no Sistema Jornal do Commércio, incluindo várias emissoras, dois jornais
diários (Jornal do Commércio e Diário da Noite) e, posteriormente, a TV Jornal do Commércio. Este
complexo tornou-se “um dos mais importantes impérios de comunicação do Brasil por mais de três
décadas”. Conferir In: Do Frevo ao MangueBeat. p. 20-22.
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3. AS DIVERSAS FACES DAS MANIFESTAÇÕES CARNAVALESCAS

O carnaval, não é de maneira
alguma a forma puramente artística do
espetáculo teatral e, de forma geral, não
entra no domínio da arte. Ele se encontra
entre a arte e a vida. Na realidade, é a
própria vida apresentada com elementos
característicos da representação. (...) Nesse
sentido, o carnaval (...) era uma forma
concreta (embora provisória) da própria
vida
que
não
era
simplesmente
representada no palco, antes, pelo
contrário, vivida enquanto durava o
carnaval.

Mikhail Baktin

É voz corrente entre os pernambucanos a afirmativa de que “todos os carnavais
estão em Pernambuco”. É um carnaval de síntese, congregação de muitos carnavais, dos
elegantes bailes de máscaras europeus ao inconveniente mela-mela originário do
Entrudo da Península Ibérica. Lá estão os bonecos gigantes, herança do carnaval da
Europa medieval; os cortejos, herança da tradição real africana e da sua religiosidade; os
caboclinhos e tribos teatralizando e ritualizando seu passado histórico; os bois, os ursos,
a ciranda, os blocos de pau e corda e o frevo. Na sua existência, representa-se e difundese a riqueza da miscigenação brasileira, apresentado o caráter essencial da nossa cultura:
a multietnicidade e a multiculturalidade.

Eis o atrativo principal do carnaval recifense: a
diversidade das manifestações que ali se reúnem durante
o carnaval.

Flabelo – Bloco Lírico
Cristiane Nepomuceno
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Os grupos se espalham por todos os lados, surgem apresentados por estandartes e
flabelos com suas identidades gravadas. Podem ser denominados de Troças
Carnavalescas Mistas (TCM), ou Blocos Carnavalescos Mistos ou Clubes
Carnavalescos Mistos. As diferenças existem, tanto na forma quanto no conteúdo, mas
não são grandes diferenças, quando se percebem a essência e o objetivo dos mesmos.
Independentemente do tipo e da denominação, estes grupos vão às ruas pintados,
mascarados, vestidos de reis ou mendigos, com suas fantasias confeccionadas de seda
ou papel, purpurina ou paetês, levando seus recados, críticas ou homenagens. Assumem
a forma de um carnaval particular dentro do contexto maior da festa.
Troça, bloco ou clube, são todos exemplos de organização popular, em busca
não apenas do puro divertimento, mas também do respeito
e do reconhecimento por suas diferenças. Todos recebem o
nome genérico de agremiação, deixando claro que são tipos
de associações com regulamentos e estatutos, que instruem
e formam indivíduos em vários níveis quando relatam

Estandarte de Troça
Foto: Cristiane Nepomuceno

episódios históricos, narram obras literárias ou contam as nossas lendas, ou rememoram
nossos heróis e anti-heróis.
Dentre as agremiações, a troça aparece como uma das primeiras formas de
ajuntamento carnavalesco de caráter intrinsecamente popular. No princípio, formada por
pequeno número de pessoas que saíam às ruas para brincadeiras, não possuía um estilo
formal, tampouco rígido com seus integrantes, a finalidade maior era a diversão. Ainda
hoje, muitas troças saem às ruas com o único intuito de fazer chacota e zombar das
“intempéries” do cotidiano, do mesmo modo que existem troças bastante organizadas,
que definem temáticas para desfile, padronizam fantasias e vão às ruas competir.
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Os blocos não são tão diferentes. Para alguns pesquisadores, podem ser
considerados embriões das escolas de samba, o que já transparece um caráter mais
formal. Possuem uma estrutura organizativa mais complexa, trabalham durante todo o
ano em busca de arrecadação de fundos; no caso dos grandes blocos, de patrocinadores.
Sendo de ricos ou de pobres, suas fantasias são caprichosamente confeccionadas. Nos
seus desfiles, bem organizados, reportam-se sempre a uma temática. O tipo mais
aclamado são os blocos líricos de frevo ou blocos de pau e corda. Juntamente com os
clubes de frevo e o próprio frevo (a música e o passo), são o que de mais representativo
há do carnaval recifense.
A proposta deste capítulo é apresentar as diversas manifestações que se reúnem
nas ruas do Recife Antigo durante os quatro dias de festa, por assim dizer, o ponto
culminante da festa que dura mais de 60 dias. Esse mapeamento da folia tem por
objetivo não apenas reunir informações numa lista descritiva, mas primordialmente
apresentar nas formas das diversas manifestações que compõem o carnaval do Recife, o
seu papel de difusor de valores, de fomentador da cultura local.
A partir desta apresentação, pretendo tornar mais
compreensível a idéia contida neste trabalho que afirma
ser essa festa um espaço de fortalecimento da identidade
local.

Pois,

por

mais

que

essas

manifestações

carnavalescas pareçam estar desviando os olhos da vida
real, representam através do espetáculo e da teatralidade a
história e o cotidiano do seu povo.

Tradicional Estandarte de Maracatu
Foto: Cristiane Nepomuceno
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3.1 Frevo

É a manifestação que melhor caracteriza o
carnaval de Pernambuco. Surgido na cidade do
Recife no último quartel do século XIX,

em

Passista – no Parafuso

Foto: Hélia Scheppa

meados da década de 30 do século XX, toma conta de todos os recantos do país. É
considerada uma manifestação popular de caráter genuinamente nacional, por resultar
sua música dos dobrados das bandas militares pernambucanas e sua dança (passo) das
coreografias dos capoeiras (os brabos) que vinham à frente das bandas. É, portanto,
oriundo do cotidiano local, não tem influências externas e tampouco origem folclórica.
No dizer do pesquisador pernambucano Valdemar de Oliveira, o frevo nasceu do
improviso e originou uma “música barulhenta, impetuosa, viva” que convidava ao
“esperneio no meio da rua”. E, “quando menos se viu, [esta] música tinha ganho, ano a
ano, características próprias, inconfundíveis, e, do mesmo modo, a dança, que já não se
parecia com nenhuma outra, nem mesmo com os passos que estavam no seu
subconsciente, quando o povo começou a sua invenção.” Era a manifestação destinada à
“libertação” do povo na rua que “se impunha no carnaval”.2
A palavra frevo é uma corruptela do verbo ferver (frever), o povo junto na rua
em suas arruaças (confrontos e rivalidades) produzia uma agitação que associavam a um
frevedouro. Foi mencionada em 1907, numa matéria do Jornal Pequeno,3 que falava
sobre o repertório musical tocado no baile carnavalesco de um clube local; em 1909 o
termo reaparece no mesmo jornal em matéria de capa (“Olha o Frevo!”) que noticiava o
rebuliço do povo nas ruas. A denominação é atribuída ao jornalista Oswaldo da Silva
Almeida (codinome, Paula Judeu – 1882 –1953).
2

OLIVEIRA, Valdemar de. O Frevo e o passo de Pernambuco. In: Boletim Latino-Americano de música.
[S.l], [S.d]. p. 158
3
Jornal recifense de circulação local editado até as primeiras décadas do século XX.
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Essa manifestação é formada por duas partes: o frevo, que é a música executada
por uma orquestra onde prevalece os metais; e o passo, que é a dança, ambos em
profunda interação. A música é uma espécie de marcha tocada em ritmo frenético. , uma
evolução das bandas marciais; também mescla o maxixe, a polca, o dobrado, a modinha
e a quadrilha.
O passo nasce junto com a música. No dizer de Valdemar de Oliveira, não se
sabe “se o frevo, que é a música, trouxe o passo ou se o passo,
que é a dança trouxe o frevo”. Na opinião da antropóloga Rita
de Cássia Barbosa de Araújo, “o passo surgiu de um processo
de elaboração lento e espontâneo”, no qual o povo que seguia a
banda se deixava contagiar pelo ritmo, moldando seus
movimentos a música.4 Sem dúvida, o passo é filho das
Passista – no Fogareiro
Arquivo Jornal do Commércio

acrobacias dos capoeiristas que vinham à frente das bandas de

música abrindo caminho para seus desfiles.5 Eram os brabos que garantiam a
continuidade dos desfiles. No princípio encaravam os confrontos armados de facas,
espetos ou pedaços de ferro, substituídos depois por cacetes de pau de quiri. Com o
passar dos anos, os cacetes foram substituídos pelas sombrinhas.
Em todo caso, como escreve José Ramos Tinhorão, “os próprios instrumentistas
não deixariam de se influenciar pelos desenhos de bruscas paradas, quedas, avanços
acelerados, dobras de corpo e descaídas dos dançarinos”.6 Para José Teles, frevo e passo
evoluíram juntos, numa perfeita interação entre música e dança, afirmação para qual
busca apoio numa citação de Valdemar de Oliveira:
4

ARAÚJO, Rita de Cássia B. de. Festas: máscaras do tempo: entrudo, mascarada e frevo no carnaval do
Recife. Recife: Fundação de Cultura cidade do Recife, 1996. Outros estudiosos que escreveram sobre o
frevo: Leonardo Dantas Silva, Mário Melo, Paulo Viana, Raimundo Arrais, Roberto Benjamim, José
Teles, José Ramos Tinhorão...
5
Os confrontos mais famosos se deram entre a Banda do 4º Batalhão de Artilharia (O Quarto) e a da
Guarda Nacional (Espanha) – assim chamada porque o regente era espanhol.
6
TINHORÃO. José Ramos. Pequena História da Música Popular – da Modinha ao Tropicalismo. 5. ed.
rev. e aum. São Paulo: Arte editora, 1986. p. 140.
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Os populares que acompanhavam os passeios das agremiações
– mas que não pertenciam às mesmas e não participavam das
ensaiadas manobras – sentiam-se contagiados pelas marchas
excitantes, executadas pelas orquestras. Incorporavam o ritmo
vibrante das músicas, deixavam fluir os passos da dança, quase
sempre individual, a sugerir agressividade e defesa. Os
movimentos ágeis e definidos dos corpos, por sua vez,
retornavam aos músicos e inspiravam novos acordes, num
processo incessante de troca, improvisação e criação
coletivas.7

E os passistas inventaram os mais diferentes passos: “dobradiças”, “tesouras”,
“passeando na pracinha”, “parafuso”, “saci”, enfim, dezenas de diferentes
possibilidades e uma infinidade de possíveis novos passos criados no improviso do
momento. Numa música em homenagem ao mais ilustre dos passistas de frevo:
Francisco do Nascimento Filho (Nascimento do Passo), Antonio Carlos Nóbrega
sintetiza a história do frevo:

Nesse passo eu vou,
despranaviado,
eu sou o abre-alas,
vou no meu gingado.
Eu vou, eu vou, eu vou.
Na crista dessa onda,
eu vou puxando o arrastão.
A marcha buliçosa
sacudindo a multidão.
Esquentando a multidão,
balançando a multidão,
agitando a multidão.
Entrei no passo
do morcego e do Saci,
tramelei no do siri,
cruzei tesoura no ar.
Na dobradiça,
7

TELES, José. Op. Cit., p. 41.

Passista – na Locomotiva
Arquivo Jornal do Commércio
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eu peguei minha sombrinha,
passeado na pracinha,
chutando de calcanhar.
No frevedouro,
fiz um grande rebuliço,
preto, branco e mestiço
eu chamei pro bafafá.
Azuretada,
a curriola destrambelha,
Saculeja, se destelha
no maior calunguejar.8

Orquestra de Frevo de Rua

Rodrigo Lobo/JC Imagem

A partir de 1930, o frevo passa a ter três estilos: 1) o frevo-de-rua, com ritmo frenético,
não tem letra. É totalmente executado por um instrumental de metais e percussão,
considerado o ideal para a execução do passo. Tem por base uma música nascida da
“alteração dos compassos de dobrados com colcheias e semi-colcheias, que deram lhe
um andamento mais acelerado”9;

2) o frevo-de-bloco é uma variação que surge

posteriormente, criado para que as mulheres de “boas famílias” também brincassem o
8

A música chama-se: “Nascimento do Passo”, ainda hoje considerado o maior passista de frevo que
Pernambuco já conheceu. Com mais de sessenta anos de idade, proprietário de uma escola de frevo,
continua ativamente ensinando os passos, para muitos, a prova viva de que o homem é capaz de voar.
9
TELES, José. Op. Cit., p. 41-42.
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carnaval no ritmo de frevo. Suave, lento e lírico, é executado por bandas de pau e corda
e tem suas canções entoadas por um coral de vozes femininas; 3) o frevo-canção,
também chamado de marcha-canção, é uma mistura dos dois tipos anteriores. Reúne o
instrumental como parte introdutória, depois vem a parte cantada. O que o diferencia do
frevo-de-bloco é o fato de ser cantado por um intérprete. Sua orquestra é composta
quase toda por metais, mas outros instrumentos também fazem parte. As canções
também são repletas de poesia e sentimentos.
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3.1.1 Clubes de Frevo

Os Clubes de Frevo foram criados a partir de corporações de trabalhadores
urbanos, razão pela qual os primeiros clubes receberam nomes relacionados às
profissões: Caiadores, Lenhadores, Charuteiros, Amantes das Flores, Xaxadores,
Vassourinhas, Quitandeiros foram os principais responsáveis pela propagação do frevo.
De acordo com a pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco, Claudia M. de Assis
Rocha Lima, “possivelmente o primeiro clube que apareceu foi o dos Caiadores. (...) Na
terça-feira de carnaval à tarde o clube comparecia à Matriz de São José, tocando uma
linda marcha carnavalesca e os sócios levando nas mãos baldes, latas de tinta,
escadinhas e varas com pincéis, subiam os degraus da igreja e caiavam (pintavam),
simbolicamente”.10 Era a serviço desses clubes que as bandas de música saíam as ruas.
Ano a ano, a música tocada pelas mesmas foi assumindo características próprias e
apenas anos depois, veria a receber o nome de frevo-de-rua.
Esses clubes, no princípio, eram extremamente rigorosos quanto aos seus
membros e não admitiam participantes que não possuíssem a mesma identidade
profissional titular do clube. Anos mais tarde é que surgem os clubes de caráter aberto
do qual qualquer pessoa poderia participar, já que o objetivo era apenas brincar. Para a
pesquisadora e antropóloga norte-americana radicada em Pernambuco Katarina Real,
esses clubes podiam perfeitamente ser considerados uma espécie de “descendentes das
corporações de ofício da idade-média”, pois além de se organizarem por meio de suas
profissões, conservavam os mesmos ranços, mantinham uma estrutura organizativa
semelhante, alimentavam uma profunda rivalidade entre si e defendiam seu estandarte
de qualquer maneira.

10

LIMA, Cláudia M. de Assis Rocha. História do carnaval. In: site: Hwww.fundaj.com.brH . p. 2
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O amor incondicional à agremiação, o orgulho de pertencer e defender seu
estandarte e suas cores, traduzem-se no frevo canção de Capiba, “Madeira que cupim
não rói”:

Madeira do Rosarinho
Vem à cidade sua fama mostrar
E traz com seu pessoal
Seu estandarte tão original
Não vem pra fazer barulho
Vem só dizer... é com satisfação
Queiram ou não queiram os juízes
O nosso bloco é de fato campeão
E se aqui estamos, cantando essa canção
Viemos defender a nossa tradição
E dizer bem alto que a injustiça dói
Nos somos madeira de lei que cupim não rói.

Hoje os clubes representam apenas mais uma opção de brincar, perderam
completamente seu sentido primeiro, sua forma organizativa. É bem verdade que muitos
dos clubes tradicionais ainda existem, tais como Vassourinhas, Pás Douradas,
Lenhadores, no entanto sobrevivem a duras penas, a ponto de alguns não mais
desfilarem durante o carnaval, ou desfilarem acompanhados por orquestras fixas pagas
pelo poder público, apresentando-se em espaços limitados. Dos clubes tradicionais,
compostos por passistas famosos, ricos estandartes, com seus frevos próprios, pouco
restou. Tornaram-se agremiações de repertórios iguais e repetitivos, com passistas de
passos estilizados e fantasias padronizadas.
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3.1.2 Frevioca

É outra das marcas do carnaval recifense. É um carro de grande porte, adaptado,
aberto nas laterais, no mesmo estilo dos bondes, que tem a função de carregar orquestras
de frevo (metais) pelas ruas da cidade; funciona como palco itinerante. Para alguns, é a
versão pernambucana do trio elétrico.
A primeira Frevioca saiu às ruas do Recife em 1979, num caminhão Chevrolet
adaptado, no qual foi colocado um equipamento de som. Hoje a adaptação é feita em
ônibus. A sua “cara” de bonde é uma homenagem prestada a cidade do Recife e ao meio
de transporte que a caracterizou, principalmente no período do carnaval início do século
XX, quando os bondes chegavam à festa completamente lotados.
Na Frevioca, toca-se única e exclusivamente frevo, não há espaço para nenhum
outro estilo carnavalesco. Atualmente, existem duas freviocas, nos “palcos” das quais
muitas orquestras de frevo se revezam. Durante o carnaval, trabalham a serviço da
Prefeitura do Recife, a fim de atender a todas as agremiações que não possuem
orquestras. Em 2004 a Frevioca, nos quatro dias de carnaval, atendeu a 48 comunidades
e esteve em todos os pólos de animação.

Frevioca (2004)

Mariana Guerra/ JC Imagem
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3.1.3 Blocos carnavalescos líricos

Também chamados Blocos de Frevo ou Blocos de
Pau e Corda, é um gênero do frevo que une poesia a sua
música. No seu desfile lento, em ritmo de marcha, trazem a
elegância, o encanto e a beleza dos antigos carnavais. Dos
pastoris, conservaram o estilo do cantar e os gestos
coreografados, refletidos na música (marcha-de-bloco), no
coral de vozes femininas, nos personagens (pastorinhas) e
até na bipolarização das cores. É o lado tranqüilo da folia.

Brincando em Família
Foto: C. Nepomuceno

Tornou-se a parte mais familiar da festa, não só porque nos
blocos desfilam gerações completas de muitas famílias (avós, pais, filhos e netos), mas,
primordialmente, porque nos dias destinados aos seus desfiles (final da tarde), as ruas
do Recife Antigo são invadidas por famílias inteiras atraídas pelo lirismo dos carnavais
do passado.
Os blocos de frevo surgiram na década de 20 do século passado, criado como
espaço alternativo para as moças e as senhoras que não
podiam brincar se expondo à “violência” dos clubes de frevo
cujos participantes muitas vezes travavam verdadeiras
batalhas entre si. Protegidas por seus pais, tios, maridos e
noivos, separadas da multidão por cordas, as moças e
senhoras fantasiadas desfilavam pelas ruas do Recife. Hoje
Evocação do Passado
Foto: C. Nepomuceno

esses blocos são formados por homens e mulheres de todas

as idades, predominando as senhoras acima de 40 anos. Continua a ser uma
manifestação seleta, pois nesses blocos impera o luxo, e suas fantasias requerem um
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poder aquisitivo elevado. Além do subsídio oficial, muitos blocos arrecadam fundos
com a venda de camisetas para suas “torcidas” e a realização das prévias (ensaios), que
são chamadas “acerto de passo”. Esses fundos são utilizados para a contratação de
músicos e aquisição de adereços e alegorias.
Para o professor Julio Vila Nova, os grupos surgidos nos anos 90 representam a
3ª geração dos blocos líricos, que estão promovendo renovações nos blocos, na música
(melodia) e no instrumental utilizado. As outras gerações teriam surgido,
respectivamente, na década de 20 e na década de 70 do século passado.11
A elegância e o luxo do desfile começam na alegoria, que traz o nome e o
símbolo (máscara, pierrô, violão, flores) do bloco: o flabelo, um tipo de cartaz
artisticamente elaborado. Atrás do flabelo, vem a diretoria;
seguida das damas da frente, as fantasias de destaque, as
pastorinhas, o coral de vozes e os músicos. As cordas do
passado foram substituídas por “cordas humanas” que o
público espectador-brincante improvisa em torno das
agremiações.
Os instrumentos são: violões, violinos, cavaquinhos,
banjos, bandolins, flautas, clarinetes, pandeiros, tarol e surdo.

Músicos
Foto Cristiane Nepomuceno

Dentre os blocos mais conhecidos estão: Bloco da Saudade, Bloco em Poesia,
Bloco das Ilusões, Bloco Cordas e Retalhos, Bloco das Flores, O Bonde, Banhistas do
Pina, Confete e Serpentina, Flor da Lira, Madeira Rosarinho, Pierrot de São José, Lira
da Noite.

11

VILA NOVA, Júlio. Blocos líricos: força do carnaval pernambucano. In: site:www.sambachoro.com.br/debates. p. 1.
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3.2 Galo da Madrugada (Clube das Máscaras Galo da Madrugada)

Acorda Recife, acorda
Que é hora de estar de pé
Levanta, o carnaval começou
No bairro de São José
Vem, vem meninada
Vem conhecer o Galo da Madrugada
Se você desfilar esse ano
Nunca mais vai esquecer
Da Padre Floriano
E no bairro de São José
O Galo é quem vai cantar
E o Galo é quem vai cantar

“Frevo do Galo”
Fernando Azevedo
Alegoria do Galo 2004
Foto: Marcos Michael - JC Imagens

O Galo da Madrugada é a agremiação que, extra-oficialmente, dá o pontapé
inicial à folia, é uma das principais atrações do carnaval do Recife foi criado em 1978
por um grupo de famílias residentes no bairro de São José. Nesse ano reuniu apenas 75
foliões fantasiados de alma, quase todos moradores do bairro. O objetivo era resgatar a
folia de rua daquele bairro e o clima dos carnavais do passado, quando, ao som do
frevo, as pessoas saíam às ruas fantasiadas e mascaradas. Característica adotada e
conservada nos seus 27 anos de desfiles. Foi assim que o Galo revitalizou o carnaval de
rua do Recife.
Desde 1995, é considerado o maior bloco de carnaval do mundo, com sua
megaestrutura, arrasta pelas ruas uma imensa multidão. Registrado no Livro dos
Recordes, nos anos de 1995 e 1996, como o maior bloco de carnaval do mundo.
Segundo seus organizadores, nos anos de 95 e 96, o bloco puxou mais de 1 (um) milhão
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de foliões; e o número continuou aumentando. Para o ano de 2004, estimou-se em
2(dois) milhões de foliões nas ruas.

Desfile do Galo da Madrugada 2004

Foto: Beto Figueirôa / JC Imagem

No ano de 2004, do percurso de 4 (quatro) quilômetros pelas ruas dos bairros de
São José e Santo Antonio, participaram 7 carros de apoio, 3 carros alegóricos, 2
Freviocas e 30 trios elétricos (que só tocam músicas relacionadas ao carnaval de
Pernambuco). Para se ter uma idéia da dimensão desse bloco: para o seu desfile, foram
interditadas 119 ruas e, desde a quinta-feira (19/02/04), 121 linhas de ônibus que
circulam pelo centro da cidade tiveram seus itinerários modificados, no sábado este
número passou para 161 linhas.
Do mesmo modo, a diretoria do Galo também é de grande porte, composta por
113 diretores, responsáveis por angariar e administrar seu fundo financeiro. Para o
desfile de 2004, foram investidos R$ 800 mil. Esse dinheiro é obtido com os
patrocinadores, com a realização de bailes, com a venda da camiseta oficial do bloco e
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com a estrutura montada para o desfile.12 Os organizadores levam 9 meses se
preparando para o desfile.
O tema do carnaval 2004 foi: “Os antigos carnavais”, numa homenagem ao
bairro de São José, que viu nascer o frevo. O Galo pôs na rua 1.500 integrantes, que
desfilaram em três carros alegóricos: O primeiro, o carro abre-alas, trazia um painel
com o nome e a figura do Galo, o Rei Momo e Rainha do Carnaval. O carro reproduzia
um salão no qual dançavam 10 casais, representando prostitutas de luxo (melindrosas) e
seus malandros, numa alusão aos antigos bordéis que havia naquele bairro. À frente,
junto com o carro abre-alas, vinham 30 estandartes de diversos blocos, homenageando
as agremiações tradicionais do carnaval do Recife. O segundo carro fazia uma
homenagem aos desfiles dos tempos em que se faziam Corsos, trazia dois carros antigos
nos quais estavam 12 mulheres fantasiadas de damas antigas, colombinas, palhaços,
melindrosas, pierrôs e malandros. O terceiro carro era uma réplica de um bondinho,
levava 30 pessoas com fantasias variadas. Em seguida, vinham as duas Freviocas e,
completando o desfile, 30 trios elétricos.
Até o ano de 2003, a figura do Galo também desfilava; a partir do ano de 2004,
ele foi afixado na Ponte Duarte Coelho sobre o Rio Capibaribe. A ponte recebeu
decoração e iluminação especiais. E, no Rio Capibaribe, entre as Pontes Duarte Coelho
e Boa Vista, o também tradicional bloco Galinha D’água aguardava a chegada do
Galo. Trata-se de um bloco aquático criado em 1995, desfila em um barco, réplica da

12

O Galo da Madrugada é um dos blocos mais organizados do Recife. Desde a sua fundação, é presidido
pela mesma pessoa. Os organizadores do bloco montaram uma estrutura que permite a arrecadação de
fundos no corrente a fim de financiar o carnaval do ano vindouro. Essa estrutura é composta por
camarotes, arquibancadas, venda de souvenires e nos bailes de prévias. Para se ter uma noção do apego
do recifense ao Galo, necessários se fazem algumas comparações. No caso da venda da camiseta oficial
do bloco no ano de 2004: enquanto nos outros blocos as camisetas são vendidas por valores entre 3,00 e
no máximo 10,00 reais, a camiseta do Galo custa, antes do desfile, 15,00 reais (o salário mínimo da
época: 240,00 reais); o ingresso nas arquibancadas (1 mil lugares) custou 50,00 reais; e o camarote para
20 pessoas foi vendido a 3 mil reais.
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caravela de Marco Pólo, é uma espécie de trio elétrico aquático. Este ano juntaram-se ao
mesmo mais de 200 embarcações dos mais variados tipos.
Em 2004, pela primeira vez, o bloco do Galo promoveu um desfile na sexta-feira
à noite. Foi um desfile reduzido, é claro; mesmo assim levou às ruas: 2 mini-trios, 2
freviocas, cinco clarins, 1 trem infantil, 1 carro abre-alas, além de vários convidados:
blocos de pau e corda, maracatu nação, orquestras de frevo, muita gente fantasiada,
palhaços, caboclos de lança e pernas de pau. Esse desfile gerou uma grande polêmica na
cidade, os comerciantes que possuem seus estabelecimentos localizados nas ruas por
onde passa o desfile sentiram-se prejudicados, eles reclamavam que assim o comércio
ficaria três dias sem funcionar, gerando graves perdas para um período em que circula
tanto dinheiro na cidade.

Carro Alegórico: O Bondinho

Foto: Beto Figueirôa

Prévia do Galo 2004

Foto: Beto Figueirôa
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3.3 Maracatu de Baque Virado (BV) ou Maracatu

de

Nação Africana

ou

Maracatu Urbano13

Cortejo de Maracatu – Tela de José Carlos
Acervo do Museu do Homem do Nordeste/Fundação Joaquim Nabuco

O maracatu de baque virado, surgido a partir do século XVIII entre os negros
que viviam em Pernambuco, tinha por objetivo reviver as cerimônias de coroação dos
reis africanos, um modo encontrado para não esquecer a origem nobre de muitos que ali
se encontravam escravizados. Essa forma de manifestação promovida pelos negros
acontecia a princípio como festa religiosa, já que era organizada por irmandades de
negros, o que facilitava o controle da Igreja sobre seus costumes e impedia qualquer
possibilidade de organização política. Desse modo, foram introduzidos aos seus rituais
o louvor a santos católicos como São Benedito e Senhora do Rosário dos Pretos. Em
Pernambuco, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos ficou sendo a santa de devoção, em
cujo adro da igreja aconteciam os cerimoniais. Por motivos diversos, essas cerimônias

13

No Recife o termo MARACATU era utilizado para designar qualquer tipo de ajuntamento de negros.
Muitos pesquisadores apontam para a existência de cerimônias semelhantes no século XV em países
como Espanha e França, no século XVI em Portugal. No caso do Recife, a primeira referência conhecida
de coroação de reis negros data de 1674. Em outras regiões do Brasil, recebem nomes diferentes, como,
por exemplo, Congadas, Cabinda. Dentre os estudiosos do Maracatu, estão Guerra Peixe, Mario de
Andrade, Câmara Cascudo, Katarina Real, Roberto Benjamin e Leonardo Dantas Silva.
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foram transferidas do calendário religioso para o período do carnaval (festa da
desordem), transformando os desfiles dos cortejos e a coroação dos reis negros em
festejos carnavalescos.
A partir da década de 60 do século XX, as diversas nações de maracatu passaram
a se reunir na segunda-feira de carnaval num encontro chamado: Noite dos tambores
silenciosos, uma cerimônia criada pelo jornalista Paulo Viana. No princípio, essa
cerimônia acontecia no adro da Igreja de Nª Srª do Rosário dos Pretos; há pouco mais
de duas décadas, foi transferida para o Pátio do Terço (Igreja de Nª Srª do Terço), no
bairro de São José. Seu clímax acontece à meia-noite quando, após os desfiles das
diversas nações de maracatus de baque virado, os tambores silenciam. Nesse momento,
as luzes são apagadas e os grupos presentes cantam loas em louvor a Nª Srª do Rosário
e em memória aos negros que morreram no período da escravidão. É um ritual religioso
no qual a comunidade negra pede a benção aos orixás e também rendem homenagens
aos seus ancestrais.

Desfile Maracatu - Apresentação: Dama do Paço e Baianas

Foto: Rodrigo Lobo/ JC Imagem
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Esse encontro é um dos momentos mais esperados do carnaval recifense, reúne
um grande número de espectadores, um público misto formado por pessoas oriundas de
todas as partes da cidade e do Estado, turistas, jornalistas e estudiosos.
Os cortejos de maracatu de baque virado rememoram uma corte com rei, rainha,
vassalos e guerreiros. Fazem parte do desfile figuras de rei e rainha, príncipe e
princesa, ministro e embaixador, todos com suas respectivas damas-de-honra, duque e
duquesa, conde e condessa (vestidos à moda européia do século XVII), quatro vassalos
e quatro vassalas, três damas-do-paço que conduzem as calungas14 e as três calungas,
porta-estandarte, baliza, escravos, figuras do tigre e do elefante, guarda coroa,
corneteiro, secretário, lanceiros, baianas e batuqueiros.
Os instrumentos utilizados são todos de percussão e todos de origem africana.
São os gonguês, tarol, caixas-de-guerra, zabumbas (bombos), tambores, chocalhos,
agogôs e ganzás. Quanto maior o poder aquisitivo do grupo, maior a quantidade de
instrumentos. O instrumental é um dos
aspectos que caracterizam o tipo do
maracatu.
virado

Nesse caso, o baque é

devido

ao

toque,

que

é

“dobrado”, são os tambores “reboantes”.

Percussão Maracatu BV - Acervo do Museu do Homem
do Nordeste/Fundação Joaquim Nabuco

O maracatu de baque virado também se diz nação, como sinônimo de grupo
homogêneo. No princípio, o termo nação era representativo da origem de um grupo
com tronco africano comum, por exemplo: Congo (que possuía o rei mais importante
em hierarquia, estava acima de todos os reis), Guiné e Angola. Hoje são representativos

14

A calunga é uma boneca que pode representar desde uma figura humana a uma entidade da religião
africana. É uma figura simbólica, cheia de magia e encantamento, seria uma espécie de madrinha do
grupo. A calunga é figura comum nos terreiros de macumba e candomblé, é dedicada aos santos, serve
para encarnar a força dos antepassados. A calunga é conduzida pela dama-do-Paço, cuja função é
apresentá-la ao público e saúda-lo. No maracatu nação (BV), a calunga é de cera; no maracatu rural (BS),
a calunga é de madeira.

112
de comunidades, cidades; nos últimos anos, registrou-se um crescente número de
maracatus de baque virado estilizados, os chamados maracatus de branco, que na
verdade se assemelham mais a grupos parafolclóricos. Mostrando que o maracatu caiu
no gosto dos jovens de classe média, apesar das severas críticas por parte dos
folcloristas e intelectuais, é preciso lembrar que essas manifestações também
contribuem para a conservação da memória e a manutenção da tradição.

Rei e Rainha - Maracatu de Branco
Foto: Cristiane Nepomuceno

Dentre os grupos de maracatu urbano mais conhecidos, estão: Nação Pernambuco,
Nação Leão Coroado (1863), Nação de Luanda, Nação Elefante (1800), Nação de
Estrela Brilhante (1824), Nação Porto Rico (1915).
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3.4 Maracatu de Baque Solto (BS) ou Maracatu Rural ou Maracatu de
Orquestra.

Desfile Maracatu BS – Arena Ilumiara Zumbi/Olinda-PE

Foto: Arquivo Jornal do Commércio

O maracatu de baque solto, oriundo da Zona da Mata Norte de Pernambuco,
mistura as tradições africanas com as tradições indígenas e, em alguns casos, inclusive
as tradições ibéricas. Pouco se sabe sobre a sua verdadeira origem e evolução. As
explicações são as mais diversas, mas todas têm em comum a concepção de que o
maracatu de baque solto resulta da reunião de vários outros folguedos. Do maracatu
rural, fazem parte as figuras sujas provenientes do cavalo-marinho (Mateus, Catirina,
burra, babau e o caçador), os caboclos de pena da tradição indígena, pastoril, baianal
(baianas) e personagens da folia de reis ou Cambinda, além dos diversos componentes
do próprio maracatu nação (BV). Dessa fusão de folguedos, surgiu o maracatu de baque
solto com características diferentes, mas que conserva o mesmo caráter afro-religioso
em que as “entidades protetoras” são invocadas em rituais de Umbanda.
Segundo Câmara Cascudo, “o cortejo [do maracatu de baque solto] é o mais
luxuoso, relativamente, de todos os conjuntos pobres, com lantejoulas, espelhos,
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aljôfares, colares, turbantes, mantos, abundância de adornos, de fazendas brilhantes”. E,
das características dos velhos maracatus que aponta como mais bonito, é o “grande
chapéu-de-sol, vermelho, rodando sempre”. Descreve como sendo um chapéu colorido
(com no mínimo três cores), adornado com franjas ou rendas, todo rodeado de espelhos
“que luziam ao sol”. “O chapéu-de-sol acompanhando inseparavelmente o rei é
elemento árabe, ainda típico na África Setentrional.”15
As figuras que compõe o maracatu de baque solto, além das mencionadas
anteriormente, são: os caboclos de lança dispostos em duas fileiras (trincheiras), cada
fileira encabeçada por um caboclo de frente, e comandados pelo mestre de cabocaria;
os caboclos de pena (reamá ou tuxau); o símbolo (geralmente um animal, o mais
comum é o leão); o baianal – baianas, que são também chamadas de damas de buquê –,
dividido em duas fileiras. Entre as baianas, vem o “miolo” do cortejo: porta-estandarte
e estandarte; rei e rainha; valete e dama de honra, cada um protegido por um enorme
guarda-chuvas. Em seguida vem a orquestra, encabeçada pelo mestre de toadas e o
contra-mestre. A diretoria do grupo
também faz parte do desfile e fica onde
quer. Indiscutivelmente, as figuras que
mais chamam a atenção no maracatu de
baque solto são os caboclos de lança e os
caboclos

de

pena.

São

figuras

caprichosamente vestidas e de um colorido

Damas de Buquê

Foto: Beto Figueirôa/JC Imagem

especial, cada detalhe da roupa é cuidadosamente preparado.
O caboclo de lança veste camisas de manga comprida multicolorida, calça
folgada na altura do joelho que imita uma espécie de ceroula feita de chitão; a parte

15

CASCUDO, Luís Câmara. Op. Cit., p. 361.
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principal da vestimenta é composta por uma grande gola colorida, ricamente bordada de
lantejoulas, vidrilhos e todo tipo de miçanga. Cada gola possui identidade própria, é
única. Usa grandes chapéus de palha ornamentados de fitas multicoloridas, plásticos ou
papel, imitando cabeleiras coloridas. Por baixo da gola, amarrado no quadril, usa um
“surrão” armado com pedaços de madeira no qual prende diversos chocalhos que
balançam sem parar, produzindo um som característico. Outros acessórios considerados
indispensáveis são os tênis, meão de futebol, óculos escuros e lenços coloridos para
amarrar na cabeça. Sem contar com um cravo branco, ramo de arruda ou uma flor de
papel que segura entre os dentes. Outro detalhe de suma importância é a grande lança
(medindo pouco mais de 2 metros), ornamentada de fitas coloridas e com a qual fazem
sua dança guerreira.

Caboclo de Lança
Foto: Cristiane Nepomuceno

Apresentação de Caboclos de Lança
Foto: Leopoldo Nunes/ JC Imagem

O caboclo de pena se veste praticamente da mesma maneira, a diferença está na
gola, no adorno da cabeça e no acessório que conduz nas mãos. A gola é bem menor,
mas também é ricamente bordada. Na cabeça, carrega uma espécie de cocar feito com
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penas de ema ou pavão. Na mão, leva uma machadinha. O figurino indígena completase ainda com uma tanga de penas usada na cintura (sobre a calça), no braço e na perna.
O instrumental é muito variado, composto por percussão (tarol, caixa, surdo,
gonguê e cuíca) e sopro (trompete, trombone e piston), além de outros instrumentos. Os
batuqueiros são comandados por um mestre com apito e bengala (espécie de batuta) que
determina as interrupções no batuque. Nesse intervalo, o mestre de toadas realiza a
cantoria (marcha, samba curto, samba comprido e galope), com versos decorados ou de
improviso. Ao finalizar a cantoria, o mestre apita, e a orquestra volta a tocar. E assim
segue durante todo o cortejo. Nesse caso, o baque é solto porque a presença do
instrumental de percussão é mínimo, em relação ao demais instrumentos.
No período do carnaval, acontecem dois grandes encontros dos maracatus rurais:
no domingo, na cidade de Olinda no Espaço Ilumiara Zumbi; na segunda-feira, na
cidade de Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Nesse período, saem
de suas cidades, nos mais diversos tipos de transporte (caminhões, ônibus, carroções de
trator, a pé), percorrem várias cidades (Aliança, Nazaré da Mata, Goiana, Carpina,
Buenos Aires, Tracunhaém, Paudalho, Itapetinga), até chegarem ao destino final: as
cidades do Recife e Olinda. Os grupos são organizados em associação, a AMBS
(Associação dos Maracatus de Baque Solto), composta por grupos que estão
distribuídos em 25 cidades, a maioria na Zona da Mata Norte do Estado de Pernambuco.
Dentre os grupos mais conhecidos, estão: Maracatu Leão Misterioso, Leão
Teimoso, Cruzeiro do Forte (1929), Leão Formoso, Piaba de Ouro, Cambindinha
(1914), Cambinda Brasileira (1918).

117
3.5 Afoxés (palavra de origem Ioruba: a fala que faz)

Orixás (Deuses Africanos) - Apresentação Pátio do Terço

Foto: Chico Bezerra

O afoxé é uma manifestação marcada pelos cultos de origem africana e tem no
candomblé a presença mais forte. Surgido no final do século XIX, tem presença
marcante nas cidades de Recife, Olinda e Salvador. É uma manifestação profanoreligiosa, realiza-se através de cortejos, na sua maioria composta por negros. A prática
religiosa é a base dessa manifestação, durante o desfile seus integrantes fazem
evoluções louvando os orixás, pedindo a benção e a proteção aos deuses africanos. O
cortejo trás figuras representativas de tribos africanas e personificações de santos e
entidades. Os grupos representam terreiros de culto, cada afoxé carrega uma pequena
escultura, que representa o seu orixá patrono, é o Babalotin. No decorrer dos desfiles,
entoam cantigas (orôs) que se assemelham às cantigas dos terreiros afro-brasileiros,
usam roupas e adornos africanos.
Ressurgiu em Pernambuco com o fortalecimento do movimento negro, na
década de 70 do século XX; a partir dos anos 90, ganha mais espaço. Na cidade do
Recife, entre os anos de 2000 e 2004, o número de agremiações do tipo afoxé triplicou.
O grande encontro dos afoxés acontece no domingo de carnaval no Pólo Afro,
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localizado no Pátio do Terço. Nesse mesmo dia, também se encontram grupos de
capoeira e os Blocos Afros.
Os instrumentos utilizados são os de percussão: timbau, agogô, atabaques (de
três tipos e tamanhos diferentes) e o instrumento mais importante: o agbê (cabaça
coberta por uma rede de sementes ou contas).
Dentre os grupos mais conhecidos, estão: Alafin Oyó, Povo de Odé, Oxum
Panda, Obá Ayrá, Povo de Ogundê, Filhos de Ogum Tê, Filhos de Xangô, Tim Bagon
Ju.

Alabés (Tocadores de Afoxé)

Atabaques
Foto: Chico Porto/Arquivo JC

Agogô
Foto: Divulgação
Agbê
Foto: Leopoldo Nunes/JC Imagem
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3.6 Caboclinhos
Sou Pataxó,
Sou Xavante e Cariri,
Ianomâmi, sou Tupi
Guarani, sou Carajá.
Sou Pancaruru,
Carijó, Tupinajé,
Potiguar, sou Caeté,
Ful-ni-ô, Tupinambá.
(...)
Mas de repente
me acordei com a surpresa:
uma esquadra portuguesa
veio na praia atracar.
Da Grande-nau,
um branco de barba escura,
vestindo uma armadura
me apontou pra me pegar.
E assustado
dei um pulo da rede,
pressenti a fome, a sede,
eu pensei: ‘vão me acabar’.
Me levantei
de borduna já na mão.
Ai, senti no coração,
o Brasil vai começar.

Chegança
Antônio Nóbrega e Wilson Freire

É um dos bailados mais antigos do Brasil. Além de ser uma dança guerreira e
religiosa, é um drama que trata de aspectos da vida indígena: guerras, colheita, caçadas,
... e cultos. Acredita-se que essa manifestação tenha sido criada com a ajuda dos padres
jesuítas,16 cujo objetivo era utilizá-la como um “artifício” para catequizar os nativos.
Funcionaria como um tipo de auto no qual se transmitiriam ensinamentos sobre a morte,
a fé e a ressurreição, através da encenação de confrontos (guerra) entre tribos.

16

A primeira referência a esse tipo de manifestação encontra-se em um relato de 1584, do Padre Fernão
de Cardim. Nesse texto, é mencionada um tipo de dança realizada para apresentar as visitas que vinham
até as aldeias.
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Índios ou Caboclinhos

Fotos: Chico Porto / JC Imagem

Seus integrantes vestem tangas, bustiê (para as mulheres), atacas nos braços e
nas pernas,

pulseiras, colares de contas ou sementes, e muitos trazem cabaços

amarrados à cintura. Usam grandes cocares ou penachos muito coloridos, feitos com
penas de ema, avestruz e pavão. Trazem nas mãos machadinhas ou preacas. A preaca é
uma imitação do arco e da flecha. Além de fazer parte do figurino, funciona como um
instrumento musical. O brincante puxa a corda na qual a flecha está presa e solta,
produzindo um som estalido que marca o ritmo dos passos.
As figuras que fazem parte da brincadeira são: o cacique (faz a narrativa) e a
mulher, o capitão e o tenente, o pajé, a mãe da tribo, princesas, o guia e o contra-guia,
os caçadores, os perós (indiozinhos ou curumins), dois cordões de índios (caboclos) e o
porta-estandarte. Os caboclos e curumins fazem as evoluções principais.
A orquestra é formada por caracaxás, chocalhos, maracá, gaita de taquara ou
flautim, tarol, surdo, zabumba e as preacas. A gaita é um instrumento artesanal que
imita uma flauta: é reta, contém quatro furos e geralmente tem a boquilha confeccionada
com cera de abelhas. O grande encontro dos caboclinhos pernambucanos acontece na
cidade de Goiana (Zona da Mata Norte), no sábado de carnaval.
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Dentre os mais conhecidos, estão: Canindés (1897), Carijós (1897), Cahetés
(1904), Taperaguases (1916), Caboclos Tupy (1933), Tabajaras (1956), Tapirapés
(1957).

3.6.1 Tribos

É um outro tipo de agremiação indígena, com características diferentes dos
caboclinhos. É uma brincadeira originada na Paraíba na década de 50 e que ganhou
muitos adeptos em Pernambuco. Em alguns grupos, as fantasias são mais parecidas com
a indumentária dos índios norte-americanos (calças e saias), o que, para alguns
pesquisadores, mostra que foram muito influenciados pelo cinema.
As tribos recebem forte influencia religiosa, estão ligadas ao Catimbó. Seus
personagens trazem os rostos e corpos pintados, quase sempre de vermelho, vestem
fantasias muito coloridas e enfeitadas, portam machadinhas e lanças, usam penachos ou
cocares coloridos e enfeitados. Nas suas coreografias, também simulam combates com
outras tribos e fazem longas dramatizações; são comandados por um mestre com apito.
As suas figuras são representadas pelo cacique e a mulher, duas damas de honra, o pajé,
porta-estandarte, espião (índio inimigo), o 1º guia (puxador do cordão da direita), o 2º
guia (puxador do cordão da esquerda) e dois cordões de índios. Os instrumentos
utilizados são: tambor, triângulo, gaita, ganzá, zabumba e surdos.
Dentre os grupos mais conhecidos, estão: Paranaguases (1953), Tupy-Guarany
(1956), Tupy Papo Amarelo (1962), Tapajós (1985).
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3.7 La Ursa e Bois

Urso Mimoso de Afogados
Foto: Cristiane Nepomuceno

Boi da Macuca
Foto: Cristiane Nepomuceno

Os ursos e os bois têm presença garantida no carnaval do Recife. São
manifestações que contam com poucos recursos e pouco apoio institucional, mas sem
dúvida, estão entre os que mais atraem pesquisadores, jornalistas e encantam os turistas.
A todos impressionam o amor, o zelo, o respeito ao brinquedo e o esforço realizado
pelos brincantes para participarem da festa, que vai da falta de recursos para
confeccionar suas fantasias à dificuldade para chegar ao reduzido espaço a eles
destinados na grande festa carnavalesca: o Pátio de São Pedro no bairro de São José. É
nesse espaço que participam de concursos, para os quais se preparam durante vários
meses.
Nas suas brincadeiras, fantasias improvisadas com muita criatividade, muito
brilho e pouco luxo, transparece o carnaval tradição. Juntos, bois e ursos representam
um grande número de agremiações. Em seus desfiles, são precedidos por um portaestandarte ou, na maioria dos casos, cartazes feitos de papelão ou de algum pedaço de
madeira.
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No caso dos bois, desfilam ao
som

de

instrumentos

variados.

Dependendo não de escolha do grupo,
geralmente são o ganzá, o bombo ou
zabumba, o gonguê, o triângulo e a

Instrumental básico de Bois e Ursos
Foto: Cristiane Nepomuceno

sanfona. Com o boi, desfilam uma
variedade de personagens, muitos oriundos de outros folguedos, como é o caso do
próprio boi, que vem de um folguedo do ciclo natalino, mas que no carnaval assume
outras características, torna-se mais fogoso e brincalhão. Há o Mateus, a Catirina, as
burrinhas e outros personagens emprestados do folguedo Cavalo Marinho. O boi traz
teatro, dança, música e muita correria, pois sempre está atrás de derrubar alguém, seja
participante do grupo ou espectador.

Jaragua
Foto: Cristiane Nepomuceno

Burrinha
Foto: Beto Figueiredo/ JC Imagem

Dentre os mais antigos, estão: Boi Misterioso (1927), Boi da Cara Preta (1950),
Boi Teimoso (1956) e os Bois Faceiro, Macuca, Cara Branca,

Malabá, Camará,

Manhoso, de Tanga, Estrela...
A La Ursa (o urso) é uma manifestação muito popular no Estado de
Pernambuco. Acreditada-se que essa brincadeira seja originária da Europa e tenha
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chegado ao Nordeste através de ciganos circenses que exibiam seus ursos dançarinos
nas feiras livres. Já na versão da pesquisadora Katarina Real e de Manuel Correia de
Andrade, teria sido introduzida no interior do Nordeste por um italiano que também
possuía um urso e com o mesmo desfilava durante o carnaval. Em todo caso, nessa
brincadeira um homem fantasiado de urso (um macacão coberto de veludo, estopa, lã,
pelúcia ou cordões de agave, mais uma máscara no formato de uma grande cabeça de
urso feita de papel-marché) é amarrado pela cintura e segurado por um caçador,
domador ou soldado portando uma espingarda.
A composição dessa agremiação é muito variada, alguns trazem balizas, crianças
fantasiadas e uma série de outras fantasias e adereços. Todo urso tem seu hino, que é
cantado por coro de vozes masculinas, enquanto o urso dança. A música também é
muito variada, pode ser qualquer estilo: forró, coco, ciranda, marchas carnavalescas. O
instrumental contém sanfona ou acordeom, triângulo, zabumba, pandeiro, surdo, recoreco, violão, banjo, cavaquinho, chocalho.
Dentre os mais antigos, estão: Urso Polar de Areias (1950),
Urso de Pitangueira (1957), Urso Branco da Mostardinha (1962),
Urso Minerva (1967); e mais: Urso do Apolo, Mimoso de
Afogados, Cangaçá, Teimoso da Torre, Urso da Tua Mãe, do
Vizinho, Pólo Sul,
Urso Língua de Ouro
Foto: C. Nepomuceno

Mimoso do Coque, Zé da Pinga e muitos

outros. Nas semanas que antecedem o carnaval, é muito comum

encontrar grupos de crianças andando pelas ruas seguindo um urso (nesse caso, um
menino com uma caixa ou um saco na cabeça), gritando repetidamente: “A La ursa quer
dinheiro, quem não der é pirangueiro”.
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3.8 Ciranda e Forró

Conjunto de Forro - Rua do Apolo - Recife Antigo
Foto: Cristiane Nepomuceno

O carnaval do Recife também abre espaço para a ciranda e o forró, que
convivem em perfeita harmonia com as demais manifestações. Apesar de não serem
manifestações específicas do ciclo carnavalesco, é muito comum, nas ruas do centro
histórico do Recife, assim como em todos os pólos de animação, encontrar as rodas de
ciranda e os trios de forró (sanfona, triângulo e zabumba) tocando para quadrilhas
juninas improvisadas, bastante desorganizadas, mas muito animadas; ou simplesmente
tocando para um simples balancê.
A ciranda é uma brincadeira de roda muito popular em várias partes do Brasil. É
muito comum em Pernambuco se ouvir que a ciranda é uma dança criada pelos
pescadores da Ilha de Itamaracá (PE), a partir de sua lida diária, cujos movimentos
executados seriam imitações dos mesmos movimentos realizados pelo pescador para
jogar a rede no mar. Na verdade, a ciranda é uma dança de roda que, com variações,
existe em vários países, não sendo típica do Nordeste, tampouco do litoral
pernambucano, tendo sido trazida para o Brasil pelos colonizadores portugueses.
É uma das brincadeiras que mais agradas aos turistas, pois sua coreografia de
passos fáceis ou inventados no momento, sua cantiga de melodia repetitiva são
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rapidamente assimiláveis. É muito bonito ver no carnaval as rodas de ciranda. Como
não existe um limite para o tamanho das rodas, elas se tornam imensas e começam a ser
divididas, ficando uma sempre dentro da outra, até ficarem bem pequenas e inseridas
num grande conjunto de rodas.
Os instrumentos mais comuns são a caixa ou o tarol, o bombo e o ganzá;
também se usam trombone, trompete, flauta, pandeiro, violão, cuíca e acordeom. O
instrumental depende muito de cada grupo e lugar. Mesmo assim, pode-se dizer que o
instrumental básico são o ganzá, o bombo e a caixa. As músicas podem ser cantadas de
improviso, mas o mais comum é cantarem-se as músicas repetidas, conhecidas dos
brincantes, muitas delas já comercialmente gravadas.
E o forró,17 uma manifestação intrinsecamente ligada ao cotidiano do povo
nordestino, presente em qualquer reunião festiva, em qualquer época do ano, não
poderia faltar em pleno carnaval. Assim, em sua formação instrumental clássica:
triangulo, zabumba e sanfona, acrescido do pandeiro, que lhe dá um ritmo de samba,
também marca presença nas ruas do Recife Antigo.
Na verdade, o carnaval do Recife reúne uma grande variedade de folguedos e
festas populares, na sua maioria tipicamente nordestinos, mas nem por isso falta espaço
para manifestações oriundas de qualquer parte do país. Cada um conta uma história,
reflete uma época e o fazer de um grupo. Há tantas outras manifestações que não foram
mencionadas: as escolas de samba, o coco, a capoeira, o cavalo marinho, os blocos do
eu-sozinho...

17

O forró é a música, é a dança e é o baile. Na verdade, é uma denominação genérica com muitos usos.
Vai da música que reúne uma infinidade de estilos, tais como xote, baião, samba, xaxado, à designação do
local onde acontece a festa.

Capítulo IV

FREVO CONVITE
Ilmo. Sr.
Fulano de Tal
Residência: Mundo Inteiro
Onde exista carnaval
Nestas mal traçadas linhas
(Desculpe-as, por favor!)
receba o convite
que lhe faço com ardor!
Venha ver o carnaval brasileiro
Especialmente o de Pernambuco
Sim, senhor!
Pernambuco do frevo sensacional
Dança de valor
No mundo sem igual!
Venha! Você vai gostar
De na rua com o povo engrenar
E ao som de um frevo danado
Mergulhar na onda do passo!
Sem mais, para a sua resposta
Com um forte abraço
Segue um SELO DO FREVO ...
Meu endereço
Com todo apreço:

Nelson Ferreira
Recife – Capital do Frevo1

1

Nelson Ferreira está entre os mais famosos e populares compositores do Nordeste. No ano de 2002, a
cidade do Recife comemorou o centenário de seu nascimento, sendo o personagem homenageado no
carnaval daquele ano. Este texto: “Frevo convite”, de sua autoria, foi utilizado como introdução de um
encarte onde as letras dos mais famosos frevos-canções foram publicadas. O referido encarte, produzido
pela Prefeitura do Recife/Secretaria de Turismo e Esportes, além de convite oficial do carnaval 2002,
tinha por objetivo ensinar as antigas canções, preparando a comunidade para seguir os cortejos dos blocos
líricos de frevo.
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4.

ESPACIALIDADES

SOCIAIS

DA

FOLIA:

A

POLARIZAÇÃO

DO

CARNAVAL

Os olhos continuam enxergando em preto e branco, com
as lentes de sempre. Vendo que é bem diferente o povo que
brinca na Avenida Guararapes do povo que brinca no
Bairro do Recife. Que há camarotes no Galo da Madrugada
inacessíveis ao salário mínimo. Que nas ruas estabeleceram
espaços, definiram fronteiras. Os cortejos reproduzem uma
falsa democracia social, a perigosa convivência entre ricos
e pobres. As flechas dos caboclinhos, as lanças dos
lanceiros e as espadas da corte romana do maracatu são
todas alegóricas. Nenhuma dessas armas fere a realidade
que jugula o brincante. Mesmo que vivamos em clima de
guerra civil, separados em campos de batalha, em morros e
condomínios fechados, favelas e prédios de luxo, palafitas e
Lago Sul, no Carnaval as investidas são todas pacíficas, os
ataques ao passo de dança, as embaixadas poéticas.

Ronaldo Correia de Brito

Eis o cenário da festa, o espaço onde o povo se encontra, o contexto onde as
diferenças são percebidas, o lugar onde a formalidade da vida cotidiana é substituída
pela formalidade momesca, onde a vida se faz representar, onde tudo é possível. No
dizer de Mikhail Bakhtin, “por um certo tempo o jogo se transforma em vida real, [e o
carnaval na] segunda vida do povo, baseado no princípio do riso. É a sua vida festiva”. 2
De repente, tempo e espaço parecem desaparecer. Em pleno centro histórico do
Recife, o brincante sente-se no centro do Brasil, estão ali presentes, da forma mais
diversa e plena, com suas raízes culturais e musicais, toda a gente brasileira. Ali
tornam-se brincantes os homens, produto da fusão de todos os ritmos e todos os fazeres.
É o encontro da diversidade brasileira.

2

BAKHTIN, Mikhail. Op. Cit., p. 7.
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Das classes mais abastadas (média, média-alta e alta) às camadas mais baixas da
sociedade pernambucana, juntas formam cordões de foliões, aparentemente sem
hierarquia ou cordas que os separem. Entretanto a separação existe, a igualdade da
massa que ganha as praças e ruas históricas da cidade é ilusória; para todos, existem
pontos ou locais específicos dentro da festa. Para cada qual existe o seu contexto social
previamente estabelecido pelos organizadores da festa, são os chamados pólos de
animação carnavalesca.
Esses pólos são palcos em grandes espaços públicos nos quais se realizam os
shows e apresentações das agremiações; localizam-se em pontos diferentes dos bairros
antigos do Recife e em diferentes áreas da grande Recife (bairros periféricos); são
desiguais porque não usufruem da mesma infra-estrutura (segurança, decoração,
qualidade técnica dos equipamentos de som...), tampouco recebem a mesma atenção da
imprensa ou do público que visita a festa. Mesmo que os organizadores da festa se
esforcem para diminuir as disparidades, promovendo uma distribuição igualitária das
atrações nos diversos pólos, entretanto, seja como se faça a festa a estratificação social
aparece nitidamente, pois os pólos ou estão preparados para turistas e pessoas mais
abastadas ou estão preparados para o povo, seus desfiles e os concursos de troças e
agremiações.
No carnaval do Recife, fica evidente o poder das classes dominantes, ao se
apropriarem da festa (popular). Seja por razões econômicas, seja por razões políticas,
conseguem controlar e impor limites, não permitindo ao povo a possibilidade de
perceber que, naquele espaço de festa, há lugar para o reencontro, para a organização
social; mais que tudo, para a percepção de suas identidades culturais. Todavia é um
carnaval de “resgate”, de amor e de paixão pelos valores locais. Todos interessados em
manter viva suas tradições e em barrar a todo custo os valores externos, a não ser que
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estes estejam comprometidos, na mesma perspectiva de valorização das suas tradições.
Naquele contexto, imperam “o respeito e o culto às tradições populares”.
É fato que o carnaval do Recife sempre foi muito pulsante. E, desde a sua
origem, um carnaval movido pela polarização. Ressaltar as diferenças sociais entre os
grupos parecia ser uma das funções do carnaval recifense. As agremiações
carnavalescas que ao longo de sua história compuseram aquela festa sempre
representaram bairros, classes, categorias profissionais e até interesses políticos,
serviram para fortalecer identidades e expressar as lutas cotidianas, um carnaval de
opostos representado nos espaços e nas manifestações de ricos ou de pobres. Em Recife,
o carnaval sempre possuiu grande poder mobilizador. No dizer de Arrais, nas suas
“ruas, largos, praças, igrejas, pontes, com efeito, a cidade celebrava suas identidades,
seja no cortejo carnavalesco, seja nas procissões”.3
No decorrer do século XX, o carnaval recifense passou por momentos de
“apatia”. O mais sério talvez tenha acontecido na década de 80, um período de
esmaecimento, uma conseqüência direta da massificação televisiva que impôs um
modelo4 de carnaval para o Brasil. No decorrer dos anos 80, o carnaval do Recife, que
atraía turistas e um número maior de foliões, acontecia no bairro de Boa Viagem5 e nos
clubes sociais da elite (Caxangá Golf, Country, Cabanga Iate, Português, Internacional)
e nos mais populares (Sport, Náutico e Santa Cruz).
O carnaval de Boa Viagem era um carnaval ao estilo baiano. Formado por
blocos com cordas de isolamento, compostos por “foliões” uniformizados (abadas) e
que repetem as mesmas coreografias previamente elaboradas em academias de dança

3

ARRAIS, Raimundo. Op. Cit., p. 140.
O carnaval carioca foi tomado como a fiel retratação do carnaval do Brasil, levando inclusive vários
estudiosos a equivocadamente analisarem a sociedade brasileira a partir dos desfiles das suntuosas escolas
de samba carioca; indo mais além, afirmava-se que a identidade do povo brasileiro ali era constituída.
5
O bairro de Boa Viagem localiza-se numa das praias mais famosas de Pernambuco, é uma área
extremamente valorizada onde, nesse período, residia a elite recifense e pernambucana.
4

131
que não dizem ou retratam absolutamente nada da vida e do cotidiano dos seus
“brincantes”, negando completamente o espírito da festa de carnaval. É um carnaval
industrial, pois para ele tudo se produz exatamente no bom e velho estilo da linha de
produção capitalista: roupas, músicas e coreografias padronizadas que, renovadas a
cada ano, são vendidas para todo o Brasil nos chamados pacotes do carnaval fora de
época (Carnatal, Fortal, Micarande, Maceió Fest, Micaroa, Micareta, Micatu),
constituindo-se numa das principais fontes de renda do estado da Bahia. Então, os trios
elétricos são incorporados ao carnaval recifense e passam a dominar. As antigas
tradições começam a ser preteridas em nome das novidades baianas. O público
brincante passou a ser formado basicamente por jovens de poder aquisitivo mais
elevado.
É no início dos anos 90 que começam a aparecer os movimentos em defesa do
carnaval tradicional de Recife e Olinda. Nesse movimento, engaja-se governo
(municipal

e

estadual),

Universidade,

instituições públicas e privadas e povo, sendo
a cada um delegada uma função. O processo
inicia-se por Olinda, que já via suas ladeiras
sendo invadidas pelo carnaval à moda
baiana. No Recife, o processo é acentuado e
Crianças atendidas pelo Projeto de Extensão –
UFPE/Pós-Graduação de Etnomusicologia
Foto: Cristiane Nepomuceno

intensificado com a adoção do projeto de
revitalização do Centro Antigo do Recife, cuja

promoção da cultura local era um dos itens basilares. Recife e Olinda reagem e voltam a
expor nas ruas as suas verdadeiras caras, num carnaval múltiplo, plural na sua essência.
Em meados dos anos 90, o então secretário municipal de cultura Marcelo Mário
de Melo, promove o primeiro desfile de agremiações do Recife Antigo na Avenida Rio
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Branco. O fato desagradou a muitos, sobretudo aqueles que não gostavam de assistir aos
desfiles em uma área tão isolada da cidade. É importante ressaltar que durante os anos
80 e 90 o carnaval do povão (como se costuma chamar a população local de baixa
renda) sobreviveu nas avenidas centrais do Bairro do Recife: Guararapes e Dantas
Barreto. Atualmente estas duas longas avenidas continuam a concentrar o carnaval da
gente mais simples. Em relação ao contexto do carnaval do Recife Antigo, é para lá que
se dirigem os brincantes de poder aquisitivo mais baixo, na sua maioria participantes de
troças provenientes das áreas mais pobres do Recife, de cidades satélites, cidades
circunvizinhas e da zona rural.
Um dos objetivos desta pesquisa é apresentar essa estrutura organizativa e
discutir quais interesses se encontravam por trás

da adoção dessa sistemática de

construção de pólos de animação com perfis diferenciados, aspecto que mais chama a
atenção no carnaval do Recife, além da sua riqueza de manifestações.
Desde o final da década de 90, o carnaval do Recife vem sendo estruturado de
forma extremamente peculiar. Ano a ano a festa momesca foi crescendo e dividindo-se
em pontos específicos da cidade, a princípio nas suas áreas centrais, depois,
expandindo-se para suas áreas periféricas. Era uma espécie de embrião da atual
formatação do carnaval recifense: dividido em pólos estratégicos de animação
destinados para públicos e interesses específicos. Antes desses pólos, já existiam na
cidade, em seus bairros periféricos como Pina, Torre, Graças..., e Centro, áreas
denominadas Pólos de Diversão, que eram espaços reservados para o lazer destas
comunidades. Essas áreas, criadas na administração municipal de Jarbas Vasconcelos6,

6

A participação de Jarbas Vasconcelos na formação do atual perfil que o Estado de Pernambuco
construiu a partir da década de 90 do século XX deve ser ressaltada. Jarbas Vasconcelos, político que se
projetou na oposição ao regime militar, assumiu a Prefeitura da cidade do Recife em 1993,
administrando-a por quatro anos. Em, 1998, foi eleito governador, sendo reeleito em 2002. Desde então,
desenvolve uma política de incentivo à promoção do turismo cultural. O seu principal trunfo e alvo são as
festas populares. Junto com universidades, ONGs, institutos de pesquisa, a Prefeitura do Recife e de
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resultou do mapeada da cidade, que foi dividida em zonas de atuação cujo objetivo era
atender às características sociais específicas de cada localidade.
A princípio uma questão premente se coloca: por que essa divisão e formatação?
A resposta, a princípio também parece óbvia: com esse modelo, há a possibilidade de
democratizar a festa e de oferecer melhores condições de realização, em questões como
segurança, transporte, atrações... No entanto, uma série de outros quesitos pode ser
apontada, quando se analisa a festa de forma mais minuciosa.
Realmente, a segurança é um fator relevante, é sempre perigoso reunir multidões
em um mesmo lugar, ainda mais de estratos sociais diferentes. A possibilidade de
conflitos, tumultos, roubos e enfrentamentos é mais provável num aglomerado maior de
pessoas. No que diz respeito à democratização da festa, argumento mais utilizado pelo
poder público quando se refere aos pólos dos bairros periféricos e comunidades, existem
muitos pontos a serem esclarecidos.
Não deixa de ser verdadeiro o fato de que assim há possibilidade de todos
brincarem do jeito que gostam, mais livremente, sem a necessidade de deslocarem por
longas distâncias, pegando várias lotações (ônibus, trem ou transporte alternativo), até
os pólos centrais. Assim, não irão desperdiçar suas economias, sem contar que terão
acesso às mesmas atrações que se apresentarem nos palcos centrais.
Mas também é verdade que essa forma de organização “democrática”, como
afirma o poder público, pode ser considerada uma forma de segregar, de não misturar as
diferentes camadas sociais. Não há como negar que, numa sociedade estratificada, as
formas de brincar o carnaval também sejam estratificadas. É fato incontestável que, no
sistema econômico no qual estamos inseridos, as classes sociais não gostem de se
misturar e que criam seus espaços específicos.

outras localidades realizam projetos de resgate das práticas culturais (culinária, confecção de instrumentos
musicais e indumentária, danças... e músicas) que são (re)introduzidas nas comunidades.
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Em certa medida, o que o poder público de Pernambuco (municipal e estadual)
está fazendo é reproduzir essa lógica funcional, ao criar espaços específicos para
públicos específicos. Mesmo que se justifique, apresentem-se argumentos válidos, é
preciso dizer que tais medidas têm por intuito esvaziar os pólos centrais, não misturando
os turistas e as camadas mais abastadas com os estratos inferiores.
O carnaval estaria, dessa forma, transformando-se numa festa de duplo caráter:
por um lado, uma festa formatada com fins primordialmente turístico e mercadológico;
por outro lado, uma grande festa, verdadeiramente popular, feita pelo povo e para o
povo.
Esse duplo caráter do carnaval pernambucano pode ser bem definido nas
palavras de Mikhail Bakhtin: de um lado, a festa oficial, cujo objetivo seria “consagrar a
estabilidade, a imutabilidade e a perenidade das regras que regiam o mundo:
hierarquias, valores, normas e tabus religiosos, políticos e morais correntes”; do outro
lado, a festa de carnaval, a verdadeira, “uma espécie de liberação temporária da verdade
dominante e do regime vigente, de abolição provisória de todas as relações hierárquicas
, privilégios, regras e tabus, (...) em que todos eram iguais e onde reinava uma forma
especial de contato livre e familiar entre indivíduos normalmente separados na vida
cotidiana pelas barreiras intransponíveis da sua condição, sua fortuna, seu emprego,
idade e situação familiar”.7
No entanto, há outros aspectos relevantes que precisam ser mencionados. O tipo
de organização festiva adotada para o carnaval do Recife é uma solução encontrada pela
gestão pública para equacionar, atender à demanda específica. Através da organização
em pólos, há a possibilidade de o “carnaval da diversidade” manter todas as suas formas
e contato com públicos distintos, que gostam de ver e cultuar os valores que reconhece

7

BAKHTIN, Mikhail. Op. Cit., p. 8-9.
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como seus. Nesse tipo de organização adotado no carnaval pernambucano, as vantagens
foram inúmeras, sendo a mais importante a possibilidade de criar um carnaval plural
que atende e privilegia a diversidade.

Capas dos encartes da programação oficial do carnaval do Recife – 2002 a 2004

Como todo empreendimento de sucesso, o projeto de desenvolvimento local
posto em prática no Estado de Pernambuco tem como base o enaltecimento e o
fortalecimento de suas raízes culturais, o que tem provocado muitos questionamentos.
Nas avaliações realizadas em todo o Estado por uma equipe da Comissão Pernambucana
de Folclore, as críticas chegam a revelar um caráter extremamente conservador, mesmo
que se leve em consideração o zelo que se tem pelas tradições locais.8
Na sua maioria, as críticas são pertinentes, mas não há como negar que as
tradições populares, se resultam do cotidiano do povo, também se dinamizam, sofrem
modificações. O que precisa ser evitado é a profissionalização da festa, como as

8

Refiro-me aos relatórios que são publicados na Revista Eletrônica: Observatório Comunicacional. As
avaliações citadas estão nos artigos publicados em 2001 e 2002, sob a coordenação de Roberto Benjamin.
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performances repetidas nas apresentações, músicas e danças. Na festa popular, valem o
improviso, a criatividade e a espontaneidade.
Assim como, para a Comissão Pernambucana de Folclore, é comum na maioria
o desejo de que o “carnaval popular que põe o mundo pelo avesso” continue existindo,
não apenas como manifestação tradicional, mas primordialmente pela sua capacidade de
ser um veículo de confronto e de oposição ao mundo real, que seja adaptado ou que se
combine, se misture ou se modele ou não com o “carnaval do marketing institucional
governamental e das organizações privadas”. Mas, seja qual for a sua forma, que nela se
revele para todos como uma construção do povo, refletindo seu modo de ser, pensar e
sentir.
No balanço anual (2004) da festa apresentado no site da Prefeitura do Recife,
informa-se que fizemos “um carnaval espontâneo, original, criativo, feito pelo povo,
participativo. Ao mesmo tempo, um carnaval organizado, planejado, feito com
determinação política e muito trabalho em equipe.”9
É um carnaval que, nos últimos anos, cresceu demasiadamente, não apenas em
estrutura, mas no número de foliões que atrai. Passou de três focos oficiais de animação
em 2000 para 41 em 2004. Destes, 16 são considerados pólos principais: 8 (oito)
funcionam nas áreas centrais da cidade, 8 (oito) em bairros periféricos. Os demais, 25
(vinte e cinco) “polinhos”, compõem o que denominam de pólos de comunidade. Desse
conjunto diversificado forma-se o “Carnaval Multicultural”.

9

Conferir no site da Prefeitura do Recife: www.recife.pe.gov.br.

Afro – Pátio do terço
Agremiações – N. Srª. Docarmo
Fantasias – Praça do Arsenal
Mangue – Av. Cais da Alfândega
Multicultural – Marco Zero
Tradições – Pátio Santa Cruz

Corredor do Frevo:
Estação N° 1 – Rua do Sol
Estação N° 2 – Bar Savoy
Estação N° 3 – Praça do Diário

Afro – Pátio do terço
Agremiações – N. Srª. Docarmo
Fantasias – Praça do Arsenal
Mangue – Rua da Moeda

Espaços dos Concursos:
Avenida Dantas Barreto e
Pátio de Santa Cruz
Corredor do Frevo:
Estação N° 1 – Rua do Sol
Estação N° 2 – Bar Savoy

Afro – Pátio do terço
Fantasias – Praça do Arsenal
Galo – Praça Sérgio Loreto
Mangue – Rua da Moeda

Afogados
Alto José do Pinho
Campina do Barreto
Casa Amarela
Ibura
Nova Descoberta
Santo Amaro
Várzea

Afogados
Alto José do Pinho
Casa Amarela
Chão de Estrelas
Ibura
Nova Descoberta
Santo Amaro
Várzea

Todos os frevos – Av. Guararapes
Todos os ritmos – Pátio São Pedro
Corredor do Frevo:
Estação N° 1 – Rua do Sol
Estação N° 2 – Bar Savoy
Estação N° 3 – Praça do Diário

Afogados
Água Fria
Alto José do Pinho
Casa Amarela
Ibura
Nova Descoberta
Santo Amaro
Várzea

Pólos descentralizados
Bairros
Casa Amarela
Ibura
Várzea

Multicultural – Marco Zero
Todos os frevos – Av. Guararapes
Todos os ritmos – Pátio São Pedro
Tradições – Pátio Santa Cruz

Estação N° 3 – Praça do Diário
Estação N° 4 – Pátio do Livramento

Multicultural – Marco Zero
Todos os frevos – Av. Guararapes
Todos os ritmos – Pátio São Pedro

Encontros de Maracatu Nação e Grupos Afros:
Pátio de São Pedro

Guararapes
Mangue (2ª edição no Recife)
Marco Zero

Pólos no Centro

Fonte: Programação Oficial do Carnaval - Prefeitura do Recife

2004

2003

2002

2001

Ano

Alto José Bonifácio
Areias
Av. do Forte
Bomba do Hemetério
Beberibe
Brasília Teimosa
Brasilit
Buriti
Campo Grande
Coelhos
Coque
Coqueiral
Cordeiro
Dois Unidos

Av. do Forte
Bomba do Hemetério
Brasilit
Campo Grande
Coelhos
Coque
Cordeiro
Dois Unidos
Guabiraba
IPSEP

IPSEP
Guabiraba
Iputinga
Jardim São Paulo
Jordão Alto
Mustardinha
Passarinho
Pina
Porto da Madeira
San Martin
Sítio dos Pintos
Totó
UR 2
Vasco da Gama

Iputinga
Jardim São Paulo
Jordão Baixo
Passarinho
Pina
Porto da Madeira
San Martin
Sítio dos Pintos
Totó
Vasco da Gama

Jardim São Paulo
Jordão Baixo
Passarinho
Pina
Porto da Madeira
San Martin
Sítio dos Pintos
Totó
Vasco da Gama

----

Pólos Descentralizados
Comunidades

Av. do Forte
Bomba do Hemetério
Brasilit
Campo Grande
Coelhos
Coque
Cordeiro
Dois Unidos
IPSEP
Iputinga

QUADRO 1
Evolução dos Pólos carnavalescos
2001 - 2004

Caras do Recife
Lambe-Lambe
Carnaval Infantil
Frevioca

Caras do Recife
Lambe-Lambe
Carnaval Infantil
Frevioca

Caras do Recife

-----

Projetos Especiais

41

38

36

07

Total

137

137
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Nos palcos dos pólos de animação, alternaram-se atrações locais, nacionais e
internacionais. Em 2004 foram 193 atrações (bandas, artistas, orquestras e grupos de
dança) locais, nacionais e internacionais. Apenas nos 16 pólos principais, realizaram-se
275 apresentações, confirmando as previsões noticiadas no Jornal do Commércio:
“Uma imensa feira de música é a imagem mais próxima do que se torna o Recife (na
verdade a região metropolitana) durante o carnaval. Será oferecida à população uma
quantidade de shows que dificilmente se pode assistir em qualquer outra cidade do país,
em qualquer época do ano.”10
Para desfilarem nesses pólos durante os quatro dias de folia, estavam
oficialmente inscritas cerca de 232 agremiações. Em 2004, foram inscritas 26 novas
agremiações filiadas às Federações Carnavalescas e de Escolas de Samba. Esses pólos
também agregam os concursos que acontecem todos os anos: concurso de rei e rainha
do carnaval, de passistas, de músicas de frevo e o tradicional desfiles das agremiações
de ursos, bois, afoxés, blocos líricos, maracatus e escolas de samba
Como não poderia deixar de ser, pela política cultural que se adotou no Estado, o
número de atrações locais é muitas vezes superior. Mesmo assim, para as atrações que
vêm de fora, necessário se faz preencher um requisito indispensável: desenvolver um
trabalho artístico comprometido na mesma perspectiva de valorização das suas
tradições, ao mesmo tempo em que inova em “casamentos” de estilos musicais muito
diferentes que, misturados, contribuem para uma nova musicalidade, “moderna”, ao
mesmo tempo em que preserva os valores do passado.
Entre as atrações que se apresentaram no carnaval do Recife em 2004, estavam:
Paulinho da Viola, sambista comprometido com a revalorização do samba carioca
autêntico; Maria Alcina e Quinteto Paulista Bojo, envolvidos no trabalho que reúne o
10

Jornal do Commércio. Seção Caderno , p. 1, terça-feira, 17/02/04.
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samba tradição com a música orgânico-eletrônica; Eduardo Dusek, especialista nas
antigas marchinhas do carnaval carioca, seu último disco foi uma homenagem a
Carmem Miranda; Mart’nália, estrela da nova geração do samba carioca; Nega Gizza,
rapper carioca, sua música é uma visão feminina da violência e das tragédias sociais;
Tira Poeira, grupo carioca que mistura chorinho, samba, música clássica, música
cubana, jazz e flamenco; Abuela Coca, grupo uruguaio, faz fusão do rock, punk, rap
com os ritmos latinos; Bernie’s Lounge, grupo holandês, faz fusão do calypso, mambo,
funk e rock com os sons africanos, dos Bálcãs

e do jazz, dentre outros. Todos

envolvidos num processo de “hibridação” do tradicional com o contemporâneo.
Nesses pólos se reúnem as mais variadas manifestações do Estado de
Pernambuco, fruto da herança multi-étnica que formou a região. Algumas das
manifestações podem ser encontradas em outros estados, mas outras apenas em
Pernambuco. Apesar de muitas das manifestações serem um registro histórico do
passado, é possível se perceber o envolvimento com o tempo presente, não só nas
transformações e incorporação do novo, mas sobretudo no desejo de encontrar seu lugar
no mundo dinâmico de hoje.
O carnaval de Pernambuco é um grande laboratório humano (...). São
múltiplas faces de uma festa única (...). Nosso carnaval é uma festa
popular ainda espontânea, e isso o legitima como bem imaterial, o
traço próprio, que diz muito a respeito de quem somos, autentica
nossa carteira de identidade cultural. É diferente. O que não quer
dizer que ninguém vá ficar parado no tempo chorando confetes do
passado. Cada vez mais a tendência é acompanhar os movimentos da
tecnologia, do marketing. Tudo evolui. O que não pode é perder o
enredo, o conteúdo, a riqueza rítmica, o gigantesco sortimento e o
amor que o nosso povo tem por esta festa profana.11
11

QUEIROGA, Lula. O grande laboratório humano. In: Diário de Pernambuco. Recife, 27 de fevereiro
de 2004.
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Acredito que, no final, o resultado seja positivo. Nos espaços criados na festa, há
lugar para todos, pobres e ricos; idosos, jovens e crianças; há espaço para todas as
práticas e para todos os ritmos. É a congregação de muitos carnavais. E a cidade do
Recife continua a sintetizar a riqueza das manifestações culturais de todo o Estado.
O mais importante é que esse processo não promove a cultura popular apenas
como fonte de renda ou mercadoria, mas vem transformando-a em um instrumento de
reconstrução e fortalecimento da identidade local. A memória do povo pernambucano
está sendo resgatada, tornando-se fonte de continuidade, despertando para sentimento de
raiz, de reconhecimento, onde a população local aprende, dia a dia, a ter orgulho de sua
cultura, defendê-la e resistir à invasão de valores meramente produzidos para consumo.
Enfim, graças a esse processo, a cultura popular pernambucana vem sendo
ressignificada, adquirindo novos sentidos, à medida que reinventa suas festas e as
redefine, transforma-as em produto, ao mesmo tempo que lhes concerne o papel de
difusora de valores e de uma tradição “retradicionalizada”.
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4. 1 O Centro da folia: “Recifervendo” entre a tradição e a teatralização.
De chapéu-de-sol aberto
Pelas ruas eu vou.
Eu vou e venho pra onde,
Não sei.
Só sei que carrego alegria
Pra dar e vender.
Espero o ano inteiro
Até chegar fevereiro
Para ouvir o clarim clarinar
E a alegria chegar.
Essa alegria que vem em mim
Parece que não terá fim.
Mas, se um dia o frevo acabar
Juro que vou chorar.

Chapéu de sol aberto
Capiba

Surgidos no final dos anos 90, os pólos de animação carnavalesca compõem hoje
uma estrutura grandiosa, composta por uma complexa rede que inclui, além de palcos,
cenários, ruas minuciosamente decoradas e iluminadas, um grande aporte de
profissionais, serviços e planejamento. Nos pólos conformam-se uma grande miscelânea
de manifestações representativas da diversidade cultural que se faz presente no carnaval
de Pernambuco. Nos seus palcos, ruas e passarelas, desfilam e se apresentam um grande
número de atrações que transformam o carnaval do Recife numa festa onde impera a
diversidade, reúne desde as manifestações tradicionais a festival de rock e rec-beat,
passando pelo forró e pelos redutos de reggae.
Os Pólos do Centro, na sua maioria localizados no Recife Antigo,
compreendendo o Bairro do Recife, São José, Santo Antonio e Boa Vista, ocupam uma
área de 12km, divididos em áreas específicas que concentram públicos específicos,
atraídos tanto pelas manifestações culturais, quanto pelo perfil sócio-econômico. São
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oito pólos de animação que representam o “coração” da festa. De acordo com os
organizadores do evento, a divisão dos pólos com suas especificidades e temáticas
próprias: afro, frevo, fantasias, mangue, maracatu, ursos, bois e escolas de samba, tem
por objetivo tornar a festa mais participativa, por abrir espaço para todos os tipos de
folguedos, e democrática, visto realizar a celebração em todas as partes da cidade, o que
no fim terminou por atribuir suas identidades.

Mapa de localização dos pólos centrais distribuídos pela Prefeitura do Recife
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O Bairro do Recife acomoda três pólos: Multicultural, Fantasias e Mangue, a
estes se conjugando uma série de ruas12 localizadas em torno dos mesmos. Esse grande
conjunto constitui o “epicentro” da festa. Além dos palcos, estas ruas são
cuidadosamente decoradas e iluminadas. Por elas desfilam as agremiações nos
intervalos das apresentações oficiais. Nessa área, também se encontra uma infinidade de
atrações: museus, galerias de arte, ateliês, restaurantes, bares, danceterias, boates. Por
essas ruas também desfilam, extra-oficialmente, os blocos e troças alternativas que vão
mostrar o carnaval da sátira e a crítica político-social. Esse complexo compõe o ponto
alto do carnaval recifense, é neste espaço onde tudo acontece e onde todos querem ver e
serem vistos.
O carnaval do Recife Antigo é o mais freqüentado pelos turistas e pelos
moradores locais das classes mais abastadas, o que o torna um carnaval elitizado. Não
que isso signifique que o povo não tenha acesso ao Recife Antigo, porém, desde a forma
como é organizada a programação, a qualidade dos serviços e os preços ali executados,
as camadas mais pobres são “involuntariamente/espontaneamente” excluídas do local.
Para se ter uma idéia, no ano de 2003 apenas ocupar uma mesa de bar ou restaurante,
numa das ruas mais movimentadas do Recife Antigo, Bom Jesus e Praça do Arsenal,
poderia custar até R$ 100,00 a consumação mínima, a metade de um salário mínimo
vigente na época.13 Quando nos demais pólos de animação uma cerveja em lata custa
em torno de R$ 1,00, no Recife Antigo o mesmo tipo de cerveja chega a ser vendida por
até R$ 2,50. O mesmo se aplica ao consumo de alimentos, objetos artesanais, fantasias e
qualquer outro serviço oferecido na área. Assim, as camadas mais pobres que se dirigem
12

Refiro-me às ruas do Bom Jesus ou do observatório: Apolo, Guia, D. José Martins, Álvares Cabral,
Moeda, Cais da Alfândega, Br. Rodrigues Mendes e outras; às Avenidas Marquês de Olinda, Rio Branco,
Barbosa Lima, Alfredo Lisboa; às Praças do Arsenal da Marinha e Rio Branco.
13
É importante esclarecer que a prática de cobrar taxas, como consumação mínima, é terminantemente
proibida pela Prefeitura. Muitos fiscais são postos nas ruas numa fiscalização rigorosa, tentando coibir
essa prática, mas sem muito sucesso.
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ao Recife Antigo, via de regra são parte das atrações espetacularizadas que serão
oferecidas aos turistas.
Para ir “festar”, “frever” e “frevar” ou “carnavalizar” nos pólos do Recife
Antigo, a fantasia é item indispensável, nenhum bom folião pode deixar de usá-la, seja
uma flor no cabelo, uma maquiagem com brilhos, uma fantasia luxuosa ou meramente
improvisada; não importa, a ordem é fantasiar-se.
Para onde se olha, vislumbra-se o espírito da festa de Momo, mesmo aos turistas
que não possuem fantasias. Ao chegar ao local, sentem-se impelidos a adquiri-las, por
preços nada módicos, quando comparados aos praticados no comércio local. As
fantasias comercializadas na área da festa destinam-se exclusivamente aos turistas, já
que os recifenses preparam com muita antecedência e prazer suas fantasias.
No Recife Antigo, além dos bares e restaurantes, que funcionam durante todo o
ano, existe um enorme comércio de artes e artesanato que gira não só em torno dos
motivos carnavalescos, mas de todo o universo (festivo, religioso, lúdico, musical ...)
popular pernambucano . São espaços (lojas e galerias de arte) privados e espaços
públicos especificamente criados para esse fim pelos governos (municipal e estadual),
ou por cooperativas de artistas/artesãos ou instituições que desenvolvem projetos de
apoio aos artistas/artesãos pernambucanos.
Durante o carnaval e as semanas que o antecedem, nas ruas circulam um grande
número de vendedores ambulantes (segundo a Prefeitura, todos previamente
cadastrados) que oferecem “de um tudo”, inclusive os mais diversos tipos de fantasias e
acessórios: óculos, tiaras floridas, máscaras, chapéus, colares de flores, maquiagem,
capas, tridentes; enfim, uma infinidade de objetos e opções. Ao contrário do que
acontece nos chamados carnavais fora de época, onde tudo é produzido na Bahia, no
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carnaval do Recife os adornos e fantasias são todos fabricados pela população local, o
que significa uma excelente fonte de rendimentos para a cidade.
O carnaval do Recife não é pensado apenas em função do turismo, ao contrário
de outros carnavais brasileiros famosos e amplamente difundidos pela mídia, que tem
no turismo a meta principal. Indiscutivelmente, há um grande cuidado com o turismo
por parte das autoridades, que procuram promover uma festa bonita e segura, atraente
aos olhos de quem chega e, por sua vez, recomendável. Do mesmo modo, não se pode
negar ser esta festa um dos principais atrativos da região e peça-chave para os projetos
de desenvolvimento local.
No entanto, ainda é possível dizer que a festa é feita para o povo pernambucano.
Da forma como ela acontece atualmente, envolve as mais diversas esferas constitutivas
da sociedade, assim como uma enormidade de instituições públicas e privadas. Um dos
aspectos que mais chamam a atenção é o amor da população local, a manifestação e o
seu gosto por participar da festa. De certa forma, esse fato influencia no modo como a
festa passa a ser estruturada. Dos oito pólos carnavalescos localizados na área central da
cidade, diria que apenas quatro deles são mais voltados para o turista.
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4. 1.1 Os pólos carnavalescos

O Pólo Multicultural, localizado na Praça do Marco Zero, no Bairro do Recife,
é o palco principal da festa. É nesse local que acontecem a abertura oficial e o
encerramento da festa. No ano de 2004, a abertura oficial aconteceu na sexta-feira
(21/03/04), o que, no dizer de Mikhail Bakhtin, seria o “sinal que marca o início do
júbilo e das extravagâncias. A liberação total da seriedade da vida”.14
A abertura tinha como atração principal a apresentação de 400 batuqueiros de 11
nações de maracatus que, independentemente da rivalidade que alimentam entre si
durante todo o ano, se reuniam nesse momento, sob o comandado do percussionista
pernambucano Naná Vasconcelos, um dos mais conhecidos e renomados profissionais,
referência internacional. Os vários ensaios realizados para esse momento funcionam
como prévias carnavalescas e são muito concorridas.

Abertura do Carnaval 2004 – Pólo Multicultural

Beto Figueiredo/JC Imagem

Em desfile, os batuqueiros saíram da Rua da Moeda, juntamente com o rei e a
rainha do carnaval, frente às agremiações e dirigiram-se ao palco e à passarela do Pólo
14

BAKHTIN, Mikhail. Op. Cit., p. 215
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do Marco Zero. Após a abertura, os batuqueiros se juntaram à Banda Sinfônica da
Cidade do Recife. É o terceiro ano consecutivo em que Naná Vasconcelos abrilhanta a
festa de abertura com os batuqueiros.
O Pólo Multicultural, como palco principal da festa, conta com atenção total da
mídia. Sua programação é totalmente transmitida pelos canais locais de televisão e por
algumas TVs por assinatura, por apresentar uma espécie de síntese do carnaval.
Apropriadamente, a maioria das atrações apresentadas nesse palco é do próprio Estado
de Pernambuco15, o que confirma o interesse local de divulgar sua imagem, difundir
seus valores e principalmente de valorizar sua cultura. Atrai um público estimado em 50
mil pessoas noite.16
O Pólo das Fantasias, localizado na Praça Artur Oscar, conhecida por Praça do
Arsenal da Marinha no Bairro do Recife, também é um dos palcos centrais da festa,
apesar de ser um pólo de palco e passarela consideravelmente menores.
A sua programação começa no início da tarde e é voltada para o público infantil,
inclusive parte das agremiações que se apresentam são compostas por crianças e/ou
adolescentes, são as agremiações mirins. Esse tipo de programação também acontece
em mais dois pólos e faz parte do Projeto Carnaval Infantil.
No período da noite, acontecem as apresentações das agremiações e os shows.
Do mesmo modo que no Pólo Multicultural, as atrações artísticas escolhidas para
compor a programação é na maioria de artistas pernambucanos, dentre ele Antonio

15

No ano de 2004, além das apresentações das agremiações, orquestras, corais e balés populares, os
shows foram realizados por artistas de renome nacional e internacional, mas praticamente todos do Estado
de Pernambuco. Dos 9 (nove) artistas que se apresentaram em shows no palco do Pólo Multicultural
durante os quatro dias de folia, 7 (sete) são artistas pernambucanos: Antonio Carlos Nóbrega, Alceu
Valença, Geraldo Azevedo, Naná Vasconcelos, Cordel do Fogo Encantado (banda), Lia de Itamaracá
(cirandeira) e Claudionor Germano. As atrações externas foram Paulinho da Viola e a cantora Mart’nália.
A festa é produzida com o objetivo claro de mostrar Pernambuco.
16
Os dados sobre o número do público participante dos diversos pólos referem-se ao ano de 2004 e foram
retirados do site da Prefeitura do Recife.
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Carlos Nóbrega, Silvério Pessoa, Quinteto Violado, Dominguinhos, Zoca Madureira e
outros, além de muitas orquestras de frevo e corais. Atrai um público estimado em 10
mil pessoas noite.
O Pólo Mangue é o terceiro palco localizado no Bairro do Recife. Até o ano de
2003, situava-se na Rua da Moeda; o de 2004 passou para o Cais da Alfândega, por ser
uma área mais ampla. Atrai um público estimado de mais de 20 mil pessoas noite,
sendo, portanto, o segundo pólo mais atrativo. É um pólo que recebe atenção especial da
mídia, é onde acontece o Festival Rec-Beat Carnaval. Existe desde 1995, sendo hoje um
dos mais importantes do país.
Os freqüentadores são dos mais variados tipos, vão desde famílias interessadas
na programação da tarde, voltada para o público infantil, a verdadeiros “bandos” de
adolescentes e representantes do perfil fashion, hippie, punk ... atraídos pelas bandas
dos mais variados estilos, passando pelo rock, música alternativa, música étnica ou de
raiz que se apresentam no local. Esse pólo também agrega desfiles de moda e tendas,
com música eletrônica.
O Pólo Mangue é o pólo das fusões rítmicas, lá se reúnem, principalmente, o que
de novo acontece na Cena Pernambucana. Dentre os estilos, o Manguebeat, um estilo
musical nascido na periferia recifense que mescla maracatu, coco, ciranda, rock, reggae,
samba, hip-hop, som de bases eletrônicas. É um som novo onde tudo pode ser
misturado, criando as mais diversas possibilidades, com influências maiores do Litoral
ou do Sertão. Mas a perspectiva é sempre de valorização dos elementos regionais,
instrumentos, temáticas e ritmos; promove uma hibridação cultural.
O objetivo do festival é mostrar as várias tendências musicais. Funciona como
uma espécie de vitrine para o mercado nacional e reúne o que de interessante acontece
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no cenário da música pop brasileira, para muitos, um “resumo de todas as sonoridades
dançantes do país”.
O Pólo de Todos os Frevos, implantado na Avenida Guararapes no bairro de
Santo Antonio, é formado pelo Palco do Frevo, pelo Corredor do Frevo e pelas
Estações de Frevo nº 1 na Rua do Sol, nº 2 no
Bar Savoy e nº 3 na Pracinha do Diário. É
nesse pólo que acontece o desfile do Bloco de
Máscaras Galo da Madrugada e do Bloco
Galinha

D’água,

que

desfila

no

Rio

Capibaribe, no sábado de carnaval, também

Palco do Pólo de todos os frevos
Foto: Cristiane Nepomuceno

chamado sábado de Zé Pereira.
Esse pólo concentra as Orquestras de Frevo, os Passistas, clubes, blocos e troças
de frevo. A sua programação fica dividida em três. No Corredor do Frevo, acontece o
desfile não-oficial das agremiações, ou seja, um desfile espontâneo onde não há
comissão julgadora, apenas o público para apreciar.

Nas Estações de Frevo,

apresentam-se as Orquestras de Frevo e os Passistas.
As Estações funcionam das 16h às 18h:30, enquanto os desfiles pelo Corredor
do Frevo acontecem entre as 16h e as 21h. A partir das 21h, passa a funcionar o Palco
do Frevo, onde se apresentam os intérpretes tradicionais do frevo pernambucano.
O Pólo das Agremiações, localizado na Avenida Dantas Barreto no bairro de
Santo Antonio, é o pólo que concentra os desfiles oficiais. Sentados em suas numerosas
arquibancadas, o público pode vibrar e torcer por suas agremiações preferidas. São
Escolas de Samba, Caboclinhos, Bois, Ursos, Maracatus de Baque Solto, Clubes e
Blocos Mistos. Os desfiles são divididos por categorias, 1ª, 2ª e aspirante. Os grupos da
1ª categoria se apresentam no domingo à tarde e à noite; os grupos da 2ª categoria se
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apresentam na segunda-feira à tarde, sendo a noite reservada para as Escolas de
Samba, que só encerram seus desfiles no dia seguinte por volta das 9h. Na terça-feira,
durante toda a tarde e a noite, desfilam os grupos de Maracatus e Caboclinhos.
O concurso, muito disputado, é organizado pela Federação Carnavalesca de
Pernambuco que elege o melhor em cada categoria. Para os concorrentes, mais
importante que a premiação é o título de melhor do ano; segundo eles, representa o
reconhecimento pelos esforços feitos. O concurso é alvo de muitas críticas por parte de
folcloristas e jornalistas, que alegam ser o campeonato uma forma de desarticular as
agremiações, visto contribuir para a competição entre elas, promovendo, desse modo, a
desunião ao invés de proporcionar a organização dos grupos na luta por melhores
condições e apoio institucional. No entanto, é preciso salientar que são esses concursos
que contribuem em muito para a manutenção da brincadeira.
O Pólo de Todos os Ritmos, localizado no adro da Igreja de São Pedro no
bairro de São José, é uma área de pequenas proporções cercada de casas por todos os
lados. Esse é um espaço que funciona durante todo o ano, um dos pontos mais visitados
do Recife Antigo. Nesse espaço, encontra-se a Casa do Carnaval, bares, várias galerias
de arte e muitas lojas, na sua maioria vendendo artigos relacionados com a temática do
carnaval. Mas o grande atrativo do local são os grupos de manifestação afro que se
encontram para apresentações todas as semanas.
Esse é um pólo de interessantes peculiaridades, Apesar de não receber dos
organizadores do evento a mesma atenção, cuidado e infra - estrutura destinados aos
grandes pólos, é um dos pólos que mais chamam atenção dos jornalistas e fotógrafos
estrangeiros devido à diversidade de manifestações carnavalescas que nele estão
concentradas, por assim dizer, as mais autênticas, aquelas que ainda não passaram por
processos de estilização.
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Outro grande atrativo é o Encontro de Bois e Ursos que acontece na segundafeira à tarde. Os Bois e os Ursos são duas das mais antigas manifestações do Estado de
Pernambuco. Os grupos são oriundos de várias partes da cidade e alguns convidados de
cidades periféricas, na sua maioria, de comunidades pobres. Na confecção de suas
fantasias, predomina a criatividade.

Geralmente confeccionadas a partir da

transformação de papéis coloridos, garrafas descartáveis e de um tecido conhecido por
“tnt”, suas fantasias trazem na simplicidade todo o brilho do carnaval. No período da
noite, acontecem apresentações das orquestras de frevo e de passistas e shows com
artistas pernambucanos.

Palco do Pólo de todos os ritmos

Foto: Cristiane Nepomuceno

O Pólo Afro, localizado no Pátio do Terço no bairro de São José, é o palco de
um dos mais antigos eventos profano-religiosos da cidade do Recife: A Noite dos
Tambores Silenciosos, o encontro de Maracatus de Baque Virado.
O encontro é uma tradição que existe há mais de três séculos, iniciada com
negros escravos que se reuniam para cultuar os espíritos de seus ancestrais mortos e
pedir a proteção de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. O evento reúne grupos
oriundos de várias localidades, acontece no Pátio do Terço desde a década de 60 do
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século XX. A cerimônia se realiza à meia-noite da segunda-feira de carnaval, o ponto
“máximo” do encontro, onde todas as nações ali reunidas silenciam para, depois, todas
juntas, realizarem o culto.
Esse pólo é totalmente dedicado às manifestações de origem africana. Além dos
Maracatus de Baque Virado, também acontece os Encontros dos Blocos Afro, os Afoxés
e os Capoeiristas. O dia da terça-feira é reservado para um “Sambão” com as baterias
das escolas de samba. A noite de terça-feira é dedicada, exclusivamente, ao Reggae.
O Pólo das Tradições, localizado no Pátio de Santa Cruz, em frente à Igreja, no
bairro de Coelhos, é o que fica mais afastado do núcleo da folia. É um pólo de
programação bastante variada, lá se apresentam ursos, bois, blocos líricos, maracatus,
troças, enfim, um pouco de tudo que compõe o carnaval do Recife.
É um pólo voltado para atender às comunidades pobres próximas aquela região,
na sua maioria formadas a partir da invasão dos terrenos em áreas ribeirinhas, sendo a
maior delas a própria comunidade do bairro de Coelhos. Do mesmo modo que acontece
com o Pólo do Pátio de São Pedro, é também bastante freqüentado por pesquisadores e
jornalistas interessados em documentar as manifestações mais autênticas, sem aquele
caráter de espetacularização existente em outros pólos. Por ter um número menor de
grupos participando da programação, as apresentações são realizadas com mais tempo,
fato que torna o pólo mais interessante para os pesquisadores.
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4.1. 2 Os Projetos Especiais

Projeto Lambe-lambe

Foto: Rodrigo Lobo/JC Imagem

Nas ruas do Recife Antigo, também funcionam 4 (quatro) projetos especiais:
1) Projeto Caras do Recife (fixo): localizado na Rua do Bom Jesus, é um projeto
que leva cartunistas ao local da folia para registrar os foliões em caricaturas que
custam R$ 10,00. Esse projeto é uma parceria entre a Prefeitura do Recife e a
Associação dos Cartunistas de Pernambuco, os quais doam 30% do valor
arrecadado às obras sociais da Prefeitura.
2) Projeto Lambe-lambe (fixo): localizado na Praça do Arsenal da Marinha, é um
projeto que registra em fotos os foliões e as fantasias mais criativas e originais.
A partir dessa coleta, é montada uma exposição que faz parte dos festejos de
aniversário da cidade do Recife (12/março). Esse projeto é uma parceria entre a
Prefeitura do Recife e a Imago Fotografia.
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3) Projeto Carnaval Infantil: funciona em três dos pólos de animação centrais:
Fantasias, Afro e Mangue. Tem por objetivo, além de estabelecer um espaço
próprio para as crianças, desenvolver nas mesmas o aprendizado e a valorização
da sua cultura. Nesses pólos, a programação da tarde, é toda voltada para o
público infantil, inclusive parte das atrações são de grupos mirins.
4) Projeto Frevioca (Itinerante): as Freviocas desfilam por todos os recantos da
cidade convidando para a festa. Mas o objetivo primordial é atender às
agremiações que não possuem recursos para contratação de orquestras. Cada um
desses projetos recebe fundos de patrocinadores oficiais, que, nos últimos anos,
foram Eletrobrás, INFRAERO, Banco BGN S.A -, Governo do Estado de
Pernambuco e Prefeitura do Recife.
5) Terminal Marítimo de Passageiros: constitui-se numa grande central de apoio à
imprensa e ao folião, posto em pleno funcionamento nesse ano de 2004.
Localizado na Praça do Marco Zero, em frente ao palco principal, oferece uma
enorme variedade de serviços, praticamente todos aqueles de que um turista
venha a precisar: computadores conectados à internet, caixas eletrônicos,
guarda-volumes, achados e perdidos, serviços de fotografia, massagens,
maquiagem carnavalesca, assistência médica e informações sobre a cidade. O
espaço também concentra a Coordenação do Carnaval e uma série de lojas
comercializando livros, discos, instrumentos musicais, roupas, fantasias,
adereços, artesanato, tudo produzido por autores, compositores, músicos e
artesãos do Estado de Pernambuco. Ainda conta com um palco para pequenas
apresentações e um boxe da prefeitura que vende camisetas, bonés, bolsas,
viseiras ..., tudo com o logotipo oficial do carnaval.
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Outros projetos também funcionam no Recife Antigo durante o carnaval, dentre
eles, um projeto de assistência social denominado Travessia, de apoio a portadores do
HIV e que funciona através do Instituto de Assistência Social e Cidadania (IASC) da
Prefeitura da Cidade do Recife. No ano de 2004, recebeu doações obtidas através da
arrecadação de fundos com estacionamentos nos pátios dos órgãos públicos que se
situam na área próxima ao evento durante a semana das prévias e do carnaval. Existem
ainda os Projetos de Coleta Seletiva, Projetos de Apoio ao Comércio Informal, Projeto
de Combate ao Trabalho Infantil e o Projeto Tem Ciência na Folia que funciona na
Torre Malakoff,

no Bairro do Recife e oferece imagens e histórias do carnaval

recifense, danças, músicas, maquiagem e muita brincadeira.
Hoje, o carnaval recifense não dura apenas quatro dias. É uma festa que exige
meses de preparação e prévias e, após o seu “término” envolve avaliações, exposições,
premiações e festas de recordação.
Para montar a estrutura dos pólos centrais, grande parte dos moradores têm sua
vida alterada de alguma maneira em decorrência das mudanças que ocorrem na cidade.
Para se ter uma idéia, neste ano de 2004, mais de 150 (cento e cinqüenta) ruas dos
bairros de São José, Santo Antonio e Boa Vista foram interditadas, a fim de serem
preparadas, decoradas e iluminadas, para a festa. Essa interdição, por sua vez, provocou
mudanças em 161 linhas de ônibus, cujas rotas foram modificadas, alterando a rotina de
900 mil usuários. Do mesmo modo, os hospitais e as delegacias montam plantões
especiais de prontidão, todos com seus quadros reforçados, inclusive através da
contratação de novos funcionários. Enfim, muda a vida da cidade do Recife e
naturalmente muitos não se sentem satisfeitos.
Os debates e confrontos surgem envolvendo todos os aspectos da festa, daí os
questionamentos tais como: por que a Prefeitura ainda insiste em contratar algumas
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atrações de fora da cidade, em vez de substituí-las por orquestras de frevo locais; por
que se investe tanto nas decorações das ruas e avenidas se o dinheiro poderia ser
investido para recapiá-las, tapando os buracos ou recuperando paradas de ônibus,
desentupir galerias, iluminar os postes, limpa as ruas ... Em um jornal local, um dos
seus articulistas escrevia:

O carnaval seqüestra (ou melhor, seus donos, com a conivência de
autoridades), mais uma vez, direitos comuns dos cidadãos, como o de
locomoção. Em nenhum lugar do mundo, nem Cochinchina, nem em
Biafra, um negócio agride e atropela a vida de milhares de pessoas.
Negócio, sim; pois não é a diversão popular, não são os blocos e outras
agremiações evoluindo na rua, que atropelam a vida da cidade.17

Contraditoriamente, até o ano de 2000, a crítica mais comum que se ouvia
envolvendo o carnaval do Recife estava relacionada ao descaso das autoridades para
com a festa. Na Avenida Dantas Barreto, que era então o palco oficial do carnaval onde
desfilavam as agremiações, imperavam a sujeira, a escuridão e a desorganização.
Com a estruturação dos pólos, a festa ganhou em termos de organização e
cuidados, A partir de então, era permitido ao público melhor apreciar e valorizar as
apresentações dos grupos. Também era uma forma de reconhecimento da importância
das manifestações populares, e por assim dizer, da importância da brincadeira para o
povo, pois, antes de tudo, representa o compromisso do grupo com seus valores e com a
manutenção da sua identidade.

17

ANDRADE, Juracy. Cenas Carnavalescas. In: Jornal do Commércio. Recife, 21 de fevereiro de 2004,
p. 9.
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Os palcos montados nos pólos, na opinião de Valéria Vicente,18 estavam
próximos à altura do empenho anual dos grupos, ao esforço destes mesmos grupos que,
com poucos recursos, conseguem fazer suas fantasias. Os palcos constituíam um “lugar
limpo, iluminado, lindo e com status.”
Para festejar ou aborrecer, o carnaval chega e envolve a todos. Em 2004, foram
investidos

13,5 milhões de reais, dos quais 9 milhões de reis foram gastos na

organização da festa (1 milhão a mais que em 2003). Os 4,5 milhões restantes foram
gastos em manutenção, infra-estrutura, saúde e trânsito. Do montante total investido na
festa, 1/3 (um terço) foi obtido com a rede privada, um volume superior ao obtido pelo
carnaval da Bahia. As empresas financiadoras são tidas como patrocinadores oficiais da
festa, o que lhes garante o direito de serem os únicos a fazer propaganda nos pólos da
festa, ficando terminantemente proibido qualquer tipo de veiculação de outras marcas.
Em 2004, a empresa de telefonia móvel Claro investiu 500 mil para ser a patrocinadora
oficial do carnaval de Olinda. Além da propaganda de longo alcance, o objetivo dessas
empresas é tornar o seu produto mais popular, sem contar que ter a imagem do seu
produto atrelado a um evento internacional agrega valor ao mesmo. Entre os anos de
2002 e 2004, foram patrocinadores da festa: Antártica, CHESF, Caixa Econômica
Federal, Sousa Cruz, BCP, NOKIA, INFRAERO, Eletrobrás, Banco BGN; e ofereceram
apoio institucional o Ministério da Cultura e a UFPE.
Nesses oito pólos, se reúne - se a diversidade da cultura popular pernambucana e
brasileira, expressa através do carnaval. São crenças, etnias, raças, valores, música que
se misturam e compõem uma festa complexa, peculiar, por conjugar as antigas tradições
a um universo de inovações; bonita, devido ao cuidado com o qual as ruas, avenidas e

18

VICENTE, Valéria. Longe dos becos escuros. In: site: www.aponte.com.br/cultura popular.
31/03/2001.
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palcos são ornamentados; e popular por continuar a ser feita pelo povo e para o povo
que espontaneamente participa, ocupa as ruas, faz a festa e aprende a valorizar sua
cultura.
Apesar de ser cuidadosamente elaborado, pensado nos mínimos detalhes, o
carnaval dividido em pólos representou um grande estímulo para o retorno do carnaval
espontâneo. Não há como negar que esse modelo trouxe o carnaval de volta às ruas.
Indiscutivelmente, essa estruturação “ressuscitou” o carnaval do Recife que não mais
existia em muitos pontos da cidade. E, mais importante, vem ensinando toda gente a
cantar seus hinos, preparar suas fantasias e ansiar, como dizem os carnavalescos, por
“matar uma saudade sem igual que só termina com um novo carnaval”.19

19

Verso da música: “Terceiro dia”, de José Menezes e Geraldo Costa.
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4. 2 Descentralização da Folia: O carnaval nos “mundos” de Recife

É de fazer chorar
Quando o dia amanhece
E obriga o frevo acabar
Oh! Quarta-feira ingrata
Chega tão depressa
Só pra contrariar
Quem é de fato
Bom pernambucano
Espera um ano
E se mete na brincadeira
Esquece tudo
Quando cai no frevo
E no melhor da festa
Chega a quarta-feira.

É de fazer chorar
Luís Bandeira

Atualmente, um dos principais atrativos do carnaval do Recife está na forma
como este se encontra disposto. Além dos oito pólos localizados no centro da cidade, no
ano de 2004, foram estruturados mais de 30 pólos distribuídos por vários pontos da
cidade. Esses pólos recebem o nome de Pólos Descentralizados e são divididos em
duas categorias: Pólos de Bairro e Pólos de Comunidade (Polinhos).
São parte fundamental da festa, são eles que contribuem para o
descongestionamento dos Pólos Centrais. Para os idosos e as famílias com crianças
pequenas são considerados uma excelente opção, pois, além de permanecerem próximos
as suas residências, não precisam gastar tempo e dinheiro com longos deslocamentos até
a área central da cidade. Soma-se a isso o fato de os pólos de bairro e comunidade serem
considerados tranqüilos e seguros, nos anos de 2003 e 2004 não houve registros de
violência ou confusão.
Todavia essa forma de organização, que a Prefeitura do Recife chama de
“Democratização da Festa”, também pode ser considerada uma forma de segregação
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social, podendo inclusive ser tida como um meio de retirar a população mais pobre da
área reservada ao turismo. Seja qual for o caso, essa forma de organização permite a
todos participarem plenamente da festa, pois a programação nesses pólos
descentralizados é planejada de modo a se apresentarem em seus palcos todos os tipos
de agremiações que fazem o carnaval central do Recife, contando inclusive com os
shows com grandes atrações nacionais20. Procura-se desse modo oferecer todos os
atrativos dos pólos centrais, mesmo que a estrutura oferecida fique muito aquém dos
grandes pólos.
É importante esclarecer que esse tipo de programação acontece nos pólos de
bairro; já nos pólos de comunidade (os polinhos) a programação é bem mais simples. A
Prefeitura lhes fornece tablado, toldo, iluminação e segurança, e as agremiações e
atrações geralmente são locais e da própria comunidade. A programação e a decoração
são definidas pela própria comunidade.
Os polinhos passaram a funcionar por iniciativa das próprias comunidades desde
o ano de 2002; no ano de 2004, atingiram um número de 25 comunidades, dentre elas,
alguns bairros muito carentes e até favelas, esses pólos localizam-se em áreas de grande
convívio, onde geralmente os palcos são instalados: pátios de feiras, praças ou avenidas
principais.
De acordo com os dados fornecidos pela Prefeitura do Recife, esses polinhos
tiveram 15 atrações diárias, totalizando 375 apresentações. Os polinhos com maior
número de público: Jardim São Paulo, Dois Unidos, Ipsep e Cordeiro, receberam cerca
de 4 mil pessoas por noite, perfazendo um total de 64 mil espectadores durante os 4 dias
20

Entre os anos de 2002 e 2004, nos palcos dos Pólos Descentralizados, se apresentaram as seguintes
atrações nacionais, muitas dentre elas não chegaram a se apresentar nos Pólos Centrais: Nana
Vasconcelos, Antonio Carlos Nóbrega, Zeca Baleiro, Chico César, Elza Soares, Jorge Bem Jor, Alceu
Valença, Jair Rodrigues, Lenine, Dominguinhos, Eduardo Dussek, Moraes Moreira, Cordel do Fogo
Encantado, Paulinho da Viola, Geraldo Azevedo, dezenas de outras atrações locais, além de muitas
bandas de música alternativa.
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de folia. Nos outros polinhos, a média de público foi em torno de mil pessoas por noite,
somando um total de 84 mil foliões nos 4 dias de festa. O público total dos polinhos foi
em torno de 148 mil pessoas.
Os pólos de bairro receberam em torno de 6 mil pessoas noite (Ibura, Várzea e
Afogados); o Alto José do Pinho chegou a receber 10 mil pessoas em noite de atrações
mais badaladas. Mas é preciso esclarecer que, para o Pólo do Alto José do Pinho, além
da população local, recebem muitos turistas e espectadores vindos de toda parte da
cidade, todos atraídos pela música alternativa.21
No caso dos pólos de bairro, estes começaram a ser organizados desde o ano de
2001. Nesse primeiro ano, funcionaram apenas três pólos: Várzea, Ibura e Casa
Amarela; em 2004 atingiram um número de 8 (oito) áreas. Os pólos de bairro localizamse em pontos estratégicos da cidade da Zona Norte a Zona Sul, de modo a cobrirem da
melhor forma possível todos as áreas longínquas. Os bairros escolhidos são aqueles que
ocupam grandes áreas territoriais e comportam um percentual significativo da
população local, como Ibura e Várzea; bairros de área pequena, mas com grande
densidade populacional, como Casa Amarela, o mais populoso do Recife, e o Alto José
do Pinho, segundo bairro mais populoso do Recife (245 habitantes por quilometro
quadrado); ou ainda bairros em torno dos quais localiza-se um grande número de outros
pequenos bairros, caso de Nova Descoberta, Afogados, Santo Amaro e Chão de
Estrelas/Água Fria.

21

Fonte: site: www. recife.pe.gov.br
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Mapa de localização dos pólos de bairros distribuídos pela Prefeitura do Recife

No contexto dos pólos de bairro, o Pólo do Alto José do Pinho (Pólo Mangue
do Morro) merece destaque especial. Segundo o jornalista e crítico de música José
Teles, o que tornou o Alto do Zé do Pinho um bairro peculiar na Cena Pernambuco22 foi
o fato de no Alto pegar “ com nitidez o sinal da MTV (transmitida no Recife em UHF, a

22

O Cena Pernambuco foi um evento patrocinado pelo Governo do Estado que aconteceu no final do ano
de 1997 e reuniu diversos grupos de rock de vários pontos da cidade do Recife. Os grupos, na sua maioria
oriundos da periferia e morros pobres da cidade cantavam músicas de protesto em defesa da liberdade, o
que levou o evento a acabar em pancadaria e prisões. O rótulo “Cena Pernambuco” passou a ser o
denominador e efervescência musical que toma conta da cidade do Recife a partir dos anos 90 e que
culminou em dois grandes movimentos: o Manguebeat e os roqueiros do Alto.
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MTV tem péssima sintonia na Zona Sul), deixando os garotos antenados com a banda
que está tendo seus 15 minutos de fama nos EUA ou Inglaterra.”23
O Alto foi o espaço onde eclodiu nos anos 90 o rock da periferia recifense. Lá
passaram a se encontrar uma infinidade de bandas oriundas de vários pontos da cidade.
A partir daí, o Alto passou a atrair não apenas por ser o espaço conveniente, mas
também porque muitos dos grupos que ali se apresentavam não possuíam instrumentos
(baterias, baixos e guitarras) e, por isso partilhavam entre si os que existiam no local,
numa grande comunhão musical. “De repente, o Alto virou a menina dos olhos da
imprensa (...) que começou a subir o morro sem ser para documentar mais uma batida
policial, ou a desova de mais um presunto. Queriam saber dos roqueiros do Zé do
Pinho”.24
Esse movimento tornaria o Recife o centro metaleiro do Nordeste, no entanto o
mais importante disso tudo, no dizer do jornalista José Teles, foi o movimento dos
roqueiros do Alto ter permitindo não apenas o desenvolvimento da auto-estima dos que
ali habitam, mas sobretudo, ter sido responsável pela mudança na mentalidade da
comunidade.25 Atualmente, no Alto do Zé do Pinho funcionam vários projetos voltados
para o estudo da música e manuseio de instrumentos musicais envolvendo as crianças e
os adolescentes carentes da comunidade. Durante o carnaval, no local funciona o
Projeto Juventude Legal, cujo objetivo é a prevenção à AIDS e ao abuso de drogas.
Dentre os pólos de bairro, o Pólo Mangue do Morro foi o que sofreu o maior
número de alterações, tendo talvez definido o seu perfil no ano de 2004. Desde o
começo, sua programação foi diferenciada, inclusive no ano de 2002, quando a
programação planejada para os demais pólos de bairro era igual. Assim, já em 2002,
23

TELES, José. Op. Cit., p. 248
Ibid., p. 251
25
Ibid., p. 253.
24
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quando a programação de todos os outros pólos de bairro tinha início às 19h, no Pólo
Mangue, as atividades eram iniciadas no período da tarde.
Do mesmo modo, quando em todos os outros pólos as atividades da noite eram
iniciadas com apresentação de Orquestras de Frevo e Passistas, padrão estabelecido nos
primeiros anos de realização, o Pólo Mangue do Morro era a exceção à regra.
No ano de 2003, as atividades no Pólo Mangue, durante os quatro dias de folia,
foram iniciadas às 10h da manhã, com desfiles de todos os tipos de agremiações (bois,
ursos, maracatus, caboclinhos, afoxés, escolas de samba, troças mistas). O Pólo Casa
Amarela foi o palco do I Encontro de Cultura Indígena de Casa Amarela que aconteceu
na segunda-feira, a partir das 11h da manhã. Nos demais pólos, a programação se
restringiu ao período noturno.
No ano de 2004, a programação noturna do Pólo Mangue sofreu modificação,
mas não de conteúdo. Aconteceu que a população local passou a reclamar das atrações
noturnas, alegando que eram os mesmos grupos que viam se apresentar no bairro
durante todo o ano. O perfil permaneceu o mesmo (música alternativa), no entanto
passaram a se apresentar grupos de renome (inter)nacional, sendo a grande novidade a
inclusão das Orquestras de Frevo e Passistas na programação, iniciada todos os dias na
parte da manhã ou ao meio-dia. Os demais pólos de bairro também tiveram sua
programação modificada desde o ano de 2004: em todos eles

a programação foi

ampliada. Além da programação noturna, nas tardes do domingo e da terça-feira de
carnaval, abriu-se espaço para os desfiles e apresentações dos vários tipos de
agremiações que fazem o carnaval multicultural do Recife. O mesmo modelo de
programação se repetiu nos pólos Casa Amarela, Santo Amaro, Várzea, Afogados,
Ibura, Nova Descoberta e Chão de Estrelas em cujo palco aconteceu o II Encontro de
Cultura Indígena de Casa Amarela.
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Se essa forma de organizar a festa ajuda a democratizá-la ou não, é uma questão
a ser ampla e criteriosamente debatida. Desde o início, há muitas controvérsias
envolvendo o assunto, além de muitos interesses divergentes e “submersos” na
discussão.
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4. 3 Olinda: a irreverência e a criatividade
Ao som dos clarins de momo
O povo aclama com todo ardor
O Elefante exaltando a sua tradição
E também seu esplendor
Olinda esse meu canto
Foi inspirado em teu louvor
Entre confetes e serpentinas venho te oferecer
Com alegria o meu amor
Olinda!
Quero cantar
A ti, essa canção
Teus coqueirais
O teu sol, o teu mar
Faz vibrar meu coração
De amor, a sonhar
Minha Olinda sem igual
Salve o teu carnaval!

Hino de Elefante
Clóvis Vieira/ Clídio Nigro

Desconsiderando a rivalidade (nada implícita) que, em si tratando de carnaval,
existe entre as cidades de Olinda e do Recife, gostaria de considerar o carnaval de
Olinda parte indispensável, um “complemento” do carnaval recifense. Por mais que os
organizadores de ambas as festas insistam em evidenciar suas diferenças, esses dois
carnavais terminam por constituir um todo integrado. É dessa maneira que pensam
todos os foliões que durante o dia sobem e descem as ladeiras de Olinda atrás das
orquestras de frevo e à noite vão ao Recife Antigo se deliciar com o encanto do carnaval
lírico e o brilho das máscaras.
Não há como falar do carnaval do Recife deixando de lado as diversas
manifestações que ocorrem nas cidades circunvizinhas. Em outras palavras, o carnaval
do Recife não se resume apenas à cidade do Recife. Uma série de outras festas
espalhadas por todo o Estado também contribuem para compor o chamado “Carnaval
Multicultural”. São várias cidades, cada uma realizando um carnaval próprio, cada qual
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com suas especificidades. São as sambadas ou os encontros: de maracatus rurais,
papangus, caiporas, caretas, caboclinhos, bonecos gigantes. Enfim, é a “celebração da
diversidade brasileira”. Dentre estas cidades, destacam-se: Goiana, Bezerros, Igarassu,
São Lourenço da Mata, Itamaracá, Nazaré da Mata e tantas mais. Todavia, compondo
diretamente a centralização da folia com o Recife, está Olinda.
É claro que o carnaval de Olinda é um carnaval distinto, em uma cidade distinta,
e que oferece um outro tipo de folia. Em suas ruas e ladeiras, acontece o carnaval de
rua, muito semelhante ao que, no dizer de Mikhail Bakhtin, deve ser considerado como
uma festa onde o povo é o senhor, uma festa que transmite a sensação de que a
coletividade tem poder e o povo é eterno. E, mais importante, revela uma visão de
mundo
Em Olinda o carnaval é tido como uma brincadeira na qual se é possível buscar,
na aparente desordem, um sentido sério. É o
carnaval onde se fazem a oposição e a crítica
social através do riso, a contraposição à cultura
oficial e às regras por ela estabelecida; onde o
carnaval é teatro, mas “é a própria vida que é re
presentada, e por um certo tempo o jogo se
transforma em vida real. [Confirmando que] essa
é a natureza específica do carnaval, seu modo
particular de existência. (...) A segunda vida do
povo, baseada no princípio do riso. (...) A sua vida
festiva”.26

26

BAKHTIN, Mikhail. Op. Cit. p. 7.

Crítica social no carnaval de Olinda
Foto: Cristiane Nepomuceno
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O carnaval olindense é marcado pela irreverência e, primordialmente, pela
criatividade do povo, que enche suas ruas de personagens fantásticos. São as “figuras de
carnaval”, assim descritas pelo publicitário Thales Antonio Rodrigues Galhardo:

As figuras são ilustres atores de rua, com olhares cínicos,
debochados ou ingênuos. Cheios de trejeitos, formas engraçadas de
cumprimentar as pessoas e certas aparições completam suas
inspirações em personagens históricos, políticos, folclóricos,
surrealistas ou mesmo a sua livre criação. A criatividade e a
imaginação desses artistas ainda é recheada com a crítica e a
caricatura, enquanto o colorido fica a gosto ou, ao que for apanhado
por acaso, tendo como improviso o toque final. Esse tipo popular é
característico do carnaval latino; brinca solitariamente e de repente,
surge em alguma rua, beco ou praça, atrás de uma agremiação,
fazendo o passo ou coreografias inéditas, e às vezes até sem
música.27

Pernambuco, Nordeste, Brasil, enfim, o mundo está presente no carnaval de
Olinda. E “é esse todo que fala pela boca das imagens”. Em seus blocos de nomes
jocosos, o brincante revela o humor tão característico do povo brasileiro: a capacidade
de rir de sua própria condição de miséria. É como se o povo na rua fizesse uma
retrospectiva satírica de todos os grandes acontecimentos (bons e ruins) que marcaram o
mundo, desde o carnaval anterior. Não faltam menções às guerras, às doenças, aos
políticos desonestos, aos heróis e anti-heróis, ou à “vaca-louca”, à “gripe do frango”, à
“ovelha Doly”, ...
O carnaval de Olinda também é grande.

27

GALHARDO, Tales Antônio Rodrigues. Pernambucanidade. In: Pernambuco Business. Recife,
artegrafi, 2002. p. 48.
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Em Olinda adotou-se o mesmo modelo do carnaval do Recife. O carnaval de rua
também abriu espaço para os pólos, a música alternativa, personalidades homenageadas,
decoração de ruas, etc. Em 2004, a Prefeitura de Olinda investiu R$ 2,5 milhões para
fazer uma grande festa, cujo tema foi os 350 anos da Restauração Pernambucana e
comemorou a “vitória dos nativos de Pernambuco contra os invasores holandeses”. A
personalidade homenageada, escolhida através do voto popular, foi a D. Dá (Jodecilda
Ariola de Lima), uma moradora da cidade e costureira de fantasias carnavalescas.

Capas dos encartes do carnaval oficial de Olinda:
Programação 2003 - 2004

A cidade foi cuidadosamente decorada. Na entrada da cidade, havia 44
bandeirolas, uma espécie de escudo de Olinda. Dois “guardiões” foram colocados no
Palácio dos Governantes, cujas representações homenageavam os combatentes da
Restauração Pernambucana, nas figuras de Vidal de Negreiros e Henrique Dias, espécie
de generais na luta pela expulsão dos holandeses. As cores predominantes da decoração

170
eram o amarelo e o vermelho, numa alusão a 1631, quando os holandeses colocaram
fogo em Olinda, estão a sede da Capitania de Pernambuco.
A abertura28 oficial da festa aconteceu na quarta-feira anterior à quarta-feira de
cinzas (18/03/04), em frente ao prédio da Prefeitura. As atrações foram o Quinteto
Violado, a Orquestra Spock, o Coral Primo Canto, Mestre Salu e Pedro Salu. Tudo
voltado para promover a mistura de ritmos. A festa começou já pela manhã, com a
lavagem simbólica das ruas. Cerca de 100 garis, juntamente com os moradores da
Cidade Alta, realizaram a tarefa, animados por uma orquestra de frevo e o Bloco “O
vassourão”.
Neste ano de 2004, à busca de mais um recorde para o carnaval pernambucano, a
Prefeitura da cidade de Olinda montou uma megaorquestra de frevo composta por 426
músicos, que desfilaram pelas ladeiras da cidade. Pelas ruas e ladeiras também desfilam
muitas outras pequenas orquestras de frevo contratadas pela Prefeitura de Olinda, a fim
de manter suas ruas sempre animadas. Em 2004, foram oficialmente inscritos 340
grupos, que desfilam pelas ladeiras da cidade a partir das 7h da manhã e vão até o fim
da tarde. Esses grupos percorrem um trajeto oficial estabelecido pela Prefeitura que
deve ser rigorosamente cumprido.

28

Na verdade, o carnaval de Olinda começa no primeiro dia do ano. Para os quatro dias de folia, a cidade
se prepara para receber cerca de 3 milhões de foliões, o que requer um aparato todo especial para uma
cidade com cerca de 370 mil habitantes. O cuidado principal é com a segurança. Em 2004, a Prefeitura de
Olinda mandou instalar 17 câmeras nos pontos de maior concentração de foliões. Tinha por objetivo,
além do monitoramento do público a fim de inibir as práticas violentas, resguardar o patrimônio histórico.
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Megaorquestra de Frevo (400 integrantes) na abertura do carnaval oficial de Olinda
Foto: Rodrigo Lobo/JC Imagem

Além do carnaval de rua, que é sua principal característica, existem espaços
privados que funcionam como ponto de apoio. São casas montadas por grandes
empresas para recepcionar clientes. O espaço mais “ilustre” de Olinda foi a Casa da
Antártica. Como patrocinadora oficial do carnaval olindense, essa cervejaria montou
essa casa, que funcionou como o “camarote oficial”, recebendo cerca de 400 convidados
por dia. Essas casas são espaços super estruturados que oferecem conforto e serviços
diversos (comida, bebida, música e apresentações dos grupos locais), todas voltadas
para atender a convidados especiais (políticos, artistas, empresários).
Desde o início da pesquisa em 2002, os Pólos de Olinda foram mudando ano a
ano e crescendo o número de atividades. No ano de 2004, Olinda contou com 3 (três)
pólos de animação. Em Varadouro, funcionam o Pólo Henrique Dias e o Portal do
Maracatu; na Praça do Fortim do Queijo, funciona o Pólo Felipe Camarão; e, na
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Praça da Preguiça, funcionam o Pólo Vidal de Negreiros-Cena PE e o Portal do
Frevo. Nos locais que funcionam mais de uma atividade, a programação é dividida em
dois turnos: tarde e noite.
foram organizados da seguinte forma:
a) Pólo Vidal de Negreiros (Praça da Preguiça). No período da tarde(15h às 20h),
reservado à programação do Cena - PE, que apresenta apenas música alternativa. No
período da noite (a partir das 20h), comporta o chamado Portal do Frevo.
b) Pólo Henrique Dias (Varadouro): Portal do Maracatu.
c) Pólo Felipe Camarão (Praça do Fortim).

Em Olinda, também acontece durante o carnaval:
¾Encontro Internacional de Bonecos Gigantes29 – acontece na terça-feira de
carnaval, é o ponto alto do carnaval olindense. Em 2004 realizou-se o seu 18º
encontro. Na ocasião mais de 100 bonecos reuniram-se no Largo de Guadalupe e
saíram pelas ruas da cidade arrastando uma multidão ao som de muito frevo. É o
bloco que reúne o maior número de orquestras de frevo. O homenageado de
2004 (o boneco saiu pela primeira vez) foi o aposentado olindense Mário
Raposo, de 79 anos, considerado uma das figuras mais pitorescas do carnaval de
Olinda. O Sr. Mário ficou conhecido como o Lorde de Olinda desde o carnaval
de 1936, quando saiu às ruas fantasiado com as roupas do seu avô.

29

Os bonecos são confeccionados a partir de uma mistura de papelão, goma e resina, medem pouco mais
de 3 metros de altura e pesam em torno de 35kg. Os bonecos homenageiam desde grandes personalidades
nacionais às pessoas do povo que fazem parte da história e do folclore local: Capiba, Elba Ramalho, Luiz
Gonzaga, Lia de Itamaracá, Zé do Rádio, Tarado da Sé, o Garçom Batata são alguns exemplos. Os
bonecos são montados em uma estrutura de madeira que serve de suporte para carregá-lo. Por baixo de
suas vestimentas estão os carregadores de bonecos, considerados a alma destes. São as suas evoluções
que dão vida e personalidade própria a cada uma das alegorias. Apesar de receber apenas R$20 pelo
desfile, que dura em torno de duas horas, todos os carregadores são unânimes em afirmar que o que
realmente importa é o prazer de carregar o boneco e o prestígio que adquirem na comunidade.
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¾Encontro dos Tipos do Carnaval de Olinda – é uma espécie de concurso de
fantasias por onde passam todos os tipos curiosos e engraçados do carnaval de
Olinda (tem premiação para os melhores).
¾Encontro de Maracatus do Ilumiara Zumbi – provenientes de várias partes do
Estado de PE, Maracatus Rurais ou de Baque Solto se encontram durante o dia.
Em 2004 foram 90 grupos de Maracatu (somam cerca de 9 mil brincantes) e
mais outras 25 agremiações distintas que se reuniram no local. O principal dia é
a segunda-feira. Neste se apresentaram: o Maracatu Leão Coroado – Águas
Compridas (1863), o Maracatu Cambindinha – Araçoiaba (1914) e o Maracatu
Cambinda Brasileira – Nazaré da Mata (1928). (Espaço Ilumiara Zumbi/Cidade
Tabajara)
¾Darrum dos Tambores de Olinda

- solenidade afro-religiosa na qual se

encontram as nações de Maracatu Urbano ou de Baque Virado, para reverenciar
seus ancestrais. Acontece na sexta-feira da semana pré-carnavalesca, às 24h no
Largo da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos.
¾Desfile das Agremiações pelos Corredores da Folia – roteiro preestabelecido
pela Prefeitura, acontece nas ruas e ladeiras da cidade. Em 2004 foi construída
uma passarela de 37 metros batizada de Ponte Marim dos Caetés para o desfile
das agremiações. O objetivo é facilitar o trabalho da imprensa, que assim pode
fotografar todas as agremiações. Pelas ruas de Olinda desfilaram em 2004 cerca
de 340 agremiações, oficialmente inscritas na LOA (Liga Olindense de
Agremiações), arrastando um público estimado em 3 milhões de pessoas.
¾Fortim do Queijo – funciona uma espécie de Pólo da Criança, com
programação matutina e totalmente infantil.
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¾Mercado da Ribeira – além do Foco de Animação com Frevo de Bloco,
também acontece serenatas a partir das 10h.
¾Festival Cena PE – a partir deste ano de 2004, a cidade de Olinda reabriu suas
portas para a música alternativa. No mesmo estilo do Pólo Mangue do Recife, o
Cena - PE apresenta bandas locais, que mesclam vários estilos musicais. Essas
bandas misturam rock, hip-hop, reggae, afoxé, caboclinhos, maracatus, cocos,
enfim, fazem uma música que reúne a tradição da cultura popular com a música
moderna;

pode-se dizer que promovem

a revalorização das tradições

nordestinas.
¾“Ponte Marim dos Caetés” – é uma passarela construída este ano de 2004;
localizada na Praça do Jacaré, deve funcionar como uma passarela por onde
passarão todos os grupos. Objetivo: facilitar o trabalho da imprensa.

Encontro de bonecos gigantes – 2004

Foto: Marcos Michael/JC Imagem

Atualmente um dos recantos mais apreciados de Olinda é a Arena Ilumiara
Zumbi, localizado no bairro Cidade Tabajara. Ali acontece há 14 anos o encontro dos
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maracatus de baque solto de Pernambuco. Neste ano de 2004, reuniu 90 agremiações,
10 a mais que em 2003, provenientes de 25 cidades, principalmente da Zona da Mata,
Norte do Estado. Caboclos de Lança, Caboclos de Penas, Baianas, Damas, Mateus,
Catirinas, Burrinhas e Mestres fizeram a festa durante o dia e a noite. O encontro
acontece na segunda-feira de carnaval, teve como idealizador o Manoel Salustiano
(Mestre Salu), que é o organizador do evento. O encontro conta com o apoio da
Prefeitura de Olinda e do Governo do Estado, mas este ano, pela primeira vez, contou
com a ajuda financeira do Ministério de Cultura, através do Fundo Nacional de Cultura
repassou R$ 64 mil para promoção do encontro.
Um dos aspectos mais interessantes do carnaval de Olinda é o seu cuidado com a
tradição. Em suas ruas e ladeiras, permite-se exclusivamente a execução do frevo. É
verdade que Olinda também tem samba, como o bloco Patusco não sei se pode ser
chamado de escola de samba, mas tem enredo e samba escolhidos todos os anos, uma
bateria grande e muitas passistas minimamente revistas. O Patusco foi criado em 1962 e
nunca fugiu à regra das agremiações olindenses; tem como marca a sátira política. Há
42 anos desfila sem nenhuma interrupção.
Para garantir a exclusividade do som executado pelas orquestras de frevo, a
Prefeitura local adotou como medida a proibição de qualquer tipo de som eletrônico
ligado acima de 70 decibéis, não só nas ruas como também nas casas da cidade
histórica. A lei que proíbe o uso de sons aplica multas que chegam a R$ 14 mil,
geralmente destinadas aos proprietários dos imóveis localizados na área tombada pelo
patrimônio histórico. Em contrapartida, cabe aos proprietários dos imóveis utilizados
como hospedagem alternativa inserir nos contratos de locação uma cláusula que proíbe
o uso de sons eletrônicos por parte dos locadores, que por sua vez exigem, no ato da
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assinatura do contrato, uma caução no mesmo valor da multa, uma forma de coibir o
uso dos equipamentos de som.
As agremiações de Olinda são comumente chamadas de troças. Esse tipo de
agremiação é de caráter mais popular, porém não menos organizado que os blocos ou
clubes. O que caracteriza as TCMs (Troças Carnavalescas Mistas) é que estas realizam
seus desfiles durante o dia. São grupos compostos por pessoas que se reúnem pelos
motivos mais variados, estilos de vida comum, ou profissão, ou afinidade política ...
Mas todos com um interesse único: divertir-se demasiadamente durante o carnaval.
Uma das troças mais famosas de Olinda é a “Ceroula”, até poucos anos atrás formada
exclusivamente por homens. E, como não poderia deixar de ser, em se tratando do povo
pernambucano, o apego desmesurado pelas “coisas da terra”, o local, começa pelo hino
da troça:
Eu vou esse ano pra lua
Não é privilégio, foguete já tem
Eu quero ver se o carnaval de rua
De Collins e Neil Amstrong já disse vai bem
Eu quero ver se tem troça que escolha
Como em Olinda que tem a Ceroula
Pois para mim já seria legal
Passarei na lua todo o carnaval.30

30

Hino de Ceroulas. Autoria: Milton Bezerra de Alencar.
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Passistas do TCM: “Vai quem bebe”

Foto: Cristiane Nepomuceno

Muito da fama do carnaval olindense se deve aos blocos carnavalescos e
bonecos gigantes. Os blocos, quase todos com nome de animais (elefante, porca, siri,
bacalhau, leão, guaiamu), ou com um animal como símbolo, constituem uma atração à
parte. Um dos grandes sucessos de 2004 foi o bloco “Quanta Ladeira”. Fundado em
1998, o grupo começou como uma brincadeira de amigos que se divertiam fazendo
paródia de músicas conhecidas, é formado por compositores do cenário pernambucano.
O grupo passou a fazer suas paródias inspirados nos “grandes acontecimentos” sociais e
políticos que repercutiam entre os carnavais, ou seja, de um ano para o outro. No ano de
2004, chegaram a cobrar ingressos nas suas apresentações, de tão concorridas que
estavam.31

31

Algumas das paródias de sucesso apresentadas em 2004:
1) Acontecimento internacional: “Dedada de americano não dói/ porque primeiro é preciso melar/ o
dedo do Tio Sam no buraco de Saddam.” Fazia referência ao episódio no qual um turista
americano fez um gesto obsceno ao ser fotografado pela Polícia Federal, após uma determinação
da justiça local de se fichar todo norte-americano que ingressasse no Brasil. Essa medida foi
estabelecida em represália às atitudes dos EUA contra os estrangeiros de origem latina e asiática
após o “11 de setembro”.
2) Acontecimento nacional: “Zé Dirceu quer dinheiro/ quem não dá não é bicheiro.” Em referência
ao assessor do Ministro José Dirceu que supostamente havia recebido propina de bicheiros.
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Blocos e troças famosos de Olinda, os que atraem um número maior de foliões:
Piaba de Ouro (Maracatu); Leão Coroado (Maracatu); O Homem da Meia-Noite
(Boneco Gigante); A Mulher do Dia (Boneco Gigante); Elefante de Olinda (Clube
Carnavalesco Misto); Patusco (Escola de Samba); Ceroula de Olinda (Troça Mista);
Vassourinhas de Olinda (Clube de Frevo); Enquanto Isso na Sala de Justiça (Bloco);
Bacalhau do Batata (Bloco); Urso Maluco Beleza; Pitombeira dos Quatro Cantos; A
Porta; Eu Acho é Pouco (Bloco); 10 de Xarque e Uma Latinha; Siri na Lata; Nóis Sofre
Mais Nóis Goza; ...
Que me permita o rigor científico tornar minhas as palavras de Mikhail Baktin
sobre a festa de carnaval, para concluir este texto. Em Olinda é assim:

A multidão em júbilo que enche as ruas ou a praça pública não é uma
multidão qualquer. É um todo popular, organizado à sua maneira, à
maneira popular, exterior e contrária a todas as formas existentes de
estrutura coercitiva social, econômica e política, de alguma forma
abolida enquanto durar a festa.
Essa organização é antes de mais nada, profundamente concreta e
sensível. (...) O indivíduo se sente parte indissolúvel da coletividade,
membro do grande corpo popular. Nesse todo, o corpo individual
cessa, até um certo ponto, de ser ele mesmo: pode-se, por assim
dizer, trocar mutuamente de corpo, renovar-se (por meio das
fantasias e máscaras). Ao mesmo tempo, o povo sente a sua unidade
e sua comunidade concretas, sensíveis, materiais e corporais.(...)
Com todas as suas imagens, cenas, obscenidades, imprecações
afirmativas, o carnaval representa o drama da imortalidade e da
indestrutibilidade do povo. (...) A imortalidade do povo garante o
triunfo do futuro. O nascimento de algo novo, maior e melhor (...), o
todo nascente que formam o povo e o mundo, um todo triunfalmente
alegre e desconhecedor do medo.
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É esse todo que fala pela boca de todas as imagens do carnaval...32

Olinda – Largo do Amparo (segunda-feira de carnaval)
Foto: Cristiane Nepomuceno

32

BAKTIN, Mikhail. Op. Cit. p. 222-223.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As
culturas
são
dinâmicas e estão em constante
transformação. Hoje é cada vez
mais difícil reconhecer uma
cultura que não esteja em íntima
interdependência de outras. (...)
Outra tendência marcante hoje é
a
multiculturalidade,
a
diversidade cultural, portanto, a
valorização
das
culturas
regionais, a afirmação da
identidade e dos valores dos
pequenos grupos, etnias ...

Gadatti

É verdade que nenhum trabalho tem por objetivo preencher todas as lacunas,
mas apresentar resultados é imprescindível, além de obrigatório. Durante quatro longos
anos, que contraditoriamente passam muito rápido, nos dedicamos ao conhecimento de
um dado objeto numa busca incessante por informações, ou por algo que torne nosso
trabalho original. E de repente chega, literalmente, ao fim o tempo oficialmente
estabelecido para realização da tarefa e com o fim, o grande dilema sobre o que se deve
dizer para “concluir”, deixar reflexões possíveis de despertar interesses, fazer outros
pensarem em continuar trilhando o mesmo caminho.
Esse trabalho analisou a importância assumida por uma festa que atualmente
constitui-se em um exemplo de revalorização das tradições locais. Uma das
prerrogativas do atual contexto que ora vivenciamos e que implica numa emergente
necessidade de ser plural, de ser reconhecido e respeitado por suas diferenças. Nesse
sentido, a festa do carnaval do Recife tornou-se uma referência nacional, um modelo
que excede limites, não apenas os circunscritos pelas fronteiras territoriais, mas
primordialmente as fronteiras estabelecidas pelas diferenças culturais. Constitui-se,
nesse momento, numa manifestação que faz emergir o interesse de resgatar, manter e
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preservar a memória de uma sociedade. Uma manifestação que promove o
fortalecimento da identidade local.
À muitas causas pode ser atribuída a responsabilidade por essa mudança
gradativa no universo da cultura local pernambucana. Dos muitos suportes basilares que
contribuíram para a consecução do processo estão os movimentos e as políticas de
incentivo a cultura adotadas por várias instâncias e grupos sociais. Dessa ampla frente
associativa: governos (municipal e estadual), povo, instituições de ensino e pesquisa;
grandes empresas públicas e privadas, surgiu um lugar ressignificado, que vem
agregando novos valores a identidade do povo pernambucano, fazendo-o se perceber de
outra maneira, ter orgulho de suas raízes e desenvolver sentimento de filiação ou
pertença.
No decorrer desse processo de renovação, a cultura local assumiu também um
caráter funcional, trouxe além dos benefícios culturais, grandes benefícios sociais e
econômicos. Os novos valores agregados não deram resultado apenas no âmbito
cultural, descobriu-se também seus efeitos na esfera do econômico: capacidade de gerar
riqueza e atrair dividendos: gerar turismo, lazer, produtos, investimentos, emprego e
renda. Os projetos de desenvolvimento pautados na exploração da cultura local
ganharam posição de destaque nas mais diversas instâncias constitutivas da sociedade
local. Não é sem propósito que estão transformando os festejos populares em megaespetáculos, que suas tradições estão sendo reinventadas, ganhando novos e múltiplos
significados.
Dizer, como fazem os pernambucanos, que o seu estado é o que reúne o maior
conjunto de expressões culturais do país, inspira dúvidas e desconfianças. No entanto,
dizer que Pernambuco é um dos estados brasileiros que mais se preocupa, ampara,
respeita e reconhece sua cultura popular não deixa dúvidas. Hoje o povo e as
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autoridades pernambucanas valorizam não apenas o carnaval, mas suas festas populares
como um todo: pastoril, reisado, cavalo-marinho, festejos juninos, coco, vaquejadas.
Realizam encontros de violeiros cantadores e repentistas que levam milhares de pessoas
as praças públicas.
Esse gostar e apego pela cultura local e suas mais diversas formas de
manifestação

culminou

em

um

processo

que

chamo

de

fenômeno

da

pernambucanidade. Para muitos, uma “apologia das raízes” ou mero ufanismo. No
entanto, é através desse sentimento de valorização do que é seu que o povo
pernambucano revela para o Brasil e o mundo o soerguimento das suas tradições, assim
como consolidam seu lugar no atual contexto, onde ser único faz toda a diferença.
Considerando que o atual formato da festa é novo e que qualquer mudança nos
hábitos sociais é lenta e muitas vezes imperceptível, qualquer conclusão, próxima do
verdadeiro rumo para o qual se dirige o carnaval recifense, nesse momento não passa de
suposição ou conjectura. De todo modo, é possível perceber, no atual estágio desse
processo de consolidação da festividade, algumas conseqüências inquestionáveis:
1) a forma de organização adotada criou dois carnavais: “o carnaval do marketing
institucional governamental, das organizações privadas e do marketing pessoal
das celebridades regionais e nacionais” e o carnaval de caráter popular presente
nos bairros e comunidades;1
2) a ampliação da festa tornou-a muito mais participativa. Mas, se por um lado
contribui para lhe dar um caráter de autêntica festa popular, feita pelo povo e
para o povo, por outro, terminou por tornar a parte voltada para o turismo uma
manifestação de caráter estilizado, padronizado, repetitivo e sem vínculos com a
realidade e o cotidiano do povo;
1

BENJAMIN, Roberto & TAUK, Salett. Marketing e cultura popular na cobertura jornalística do
carnaval de Pernambuco. In: Revista Eletrônica Observatório Comunicacional. v. 3, n. 4,
jul./ago./set./2002. p. 2.
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3) a descentralização da festa não funciona apenas, como divulga os organizadores,
um modo de democratizar a folia, mas também como um meio de “enxugar”
aqueles espaços destinados aos turistas;
4) e, o aspecto mais importante: a retomada, a revalorização e o encantamento da
população local por aspectos da sua cultura que até então lhe era desconhecida.
Esse processo de resignificação2 da cultura local, vem contribuindo para a
percepção de poder frente à cultura dominante, o fortalecimento da identidade
local e a consecução de um sentimento de apego e orgulho à memória popular,
imbuindo no povo pernambucano o desejo de fixar sua fronteira3, manter sua
regionalidade e assegurando a sua gente o domínio do que é seu, único, e assim
firmar suas diferenças em relação ao outro, ao mundo lá fora, o mundo global.
A dor de uma saudade
vive sempre em meu coração
ao relembrar alguém que partiu.
Deixando a recordação, nunca mais...
hão de voltar os tempos
felizes que passei em outros carnavais.
Cantar, oh! Cantar!
É um bem que dos céus nos vem.
Se algumas vezes nos faz chorar
ante os revezes nos faz rir também.
Cantar, oh! Cantar!
Com expressão de uma emoção
que nasce d’alma e vem dizer ao
coração
Que a vida é uma canção.4

2

Resignificar não é dar um outro sentido ao já existente, mas dar um novo sentido ao já existente.
A fronteira aqui não deve ser entendida a partir da conotação geográfica de limites territoriais, mas
dentro de uma perspectiva cultural, na qual o limite a ser respeitado é dos valores culturais. A fronteira
cultural representa os limites de uma unidade simbólica, que não pretende impedir a entrada do novo,
mas garantir aos seus membros, na confrontação com o mundo “de fora”, a possibilidade de se reconhecer
enquanto parte essencial de um local. Assim essa fronteira não obstacularizaria a entrada ou saída de
elementos culturais novos que permitissem a cultura local tornar-se mais rica e dinâmica.
4
A dor de uma saudade. Música de Edgar Moraes.
3
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