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RESUMO
Este trabalho investiga a fundação, construção e movimentação da Nação Zambêracatu,
primeiro maracatu construído no Rio Grande do Norte. Procuro analisar de que forma as
demandas de identificação por uma negritude potiguar marcada por elementos da
religiosidade afro-brasileira e relaciona com o surgimento de uma tradição cultural. A
etnografia foi realizada a partir dos ensaios e principais apresentações desenvolvidas pelo
grupo. As discussões envolvidas na dissertação abordam elementos simbólicos e estratégias
que compõem a construção de uma tradição no mundo contemporâneo, tendo em vista as
novas configurações das relações sociais e formas de pertencimento. Ademais, utilizo a noção
de performance cultural para interpretar os significados e memórias acionadas pelo maracatu
potiguar e como estas se relacionam com as construções de pertencimento e representação
coletiva da cultura negra nos territórios da cidade.

Palavras-chave: Representação, Negritude, Tradição, Memória, Zambêracatu;

ABSTRACT

This work investigates the foundation, construction and movement of the Zambêracatu
Nation, the first maracatu built in Rio Grande do Norte. I try to analyze how the demands for
identification by a blackness potiguar marked by elements of Afro-Brazilian religiosity and
related to the emergence of a cultural tradition. Ethnography was developed from the essays
and main presentations made by the group. The discussions involved in the dissertation
address the construction of symbolic elements and strategies that make up the itinerary of a
tradition in the contemporary world, in view of the new configurations of social relations and
forms of belonging. In addition, I use the notion of cultural performance to interpret the
meanings and memories triggered by marigatu potiguar and how they relate to the
constructions of belonging and collective representation of black culture in the city's
territories
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INTRODUÇÃO

Os caminhos até a pesquisa
O Maracatu do Baque Virado é uma manifestação artística e cultural que teve origem no
estado de Pernambuco e compõe uma das inúmeras manifestações da cultura afro-brasileira1.
Conheci as Nações de Maracatu em 2014, durante o desfile realizado no Carnaval da cidade
do Recife por ocasião da cerimônia dos “Tambores Silenciosos”, manifestação que ocorre há
mais de 60 anos no Pátio do Terço. Um dos momentos marcantes daquela cerimônia ocorre
quando as luzes são apagadas e cânticos em yorubá2 são entoados pelas principais Nações de
maracatu da cidade que saúdam suas realezas e os orixás ao toque das alfaias, agogôs e agbês.
Anos depois daquela primeira experiência com os maracatus em Recife, mais
especificadamente em janeiro de 2018, visualizei um cartaz nas redes sociais onde a Nação
Zambêracatu convoca novos batuqueiros e decidi participar dos ensaios de preparação para as
apresentações no carnaval daquele ano. Até então, não conhecia o grupo, muito menos havia
visto qualquer apresentação, mesmo morando na cidade há mais de seis anos.
E foi assim que comecei a participar dos ensaios do grupo todos os sábados pelo horário
da tarde no TECESOL (Território de Educação, Cultura e Economia Solidária), localizado no
bairro de Neópolis e que reunia diversos grupos culturais de Teatro (FACETAS, Grupo
Estação de Teatro, Casa de Zoé, etc.), além de alocar provisoriamente, à época, a Creche
Municipal Prof.ª Maria Eunice Davim. O grupo dispunha de uma sala pequena, cerca de
20m2, para guardar seus instrumentos e pertences, além da quadra para realização dos seus
ensaios semanais.
Depois de algumas semanas de convivência, passei a refletir e indagar sobre os motivos
que levaram aqueles jovens criarem uma Nação de Maracatu em Natal? Quais foram os
caminhos percorridos para chegar até ali? Como constroem as apresentações e quais os
impactos sobre os membros e o público que assiste? Essas e outras ponderações se
aprofundavam a cada movimentação e intervenção da Nação Zambêracatu. Todavia, foi
durante a viagem para o evento da “Noite dos Tambores”, em fevereiro de 2018, organizado
pelo grupo Herdeiros de Zumbi na praia de Sibaúma, local histórico por abrigar o Coco de
Ao longo da dissertação irei utilizar a expressão “cultura afro-brasileira” para me referir a uma série de
manifestações culturais que fazem parte dos desdobramentos da diáspora africana. Salientando que não existe
uma única cultura negra, mas sim culturas, no plural, produzidas por afro-baianos, afro-mineiros, afropernambucanos, etc. (MUNANGA, 2014)
2
Idioma da família linguística nigero-congolesa falado secularmente pelos povos denominados yorubás em
diversos países ao sul do Saara, principalmente na Nigéria, e por minorias em Benim, Togo e Serra Leoa, dentro
de um contínuo cultural-linguístico composto por 22 milhões a 30 milhões de pessoas.
1
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Zambê do Pau Furado há mais de 400 anos, que decidi levar adiante a pesquisa sobre a Nação
Zambêracatu. Na ocasião, presenciei e participei do primeiro encontro entre a Nação e o Cocô
de Zambê de Tibau do Sul, manifestação cultural que inspirou e dá nome ao maracatu
potiguar. Percebi que existia uma lacuna imensa de registro e produção antropológica no que
diz respeito as manifestações culturais afro-brasileiras no Rio Grande do Norte.

Tecendo o campo de pesquisa
O interesse do meu trabalho envolve as discussões relativas à construção das ordens de
representação e regimes de visibilidade no mundo contemporâneo e de que forma a
mobilização destes elementos instituem tradições e reinscrevem memórias.

Pretendo

compreender quais os marcadores mobilizados pela Nação Zambêracatu na construção da sua
identificação e representação da negritude, desde os percursos fundacionais até as
apresentações dos seus eventos principais. Sendo assim, o meu campo de pesquisa envolve
discussões em torno dos conceitos de representação, tradição, memória e performance, onde
pretendo desenvolvê-los de maneira dialógica e relacional.
Neste sentido, o conceito de cultura tem um papel fundamental nas reflexões
desenvolvidas neste trabalho. Logo, utilizo as contribuições teóricas de Stuart Hall (2016),
onde cultura diz respeito à produção, intercâmbio de sentidos e compartilhamento de
significados entre membros de um grupo ou sociedade, sendo que em toda cultura existem
inúmeros e diversos significados sobre qualquer tema e distintas formas de como representálos. Esses significados culturais, além de moldar nossas subjetividades (identidade, emoções,
pertencimento, etc.), organizam e regulam nossas práticas sociais. Atribuímos sentidos às
coisas (INGOLD, 2012) do mundo pela maneira como a representamos. Representar é
produzir signos, códigos através da linguagem, sistemas de signos em que combina forma (o
“significante”) e sentido (o “significado”), que não existem na natureza, mas é produto de
convenções sociais (CULLER, 2000). Essas representações construídas pelo discurso
organizaram a conduta, o entendimento, a prática, a crença e regula os corpos dos sujeitos.
As Nações de maracatu englobam uma série de representações transmitidas de geração
em geração pelas populações afro-brasileiras. Desde sua chegada em terras brasileiras, às
populações negras carregam em sua pele a marca do estigma, produzido, como indica Fanon
(2008), pelo “esquema epidérmico” do sistema colonialista que envolve o arcabouço de
discursos culturais, políticos e históricos produtores da estigmatização. O racismo arraigado
nas entranhas da sociedade brasileira dificulta que os negros e negras construam um processo
de identificação com sua história, pois introduz no imaginário social uma estética que associa
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o belo à cor branca e um sentido depreciativo a cor negra (SEYNFERTH, 1993). Afirmar-se
negro na sociedade brasileira não é uma tarefa fácil, muito pelo contrário, se constitui numa
experiência por vezes traumática para o sujeito. Mesmo com o significativo avanço no debate
racial fruto da mobilização do movimento negro, sobretudo a partir da década de 1970, o
racismo continua operando consideravelmente sobre os sistemas de significados e
representações sociais da sociedade brasileira. Para, além disso, trabalhar sobre as relações
étnico-raciais que envolvem a memória e a cultura negra é um enorme desafio para a
investigação acadêmica no Rio Grande do Norte, tendo em vista a poderosa narrativa
construída por importantes historiadores locais que afirmou a pouca expressividade da
presença das populações negras e indígenas. A historiografia produzida (CASCUDO, 1998),
sobretudo no século XIX e XX no Rio Grande do Norte contribuiu enormemente com o
silenciamento das identidades das “minorias” do estado, provocando no imaginário popular
um desconhecimento em torno dessas presenças, histórias, representações. Contundo, é
importante destacar contribuições fundamentais realizadas sobre a presença e o significado
histórico dessas populações, para citar alguns exemplos temos os trabalhos de Cavignac
(2010), Assunção (1994, 2006), Miller (2017).
Estamos inseridos em um contexto demográfico marcado pelo novo internacionalismo,
marcado pelo caráter policêntrico da sociedade (BAUMANN, 2000) e a explosão de diversos
movimentos identitários (AGIER, 2001). Esses fatores colocaram novos desafios para
compreensão das relações sociais entre os sujeitos e sua relação com o mundo. As minorias
antes silenciadas passaram a construir e visibilizar suas narrativas, reinscrevendo suas
fronteiras culturais e reconstruindo o seu passado (BHABHA, 2019).
A Nação Zambêracatu surge nesse cenário enquanto uma manifestação cultural que
propõe reafirmar e visibilizar a cultura afro-potiguar através de movimentações e
performances pelo Rio Grande do Norte, principalmente na cidade do Natal. As estratégias de
luta para afirmação dessas representações envolvem mais do que simples relações de forças
objetivas, engajam também processos subjetivos que constroem linhas de fuga dos modelos
fechados de representação impostos pelos sujeitos detentores das instituições e seus aparelhos
de “regulação identitária” (DELEUZE; GUATTARI, 1996).
Através da descrição etnográfica para rastrear os movimentos (INGOLD, 2005), fluxos
e negociações culturais que constituem a construção e a consolidação de uma tradição no Rio
Grande do Norte. A partir das apresentações dos batuques e cortejos da Nação Zambêracatu,
analisarei as transformações nas subjetividades dos membros do grupo, como também, são
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capazes de construir lugares de memória na cidade do Natal, contribuindo com o combate ao
racismo estrutural na sociedade.
A referida pesquisa possui uma peculiaridade importante por ser realizada de maneira
intragrupo, isto é, ao mesmo tempo em que desenvolvi um trabalho etnográfico, também sou
membro e batuqueiro da Nação Zambêracatu, ou seja, ocupei uma condição liminar durante
todo o percurso da investigação. Sendo assim, participei das discussões cotidianas do grupo,
ensaios, funções, cortejos, ao mesmo tempo em que tomava nota e registros etnográficos.
Essa liminaridade do campo de pesquisa não é novidade para a antropologia brasileira.
Desde a década de 1970 existe um esforço pela afirmação de uma produção antropológica nos
contextos “familiares” ao pesquisador, como uma prática possível e imperativa para a
disciplina (DA MATTA, 1978; VELHO, 1978). O “estar lá” ou “estar aqui” possuem, cada
qual ao seu contexto, vantagens e desvantagens que emergem no desenvolvimento da
pesquisa antropológica. Ambos envolvem necessariamente um grau de subjetividade, capaz
de produzir uma aproximação não definitiva do observado (GEERTZ, 2008). A condição de
integrante do grupo exige a realização de um movimento do “interior” para o “exterior”, na
tentativa de perceber questões que aparentemente passariam despercebidos na convivência
cotidiana. A realização da pesquisa já impõe uma condição de distanciamento inerente, pois a
partir do momento que anuncio para o grupo essa intenção, consequentemente a leitura sobre
a minha presença ali se modifica, como também, a postura do outro se altera ao passo que
toma conhecimento do processo de observação etnográfica (GOUIRIR, 1997, p.126).
Outro elemento metodológico diz respeito à assimetria no campo de pesquisa. Com
chamada “virada pós-moderna” nos anos 1980, o debate avança no sentido de descontruir a
assimetria imposta ao longo das décadas entre etnógrafos e interlocutores (CLIFFORD,
MARCUS; 1986). A partir de então, o conhecimento antropológico poderia ser visto enquanto
produto da natureza relacional do antropólogo com aqueles que estuda, ganhando para além
de uma questão estritamente ética, um caráter epistemológico (MOSSE, 2006).
Ademais, outro dado importante do campo de pesquisa consiste no fato dos
interlocutores estarem, em sua maioria, inseridos na Universidade, em espaços dos
movimentos sociais, isto é, estão próximos dos debates acadêmicos e políticos que permeiam
as discussões presentes na presente pesquisa. Assim, podem “ler, criticar e contraditar o
trabalho produzido, apresentando-lhes questões em pé de igualdade ou mesmo de
superioridade” (SOUZA LIMA, 2010, p.22). Isso é um exemplo notório da nova configuração
do campo de pesquisa nas ciências humanas em geral, os pesquisadores estão permanente
escrutínio não somente pela academia, como também por parte dos interlocutores. Eis os
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desafios da pesquisa, transformar dados e informações da realidade social observada, esta, por
sua vez, habitada por sentimentos, trajetórias de vida, aspirações, desejos, devem refletir uma
escrita etnográfica que não estabeleça fronteiras ou separações entre o “campo (fieldwork)” e
“gabinete (desk)”.
Neste sentido, ao longo do percurso da pesquisa, procurei construir a abordagem
etnográfica dentro de uma perspectiva antropológica reflexiva (STRATHERN, 1991), onde os
modos de produção de conhecimento operam através de conexões parciais modificadas à
medida que se transferem de um domínio de investigação para outro. Esta produção operada
através de saberes localizados (HARAWAY, 1995) requer que o objeto de conhecimento seja
visto como um ator e agente, e não apenas como uma fonte de informação. Ou seja, não se
trata aqui de construir uma narrativa capaz de representar a voz do grupo, muito menos de
estabelecer uma compreensão holística a partir da minha observação. Advogo da perspectiva
de que a escrita etnográfica resulta da negociação entre o antropólogo, interlocutor e o leitor.
Por sua vez, ela expõe nada menos que “verdades parciais” (CLIFFORD, 1998). Assim
sendo, procurei produzir uma compreensão do objeto social estudado, a partir de uma
perspectiva contextual, capaz de funcionar como matriz de inteligibilidade em outros
ambientes (GOLDMAN, 2006).
No que se refere a metodologia de pesquisa utilizada, primeiramente, é preciso destacar
as transformações e os desafios postulados para a etnografia no mundo contemporâneo. A
partir daí, entender toda uma variedade de possibilidades e recursos apresentados a escrita
etnográfica (FISCHER, 2009; OLIVEIRA, 2013). Ao longo do ano de 2019 e início de 2020,
acompanhei os ensaios, reuniões e performances da Nação Zambêracatu pela cidade do Natal,
tomei nota e construí diários de campos. Além da observação participante, realizei entrevistas
com os interlocutores, priorizando ambientes distintos a realização das performances e
ensaios, de forma individual, sendo que o local ficava sempre a critério dos interlocutores.
Ademais, compreendendo que cada entrevista, pressupôs uma negociação entre o antropólogo
e o interlocutor, logo, ela não deve ser encarada apenas como um simples registro de um fato
objetivo, mas sim como uma possibilidade de exploração tendencial. O diálogo deve soar
como um barco a ser conduzido pelas águas imprevisíveis que sustentam as correntezas de um
rio (ELLEN, 1984). Utilizei entrevistas abertas ou semiabertas, estabelecendo algumas
perguntas elementares para suscitar o debate, no entanto, a minha perspectiva fundamental
buscou explorar os fios que se desvelavam na conversa. A prioridade estava na fluidez da
narrativa dos entrevistados, onde o primordial compreendia o seu interesse em compartilhar o
que acreditavam ser importante mencionar sobre a sua percepção da Nação Zambêracatu, seus
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sentimentos e perspectivas.
No primeiro capítulo, realizo um breve histórico em torno do surgimento das Nações de
Maracatu em Pernambuco e sua expansão para outras regiões do Brasil e do mundo. Através
das narrativas dos fundadores da Nação Zambêracatu, rastreio as motivações e contexto da
criação do primeiro maracatu potiguar, assim como, de que forma as articulações em torno da
construção de uma identificação negra e potiguar contribuiu para o surgimento do grupo.
No segundo capítulo, descrevo os processos que estão imbricados na emersão de uma
tradição negra no mundo contemporâneo. A partir da análise do conceito de tradição, discuto
as aproximações e implicações da ideia de identificação nas construções culturais e de que
forma estas são capazes de redistribuir e reformular a memória coletiva de um grupono
imaginário social da cidade.
No terceiro capítulo, realizo uma descrição etnográfica das principais apresentações
realizadas pela Nação Zambêracatu, primeiramente o “Batuque para Rainha do Mar”,
organizada no dia 2 de fevereiro em celebração ao dia de Yemanjá, uma das orixás mais
cultuadas nas religiões afro-brasileiras. Em seguida, analiso o cortejo “Abrindo os Caminhos”
e a “Coroação da Rainha do maracatu”. A partir do conceito de performance procuro
interpretar as principais representações e marcadores culturais contidos nas apresentações e
como são mobilizados para inscrever os sentidos de pertencimento da negritude potiguar nas
representações coletivas da sociedade.
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CAPÍTULO 1 - BATUQUE E ANCESTRALIDADE: “ESSE É O BATALHÃO AZUL,
UNIÃO DE POTIGUARES, ZAMBÊRACATU”
“Nós morremos. Esse pode ser o significado da vida. Mas nós fazemos linguagem. Essa
pode ser a medida de nossas vidas”.
Toni Morrison
Pretendo discutir neste capítulo os contextos e as condições que precederam o
surgimento de uma Nação de maracatu no estado do Rio Grande do Norte. Para isto, percorro
os movimentos e fios revelados nas narrativas dos interlocutores, esmiuçando o cenário que
anteviu o surgimento da Nação Zambêracatu e os caminhos do grupo na cena cultura potiguar
em busca da construção de uma representação da negritude potiguar.

1.

Uma breve história sobre os Maracatus
O maracatu é uma manifestação artística e cultural que tem seus primeiros registros na

região metropolitana do Recife e desde 2014 é considerado pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) como patrimônio cultural do Brasil. Ao longo da
história dois tipos de maracatu se conformaram, sendo o primeiro o Maracatu Nação de Baque
Virado composto por alfaias, tarol, agbés, agogô, gonguê, tendo em seu repertório loas,
“canções” saudando e referenciando os orixás. O segundo é o Maracatu Rural do Baque Solto
composto por instrumentos de sopro (clarinetes, trombones, trompetes), gonguê, caixa, tarol,
cuíca e apito, tendo sua localização concentrada na zona da mata pernambucana. O
compositor e pesquisador Cesar Guerra Peixe (1981) descreveu na metade do século XX a
forte relação existente dos maracatus do Recife com as religiões de matriz afro-ameríndia.
Enquanto nos Maracatus Nação se relacionava com religiões de matriz africana, sobretudo os
chamados Xangôs, os Maracatus Rurais possuíam laços com o catimbó.
Precisar o momento de surgimento dos maracatus tem provocado um longo debate,
envolvendo encontros e desencontros nas últimas décadas. Segundo o antropólogo Rene
Ribeiro (1978), o registro mais antigo encontrado sobre maracatu remonta os anos de 1867,
encontrada na transcrição da fala do Padre Lino do Monte Carmelo Luna. O próprio GuerraPeixe desenvolve algumas aproximações históricas a partir de estudos realizados na primeira
metade do século XX (COSTA, 1908; RIBEIRO, 1952), que procuraram identificar as origens
dos maracatus como reminiscências das festas de coroação do rei e rainha do Congo. Segundo
ele, os Maracatu Nação derivavam da teatralização dos autos dos “congos”, baseada numa
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peça de representação de rei, rainha e sua corte, onde também haveria dança e música própria.
Todavia, alguns autores como Marcelo Mac Gord (2008), afirmam que a expressão
“maracatu” ao final do século XIX se vinculava a diversas manifestações afrodescendentes.
Sendo assim, para discutirmos as origens do maracatu enquanto prática cultural se faz
necessário compreender o contexto histórico dos seus registros iniciais. A partir do século
XIX, o termo “maracatu” aparece frequentemente associado às Nações de negros e negras em
Pernambuco. O termo Nação foi usado preliminarmente pelos administradores e comerciantes
portugueses para identificar os grupos étnicos de precedência africana levados para o Novo
Mundo (NINA RODRIGUES, 1945; RAMOS, 1951; BASTIDE, 1971). Essas Nações
reuniam povos africanos de distintas categorias políticas, linguísticas e culturais unificados de
acordo com os interesses dos traficantes de escravos no comércio do Atlântico Negro,
podendo ou não haver afinidades culturais e políticas entre eles. Quando um escravo dizia ser
do Congo, Angola ou da Costa da Mina, isto não significava necessariamente uma
correspondência ao seu grupo étnico, na maioria das vezes significava o local de onde
embarcou (SOARES, 1987, p. 82).
Esse conceito passou por um processo de ressignificação no contexto do Brasil
escravista. Ao invés de identificar agrupamentos e reuniões de diversos povos e etnias
oriundas da África, em alguns casos, passaram a constituir uma nova identidade, acentuando
aspectos culturais destes novos grupos criados naquele contexto colonial. Esse processo de
ressignificação das Nações se deu, tanto por critérios de renovação e reorientação organizados
pelos próprios africanos e descendentes, como também, a partir da ação da base hierárquica
escravista do grupo hegemônico da época (senhores de escravos e da Igreja Católica),
provocando, em muitos casos, o surgimento de novos nomes e conteúdos sociais.
Os próprios grupos foram adquirindo sentido em si mesmos, criando suas
próprias regras e definindo, no embate da convivência social, os limites
indicativos de afiliação ou exclusão, que orientavam o comportamento de
seus membros e serviam para classificar socialmente os demais.
(OLIVEIRA, 1996, p. 176).

Importante frisar que a denominação de Nação aos grupos de Maracatu do Baque-Virado
constitui-se como um elemento fundamental e ordenador da sua tradição, sobretudo no
contexto de expansão destes para outros lugares do Brasil e do mundo.
Depois de arrastados de seus locais de origem, cruzado o oceano aglomerados de forma
desumana nos navios negreiros, as populações africanas escravizadas no Brasil tentavam
sobreviver à realidade cruel a qual estavam submetidos. Pouco a pouco, alguns grupos
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passaram a se reorganizar em Nações, procurando assim, construir e recriar seus costumes e
hábitos em um ambiente marcado por permanente tensão e repressão por parte do sistema
escravista (REIS; SILVA, 1989, p.35). Naquele período, algumas práticas desenvolvidas nas
margens da sociedade colonial, a exemplo do candomblé eram fortemente reprimidas pelas
autoridades escravistas, outros como folguedos, tidos como “honestos”, eram tolerados sob a
vigilância policial, deste de que não violassem os costumes e a ordem local.
Neste cenário, paralelamente, surgiam e se organizavam as chamadas Irmandades do
Rosário, confrarias, divididas principalmente em irmandades e ordens terceiras. Elas já
existiam em Portugal desde o século XVIII e embora recebessem religiosos, eram formadas
basicamente por leigos. Para funcionar, era necessário encontrar ou construir sua Igreja,
posteriormente aprovar um estatuto ou compromisso com as autoridades eclesiásticas. No
contexto da época, as irmandades cumpriam uma função implícita de representar socialmente
e politicamente os diversos grupos sociais existentes no Brasil daquela época (REIS, 1991).
Os critérios que regulavam a entrada de membros nas confrarias não estavam vinculados às
questões ocupacionais ou econômicas, mas étnico-raciais.
Existiam irmandades de brancos, algumas delas poderosíssimas, reunindo membros da
nata da elite branca. As irmandades de pretos e pardos eram mais numerosas e se dividiam
entre as de crioulos (pretos nascidos no Brasil), mulatos e africanos. Muitos componentes
participavam de inúmeras ao mesmo tempo, enquanto as irmandades de africanos se
subdividiam de acordo com as etnias de origem, funcionando diversas vezes como meio de
afirmação cultural diante violência física e simbólica provocada pelo sistema escravista. Está,
por vez, acabou por aproximar diversas etnias, pois, por diversas vezes, recebiam “socorro nas
horas de necessidade, apoio para conquista da alforria, meio de protesto contra abusos e
sobretudo rituais fúnebres dignos” (REIS, 1991, p.55).
As Irmandades, sobretudo, mas não exclusivamente as negras, foram os principais
veículos, pelo menos até século XIX, do catolicismo popular. Os santos ocupavam uma
importância especial nas ações e rituais das irmandades. Havia uma intensa troca simbólica
entra as práticas culturais oriundas da África e os preceitos do catolicismo português. A
principal atividade no calendário das irmandades era a festa do santo de devoção, quando
irmãos e irmãs saem com suas vestes de gala em procissões, seguidas de danças e banquetes.
Nas celebrações das confrarias negras, além das procissões, havia festas onde se entronizavam
reis e rainhas e negros, vestidos com seus trajes reais. A atitude das autoridades imperiais
diante destas manifestações oscilava entre repressão e permissão, todavia, em comparação
outras manifestações, tais como, ajuntamentos e batuques, havia uma maior tolerância para as
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irmandades.
Olhando para a cidade do Recife do início do século XVIII, é possível visualizar uma
extensa rede de agremiações de livres e escravos, composta por irmandades leigas e
corporações de ofício (SILVA, 2011). Estas, por sua vez, realizavam as denominadas “Festas
do Rosário” com danças ao som das zabumbas e atabaques, fogos de artifício, modelando o
repertório barroco africanizado. Inicialmente foi tolerada pelas autoridades da província e da
Igreja, pois enxergavam na manifestação, uma forma de manter o controle social e religioso
das populações negras. No entanto, posteriormente, a partir da segunda metade do século
XVIII, inicia-se uma perseguição a fim de estabelecer uma maior ortodoxia no que se referia a
leitura e prática do catolicismo por parte daquelas populações. A investida repressiva do
Estado culminou com a proibição das coroações de Reis e Rainhas do Congo, bem como,
recomendou a destruição das hierarquias de governadores de profissões e de “nações”
africanas existentes nas Irmandades, à exemplo da Nossa Senhora do Rosário de Santo
Antônio da Vila do Recife (SILVA, 2005).
Uma parcela importante dos autores da primeira metade do século XX que pesquisam
sobre as origens do maracatu (COSTA, 1908; GUERRA-PEIXE, 1981; CASCUDO, 1998)
apontam a coroação dos Reis e Rainhas do Congo como embrião do que viria se tornar as
manifestações de maracatus em Pernambuco. Eles ancoravam os seus argumentos a partir das
semelhanças existentes entre as manifestações. O próprio vocábulo “maracatu” aparece pela
primeira vez na imprensa a partir do século XIX, nas manchetes que noticiavam as reuniões
das Nações para realização de folguedos públicos. Todavia, no mesmo período, a palavra
também aparece associada a batuques praticados nos ajuntamentos de negros e negras
realizados em bairros fixos da cidade. A partir da metade do século XX, algumas
pesquisadoras como Katarina Real (1990) e Leonardo Dantas da Silva (1999) começam a
defender a distinção entre os cortejos de coroação de Reis de Congo e os maracatus. Segundo
Lima (2006), essa discussão decorre da concepção polissêmica dada pelos observadores a
palavra maracatu na sociedade do Recife do século XIX devido a diversidade de
manifestações culturais negras existentes na região. Documentos analisados pelo historiador
Marcelo Mac Gord (2008) mostram que os maracatus, festas das irmandades em homenagem
a Nossa Senhora do Rosário, Nações de negros e reis do Congo conviviam
concomitantemente na última metade do século XIX na cidade do Recife em pleno processo
de urbanização.
Não se sabe precisar, portanto, quando e como exatamente o maracatu
passou a ser visto por olhares externos e internos como uma manifestação
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festiva desligada das irmandades, como um grupo voltado mais para as
práticas culturais e simbólicas e desvinculado das redes hierárquicas que
envolviam reis e outros cargos, mas mantendo na sua festa uma corte festiva,
que desfila até hoje no carnaval e recentemente cada vez mais em outras
ocasiões durante o ano (TSEZANAS, 2010, p.34)

O Maracatu Nação como conhecemos hoje em dia, fortemente associado ao carnaval
Pernambucano e que serviu de inspiração para a Nação Zambêracatu se constituir enquanto
manifestação cultural começa a ser registrado pela imprensa pernambucana no final do século
XIX, por volta de 1859. De forma esparsa, os veículos de comunicação anunciavam os
festejos e batuques do rei do Congo realizados pelas ruas da cidade. Essas manifestações
coincidiram com a intensificação das manifestações carnavalescas que passaram a acontecer
preferencialmente nos lugares públicos da cidade, ocupando as ruas e avenidas. Em seguida,
tais lugares passaram a ser cobiçados pelas elites do Recife (ARAÚJO, 1996), ao mesmo
tempo em que o carnaval começava a ganhar contornos de grande festa popular.
O carnaval idealizado pelas elites tinha como referência os festejos europeus das
cidades de Veneza, Roma, Paris, bailes de mascarados onde deveria prevalecer a estética do
espetáculo a ser contemplado. Porém, o modelo idealizado ficou reduzido aos bailes de
máscara nos salões habitados pelas famílias abastadas.
Os desfiles das sociedades carnavalescas exigiam vultosas quantias que a
economia açucareira, em processo de decadência, não podia ou não se
interessava em sustentar. O público, queixavam-se seus idealizadores, na
maioria ignorante, não compreendia o alcance dos seus esforços e o
conteúdo das elaboradas críticas e alegorias, não recompensando seus
esforços. Por fim, a polícia, por ignorância ou puro partidarismo político,
censurava e proibia a saída de vários carros críticos, quase sempre, daqueles
que atingiam os representantes do grupo oligárquico no poder. (ARAÚJO,
1997, p.206)

O fracasso do carnaval regido por bailes e máscaras significou em contrapartida o
triunfo dos segmentos populares. Estes, sempre fizeram uso intenso dos lugares públicos das
cidades brasileiras, mesmo com a intensificação da perseguição a partir da metade do século
XIX. No Recife, nas últimas décadas do século XIX, surgem inúmeras agremiações populares
que se apresentavam em público em cortejos processionais, estandartes, sócios uniformizados,
acompanhados de músicas e cânticos. O termo maracatu começa a ser citado e associado,
ainda que de forma esparsa, dentre as inúmeras brincadeiras que se espalhavam nos festejos
carnavalescos da cidade do Recife daquela época (SILVA, 1999). Guerra-Peixe (1937) sugere
que desde o final do século XIX já existiam agremiações carnavalescas nomeadas como
maracatu. Logo, é possível traçar uma malha complexa e emaranhada em torno da prática do
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maracatu, entre o final do século XIX e começo do século XX. Associado simultaneamente
aos festejos das coroações do Rei de Congo, posteriormente é ligado as irmandades do
Rosário e em seguida, ligado a manifestações carnavalescas.
Nessa época, a população urbana da cidade do Recife crescia vertiginosamente e dobrou
em duas décadas, indo de 126.671 habitantes em 1872 para 238.843 em 1902 (QUEIROZ,
1999). A grande maioria se deslocava dos interiores pernambucanos, em sua maioria negros e
negras, ex-escravos ou seus descendentes que após serem expulsos das usinas de açúcar
migravam para a cidade em busca de oportunidade diante do ciclo glorioso que se apresentava
com o surgimento das primeiras fábricas, crescimento das agências bancárias, comércios
(QUEIROZ, 1999). Ao passo que crescia a bonança econômica, a repressão as manifestações
religiões de matriz africana também aumentava na cidade.
A partir da década de 1930, essa violência toma maiores proporções e o Estado começa
a aprofundar a política de perseguições aos membros de religiões de matriz africana e suas
respectivas casas. Os Xangôs, principal manifestação afrorreligiosa na época, são brutalmente
reprimidos e passam a sofrer algumas restrições ao exercício da sua religiosidade, tais como,
o controle da realização dos toques pelo governo local, bem como as concessões para o
próprio funcionamento dos terreiros. Através da justificativa de renovação dos princípios e da
saúde moral da sociedade, o Estado passa a enquadrar e associar os praticantes das religiões
de matriz africana a diversos crimes promulgados pelo Código Penal de 1890, sobretudo nos
artigos 156, que trata de práticas ilegais da medicina; 157, dos crimes por prática da magia, da
cartomancia, do uso de talismã e credulidade pública; e 158, da proibição da prática do
curandeirismo. São inúmeros os relatos e notícias nos jornais, destacando a apreensão de
líderes religiosos e fechamentos de terreiros (QUEIROZ, 1999). O aumento da repressão
estatal aos terreiros no Recife provocou a aproximação destes como as Nações de maracatu,
pois as mesmas possuíam a autorização do governo para exercer suas práticas e ensaiar em
suas sedes (LIMA, 2006; FERNANDES, 1937; REAL, 1990).
Importa para nossa discussão, para a história dos maracatus-nação
especificadamente, que, nos anos 1930 a 1945, em meio à intensa repressão
aos maracatus e religiões afrodescendentes intensificadas na interventoria de
Agamenon Magalhães, houve sim um movimento de mediação cultural, que
alçou os maracatus-nação do lugar de “coisas de negro” de provável
desaparecimento por ser reminiscências de antigas práticas de escravos
africanos, para o lugar de cultura autenticamente pernambucana, matriz
africana no meeting point cultural que se promove nesse período”
(GUILLEN, 2003, p.109).

A década de 1930 é fundamental para alterar os rumos da escala de repressão sofrida
pelas manifestações afrorreligiosas no Nordeste. Neste período começa a ser formulada o
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projeto de representação geográfica e simbólica do que hoje entendemos como Nordeste. As
mudanças profundas na estrutura da sociedade puxadas pelo desenvolvimento industrial e
urbanização impactam diretamente na vida cotidiana. Além disso, as camadas hegemônicas da
sociedade direcionaram suas preocupações na produção cultural, reorganização do ambiente
urbano, divulgação e assimilação de costumes e formas de habitar a cidade. A construção de
uma identidade nacional para o Brasil era desejo antigo das elites, anterior a inauguração da
República
Em 1933, o sociólogo Gilberto Freyre publica “Casa Grande e Senzala” que traz dentre
outras teses a ideia da mestiçagem como símbolo racial do Brasil. O lugar da representação do
povo brasileiro, ao invés de afirmar as populações indígenas e negras, é singularizado na ideia
do mestiço. As teses sociológicas de Freyre sedimentaram o terreno para a construção do mito
da democracia racial no Brasil que relativizava o peso e consequência dos séculos de
escravidão, as causas da desigualdade social e racial sobre as populações subalternas.
E neste período, entre os anos 1930 a 1945, os Maracatus Nação começam a ganhar
menções na produção intelectual pernambucana, nas obras de Lula Cardoso Ayres, Ascenso
Ferreira, Capiba, dentre outros (GUILLEN, 2003). A aparição vem no bojo do movimento de
afirmação da cultura popular pernambucana como símbolo da região, dentro do processo de
disputa e reordenamento político do poder das oligarquias no cenário nacional. Não por acaso,
é neste período que Gilberto Freyre edita e distribui o seu livro “Nordeste” em 1937, onde
propõe construir uma paisagem imaginária e discursiva em torno da região e de seus
habitantes. No seu texto, o autor faz uma análise dos impactos da monocultura da cana-deaçúcar sobre o ambiente e a subjetividade dos moradores da região
A civilização do açúcar teve naquele sistema social de relações dos homens
com a terra, com os animais, com a água, com a mata; de relações, em
grande parte mórbidas – sadistas-masoquistas – dos senhores com os
escravos, dos proprietários com os trabalhadores, dos brancos com os
negros, dos homens com as mulheres, dos adultos com os meninos – não só
o motivo de muitas de suas fraquezas como de várias de suas virtudes. A
conquista e a colonização quase militar de largos trechos do Norte pela Casa
da Torre – maior casa-grande do Brasil – e as guerras contra franceses e
holandeses, guerras feitas pelos Albuquerques e por outros fidalgos do
canavial, quase desajudados da metrópole, mostram que essa civilização por
natureza sedentária, comodista e sensual foi capaz de ação militar, de
agressividade, que qualidades de luta em sua própria defesa (FREYRE,
2013, p.185)

O historiador Durval Muniz em seu livro a “Invenção do Nordeste” destaca a ambição
política por parte da intelectualidade e da elite pernambucana em uniformizar uma narrativa
em torno da região
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O Nordeste não é um fato inerte na natureza. Não está dado desde sempre.
Os recortes geográficos, as regiões são fatos humanos, são pedaços de
história, magma de enfrentamentos que se cristalizaram, são ilusórios
ancoradouros da lava da luta social que um dia veio à tona e escorreu sobre
este território. O Nordeste é uma espacialidade fundada historicamente,
originada por uma tradição de pensamento, uma imagística e textos que lhe
deram realidade e presença. (ALBURQUERQUE, 2011, p.66)

A inserção dos maracatus na produção intelectual pernambucana não pode ser vista de
forma unilateral. A emergência e interesse por essas manifestações é produto de um jogo
relacional e complexo entre diversos setores sociais. Na luta pela sobrevivência das suas
manifestações culturais, as populações subalternas realizam “uma negociação complexa, em
andamento, que procura conferir autoridade aos hibridismos culturais que emergem em
momentos de transformação histórica” (BHABHA, 2018, p.21).
Os processos que desembocam na produção cultural de valores simbólicos é fruto de
uma luta constante, por vezes negociada e, em alguns momentos, conflituosos e violentos, dos
atores sociais envolvidos. Isto quer dizer que as populações negras não foram vítimas passivas
do projeto desenvolvido pelos grupos hegemônicos. Visando manter vivas as suas práticas
culturais, os grupos reposicionam, reconstroem, mesclam suas práticas e costumes a fim de
manter vivo o seu direito de representação. Com bem destaca Sodré (1998), ao analisar as
táticas de preservação da cultura negra nas Américas, “o negro acatava o sistema tonal
europeu, mas ao mesmo tempo o desestabilizava, ritmicamente, através da síncope – uma
solução de compromisso” (SODRÉ, 1998, p.25). Essa analogia demonstra como os grupos
subalternos, impossibilitados de manter integralmente sua cultura, infiltra ou absorve
elementos da cultura colonizadora para continuar a sua prática cultural.
Ao estudar essa dinâmica, Bhabha (2018) chama atenção para a necessidade de rehistoricizar o momento da “emergência do signo”, “a questão do sujeito” ou a “construção da
discursiva da realidade social” reposicionando as exigências referenciais do trabalho teórico
para o campo da diferença cultural.
A analítica da diferença cultural intervém para transformar o cenário de
articulação - não simplesmente para expor a lógica da discriminação política.
Ela altera a posição de enunciação e as relações de interpelação em seu
interior; não somente aquilo que é falado, mas de onde é falado; não
simplesmente a 1ógica da articulação, mas o topos da enunciação. O objetivo
da diferença cultural e rearticular a soma do conhecimento a partir da
perspectiva da posição de significação da minoria, que resiste a totalização a repetição que não retornará com o mesmo, a menos na origem que resulta
em estratégias políticas e discursivas nas quais acrescentar não soma, mas
serve para perturbar o cálculo de poder e saber, produzindo outros espaços
de significação subalterna” (BHABHA, 2018, p.261).
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Essa reorientação produz uma revisão radical da temporalidade social nas quais se inscrevem
as histórias emergentes, reposicionando o conceito de cultura dentro de uma “produção
irregular e incompleta de sentido e valor, frequentemente composta de demandas e práticas
incomensuráveis produzidas no ato da sobrevivência social” (BHABHA, 2018, p.276).
A constituição dos Maracatus-Nação está imbricada dentro dessa relação de luta e
sobrevivência a partir da absorção de elementos de culturas distintos como estratégia de
sobrevivência da cultura negra. O que pode explicar as dificuldades por parte dos intelectuais
da época, em encontrar um ponto de origem para o surgimento das Nações de maracatu. Ao
reverberar o raciocínio eurocêntrico, estudiosos, folcloristas e memorialistas da metade do
século XX procuravam estabelecer relações de pureza nas manifestações culturais para
outorgar e cristalizá-las no tempo e no lugar.
A ideia de origem é absurdamente engessadora da criação e construção que
estão presentes não só nos maracatus, mas em praticamente todas as
manifestações culturais que conheci até os dias atuais. Composições, cisões,
adaptações, ressignificações, escolhas e recusas são alguns dentre vários
termos que podem servir para mostrar que no meio do caminho linear,
idealizado pelos estudiosos, outros percursos eram possíveis. Se por acaso
existe uma grande variedade de manifestações culturais que são apontadas
como originadas das festas de coroação dos reis e rainhas do Congo, é bem
possível que estas exerçam influências mútuas (uma sobre as outras),
corroborando para a tese de que a busca pela origem e pela exatidão do
surgimento dos Maracatus-Nação algo impossível. As origens destas práticas
parte das constantes bricolagens praticadas por homens e mulheres no
quotidiano” (LIMA, 2006, p.115)

No início dos anos 1990, a representatividade cultural em torno dos Maracatus-Nação
ganha um novo impulso a partir do surgimento do Mangue Beat idealizado por Chico Science
e Fred Zero Quatro (LIMA, 2005; GUILLEN; LIMA, 2006) que escolhe o maracatu como
elemento fundante daquele movimento musical. No entanto, desde os anos 1960,
maracatuzeiros e maracatuzeiras travavam uma dura batalha para manterem suas Nações
ativas na cena cultural pernambucana, apesar de todas as adversidades.
Entre os anos 1960 a 1980, uma diminuição considerável de grupos começa a ser
registrada. Nos carnavais de 1961 a 1965, apenas cinco maracatus participam dos desfiles
(REAL, 1990). Nesse contexto, dois fatores são importantes na reação ao declínio dos
maracatus: a morte em 1962 de dona Santa, Rainha do Maracatu Elefante, e a criação da
Noite dos Tambores Silenciosos. Até então, a cerimônia era realizada no pátio da Igreja de
Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos na Rua Estreita do Rosário, no bairro de Santo
Antônio. A partir da campanha organizada pelo jornalista Paulo Viana, a cerimônia é
transferida para o Pátio do Terço no bairro de São José, sendo ao longo dos anos
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ressignificada pelos maracatuzeiros, transformada em um evento de forte conotação religiosa,
e voltada para celebração dos eguns3, tornando-se referência das tradições afro-brasileiras e
uma das principais atrações do mundialmente conhecido carnaval do Recife. A escolha do
local possui uma grande importância simbólica para o povo negro e as religiões de matrizes
africanas e ameríndias, por estar localizada na rua onde residiam algumas mulheres que foram
símbolos de resistência e da luta do povo negro e das religiões no Recife: as tias Yayá, Sinhá e
dona Badia (BRANDÃO e MOTTA, 2002).
Um duplo movimento impulsionado pelas Nações de maracatus e pelo movimento
Mangue Beat articulado nos fins dos anos 1980 e início dos anos 1990 expande as fronteiras e
saberes da manifestação para todo o Brasil e outros países como Rússia, Finlândia,
Dinamarca, Alemanha e Liechtenstein, Japão, EUA. A Nação de Maracatu Porto Rico é uma
das principais percussoras dessa expansão quando em 1989 realiza apresentações no
continente europeu. Importante mencionar que
à história dos maracatus-nação as ações dos maracatuzeiros e suas táticas
diante desses processos mais amplos, entendendo o processo histórico como
o resultado de uma série de disputas e dissensões em que os sujeitos sociais
criam margens de manobra em meio às circunstâncias sobre as quais não
possuem completo controle. (LIMA, GUILLEN; 2006, p.197).

Nas últimas décadas, os estudos culturais ajudaram a descontruir a fixação existente em
determinar o lugar de cada cultura, desfazendo a posição criada entre local e o global. A
cultura local, não é propriedade exclusiva de nenhum povo ou do Estado, isto não quer dizer o
que não possua suas peculiaridades. A sua apreensão é possível por sujeitos que não fazem
parte de determinada tradição cultural, sobretudo no que diz respeito a construção e narrativas
daqueles que oram silenciados ao longo da história. Como aponta Bhabha (2018), a
configuração do novo internacionalismo se constrói a partir das narrativas da diáspora cultural
e política, dos grandes descolamentos sociais dos grupos vítimas dos empreendimentos
coloniais. A cultura para se manter duradoura precisa estar em movimento constante
as pessoas, enquanto atores e redes de atores, têm de inventar cultura, refletir sobre
ela, fazer experiências com ela, recordá-la (ou armazená-la de alguma outra
maneira), discuti-la e transmiti-la”. Ou seja, no fluxo de culturas “o que se
ganha num lugar não se perde na origem. Mas há uma reorganização da
cultura no espaço. (HANNERZ, 1997, p.12).

O fluxo de pessoas, imagens e significados entre as culturas não enfraquece o sentido
local, pois os grupos possuem distintos sentimentos de filiação a estas localidades.

3

Para os candomblecistas, são os Espíritos dos mortos e ancestrais.
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Eles utilizam os bens e as experiências de diferentes maneiras e torna-se
necessário uma análise cuidadosa de seu trabalho cotidiano e de suas práticas
liminares, caso queiramos descobrir a amplitude de afiliações à localidade
em que estão atuando”. (FEATHERSTONE, 1996, p.136).

Nos últimos anos, os Maracatus-Nação se constituíram como um dos símbolos da
cultura afro-pernambucana, expandindo sua influência para outros lugares. A partir daí,
diversos grupos, em distintas localidades, utilizaram esses signos para compor e representar
manifestações culturais afro-brasileiras pelo país. Tais dinâmicas caracterizam-se
por deslocamentos de elementos e por fluxos de pessoas, de objetos, de
práticas e de saberes, e são elas que têm possibilitado a formação de grupos
de maracatu no Brasil e no mundo. Dessa forma, também são apresentadas
as geografias dos grupos de maracatu no Brasil e dos grupos de maracatu
fora do Brasil (FERREIRA, 2016, p.183).

Esses deslocamentos proporcionam o surgimento pelo Brasil e no mundo de diversos
grupos inspirado nas Nações de maracatu. Ferreira (2016) destaca que em sua maioria, as
formações se dividem em grupos percussivos e grupos estilizados. Também aponta que a
maioria dos grupos formados a partir da influência dos Maracatus-Nação possui caráter
lúdico, apoiando-se na referência cultural afro-brasileira, sem apresentar ligações diretas com
a religiosidade, como por exemplo, filiações a casas de candomblés. Além do mais, as toadas
ou loas destes grupos são em sua maioria emprestadas dos Maracatus-Nação de Pernambuco.
A Nação Zambêracatu percorre um caminho distinto da grande maioria dos grupos que
surgem para além das terras pernambucanas. Desde o início, não estabelece uma filiação
formal às Nações de maracatus pernambucanas. Surge de forma independente, preocupada em
organizar uma Nação de maracatu com todas as referências as Nações seculares existentes em
Pernambuco: coroação de reis e rainhas, cortejos, instrumentação, loas autorais e filiação ao
candomblé. Essa organização só foi possível devido às peregrinações e experiências
compartilhadas entre os integrantes, como veremos a seguir.

2.

Em Busca do batuque potiguar
Antes de discutir as motivações que levaram a fundação da Nação Zambêracatu no Rio

Grande do Norte, gostaria de destacar um elemento importante, presente desde os primeiros
contatos com o grupo: a referência ao batuque. A grande maioria dos jovens que se
aproximavam do grupo no início da minha participação se referia ao batuque como uma das
principais motivações para a sua entrada. Esse também foi um dos motivos que levaram o
mestre e um dos fundadores da Nação Zambêracatu, o percussionista e licenciado em música
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pela UFRN, Kleber Moreira dos Santos, 34 anos, a fundar em 2009 o grupo percussivo “Poty
Axé”. Entre os participantes, estava uma parcela importante dos membros que posteriormente
fundariam a Nação Zambêracatu. O surgimento do grupo percussivo nasce a partir do desejo
de movimentar e inserir a cultura negra na cena cultural da cidade, como destaca Kleber “O
Potyaxé nasce mais dessa necessidade minha, pessoal, de querer ver isso na cidade. Perceber
que a cidade queria ver isso”.4
Figura 1 – Poty Axé em apresentação no Espaço Cultural Maloca

Fonte: Meg Vasconcelos (junho/2012)

A ideia surgiu durante a viagem realizada por Kleber junto a Escola de Música da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte de participação em um evento de música
erudita em Recife, Pernambuco. Contudo, o primeiro contato corporal com a cultura afropernambucana não foi com um Maracatu-Nação, mas com outra manifestação significativa, o
afoxé através do grupo Alafin de Oyó.
Uma coisa que me impulsionou a fazer foi ir à Recife. Duas coisas.
Conhecer o Oxum Pandá. O disco por áudio, uma amiga me mostrou. Me
bateu assim de uma forma. E aí depois, fui à Olinda pela Universidade tocar
em um evento [de música] erudita. E eu fui lá naquela casa de Preto Velho
que tem lá em Olinda e estava rolando o Alafin de Oyó. Quando eu vi, eu
disse gente, isso é muito capaz de se fazer em Natal, de engendrar isso. Para
ter um grupo parecido com esse lá. Quando eu voltei para cá, voltei com essa
ideia martelando. Quando vim na viagem de Recife pra Natal. Passei
pensando dentro do ônibus “caraca, preciso fazer um negócio desse!”.
Pensando, pensando. E no ônibus mesmo já surgiu o nome, vai ser Potyaxé.5

O afoxé, de origem yorubá, pode ser traduzido como “a fala que faz” e é uma das

4
5

Entrevista concedida por Kleber Moreira em 10 de maio de 2019.
Entrevista concedida por Kleber Moreira em 10 de maio de 2019.
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manifestações mais populares da cultura afro diaspórica. Tem como ritmo primordial o ijexá e
traz, em sua maioria, instrumentos como agbês, cabaças cobertas por fio de contas, que é
percutida através do atrito; atabaques de três tipos e tamanhos, e o agogô, campânulas de
metal, cada uma com respectiva sonoridade. Em Pernambuco, a Associação Recreativa
Carnavalesca Afoxé Alafin Oyó foi criada em 1986 no bojo da influência das movimentações
do Movimento Negro e dos primeiros afoxés pernambucanos, sobretudo o Ilê de África.
Desde meado dos anos 1970, o Movimento Negro Unificado de Pernambuco era parte
importante na construção e desenvolvimento destas manifestações culturais
Podemos constatar entre estas manifestações de africanização do carnaval
recifense e o processo de retomada do MN, no início da década de 1980, elos
de proximidade e distanciamento, marcados por uma sequência de
circularidade de sentidos atribuídos no processo de construção das
identidades negras no Recife. Sentidos estes que penetram o carnaval por
diversos caminhos, mas certamente, têm no afoxé seu carro-chefe. A
proximidade desta prática cultural com a trajetória da luta antirracismo no
Recife nos leva a considerar o afoxé como prática discursiva do MN,
configurando-se como porta voz das bandeiras políticas do antirracismo
(QUEIROZ, 2010, p.157).

A criação do Alafin Oyó, quarto afoxé a ser fundado em Pernambuco, ocorre durante o
auge da atuação e colaboração do movimento negro com as manifestações culturais afropernambucanas. Fato é que inúmeros membros do movimento negro pernambucano fundaram
e participavam da direção dos afoxés.
Figura 2 – Apresentação do Alafin Oyó

Fonte: Governo de Pernambuco (2013)

Diferentemente do Alafin Oyó, o Poty Axé não surge necessariamente como fruto da
mobilização política do movimento negro em Natal. Os seus integrantes, até então, não
participavam de forma organizada nos fóruns do movimento negro na cidade. A necessidade e
a busca pelo batuque surgem a partir de uma interpelação à cidade sobre as manifestações da
cultura negra produzidas na cidade do Natal. Segundo Kleber

29

Quando tive a ideia do Potyaxé a ideia era assim. Porque em Natal, tínhamos
o Pau e Lata e o Folia de Rua. Quando tentávamos olhar para uma
manifestação percussiva na cidade que fizesse alusão direta aos elementos da
cultura afro, como orixás. Como ritmos super emblemáticos para a cultura
afro. Não tinha na cidade. Se quisesse ver um afoxé, não tinha.6

A viagem realizada por Kleber e a sua experiência com o Afoxé Alafin de Oyó
fomentaram o desejo por uma manifestação cultural em Natal que fizesse como ele próprio
menciona, referência direta a cultura afro-brasileira, com ênfase na religiosidade. As
circulações dos sujeitos sociais são determinantes dentro do mundo da cultura, pois
impulsionam a vida em suas distintas dimensões, possibilitando micro percepções das
dinâmicas culturais. É através delas que provocamos nossa experiência corporificada e
habitamos a terra, afetando e sendo afetado pelo mundo que também se movimenta, cria
tensões, gera entrelaçamentos com outros movimentos, e assim constrói narrativas, sentidos e
trajetórias.
Os principais grupos percussivos existentes em Natal na primeira metade do século XXI
eram o Folia de Rua Potiguar, idealizado e organizado pelo músico e percussionista Jorge
Negão, e o Pau e Lata, organizado pelo músico alagoano Danúbio Soares. O Folia de Rua
Potiguar surge em 2001 a partir de uma articulação de Jorge Negão com o objetivo de
reelaborar e performar algumas das tradições culturais do Rio Grande do Norte como Coco de
Zambê, Bambelô, Boi Calemba, dentre outros.
O objetivo principal do grupo é contribuir de forma objetiva e
significativamente na valorização das expressões culturais do estado através
das mistificações de: ritmos, cores, danças, falas e gestos, enriquecendo a
memória da nossa cultura. Através da arte, são desenvolvidas ações de
conscientização que permitem aos integrantes do grupo sentirem-se
importantes e responsáveis pelo desenvolvimento da cultura local e pessoal,
exercendo assim a sua cidadania, levando ao público momentos de lazer e
cultura”. 7

Já o Projeto Pau e Lata surge em 1996 na cidade de Maceió e no ano seguinte se
transfere para a cidade de Natal e Baia Formosa desenvolvendo atividades pedagógicas e
musicais com o objetivo de divulgar a diversidade musical brasileira (Maracatu, Afoxé,
Ciranda, Coco de Roda, Samba, Samba-Reggae, Rap e Funk). A partir do ano 2000, o projeto
se torna uma ação de extensão organizada em parceria ao Departamento de Artes da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
A menção a esses dois grupos percussivos é importante na compreensão da formação do
6

Entrevista concedida por Kleber Moreira em 10 de maio de 2019.
Retirado do site do grupo Folia de Rua Potiguar (http://foliaderuapotiguar.blogspot.com/p/uma-nova-visao-dacultura-potiguar_04.html) em 02 de agosto de 2019
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Poty Axé, bem como, posteriormente, da Nação Zambêracatu, já que uma parte considerável
dos membros pertencia ou pertencem, e circulam entre os grupos que compõem a cena
percussiva natalense. Em comum, ambos possuíam objetivos gerais em torno da divulgação
dos mais variados gêneros da música percussiva potiguar, prezando por um caráter lúdico em
suas apresentações. Apesar do grupo Folia de Rua Potiguar trazer em suas apresentações,
elementos da cultura negra potiguar como o Cocô de Zambê e o Boi Calemba, não
apresentava uma referência direta aos elementos da religiosidade de matriz africana. Quando
me refiro a uma cena cultural percussiva na cidade, menciono uma rede de sujeitos que
articulam práticas culturais e dinâmicas identitárias ligadas aos mais diversos ritmos
percussivos. Herschamann (2007) destaca que
as cenas seriam mais instáveis e nelas seria possível atestar um maior
protagonismo dos atores sociais. As cenas dependeriam de gostos, prazeres e
afetividades construídas entre os atores (...) [poder-se-ia] afirmar que
existiria nas cenas mais empenho de continuidade por parte dos atores do
que propriamente uma rebeldia subcultural” (HERSCHAMANN, 2010,
p.40-41)
Figura 3 – Apresentação do Folia de Rua no Carnaval

Figura 4 – Pau e Lata na Comunidade Áfricá

Fonte: Acervo do grupo (2012)

Fonte: Acervo do grupo (2016)

É a partir da interpelação a cidade em busca de uma manifestação cultural com
referência direta da religiosidade afro-brasileira que surge o Poty Axé
O Potyaxé no final das contas, para mim, enquanto artista e vendo o cenário.
Ele é um marco nesse lugar de colocar a religiosidade através dos cantos dos
afoxés de Pernambuco. E colocar uma negritude na rua que não existia na
cidade antes. Essa negritude gritada, assumindo tudo, era a gente que fazia”.8

Nos últimos anos, o candomblé exerceu uma forte influência nos processos de
reinterpretação e afirmação diáspora africana no Brasil. Os terreiros de candomblé se
constituíram como uma trincheira de resistência das tradições africanas ao longo da história.
8

Entrevista concedida por Kleber Moreira em 10 de maio de 2019.
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Nos debates que envolveram a reafricanização da cultura negra brasileira, se tornou referência
e principal arpoador no que diz respeito a busca pela ancestralidade africana (MELO, 2000;
DOMINGUES, 2007). Em grande medida, essa representação se formou com os africanistas
da primeira metade do século XX, nomes como o cientista francês Roger Bastide (1985) que
colocava o candomblé como herdeiro da tradição africana no Brasil. Porém, é importante
ressaltar o papel das lideranças do candomblé (Babalorixás e Yalorixás) na construção do
direito ao exercício da sua prática religiosa (LIMONTA, 2009; MELO, 2000). Tais
negociações apontam a construção de um projeto, nos termos descritos por Gilberto Velho
(2003), onde os sujeitos organizados procuram atingir finalidades específicas no que diz
respeito à construção das suas matizes culturais, neste caso, estabelecendo a cultura yorubá
como grande organizadora e herdeira da cultural ancestral africana.
Apesar disso, toda a articulação de africanistas e agentes religiosos não foi suficiente
para inibir as ações discriminatórias do Estado brasileiro contra os praticantes das religiões de
matriz africana que tentavam exercer sua fé. Exemplo disso é a Constituição Brasileira de
1948que garantia a inviolável liberdade de crença desde que não violassem a ordem pública e
os bons costumes. Ou seja, a constituição legalizou as ações já praticadas de forma violenta
pelo Estado brasileiro contra os terreiros e seus adeptos. A repressão estatal acaba empurrando
as religiões afro-brasileiras para outros os campos de atuação, à exemplo das manifestações
artísticas e culturais.
Diante desse cenário, a música acaba se tornando um grande abrigo para as
manifestações afrorreligiosas. Essa movimentação foi favorecida pela relação umbilical
existente entre a música e as religiões de matriz africana. Assim como na dança, a música é
parte constitutiva do coração do candomblé, pois expressa o caráter do orixá, os
acontecimentos da sua vida, está diretamente ligada a situação de transe, o “estado-de-santo”9.
Ela ultrapassa o momento da cerimônia religiosa, liga o ritual sagrado ao
profano e expressa emoções muito fortes em momentos agradáveis e
difíceis” Assim a música se torna o coração do candomblé, tanto nas festas
públicas onde não há orixá sem dança (e não há dança sem música), quanto
na vida cotidiana das filhas-de-santo onde há música – especialmente a
cantiga de fundamento e as rezas, expressa e alivia as emoções”
(LUHNING, 1990, p.124).

Sendo a música o coração do candomblé e das manifestações religiosas de matriz
africana, não seria de estranhar que exerceria uma influência marcante sobre os ritmos da
música brasileira, à exemplo do Samba, tido como patrimônio da cultura brasileira e um dos
símbolos do imaginário identitário do nosso país (VIANNA, 1995). Vários grupos se
9

Referência ao momento em que o iniciado do candomblé compartilha o seu corpo com o Orixá.
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destacaram por trazer no seu repertório, canções que remetiam a cultura afrorreligiosa
brasileira, à exemplo de Baden Powell e Vinícius de Moraes com seus “afrosambas” na
década de 1970, o grupo baiano “Os Tincoãs”, uma das principais referências e expoentes do
gênero, e mais recentemente o grupo paulistano Metá Metá. A música foi uma das primeiras
pontes erguidas pelo mestre Kléber com os símbolos da cultura negra em seu processo de
construção e fortalecimento da sua identidade.
A intenção era tocar. O tanto que o mote era: “vamos colocar no repertório
toda música que remeta a cultura negra”. É por isso que depois de um tempo
quando o Metá Metá saiu, a gente cantava uma música deles. Aquela “abram
caminhos para o rei”. A gente cantava “Guerreiro, é no lombo do meu
cavalo”. Tocava essa. Porque a ideia era essa, pegando as coisas. Tocava
Tincoãs. Tudo percussão e voz. Era notório o quanto as pessoas precisavam
ver aquilo, naquela forma, batucada. A brincadeira do batuque do negro
mesmo [grifo meu]. Tá ali tocando. A gente fez muito circuito Ribeira, outros
lugares”.10

Os batuques são capazes de mobilizar sentidos e significados para as populações afrobrasileiras responsáveis por estabelecer uma conexão com a sua ancestralidade (TINHORÃO,
2012). Historicamente, sempre estiveram associados aos ajuntamentos de negros e negras,
abrangendo de modo impreciso uma variedade de danças coletivas, músicas e cânticos com
acompanhamento de instrumentos de percussão. Essa referência ao batuque aparece
constantemente nos discursos dos membros da Nação Zambêracatu, sejam nas reuniões,
encontros, loas, cortejos. Esse desejo de inserir o batuque de negro na cena cultural natalense
influencia o surgimento do Poty Axé, proporcionando o contato e encontro entre
simpatizantes e adeptos das religiões afro-brasileira na cidade a partir das suas apresentações.
O grupo participa durante o seu período de atividades, de um dos principais eventos culturais
da cidade, o Circuito Cultural Ribeira, e de casas noturnas importantes como o Buraco da
Catita.
Figura 5 – Apresentação do Poty Axé no Circuito Ribeira

Fonte: Acervo do grupo (2011)

10
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Para Ranah Duarte, 27 anos, percussionista, licenciada em Teatro pela UFRN, uma das
fundadoras do grupo e da Nação Zambêracatu
Desse Poty Axé foi que a gente foi se aprofundando na cultura afro, e surgiu
a aproximação com o candomblé, com a religiosidade, com o Baba Adolfo
que era a pessoa mais próxima de Kleber na época, de Ju que era a
companheira dele na época. Foram os primeiros contatos, tudo muito rápido,
contato com a parte musical, com a religiosidade.11

Kleber destaca que o grupo foi responsável por sua primeira ida a um terreiro de
candomblé
Foi a música que me colocou em contato, especialmente o Potyaxé. A
primeira vez que fui num terreiro, eu tava tocando com Poty Axé lá na
Maloca e o Ogan Richardson que é lá de mãe Isa estava lá na tocada. Aí ele
disse “Caraca, que massa!”, elogiou bastante. Aí disse “ô, vai ter festa lá na
minha casa. Vá! Você é um alabê”. Aí eu fiquei naquela, a gente se
empolgou pra ir, aí eu disse “bora”. Pronto, foi a primeira vez que eu fui
num Axé. A primeira vez que eu fui lá em mãe Isa. Eu passei um tempo
frequentando. Foi a primeira casa que fui. Mas tipo, foi essa coisa do Poty
Axé de cantar música que falava de Orixá que atraía esse público. Aí no final
das contas eu percebi que muita gente estava ali era de axé. Muita gente se
identificava, queria ouvir alguém cantando a fé deles. E aí eu acho que essa
ligação e tal abriu o canal para que pudesse acontecer o que aconteceu. Eu tá
lá, e Baba Adolfo jogando Búzios e ele dizer né, incorporado de Ogum,
dizer: “Olhe, você vai reger uma nação de Maracatu. Você vai fazer isso”.12

3.

Os caminhos para fundação de uma Nação de maracatu potiguar
Antes de ser fundada oficialmente a Nação Zambêracatu, a experiência com o Poty Axé

possibilitou a aproximação com os membros de religiões afro-brasileira que frequentavam as
apresentações do grupo. Kleber acaba conhecendo o Babalorixá Adolfo de Ogum na Casa de
Mãe Isa de Nanã, localizada em Parnamirim. Com ele, realiza sua primeira consulta ao Ifá,
orixá da adivinhação e que orienta os caminhos dentro da cosmologia yorubá (ROCHA,
2007). No jogo, o Ifá revela um pedido de Ogum, para que Kleber construísse uma Nação de
Maracatu no Rio Grande do Norte.
Segundo Kleber, nunca havia passado por sua cabeça a possibilidade de fundar um
maracatu no estado. O Poty Axé, apesar de comportar em seu repertório inúmeros ritmos da
cultura afro-brasileira, não tinha o maracatu como gênero prioritário, e ele próprio possuía
pouquíssimo contato com essa manifestação cultural. Fundar uma Nação de maracatu não
11
12

Entrevista concedida por Ranah Duarte em 26 de junho de 2019
Entrevista concedida por Kleber Moreira em 10 de maio de 2019.
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estava em seus planos
Não. Maracatu? Qual o contato que a gente tinha de maracatu aqui? Zero.
Não tinha contato com maracatu. Das vezes que eu tinha ido em Recife eu
não tinha visto Maracatu. Sempre ia à trabalho, então era bate e volta, não
andava por lá. Eu voltei pra casa até desse jeito né. “Maracatu, tem nada a
ver. Sei nem como é que faz esse negócio.13

A criação de uma Nação de maracatu na cidade envolvia mais responsabilidades das
demandadas pelo Poty Axé. Não se tratava apenas de organizar apresentações musicais,
envolvia também todo um trabalho relativo a fundamentos religiosos oriundos de uma
tradição secular. Algo, à primeira vista, distante da sua realidade
E eu naquele momento não teria como ter uma vivência de maracatu pra
construir um maracatu. Tipo, vou pra Recife passar um ano, sei lá, em
contato com o maracatu pra depois criar o maracatu. Aí beleza, durante um
tempo eu fiquei super relutante porque tinha essa trava. “Caraca! Eu
começar a montar um maracatu sem nunca ter ido em um maracatu, não faz
sentido, é muito poser!14

Aos poucos, Kleber foi acumulando informações referentes as Nações de maracatu de
Pernambuco, seja por intermédio de amigos, ou na própria escola de música onde encontrou
referências literárias sobre o tema. Essa busca acabou o encorajando a conhecer mais de perto
como se organizava um maracatu. Através de um amigo em Maceió, Alagoas, estabelece
contatos com um grupo de maracatu da região e convidou mais dois amigos, Ramon Bezerra e
Igor Barboa, para conhecer de perto.
Conheci uma galera de Maceió e sabia que tinha um maracatu lá. E aí tinha
uns amigos meu de Maceió e ele queria muito que eu fosse pra Maceió. Aí
disse vou pra Maceió vejo a galera e vou no ensaio do Afrocaeté que é o
maracatu de lá. Até a galera do Pau e Lata é junto. Aí foi eu, Ramon e Igor
Balboa de carro. A ideia era fazer um rolê. Visitar a galera, aproveitar e vê o
maracatu. A gente foi pra um ensaio do Afrocaeté.15

O grupo Afrocaeté foi fundado em março de 2009 dentro de um contexto de
rearticulação das manifestações afro-brasileiras no território alagoano (LIMA, 2011). A partir
de um ciclo de oficinas realizadas pelo percussionista Wilson Santos no Centro de Belas Artes
de Alagoas (CENARTE) que posteriormente culminaria na fundação do Baque Alagoano em
2007. Anos depois, dessa articulação surgiam o AfroCaeté e Maracatu Nação Acorte de Airá.
Foi através do AfroCaeté que Kleber, Ramon e Igor tiveram contato direto pela primeira

13

Entrevista concedida por Kleber Moreira em 10 de maio de 2019.
Entrevista concedida por Kleber Moreira em 10 de maio de 2019.
15
Entrevista concedida por Kleber Moreira em 10 de maio de 2019.
14
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vez com o maracatu. Na oportunidade, participaram de oficinas, conheceram os principais
“baques” (denominação dada as distintas notas percussivas, geralmente em referência a um
Orixá em específico) e forma de organização durante os cortejos.
Figura 6 – Cortejo do AfroCaeté

Fonte: Acervo do grupo (2019)

O AfroCaeté se define como um grupo de amigos de diversas idades e profissões,
amantes da cultura alagoana e herdeiros dos maracatus, afoxés e capoeiras silenciados nos
terreiros quebrados em 1912. O episódio mencionado se refere a “Quebra de Xangô”,
repressão organizada por paramilitares da Liga dos Republicanos Combatentes, a mando do
candidato Cláudio Fonseca do partido republicano contra o governador Euclides da Mata que
possuía relações amistosas com os terreiros na época. Na ocasião, inúmeras casas de culto
afro-brasileiro em Maceió e nas cidades próximas foram atacadas, provocando mortes e
levando ao silenciamento por décadas dos cultos religiosos na região (RAFAEL, 2004). Essa
história permeia a narrativa dos grupos que fundaram os diversos maracatus na região
metropolitana de Maceió em meados da década de 2010 e tinha como objetivo rememorar as
tradições afro-brasileiras do Estado de Alagoas (LIMA, 2007). Apesar de desenvolver projetos
relacionados ao maracatu, o AfroCaeté não se reivindica enquanto Nação. O grupo trabalha
com a perspectiva de articulação e desenvolvimento das diversas manifestações culturais
alagoanas, nestas estão inclusas o maracatu, assim como o coco e outras.
Através da oficina promovida pelo AfroCaeté, Kleber, Ramon e Igor Barboa,
visualizaram pela primeira vez os fundamentos de que constituem o maracatu. A ida à Maceió
e a participação na oficina fortaleceram a ideia de que seria possível fundar um maracatu em
solo potiguar.
A gente ensaiou, eles deixaram a gente ensaiar junto. Foi uma tarde todinha
de toque e reunião que eles tiveram. Aí foi massa porque entendi a máquina.
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Como as coisas funcionavam dentro daquele contexto do Afrocaeté”.16

Ramon Bezerra, 34 anos, licenciado em música pela UFRN e um dos fundadores da
Nação Zambêracatu, destacou também o ineditismo da experiência com o AfroCaeté
Foi a primeira vez que eu toquei alfaia, nessa visita. Foi muito ver a forma
como eles ensaiam, as reuniões. Nesse mesmo dia de ensaio teve uma
reunião bem fervorosa. Vimos o ambiente, o prédio, como funcionava a
organização deles.17

A estadia em Maceió aguçou o interesse em Kleber e fez com que se interessasse em
compreender o funcionamento das Nações de Maracatu em Pernambuco. Meses depois,
decidiu realizar algumas visitas as centenárias Nações de Maracatu Estrela Brilhante e do
Porto Rico. As viagens e o contato presencial com os diversos maracatus, fez com que o
mestre Kleber chegasse a algumas conclusões sobre aquela manifestação cultural
Depois eu vi como funcionam as coisas no Estrela Brilhante. Eu vi um
ensaio do Estrela Brilhante. Aí o que foi que percebi disso. Não era de como
as regras do Maracatu funcionavam. Na verdade, como ele era mutável.
Como o Estrela Brilhante era desse jeito e lá em Maceió era totalmente
diferente algumas coisas. Aí eu fui vendo algumas particularidades das
outras Nações. É tudo diferente. Tem uma unidade ali Maracatu, como a
gente também tem. Mas Porto Rico é diferente do Estrela que é diferente do
Leão Coroado. São diferentes em muitos aspectos não só musicais, de
organização, de como eles encaram a religiosidade. É diferente. Ou então
assim, de certa forma isso foi me deu uma autorizada. “Gente, é diferente!”.
Então se é diferente, muito provavelmente é uma manifestação que ela serve
a isso, se permite a isso. Tirando a coisa da rainha. Que esse simbolismo,
esse peso que a Rainha negra tem na comunidade. Todo resto ao redor é
moldável. Do baque aos cantos, a tudo né.18

Conhecer a diversidade existente dentre de uma mesma manifestação cultural, permitiu
a Kleber refletir sobre a sua capacidade de adaptabilidade aos distintos contextos. Essa
característica não diz respeito apenas aos maracatus, mas sim ao caráter móvel de qualquer
manifestação cultural, bem como, a necessidade de estar em movimento, renovando-se
constantemente para se manter viva diante das transformações provocadas no cronotopo 19,
isto é, precisa ser constantemente transmitida, criando novas dinâmicas que possibilitem os
novos atores envolvidos incorporarem as variações dentro do seu habitat de significados
(HANNERZ, 1998). Tal relação conceitual foi ilustrada por Clifford (2000) quando a definiu
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Entrevista concedida por Kleber Moreira em 10 de maio de 2019.
Entrevista conhecida por Ramon Bezerra em 16 de agosto de 2019
18
Entrevista concedida por Kleber Moreira em 10 de maio de 2019.
19
Cronotopo é uma composição das palavras gregas cronos: tempo e topo: lugar. É um conceito usado por
Mikhail Bakhtin para tratar da relação espaço-tempo no âmbito literário. O tempo transforma o sujeito que
transforma o espaço, num movimento dialógico e inacabado, em movimento constante de tensão e abertura.
Designa um lugar coletivo, espécie de matriz espaço-temporal de onde várias histórias se contam ou se
escrevem.
17
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a cultura enquanto um lugar de encontros de viagem, isto é, informações, conhecimentos,
saberes que circulam entre os sujeitos em deslocamento.
O maracatu, ao longo dos anos, realizou algumas viagens e se expandiu do estado de
Pernambuco para o Brasil e todo o mundo, desterritorializando-se de um local para outro. O
processo de desterritorialização corresponde a produção de sentidos e significados
atravessados por fluxos poderosos nas experiências locais vividas que se criam e recriam a
cada movimento realizado no cronotopo15.
Utilizo aqui o conceito de territorialização, enquanto sinônimo de construção de
pertencimento àquilo que nos identifica, e desterritorialização como forma de compreensão
das práticas humanas, agenciamentos, negociações e intensidades na construção de novos
pertencimentos. O território se desterritorializa quando as linhas de fuga (DELEUZE e
GUATTARI, 1996) escapam e geram outras territorialidades. Podemos visualizar nos
depoimentos apresentados por Kleber que movimentos e deslocamentos foram fatores
cruciais para a construção de uma Nação de maracatu no Rio Grande do Norte. Os saberes
circulam e são compartilhados a partir dos contatos estabelecidos entre os sujeitos em suas
viagens. Segundo Ingold (2005), “nos conhecemos enquanto caminhamos de um lugar para
lugar”.
O maracatu viajou e se ramificou por outras localidades, renovando-se e agregando
novas perspectivas ao seu arsenal cultural. As culturas se movem no tempo e espaço,
agregando novos valores e informações aos seus arquétipos, sem comprometer os fios que
compõem as suas raízes. Os referenciais teóricos dentro da perspectiva da diferença cultural
apresentados por Homi Bhabha (2018) ajudam nessa questão e auxiliam na problematização
binária da divisão entre passado e presente, tradição e modernidade quando discutimos
representação cultural. Bhabha resgata a ideia apresentada por Frantz Fanon (1968) de “zona
de instabilidade oculta” produzida pelo projeto colonial para pensarmos as relações entre
identidade e cultura. A partir daí, estabelece uma crítica aos valores estéticos e políticos
positivos atribuídos a unidade totalizadora das culturas, onde nada poderia ser interpretado
como um todo fechado e integrado, possuidor de uma pureza irremediável.
Aprofundando a análise em torno da representação cultural a partir das proposições
teóricas sobre a linguagem de Bakhtin, Bhabha afirma que o ato de enunciação cultural, isto é,
lugar do enunciado, local onde os sentidos são produzidos, é atravessado pela différance.
Qualquer performance cultural está representada na disjunção entre o sujeito de uma
proposição (enoncé) e o sujeito da enunciação. O próprio Bakhtin reforça o caráter não fixo
dos papéis dos sujeitos na produção do enunciado, alternando de posições constantemente.
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Essa instabilidade dos sujeitos ocorre porque o ouvinte não é passivo, ele recebe e
compreende o significado e tem uma atitude responsiva ativa
De fato, o ouvinte que recebe e compreende a significação (linguística)
de um discurso adota simultaneamente, para com este discurso, uma
atitude responsiva ativa: ele concorda ou discorda (total ou
parcialmente), completa, adapta, apronta se para executar, etc., e essa
atitude do ouvinte está em elaboração constante durante todo o processo
de audição e de compreensão desde o início do discurso, às vezes já
nas primeiras palavras emitidas pelo locutor. A compreensão de uma fala
viva, de um enunciado vivo é sempre acompanhada de uma atitude
responsiva ativa (conquanto o grau dessa atividade seja muito variável); toda
compreensão é prenhe de resposta e, de uma forma ou de outra,
forçosamente a produz: o ouvinte torna-se o locutor”. (BAKHTIN, 1997, p.
290, grifo do autor)

Bhabha propõe que o pacto de interpretação não se refere apenas como um ato de
comunicação entre o “eu” e o “você” designados no enunciado. Para ele, a produção de
sentido requer que esses dois lugares sejam mobilizados na passagem de um Terceiro Espaço
que
representa tanto as condições gerais da linguagem quanto a implicação
específica do enunciado em uma estratégia performativa e institucional do
qual ela não pode, em si, ter consciência. O que essa relação inconsciente
introduz é uma ambivalência no ato da interpretação. O Eu pronominal da
proposição não pode ser levado a interpelar – em suas próprias palavras – o
sujeito da enunciação, pois isto não é personalizável, e sim continua sendo
uma relação espacial no interior dos esquemas e estratégias do discurso
(BHABHA, 2018, p.72)

A dimensão temporal provocada pela cisão enunciativa destrói a lógica da
sincronicidade e evolução que permeiam a análise cultural. Desafia a lógica da representação
do conhecimento cultural enquanto um código integrado e homogêneo, construído a partir de
um passado originário mantido vivo na tradição nacional de um povo. O Terceiro Espaço
constitui as condições discursivas da enunciação que “garantem que o significado e os
símbolos da cultura não tenham unidade ou fixidez primordial e que até mesmo os signos
possam ser apropriados, traduzidos, re-historicizados e lidos de outro modo”. (BHABHA,
2018, p.74). Essa zona de instabilidade ou Terceiro Espaço onde os significados e
representações culturais são produzidos auxiliam na interpretação da expansão e
ressignificação de manifestações culturais como o maracatu.
A partir destas reflexões, compreendo o surgimento do primeiro e, até o momento, único
maracatu potiguar, a Nação Zambêracatu, enquanto produto de uma série de intersecções que
envolveram a busca de uma representação da cultura negra com marcadores religiosos, como
também, o fortalecimento de uma cena cultural negra na cidade de Natal. Ademais, se
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encontra dentro da expansão das Nações de maracatu por todo o Brasil e pelo mundo, num
processo de territorialização e desterritorialização de práticas culturais da cultura negra que
são apropriadas, traduzidas e re-historicizadas pelos sujeitos.

4.

Os elementos de identificação da Nação Zambêracatu
Como vimos, o Poty Axé foi responsável por reunir sujeitos dispostos a construírem um

batuque negro com marcadores afrorreligiosos na cena cultural natalense. Desde os primeiros
ensaios com o grupo até os dias de hoje, diversos integrantes relatam que o interesse pelo
batuque foi um dos motivos para integrar o grupo. Alguns se autodefinem como
“batuqueiros”, não somente da Nação Zambêracatu, como também de distintas manifestações
percussivas que ocorrem na cidade, à exemplo dos grupos já citados, bem como outras
atividades culturais como o “Coco no Pé”, evento realizado no primeiro domingo de cada mês
no pé do Morro do Careca na praia de Ponta Negra.
Procurei percorrer a partir dos relatos de fundadores da Nação Zambêracatu, as tramas e
negociações em torno da construção dos elementos de identificação do grupo. Desde início, é
perceptível a busca por algo que possuísse um marcador que remetesse a história do povo
potiguar. Na primeira reunião convocada no ano de 2012 para pensar a criação do maracatu, a
discussão girou em torno do nome da Nação de maracatu que estava sendo fundada naquele
momento
Inúmeros nomes para a Nação foram cogitados. Maracatu Nação Zambê,
Nação Zambêracatu, Maracatu Nação Reis Magos, Maracatu Nação
Potiguar, Maracatu Nação Potengi, Nação Rosário dos Pretos, Maracatu
Nação Camarão Dourado”.20

Todos os nomes mencionados possuíam em comum, a busca pretendida pelo grupo por
alguma referência direta a identidade potiguar. Inúmeros nomes foram citados pelos
integrantes, porém, a sugestão de Igor Rabelo foi a escolhida
Zambêracatu quem deu foi Igor Barboa, esse nome. A gente ficou numa, na
hora, tinha gente que gostava de Nação Potiguar, outros de Nação Potengi.
Tinha um que era Estrela do Norte. Mas aí Zambêracatu ficou porque a gente
queria desde do início que ficasse com a cara da gente, potiguar. E aí essa
coisa de colocar o zambê junto, ter um baque fosse alusivo aquilo. Ficou
forte assim, acabou que a galera aceitou.21

Para pensar as estratégias de construção dos sistemas simbólicos de representação,
20
21

Entrevista concedida por Kleber Moreira em 10 de maio de 2019.
Entrevista concedida por Kleber Moreira em 10 de maio de 2019.
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Stuart Hall (2014) utilizou o conceito de “identificação” com objetivo de compreender a
elaboração do reconhecimento e da origem em comum, características e mesmo ideal com
outros grupos, num processo nunca completado, passível de “ganhos” e “perdas”. Essa
construção é tanto simbólica como social, sendo que, cada um deles refere-se a processos
distintos. A marcação simbólica “é o meio pelo qual damos sentido as práticas e as relações
sociais, definindo, por exemplo, quem é excluído e quem é incluído”. (WOODWARD, 2014).
A escolha do zambê pelo grupo como marcador, cumpriu um papel de representar o território
potiguar, como também a ancestralidade negra. Quando interpelada sobre o significado do
nome da Nação, Marília Negra-Flor, cantora, compositora, dançarina e licenciada em Teatro
pela UFRN afirma
Para dizer que existem negros nessa terra e que temos como referência o
Zambê, ritmo negro que só existe aqui. Queremos mostrar o que o negro
potiguar tem feito hoje ao longo da sua história. Mostrar o Zambê, o
maracatu como referência de manifestação religiosa na rua. Dizer para a
cidade que existimos, podemos resistir e fazer cultura”.22
Figura 7 – Apresentação da Nação Zambêracatu em São José
do Campestre na homenagem a mãe de santo Dona Bibi

Fonte: Acervo do grupo (2013)

O conceito de identificação enfatiza os processos de subjetivação, isto é, procura
especificar os agentes que realizam a ação de identificar (BRUBAKER e COOPER, 2001).
Dentro da abordagem discursiva é encarado como um processo nunca completado, em
permanente construção (HALL, 2014). Ele deve ser pensado não enquanto um repositório
fechado em que são alocadas determinadas características e marcadores nos grupos sociais.

22

Entrevista concedida por Marília em 08 de fevereiro de 2018
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No caso do Nação Zambêracatu, as práticas subjetivas e discursivas relativas à construção da
sua identificação, é um processo em permanente mutabilidade. À exemplo da transformação
dos figurinos, incorporações e reelaborações de rituais, reposicionamento da organização
interna. O que não quer dizer que as mudanças dificultem o reconhecimento do outro sobre
ela, pelo contrário, a identificação enquanto um movimento acentua determinados marcadores
de acordo com o contexto em qual ela está subscrita. Como afirma Hall (2014) “ela tem a ver,
entretanto, com a questão da utilização dos recursos da história, da linguagem e da cultura
para produção não daquilo que nós somos, mas daquilo no qual nos tornamos” (p.109).
O zambê foi escolhido pelos membros como principal elemento declarativo sobre o que
estavam buscando, elementos culturais que se identificasse ao mesmo tempo com a história
potiguar e do povo negro. O zambê é uma manifestação cultural tida como variante do coco
Os cocos assumem várias feições, podendo se configurar como canto
acompanhado apenas por palmas e batidas dos pés; canto com
acompanhamento de pandeiro ou ganzá; só texto escrito, quando integra a
literatura de folhetos; dança acompanhada de versos cantados ao som de
bumbos, ganzá e outros instrumentos de percussão; cantos integrados a
cultos religiosos afro-brasileiros”. (AYALA & AYALA, 2000, p. 13)

O coco é um termo que designa inúmeras manifestações culturais (Coco de Zambê, Coco de
Ganzá, Coco de Roda, etc.) populares no Nordeste. O zambê seria uma das diversas variações
encontradas dessa manifestação popular que envolve danças e músicas. Para Cascudo (1998),
o zambê, coco-de-roda ou bambelô poderia ser encontrada nas regiões litorâneas da capital
potiguar e significaria em quimbundo “jogo, divertimento”. O uso do zambê como marcador
de identificação é um exemplo notório da utilização dos recursos históricos na produção da
identidade, num processo de busca e o fortalecimento do desejo em reconhecer sua presença
cultural inscrita no tempo e espaço, modificando a relação passado-presente e transformado a
busca pelo passado como “parte da necessidade, e não da nostalgia, de viver” (BHABHA,
2018, p.27).
Outro elemento fundamental na identificação da Nação Zambêracatu é a
afrorreligiosidade. Todas as Nações de Maracatu do Baque Virado estão ligadas a algum
terreiro de candomblé. Essa preocupação sempre esteve presente nas interpelações do grupo e
segue presente até hoje, colocar o candomblé nas ruas de Natal
Tinha que ser Nação né. Se fosse para levar só o batuque para rua, não se
montaria maracatu. Continuaria Poty Axé. O maracatu quando surge e ele
vai ser Nação, então a representatividade era com aquela comunidade. Não
era só a comunidade negra de Natal. Era a comunidade negra afrorreligiosa.
Porque a gente ia realmente colocar a cara macumbeira na rua. O Poty Axé
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estava todo mundo ali, calça branca, regata branca. Mas não era o candomblé
na rua”.23

Neste sentido, a negritude potiguar e a religiosidade afro-brasileira se configuram como
os principais marcadores de identificação da Nação Zambêracatu. É com essa “cara” que eles
ocupam e discursam nas ruas, escolas e nos eventos em gerais na cidade de Natal e no Rio
Grande do Norte.
Surgimos a partir de um desejo de movimentar a cena negra, cultural e
afrorreligiosa da cidade, procurando reafirmar a negritude e a religiosidade
de matriz africana. Desejávamos fazer um Carnaval negro em Natal, pois
observávamos que havia poucos grupos que levavam para as ruas o
candomblé”.24

A primeira fundamentação dos instrumentos, ritual realizado pelo Babalorixá da Nação
antes das principais apresentações do grupo, foi responsabilidade de Baba Adolfo. Todavia, é
através de Iracema Albuquerque, na época com 42 anos, que se daria a aproximação definitiva
com a casa de candomblé que abrigou a Nação durante 7 anos, o Ilê Axê Dajô Oba Ogodô de
Babalorixá Melquesedec de Xangô. Além disso, a Nação precisava de uma rainha para
chamar de sua. Não demorou a decidir sobre essa questão. Nas primeiras reuniões, Iracema
Albuquerque se tornou, por unanimidade, a primeira rainha do grupo. Ela era candomblecista,
ativista do movimento negro, sobretudo, dos movimentos em defesa dos povos de terreiro.
Segundo Kleber, “Quando eu encontrei com ela que eu vi aquela mulher negra, militante do
movimento. Aí eu parei e me lembrei da coisa que o maracatu tinha uma rainha, e era negra,
referência da comunidade”.25
Ela não foi apenas a primeira rainha coroada pela Nação Zambêracatu, pode se dizer
que representa a própria existência do primeiro maracatu potiguar. Caso alguém se interesse
em conhecer o grupo, ir aos ensaios, conviver por algumas semanas com os integrantes,
facilmente escutará o nome de Iracema ser mencionado incontáveis vezes. Quando cheguei a
Nação Zambêracatu, Iracema já não estava mais presente, pois havia falecido por ocasião de
um câncer de mama em 2016. Todavia, a sua presença se faz tão ativa no cotidiano do grupo
que mesmo sem ter convivido com ela, é impossível não perceber a imensa responsabilidade
que ela tem pelo surgimento da Nação Zambêracatu. Ela é uma das figuras centrais na
manutenção do grupo ao longo dos anos, como também, cumpria um papel de liderança ímpar
entre todos. Quando surgia algum problema, seja ela de ordem financeira ou pessoal, ela
tomava as rédeas da situação e superava qualquer que fosse o obstáculo. Ademais, foi
23
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percussora e incentivadora dos debates em torno da religiosidade afro-brasileira e ativismo
negro no grupo
Foi Iracema quem trouxe muito do conhecimento pra gente, muito do
candomblé e também do Maracatu. Ela trouxe muita coisa pra gente. Acho
que você sempre houve falar “Ah! Iracema isso. Ah! Iracema planejava isso.
Era uma pessoa que sempre estava preocupada com essa questão da
discussão da negritude. E além dessa questão da negritude, Iracema sempre
foi a pessoa que trouxe a solução das coisas para o Maracatu, sempre
resolvia tudo. Ela sempre tinha muito amor pelo que fazia. Iracema era a
pessoa que sabia a importância de cada pessoa que estava presente ali.26

Nas reuniões que antecedem as apresentações durante o carnaval, tanto Kleber quanto
Marília fazem questão de destacar os fundamentos que fazem parte da Nação. O compromisso
com o orixá Ogum, as responsabilidades religiosas de todos os integrantes, seja do axé ou
não, a ancestralidade negra e a importância da intervenção do maracatu nas ruas da cidade.
Em uma dessas reuniões, me chamou a atenção a ênfase dada por Kleber sobre o significado
de Iracema para todo o grupo, não somente destacando a sua função no passado, como elo
fundamental para manutenção e existência do grupo, mas também o que ela significa para o
presente e futuro da Nação. Lembro de um discurso emocionado em agosto de 2018, onde se
destacou a relação de Iracema com a ancestralidade do grupo. Iracema representa uma das
calungas da Nação Zambêracatu, e isso é destacado nas reuniões.
Figura 8– Coroação da Rainha Iracema

Fonte: Luiz Assunção (2013)

As calungas são elementos sagrados do maracatu e representam a ancestralidade
(eguns) incorporada das rainhas que deixaram o plano físico. As referências históricas em
torno das calungas remetem a antigos escravos trazidos de Angola que entalhavam as bonecas
na madeira para simbolizar os ancestrais e orixás. As damas do paço são responsáveis por
conduzir às calungas a frente dos cortejos, ambas representam o axé (energia espiritual) e tem
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a função de trazer proteção para toda a Nação. As calungas da Nação Zambêracatu são
representadas pela Rainha Iracema Albuquerque, Dona Cercilina (avó de Iracema) e Preta
Kaya27.
O papel de Iracema ultrapassou as funções relativas à Rainha da Nação Zambêracatu.
Ela foi responsável por estimular os debates em torno da questão da negritude no grupo, em
função da sua longa atuação no movimento negro e dos terreiros de candomblé no Rio Grande
do Norte. A primeira apresentação pública da Nação Zambêracatu ocorreu no dia 20 de
novembro de 2012 no TECESOL, exatamente, no dia alusivo a Consciência Negra, com o
nome de “Africanidades do Povo Potiguar”. Além da apresentação, a programação contava
com uma roda de conversa sobre a negritude potiguar com a Iyárobá Elizabeth Lima,
militante histórica do movimento negro potiguar e dos povos de terreiro. Sobre a importância
do evento, Kleber destaca o ineditismo daquele momento para ele, onde “pela primeira vez
participava de um momento onde a negritude estava em debate”.
Figura 9 – Cartaz do evento Africanidades do Povo Potiguar

Fonte: Acervo do grupo (2012)

Colocar a Nação Zambêracatu enquanto um agente propositor e mediador de debates na
cidade sobre a negritude potiguar, era um dos principais objetivos da rainha Iracema em vida.
Kleber destaca que os debates em torno da construção da negritude potiguar foram ocorrendo
de forma dialógica de dentro para fora, como também, de fora para dentro
Tem uma coisa que foi acontecendo com o Maracatu que justamente parte
daí. Que é essa afirmação negra, esse auto reconhecimento, esse
empoderamento em relação a isso, foi crescendo dentro do Maracatu, tanto
quanto foi chegando pessoas para o Maracatu já assim. Já via o Maracatu
nesse lugar28

27

Foi uma mulher negra participante das manifestações populares conhecidas como revolta dos quebra-quilos,
ocorridas em 1874 nas províncias de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas
28
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5.

Nação Zambêracatu e a representatividade da cultura negra
O surgimento da Nação Zambêracatu está inserido num contexto de interpelação a

cidade por sujeitos localizados num processo de construção de identificação de marcadores da
cultural negra nos lugares da cidade do Natal.
Dito isso, a abordagem conceitual em torno da ideia de cultura é fundamental na
análise deste trabalho. O conceito de cultura ocupa um histórico interminável de debates nos
estudos antropológicos. Entre as suas inúmeras e possíveis ramificações, procurei dialogar
com o conceito que localiza a cultura enquanto a produção e intercâmbio de sentidos –
compartilhamento de significados – entre membros de um grupo ou sociedade “os
significados culturais não estão somente na nossa cabeça – eles organizam e regulam práticas
sociais, influenciam nossa conduta e consequentemente geram efeitos reais e práticos”
(HALL, 2016, p.20). Desde a chamada “virada cultural” nas ciências humanas e sociais, o
sentido é visto como algo a ser produzido ao invés de ser simplesmente encontrado no mundo,
desse modo, podemos afirmar que a cultura é um processo igualmente construtivo, tal qual as
bases econômicas, para a constituição dos sujeitos sociais e acontecimentos históricos.
A escolha em trabalhar a perspectiva da identificação no contexto em que se funda
uma manifestação cultural se baseia na compreensão de que as práticas culturais funcionam
em modelo de circuito, conforme apontado por Johnson (1999) em sua análise sobre os
fenômenos culturais contemporâneos. Nesta perspectiva a cultura pode ser interpretada em
diferentes instâncias – produção, consumo, regulação, representação, identificação
Cada momento depende dos outros e é indispensável para o todo. Cada um
deles, entretanto, é distinto e envolve mudanças características de forma.
Segue-se que se estamos colocados em um ponto do circuito, não vemos,
necessariamente o que está acontecendo nos outros. As formas que têm mais
importância para nós, em um determinado ponto, podem parecer bastante
diferentes para outras pessoas, localizadas em outro ponto. (JOHNSON,
1999, p.33)

É através da percepção das práticas culturais enquanto um modelo de circuito que
podemos inserir o conceito de representação e construir as condições necessárias para refletilo. Visto que a análise cultural pode estar condiciona aos fatores que circunscrevem as
demandas da representação. É ela que fornece sentido a linguagem e a cultura, isto significa,
dizer algo sobre, ou representar de maneira significativa o mundo as outras pessoas. É no ato
de representar que produzimos sentidos, construímos interpretações em nossas mentes sobre o
mundo e tudo que nos rodeia. Todavia, erguer um mapa mental de significados em nossas
cabeças não é suficiente para estabelecermos uma cultura, porque para se estabelecer
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enquanto tal se faz necessário uma relação de troca entre os sujeitos.
Compartilhamos os sentidos e significados através da linguagem. O termo utilizado aqui
não se refere apenas ao sistema escrito e/ou falado, mas também as manifestações “não
linguísticas”, tais como, as imagens visuais, sejam elas produzidas pelas mãos, corpos ou por
meios mecânicos, eletrônicos digitais, a música, o teatro, a dança. Essa compreensão
desenvolvida a partir do chamado “giro linguístico” ocorrido no final dos anos 1980, defende
a linguagem como elemento de construção do mundo e não apenas como um mecanismo de
descrição da realidade, mas também como condição de possibilidade de manifestação da
própria realidade (DUTRA, 2014).
Neste sentindo, a Nação Zambêracatu se constitui enquanto uma linguagem possível de
afirmação da negritude na cidade do Natal. A sua ação performática através da música,
roupas, corporeidade, produz significados e transmitem mensagens tanto para os seus
integrantes, quanto para os sujeitos que vivenciam uma intervenção do grupo em suas
atividades e peregrinações pela cidade, provocando indagações de “Quem eu sou? Que eu
posso ser? Quem que quero ser? Os discursos e os sistemas de representação constroem
lugares a partir dos quais os indivíduos podem se posicionar e a partir dos quais podem falar”
(WOODWARD, 2018, p.18)Especifico aqui como uma representação da negritude, por que
considero que existem inúmeras e distintas representações dela, seja na dança para-folclórica,
no hip-hop, na literatura, etc. Como destaca Marília Negra-Flor quando indagada sobre a
importância da Nação no fortalecimento da negritude potiguar
A Nação Zambêracatu foi muito importante para conscientização da luta
contra o racismo, contra a intolerância religiosa e na nossa reafirmação
enquanto negros potiguares, pois havia poucas manifestações que se
colocavam dessa forma. Para dizer que existem negros nessa terra e que
temos como referência o Zambê, ritmo negro que só existe aqui. Queremos
mostrar o que o negro potiguar tem feito hoje ao longo da sua história.
Mostrar o Zambê, o maracatu como referência de manifestação religiosa na
rua. Dizer para a cidade que existimos, podemos resistir e fazer cultura.29

Nas últimas décadas, temos presenciado um forte movimento de organização social no
que diz respeito às questões identitárias (negros, indígenas, feministas, LGBTQI+). Estes
movimentos têm buscado a afirmação dos seus direitos e o repúdio contra qualquer forma de
opressão. O mundo contemporâneo é produto de séculos de expansão e contato de diferentes
culturas, onde fronteiras são criadas e recriadas, abrindo espaço para formulação e
ressignificação dos sentimentos de pertencimento dos grupos sociais que buscam definir suas
particularidades e diferenças frente aos outros. No caso brasileiro, após inúmeras tentativas ao
29

Entrevista concedida por Marília Negra-Flor no dia 02 de março de 2018.

47

longo das décadas das classes hegemônicas em homogeneizar a identidade nacional que
suprimisse a diversidade cultural, os grupos subalternos, negros e indígenas, vêm reagindo e
buscando reorganizar seus marcadores e estabelecer suas fronteiras identitárias.
O fortalecimento dos chamados “empreendimentos identitários” (AGIER, 2001) é uma
prova do enfraquecimento, não desaparecimento, dos projetos dos Estados-Nação, enquanto
forma dominante de identidade coletiva, onde estes não conseguem mais controlar a
emergência pluralista e multiculturalista. Os processos que ocorrem no mundo e no Brasil, são
caracterizados por um esforço de diferenciação e afirmação das particularidades culturais de
diversos grupos sociais. Dentro desse contexto, a Nação Zambêracatu, parte da afirmação da
negritude, religiosidade e manifestações culturais afro-brasileiras como forma de contestação
ao racismo estrutural da sociedade
Como formar uma identidade em torno da cor e da negritude não assumidas
pela maioria cujo futuro foi projetado no sonho do branqueamento? Como
formar uma identidade em torno de uma cultura até certo ponto expropriada
e nem sempre assumida com orgulho pela maioria de negros e mestiços?
(MUNANGA, 1999, p.124).

O significado nunca pode ser fixado, logo, os estereótipos elaborados pelas teorias
racistas são passíveis de intervenção e ressignificações pelos sujeitos que buscam reelaborar
os sentidos atribuídos a negritude, na “tentativa de substituir as imagens “negativas”, que
continuam a dominar a representação popular, por várias imagens “positivas” de pessoas
negras, de sua vida e cultura (HALL, 2016, p.216). A manifestação religiosa afro-brasileira
presente na Nação Zambêracatu também se articula numa perspectiva de desconstrução dos
estereótipos sociais atribuídos ao candomblé.
Esta abordagem tem o mérito de corrigir o equilíbrio e é sustentada pela
aceitação da diferença – de fato, por sua celebração (...) Expande muito a
gama de representações raciais e a complexidade do que significa “ser
negro”, desafiando assim o reducionismo dos estereótipos anteriores (HALL,
2016, p. 216).

Durante os cortejos que acompanhei durante a realização do campo de pesquisa,
observei nas falas Marília Negra-Flor, cantora e compósita da Nação, a busca pela afirmação
de uma identificação negra potiguar, assim como utilizar aquele espaço para combater a
intolerância religiosa. As próprias loas do maracatu demarcam o terreno simbólico de
afirmação da religiosidade de matriz africana, como podemos ver na loa “Oxóssi”.
“Salve Oxóssi o caçador
Salve o guardião das matas
Salve o negro protetor
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Salve o deus das mesas fartas.
Eu sou filho de Alaketu
OkêArô
Sou guerreiro caçador
OkêArô
Sou o Guardião das matas
Sou o Deus das mesas fartas
Oxossi meu protetor” 30
Figura 10 – Cortejo no Bairro das Rocas

Fonte: Pedro Feitoza (2019)

Em mais de oito anos de atuação e peregrinação pelas ruas da cidade de Natal e região
metropolitana, a Nação Zambêracatu vem se constituindo enquanto uma referência no que se
diz respeito à representação da negritude potiguar. A cada ano, o número de integrantes
cresce, mais negros e negras entram no grupo, aumenta a participação do público nas
apresentações e os mais convites aparecem nos espaços de discussão de negritude no estado.
Algo que os integrantes do grupo têm plena noção
Tem sido muito representativo a participação da Nação Zambêracatu na
cidade. E o público acompanhando a gente cada vez em maior quantidade é
um reflexo do que a gente faz. Cada vez mais pessoas negras entrando no
maracatu. Cada vez mais essa discussão sobre intolerância religiosa,
racismo31.

O “Batuque para a Rainha do Mar” organizado pela Nação Zambêracatu se tornou um dos
principais eventos afrorreligiosos da cidade, atraindo a atenção instituições, mídias sociais e
do público em geral. As manifestações culturais são capazes de provocar transformações no
modo de viver e habitar a cidade, sobre os sentidos que as pessoas dão a vida, bem como, suas
aspirações para o futuro. É nesse contexto que a representação assume centralidade, uma vez

30
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Letra de Oxóssi, loa composta por Marília Negra-Flor para a Nação Zambêracatu
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que seu significado se encontra no uso da linguagem para falar algo com sentido sobre alguma
coisa, ou para representar de maneira significativa o mundo e o que o rodeia. Além disso, “as
representações têm sérias implicações sobre as identidades, pois as mesmas têm a ver como
temos sido representados e como essa representação afeta a forma como nós podemos
representar, surgindo das próprias narrativas do eu” (HALL, 20014, p.109).
O mundo contemporâneo alocou no horizonte de prioridades dos sujeitos subalternos a
necessidade de compreensão do seu passado, assim, as iniciativas em torno dos processos de
construção de identificação desses sujeitos têm perpassado o interesse pela reinscrição de suas
memórias no cronotopo da história. Essa atividade os convida a pensar em hábitos, valores,
crenças, rituais, práticas que fazem referência direta a uma herança cultural, fazendo com que
ideias circulem e constituem regimes de tradição.
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CAPÍTULO 2 - ERGUENDO UMA NAÇÃO DE MARACATU POTIGUAR: A
CONSTRUÇÃO DA TRADIÇÃO NA CONTEMPORANEIDADE
“Exu matou um pássaro ontem com a pedra que arremessou hoje”
(ditado yorubá)

Como mencionado no capítulo anterior, a Nação Zambêracatu surge a partir de uma
interpelação a cidade por parte de sujeitos num processo de construção e fortalecimento das
manifestações culturais negra na cidade do Natal. As movimentações de sujeitos ligados a
cena percussiva da cidade culminam na fundação da primeira Nação de maracatu do Rio
Grande do Norte. Neste capítulo, abordarei os elementos que foram mobilizados para
construção de uma tradição da cultura negra potiguar, tendo em consideração todos os
desdobramentos deste conceito na contemporaneidade. Além disso, tentarei compreender de
que forma a elaboração de uma tradição é capaz de redistribuir e reformular a memória
coletiva de um grupo e se reinscrever no imaginário social da cidade.

1.

A ideia de tradição
Nas últimas décadas, as sociedades as quais os antropólogos se debruçam passaram por

mudanças consideráveis, provocando, inevitavelmente, mudanças na própria disciplina e na
relação desenvolvida pelo estudo antropológico. Como sabemos, a antropologia amadureceu
enquanto disciplina no contexto do colonialismo, onde seus praticantes eram diretamente
beneficiários da ordem colonial (ASAD, 1973). A nova configuração do mundo pós-colonial
redimensionou as relações entre os pesquisadores e seus interlocutores, e por consequência,
alguns conceitos utilizados na escrita etnográfica foram questionados e repensados sobre a
perspectiva dos grupos subalternos.
Até o começo dos anos 1980, o conceito de “tradição” não tinha a relevância devida por
parte das ciências sociais. Max Weber (1994) destacava que uma das formas de dominação
em uma sociedade se realizava através da tradição constituída em normas não legais, baseadas
na crença de uma santidade das ordens e poderes existentes desde sempre, onde o conteúdo
não está passível de alteração, unindo as ordens sociais. No começo dos anos 1980, o
sociólogo Edward Shills (1981) publica o livro “Tradition”, onde busca apontar o surgimento
e construção do conceito. Segundo ele:
Tradição significa muitas coisas. No seu sentido mais simples e elementar,
significa simplesmente um traditum; é qualquer coisa que é transmitida do
passado para o presente. Não faz nenhuma declaração sobre o que é
transmitido ou em que combinação específica ou se é um objeto físico ou
uma construção cultural; não diz nada sobre quanto tempo foi entregue ou de
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que maneira, oralmente ou por escrito. (SHILLS, 1981, p.18)

Para Shills, a tradição surgiu a partir das ações humanas, seus pensamentos e
imaginação, transmitido de geração para geração. Isto é, está envolta em uma relação entre o
passado, presente e futuro, coordenando ações no cronotopo de uma comunidade. A origem
etimológica da palavra vem do latim “traditio” que compreende um modo de transferir a
posse da propriedade privada no direito romano. A ideia de tradição, segundo o autor, se
formou nos séculos XVIII e XIX entre os estudiosos dos folclores, contos de fadas, mito e
lendas, costumes da vida camponesa, cerimônias e rituais religiosos seculares.
Em 1983, os historiadores Eric Hobsbawn e Terence Rangers publicam o livro “A
Invenção das Tradições”, onde afirmam que os sujeitos utilizam elementos simbólicos do
passado para formalizar e ritualizar uma nova tradição, como também, tomando de
empréstimo estes elementos. Além disso, destacaram a importância da agência dos sujeitos na
produção e reprodução destas tradições. Segundo eles, as tradições dividiam-se em três
categorias superpostas:
A) aquelas que estabelecem ou simbolizam a coesão social ou as condições
de admissão de um grupo ou de comunidades reais ou artificiais; B) aquelas
que estabelecem ou legitimam instituições, status ou relações de autoridade,
e C) aquelas cujo propósito principal é a socialização, a inculcação de ideias,
sistemas de valores e padrões de comportamento. Embora as tradições dos
tipos b) e c) tenham sido certamente inventadas (como as que simbolizam a
submissão à autoridade na Índia britânica), pode-se partir do pressuposto de
que o tipo a) é que prevaleceu, sendo as outras funções tomadas como
implícitas ou derivadas de um sentido de identificação com uma
“comunidade” e/ou as instituições que a representam, expressam ou
simbolizam, tais como a “nação. (HOBSBAWN; RANGER, 1983, p.36).

Os autores destacam as tradições inventadas como tentativas de produção de uma
identidade comum entre os grupos sociais. Essa constatação, já havia sido mencionada por
Shills (1981) quando defendeu a existência de um senso de identidade e de filiação a um
“passado” em comum por parte dos sujeitos que reivindicam uma tradição. Para ele, o
sentindo de identidade contribui para a transmissão e recepção entre gerações das tradições,
no entanto, alerta para a necessidade da agência dos sujeitos nos processos de representação e
modificação das mesmas.
Quando nos referimos ao contexto de dominação colonial, é imprescindível destacar o
impacto significativo nas configurações culturais e sociais destes povos, consequentemente
nas suas tradições
A incorporação de tão diversas e heterogêneas histórias culturais a um único
mundo dominado pela Europa, significou para esse mundo uma
configuração cultural, intelectual, em suma intersubjetiva, equivalente à

52

articulação de todas as formas de controle do trabalho em torno do capital,
para estabelecer o capitalismo mundial. Com efeito, todas as experiências,
histórias, recursos e produtos culturais terminaram também articulados numa
só ordem cultural global em torno da hegemonia europeia ou ocidental. Em
outras palavras, como parte do novo padrão de poder mundial, a Europa
também concentrou sob sua hegemonia o controle de todas as formas de
controle da subjetividade, da cultura, e em especial do conhecimento, da
produção do conhecimento. (QUIJANO, 2005, p.121).

Discutir a noção de tradição, considerando que o impacto da colonização entre
diferentes culturas, implica necessariamente refletirmos sobre a associação da ideia de
temporalidade em volta do conceito. Tanto Hobsbawn e Ranger (1983) quanto Shills (1981)
atribuem uma importância expressiva a ideia de tempo na construção do conceito de tradição.
Edward Shills, por exemplo, defende que seria necessária a transmissão da cultura por três
gerações sucessivas para ser definida enquanto tal. Hobsbawn e Ranger forjaram o termo
“invenção da tradição” para distinguir das tradições “genuínas”. Partindo da análise da
representação teórica das diferenças culturais, Bhabha (2018) sugere que
A articulação social da diferença, da perspectiva da minoria, é uma
negociação complexa, em andamento, que procura conferir autoridade aos
hibridismos culturais que emergem em momentos de transformação
histórica. O “direito” de se expressar a partir da periferia do poder e do
privilégio autorizados pelo poder da tradição de se reinscrever através das
condições de contingência e contraditoriedade que presidem sobre as vidas
dos que estão na “minoria. (2018, p.21)

Ou seja, o reconhecimento que a tradição outorga a identificação é apenas parcial, pois ao
reinscrever o passado, este introduz outras temporalidades incomensuráveis na escrita da
tradição. As reflexões de Bhabha sugerem que os embates existentes nas fronteiras acerca da
diferença cultural perturbam a ideia de tradição concebida hegemonicamente.

Isto fica

evidente quando analisamos a produção literária e científica em torno das manifestações
culturais populares brasileiras no final do século XIX e início do século XX. A dificuldade
encontrada por parte dos pesquisadores da época em estabelecer um marco temporal para o
surgimento de determinada tradição levou por muitas vezes a defesa por estes do inevitável
desaparecimento das manifestações culturais, à exemplo do maracatu em Pernambuco.
O debate atual em torno deste conceito parte da perspectiva que cultura e tradição não
são transmitidas intactas de geração para geração, mas são produtos de um processo
ininterrupto de invenção ou fabricação (TURNER, 1997). Pelo seu caráter fluído e inventivo,
os antropólogos que estudam as tradições não têm como tarefa encontrar a porção autêntica,
mas entender o processo pelo qual as tradições inventadas passam a ser aceitas como
autênticas.
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2.

A relação entre tradição e cultura popular
Primeiramente, quando pensamos em cultura popular na contemporaneidade, nos

deparamos com algumas reflexões importantes no que diz respeito a validade do seu termo,
tendo em vista as transformações ocorridas nas últimas décadas. Alguns autores e autoras já
se debruçaram fartamente sobre este tema, à exemplo de Ortiz (2006), Canclini (1997),
Certeau (1994), Chauí (1989), Hall (1999; 2009), dentre outros.
Segundo Peter Burke (1989), o termo “cultura popular” só ganha sentindo a partir do
século XVI, numa tentativa organizada pela elite européia em extinguir os elementos
considerados supersticiosos, mágicos ou profanos das práticas da maioria da população. No
século XIX, essa concepção identifica o povo, sobretudo os habitantes das zonas rurais, como
possuidores de uma cultura “pura”, “natural”, herdada do passado. Não é de se espantar que
os pesquisadores no início do século XX tenham condenado tais culturas à morte na medida
em que tomavam contato com os grandes centros urbanos. Para Stuart Hall (2009), a cultura
popular se constituiu ao longo da história enquanto um lugar de resistência às maneiras de
controlar e “reformar” o povo, e por esse motivo, sempre esteve associado às questões
concernentes à tradição. Apesar disso, ele considera que a cultura popular não pode ser
vinculada apenas como local de luta e resistência, mas também enquanto recinto de
apropriação e expropriação. No mundo de hoje, a definição ganhou novas implicações
teóricas quando considerado os processos de hibridismo, transculturação e diáspora. Segundo
Edson Farias (1997):
(...) os elementos de circulação e fluxos informativos-comunicacionais
redefinem na base a categoria mesma de cultura popular, fazendo-a interagir
num contexto espesso dos relacionamentos sociais globalizados e
transculturais. Isso não significa a eliminação dos arranjos popularesnacionais, mesmo porque os Estados-Nações constituem ainda agentes
decisivos na cena mundial. Conquanto percebe-se que as transformações no
conceito, dão margem a introduzir no debate outras armadilhas identitárias
não redutíveis à matriz romântica que circunscreve a cultura popular no
lugar pátrio originário, e tampouco aos níveis distintamente estanques de
organização de cultura, mas desloca-se cada vez mais para as apropriações e
aos usos e às modalidades de hibridismo que tomam contornos (1997, p.40).

A partir desta premissa apresentada por Farias, é possível relacionar a ideia de cultura
popular dentro de um ambiente de ressignificação das representações simbólicas dos sujeitos,
sobretudo no contexto de dominação colonial, aproximando-se daquilo que Bhabha (2018)
denominou estratégias de sobrevivência da cultura. Para ele, diante do espaço contraditório e
ambivalente onde os sistemas culturais são construídos, as reivindicações hierárquicas de
pureza e originalidade inerentes a cultura são insustentáveis, mesmo antes de recorrer as
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instâncias históricas empíricas que revelam o seu hibridismo. Nesta perspectiva, pensar na
cultura popular em torno da noção de tradição compreenderia identificar as relações entre
agência e domínio na construção da manifestação cultural.
[...] o essencial em uma definição de cultura popular são as relações que
colocam a ‘cultura popular’ em uma tensão contínua (de relacionamento,
influência e antagonismo) com a cultura dominante. Trata-se de uma
definição de cultura que se polariza em torno dessa dialética cultural.
Considera o domínio das formas e atividades culturais como um campo
sempre variável. Observa o processo pelo qual as relações de domínio e
subordinação são articuladas. Trata-se de um processo pelo qual algumas
coisas são ativamente preferidas para que outras possam ser destronadas
(HALL, 2009, p.241).

3.

O significado do passado e o uso da memória
Como vimos, o conceito de tradição foi articulado ao longo da história em torno da

ideia de uma continuidade de elementos do passado através das ações desenvolvidas no tempo
presente. O controle sobre a memória sempre ocupou um espaço privilegiado nas mais
distintas sociedades ao longo dos séculos. Para Tzvetan Todorov (1995) o domínio sobre a
memória sempre esteve associado aos regimes totalitários que almejavam impor sobre outros
povos a sua tradição. Logo, qualquer reminiscência de memória se configurava enquanto um
ato de resistência. Segundo Andreas Huyssen (2000), a memória se tornou uma obsessão
cultural em todos os cantos do planeta. Ele identifica que as culturas de memória estão
intimamente ligadas as questões de minorias e gênero na reavaliação dos passados, na
tentativa de reinscrever a história de um novo mundo, garantindo um futuro de memória.
O passado aqui é resgatado como ferramenta para definir a própria história de acordo
com os interesses mobilizados pelos agentes na inscrição do imaginário social. Além disso,
serviu de fermento para a criação das grandes narrativas homogeneizadoras e excludentes das
diferenças culturais. Sendo assim, o ato de forjar um “novo” passado corresponde a uma ação
insurgente de tradução cultural, e, como nos aponta Bhabha (2018), parte da necessidade, e
não da nostalgia do viver. A existência de um passado compartilhado possibilita aos sujeitos
condições do que Giddens (1991) chamou de “segurança ontológica”, isto é, crença na
continuidade de sua autoidentidade e na constância dos ambientes de ação social. Nobert Elias
(1994) destaca que a imagem projetada do “eu”, não possui apenas uma função individual,
mas também social, estendendo aos sujeitos algo além de seu passado pessoal, a possibilidade
de representações e símbolos das pessoas de outrora continue a viver no presente.
Todo passado é revestido de memórias individuais e coletivas. Certamente, nem todas
as memórias ficam acessíveis ao longo do tempo. Tanto individualmente como coletivamente,
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selecionamos aquelas que julgamos importante. Segundo Michael Pollack (1992), os
elementos constitutivos da memória
Em primeiro lugar, são acontecimentos vividos pessoalmente. Em segundo
lugar, são acontecimentos que eu chamaria de “vividos por tabela”, ou seja,
acontecimentos vividos pelo grupo ou pela coletividade à qual a pessoa se
sente pertencer. São acontecimentos dos quais a pessoa nem sempre
participou mas que, no imaginário, tomaram tamanho relevo que, no fim das
contas, é quase impossível que ela não consiga saber se participou ou não
(1992, p.2)

É possível observar nos mais diversos locais ocupados pela Nação Zambêracatu, sejam
ruas, eventos culturais ou escolas, a importância que a memória possui no discurso do grupo.
A começar pelo momento inicial das apresentações. Com a execução da “avamunha”, toque
sagrado referente executado no início dos rituais no candomblé, onde se reverencia o passado
(ancestrais), o presente (realidade) e o futuro (longevidade e prosperidade). Em seguida, antes
da execução da primeira loa, a cantora da Nação saúda a todas ancestrais negras com
referência a Preta Kaya32 e Rainha Iracema (as calungas), como também a religiosidade afrobrasileira e o povo de axé. Por fim, faz referência a rainha da Nação Zambêracatu, Maria
Lázaro de Oyá.
Ao mencionar o nome que deu origem ao grupo, novamente o elemento da memória é
informado, destacando a origem da música negra potiguar através do zambê, dança afrobrasileira proveniente de Tibau do Sul. Tais referências são mencionadas em todas as
apresentações do grupo que acompanhei de forma ininterrupta durante dois anos e meio, tanto
como membro da Nação, como também enquanto pesquisador. Neste período, percebi a
preponderância do passado enquanto ferramenta para reinscrição das identidades no presente.
Sejam nas conversas entre os corredores do TECESOL, nas reuniões que antecediam os
ensaios do grupo, entre uma orientação e outra dada pelo mestre durante o aprendizado dos
baques.
El recuerdodelpasado es necesario para afirmar lapropiaidentidad, tanto
ladel individuo como ladel grupo. Uno y otro se definentambién, claro está,
por suvoluntadenel presente y sus proyectos de porvenir; pero no pueden
prescindir de ese primer recuerdo. Ahorabien, sin um sentimiento de
identidadcon uno mismo, nos sentimos amenazados em nuestropropio ser y
paralizados. Esta exigencia de identidad es perfectamente legítima: el
individuo necesita saber quién es y a qué grupo pertenece(TODOROV,
32

Preta Kaya é acionada como uma das ancestrais da Nação Zambêracatu. O mestre Kleber disse que descobriu
a sua existência através de um pesquisador que havia se aproximado do maracatu. Não há nenhum registro por
escrita, sua representação é realizada de forma oral por praticantes de Zambê em Tibau do Sul no Rio Grande do
Norte. Sendo assim, foi escolhida como calunga e ancestral do maracatu potiguar como forma de afirmação e
defesa da memória do povo negro potiguar, segundo ele.
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1995, p.199)

A memória é utilizada pelos membros do grupo das mais distintas formas, sobretudo
através da ideia de ancestralidade. O passado acionado pela ancestralidade foi e está sendo
moldado de forma corrente e ininterrupta desde a fundação do grupo. A própria escolha do
nome como vimos no capítulo anterior, partiu desta referência. Se pensarmos analiticamente,
a própria estrutura organizacional e ações das Nações de maracatus estão envoltas a essa ideia
de ancestralidade, seja através dos cortejos e coroações dos reis e rainhas, nas presenças das
calungas, das letras das loas, instrumentos percussivos, etc. Neste sentindo, é possível pensálas enquanto uma matéria do passado corporificada no presente.
Como destacou Eduardo Oliveira (2018), a ancestralidade é o principal fundamento e
estrutura organizadora do candomblé no Brasil. Funciona como um princípio regulador das
práticas, representações e significados dos povos-de-santo. Posteriormente, ancestralidade se
converte em símbolo de resistência da cultura e religiões afro-ameríndias, cumprindo um
papel de destaque na construção sociocultural do negro no Brasil.
Tributária da experiência tradicional africana, a ancestralidade converte-se
em categoria analítica para interpretar as várias esferas da vida do negro
brasileiro. Retroalimentada pela tradição, ela é um signo que perpassa as
manifestações culturais dos negros no Brasil, esparramando sua dinâmica
para qualquer grupo racial que queira assumir os valores africanos. Passa,
assim, a configurar-se como uma epistemologia que permite engendrar
estruturas sociais capazes de confrontar o modo único de organizar a vida e a
produção no mundo contemporâneo. (OLIVEIRA, 2018, p.4)

Como as Nações de maracatus possuem uma relação simbiótica com as casas de
candomblé, nada mais óbvio que a ideia de ancestralidade ordene a sua cosmovisão. A Nação
Zambêracatu vai partir dessa ideia de ancestralidade para ressignificar a experiência e a
história do povo negro no Rio Grande do Norte. Exemplo disso está na escolha da celebração
do dia 2 de fevereiro, dedicado tradicionalmente a Yemanjá, e que em Natal, não havia forte
apelo e movimentação dos povos de terreiro em torno deste dia. Isso pode ser explicado pelo
forte peso histórico da Umbanda no estado do Rio Grande do Norte que comemora o dia de
Yemanjá (Nossa Senhora da Conceição) no dia 8 de dezembro.
A Nação Zambêracatu sempre esteve preocupada em colocar a cultura afro-religiosa em
destaque nos mais diversos lugares sociais da cidade do Natal. Para o mestre Kleber Moreira
“O maracatu vai para rua por isso né. Porque quer colocar essa cara [afro-religiosa] para
população. É por isso que desde o primeiro ano a gente faz o dia de Iemanjá. “Ei, dia 2 de
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fevereiro não tem nada, o maracatu vai fazer”.33Yemanjá, é um dos orixás mais festejados
pelas religiões afro-brasileiras. Divindade das águas doces e salgadas, em diversas cidades,
inúmeras oferendas são ofertadas ao mar, flores, perfumes, como forma de agradecimento
pelas graças alcançados. Desde a saúde plena até votos de proteção renovados ano após ano.
O dois de fevereiro se configura como uma das festividades mais populares do calendário
religioso no Brasil. Dorival Caymmi, um dos múltiplos compositores brasileiros a
homenagear a rainha do mar, eternizou em canção essa tradição “dia dois de fevereiro, dia de
festa no mar, eu quero ser o primeiro a saudar Iemanjá”.
Em Natal, como vimos, as festividades em celebração a Yemanjá ocorriam
tradicionalmente no dia 8 de dezembro. No mesmo dia, celebra-se o culto a Nossa Senhora da
Conceição, uma das divindades católicas sincretizadas com Yemanjá pelos umbandistas. Não
havia muita repercussão ou cerimônias organizadas pelas comunidades afrorreligiosas para o
dia 2 de fevereiro em Natal. Em conversa com alguns babalorixás mais antigos, alguns deles
relataram que por volta da década de 1970 e 1980 havia uma organização importante,
sobretudo das casas de Umbanda em torno das festividades para Yemanjá, tanto no dia 8 de
dezembro, como também no dia 31 de dezembro. As disputas e divergências políticas dentro
do movimento dos povos de terreiro, especialmente, na Federação Espírita de Umbanda,
Jurema e Candomblé do Rio Grande do Norte (FEUMJUCA), acabaram desarticulando e
enfraquecendo as comemorações em torno deste dia.
A ausência de festividades para Yemanjá no dia 2 de fevereiro se apresentou como
espaço ideal para colocar o candomblé na rua. Acompanhei durante três anos consecutivos os
cortejos intitulados “Batuque para Rainha do Mar”, uma das atividades mais importantes da
Nação Zambêracatu. Neste primeiro momento, analisarei a edição realizada em 2019,
considerada pelo grupo como grande marco na compreensão da importância que o evento
havia tomado. A edição de 2020 merece uma menção mais detalhada, pois foi precedida pela
realização do primeiro seminário Orum Ayê, algo desejado desde os momentos iniciais do
grupo e que serviu de base para aprofundar as discussões sobre negritude. Além disso, em
2020, os povos de terreiro organizaram o maior festejo a Yemanjá dos últimos anos na cidade
do Natal, com direito a reinauguração da estátua localizada na Praia do Meio. Por esse
motivo, analisarei a edição de 2019, bem como o seminário Orum Ayê a partir da ideia de
construção de uma tradição. Enquanto isso, direcionarei a atenção a apresentação de 2020
para análise da performance desenvolvida pelo grupo.

33

Entrevista concedida por Kleber Moreira no dia 10 de maio de 2019

58

4.

O Batuque para Rainha do Mar em 2019: a construção de uma tradição
O ano de 2019 começou com a convocação do público em geral para participar dos

ensaios da Nação Zambêracatu. Através das redes sociais (facebook e instagram), o convite
começou a circular no final de dezembro e foi até meados de janeiro. O início do ano é
sempre movimentado, nervos a mil por hora, divisão das comissões: figurino, comunicação,
estrutura e finanças. Todas as atenções do grupo estavam voltadas para os meses mais
importantes do ano. O carnaval se aproximava, todavia, apesar da sua importância histórica
para as Nações de maracatu, o evento de maior popularidade organizado pela Nação
Zambêracatu é o “Batuque para Rainha do Mar” que desde 2013 ocupa a Avenida Presidente
Café Filho colada ao lado do mar na Praia do Meio, zona leste da cidade.
Em Natal, como havia mencionado, as comemorações para a rainha do mar ocorriam
tradicionalmente no dia 8 e 31 de dezembro, organizada, sobretudo, pelos umbandistas, parte
majoritária dos adeptos das religiões de matriz afro-brasileira no estado potiguar. A ausência
de uma festividade no dia dois de fevereiro responde a ínfima participação do público nos
primeiros anos do cortejo. A lembrança destes momentos é acionada a todo instante pelos
membros mais antigos do grupo, destacando as dificuldades iniciais, tais como a pouca
visibilidade e participação do público, onde se podia contar nos dedos as pessoas que
acompanhavam, geralmente, amigos e amigas dos integrantes da Nação.
Ao compasso do tempo, os batuques para rainha do mar ganhavam cada vez mais
adeptos. Em 2018, acompanhei pela primeira vez o cortejo, e neste ano, o 2 de fevereiro já
possuía uma repercussão considerável. Como ingressei no grupo em janeiro, peguei a
organização do evento em andamento. Enquanto novato, ocupava a maior parte do tempo com
o aprendizado dos toques e marcações das alfaias repassados nos ensaios todas as terças,
quintas e sábados. Além dos ensaios, toquei nos eventos: batuque para rainha do mar, cortejo
abrindo os caminhos na quinta-feira e a coração da rainha na sexta-feira de carnaval.
Dei início a etnografia junto ao grupo no ano seguinte. Como todos os anos, entre
dezembro de 2018 e meados de janeiro de 2019, a Nação Zambêracatu recebia novos
batuqueiros e batuqueiras. Toda semana, novatos se incorporavam ao grupo, inseridos
imediatamente nos ensaios para se apropriarem dos seus respectivos instrumentos. A escolha
é livre e geralmente ficava entre alfaias e agbês. Apesar da liberdade para tomada de decisão,
majoritariamente, os meninos optam pelas alfaias, enquanto as meninas decidem pelos agbês.
Isso pode ser explicado a partir das relações históricas de gênero dentro das Nações de
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maracatu, onde a participação feminina dentro dos naipes34 sempre foi limitada. Somente nos
anos 2000, o mestre Chacon da Nação Porto Rico introduz no maracatu os agbés que seriam
tocados apenas por mulheres. O agbê representa o feminino dentro da cosmovisão yorubá. O
instrumento é feito a partir da cabaça, fruto extraído da espécie arbórea chamada Crescentia
Cujete, conhecida popularmente como árvore-de-cuia, porongo, dentre outras nomenclaturas.
A cabaça é o elemento sagrado dentro do candomblé pertencente à Nanã, orixá mais velha do
panteão e representa simbolicamente o útero feminino. Esse instrumento significou a porta de
entrada das mulheres ao batuque do maracatu, trincando a hegemonia masculina presente na
parte instrumental (SOARES DOS SANTOS, 2017). Outra figura importante na inserção
feminina dentro das formações instrumentais das Nações de maracatu é a mestra Joana (Joana
D’arc da Silva Cavalcante). Ela introduziu modificações seminais, primeiramente quando
assumiu a coordenação dos agbés da Nação Porto Rico, sincronizando o toque com
coreografias alusivas aos orixás. Posteriormente, em 2008, se torna a primeira mulher na
história, a ocupar o posto de mestre em uma Nação de maracatu, a “Encanto do Pina”.
Os ensaios da Nação Zambêracatu ocorriam debaixo de um enorme jamelão que forra o
chão com suas frutas durante os primeiros meses do ano, dependendo do número de pessoas,
são divididos em dois grupos no pátio externo do TECESOL. A quantidade de participantes
aos ensaios se alternava a cada dia, concentrando uma maior participação nos sábados à tarde
com média 30 pessoas. Durante esse período, de um lado, as “agbêzeiras”, como gostam de se
autointitular, ensaiam os toques e coreografias. Do outro, os batuqueiros aprendiam as
execuções das alfaias. O primeiro repassado foi “marcação” que compreende a base
percussiva elementar do maracatu e está presente em quase todas as loas do grupo. A
execução do baque consiste em três toques alternados com a mão direita e dois com a
esquerda. Quando necessário, o mestre interrompia o ensaio para tentar sincronizar a
execução dos rufares das alfaias entre os batuqueiros. Após o ensaio exaustivo do baque e a
execução razoável por boa parte dos integrantes, outro movimento percussivo repassado.
Ao todo, dozes baques compõem o acervo rítmico da Nação Zambêracatu: Marcação,
Parado, Malê, Martelo, Virada da Caixa, Iansã, Oxóssi, Aguerê de Oyá, Obaluaê, Adarrun,
Oxumarê e o baque que dá nome a Nação, Zambê. Em sua maioria, os baques utilizados
fazem parte das Nações de maracatu pernambucana, no entanto, a Nação Zambêracatu possui
algumas especificidades relativas ao compasso e execução da mão direita e esquerda, sendo
assim, podem ser consideradas reelaborações dos mesmos. O baque “zambê”, por exemplo,
34

Naipe é o nome que se dá as diversas alas dentro das formações instrumentais do maracatu. Por exemplo, naipe
de alfaias, agbês, etc.
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foi elaborado a partir de uma referência direta e explícita ao cocô de zambê, manifestação
cultural acionada discursivamente, sonoramente e performaticamente pelo grupo durante as
apresentações como símbolo da ancestralidade negra potiguar, constituindo enquanto um dos
principais marcadores no processo de elaboração de identificação do grupo, como podemos
observar na loa “Zambêracatu” composta por Marília Negra-Flor, onde esse é o baque
principal
Eu tenho a força que me leva a cantar
O maracatu Papa Jerimum
Batendo o zambê na terra potiguar
Ouçam o som do meu tambor
Energia que me dá
Seja negro ou de outra cor
Proteção de orixá
Viva ao rei viva a rainha viva a corte real
Viva ao baque primeiro da cidade Natal
Nossa Senhora da Apresentação
Hoje veio apresentar
Essa é minha nação
Esse é o baque potiguar35

A construção desses marcadores se dá tanto por meios sonoros, na elaboração de um
baque que incorpora elementos do cocô de zambê, como também a partir das letras das loas
que enunciam elementos de identificação com a cultura potiguar. A loa traz alguns signos que
exemplificam essa relação, tais como “maracatu papa jerimun”, a padroeira da cidade de
Natal “Nossa Senhora da Apresentação”, a afirmação de destaque de que esse é o “baque
potiguar”. A partir daí, o discurso de pertencimento encontra na narrativa um lugar de
destaque para configuração e reconfiguração criativa dos acontecimentos (RICOEUR, 2001),
sejam eles dispersos ou não, em uma história coerente. Essa narrativa sustenta as bases da
memória coletiva e é incorporada pelos sujeitos que as aciona. A ideia de uma ancestralidade
em comum a ser buscada aparece nas reuniões, conversas, debates e apresentações públicas da
Nação como parte da reconstrução e reelaboração de si.
A importância e consequência da construção dessa narrativa ficou evidente para mim
em uma das reuniões costumeiras após o ensaio para o dois de fevereiro daquele ano, onde se
relatou brevemente a história da Nação Zambêracatu, a importância da Rainha Iracema
Albuquerque e os principais fundamentos durante as tocadas, como por exemplo, o banho de
ervas antes das apresentações e a não ingestão de nenhum tipo de bebida ou produto

35

Trecho de uma loa autoral da Nação Zambêracatu

61

alucinógeno que pudesse interferir no Orí36. Durante a conversa, Shesby Nascimento, 27
anos, estudante de contabilidade e membro do grupo há cerca de um ano fez uma intervenção
que ilustra bem como o discurso em torno da ideia de ancestralidade e pertencimento auxilia
no fortalecimento e autoafirmação da negritude. O fato ocorreu precisamente durante a fala de
Marília Negra-Flor sobre a necessidade de afirmação do pertencimento dos negros e negras no
Rio Grande do Norte e das inúmeras tentativas de negação dessa identidade. Em sua fala,
trouxe o conceito de colorismo, destacando a diversidade existente de negros e negras em
todo o Brasil. Nesse momento, Shesby pediu a fala e disse que pela primeira vez sentia-se
parte e aceito enquanto negro em um ambiente público e que, anteriormente, era lido
socialmente como “pardo” e não conseguia se identificar naquele lugar.
A intervenção de Shesby suscita algumas reflexões sobre a construção da narrativa da
Nação Zambêracatu e de que forma estas contribuem na estruturação da identificação do
grupo e fortalecimento sentimento de pertencimento com a negritude potiguar dos seus
integrantes. A mobilização de signos como zambê, o maracatu, enquanto manifestações
ancestrais da negritude estabelecem relações de afinidades entre passado, presente e futuro,
articulados com a narrativa de contraposição ao apagamento da história dos negros e negras
no Rio Grande do Norte, construindo arquétipos que organizam as formas de sentido e
significado de ser e estar no mundo.

Se antes, a história em torno do zambê estava

circunscrita a uma determinada localidade, agora, é apropriada e redistribuída para oferecer
um sentindo de passado e presente dessa negritude, uma resposta temporal a pergunta de onde
viemos. O ato de selecionar e armazenar são práticas comuns na composição do mosaico
(imagens) da memória, possibilitando a partir dos fragmentos coletados lembrarem o que
poderia ter sido esquecido, e enfim, com auxílio da experiência (erfahrung) e da vivência
(erlebnis) conduzir a rememoração ativa da memória individual e coletiva (BENJAMIN,
1987). No caso das populações afro-diaspóricas, a escrita da memória compreende um esforço
para erguer sua comunidade a partir dos restos dispersos por todo mundo.
No Ocidente, a realidade é a de um grupo composto por escravos e homens
de cor livres que vivem, na maior parte dos casos, nas zonas cinzentas de
uma cidadania nominal, no meio de um estado que, apesar de celebrar a
liberdade e a democracia, é, fundamentalmente, um estado escravagista. Ao
longo deste período, a escrita da história tem uma dimensão performativa. A
estrutura de tal performance é de ordem teológica. O objetivo passa de facto
por escrever uma história que reabre, para os descendentes de escravos, a
possibilidade de voltarem a ser agentes da própria história. No
prolongamento da Emancipação e da Reconstrução, a reescrita da história é,
No candomblé significa “cabeça”, consciência espiritual. No Ifá, Orí também é uma divindade de pleno
direito, antecedente a todos os orixás da cosmologia yorubá.
36
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mais do que nunca, considerada um ato de imaginação moral. O gesto
histórico por excelência consistirá doravante em passar do estatuto de
escravo ao de cidadão como os outros (MBEMBE, 2014, p.59)

Em relação a temporalidade, importante lembrar que a noção de tempo nas religiões
afro-brasileiras está organizada dentro de uma cadeia cíclica onde o passado, presente e futuro
não se dissocia da vida cotidiana (PRANDI, 2001). A memória dá sentido aos saberes e
fazeres, organizando e garantindo a unidade do grupo. É através da religião, no caso do
maracatu, do candomblé, que essa memória é ritualizada, isto é, ela é vivida e representada no
presente, seja por meio de símbolos, intervenções, performances.
Em 2019 a Nação Zambêracatu completava sete anos de existência e os mais velhos do
grupo afirmavam que essa passagem no tempo traria maiores responsabilidades com o
sagrado. Em alusão direta ao candomblé, diziam que se a Nação se tornava Egbomi37.
Naquele ano, mais exatamente duas semanas anteriores ao batuque para a rainha do mar, uma
comissão foi organizada para a preparação da oferenda à Yemanjá, pela primeira vez,
realizada exclusivamente pelos membros do maracatu no TECESOL. Com o número
crescente de integrantes do grupo vinculados a casas de candomblé, havia a confiança de que
seria possível realizar o ritual. Além disso, estavam presentes a Yalaxé Flavinha de Oxum e a
Iaô Beatriz de Oxumarê, ambas pertencentes ao Ilê Axé Obagodô, contribuindo em todas as
etapas fossem cumpridas com as devidas sacralidades.
Nesse momento, a Nação atravessava uma nova margem do rio que alimenta a energia
espiritual do grupo, realizava seu rito de passagem
Para os grupos, assim como para os indivíduos, viver é continuamente
desagregar-se e reconstituir-se, mudar de estado e de forma, morrer e
renascer. É agir e depois parar, esperar e repousar, para recomeçar em
seguida a agir, porém de modo diferente. E sempre há novos limiares a
atravessar, limiares do verão ou do inverno, da estação ou do ano, do mês ou
da noite, limiar do nascimento, da adolescência ou da idade madura, limiar
da velhice, limiar da morte e limiar da outra vida – para os que acreditam
nela. (GENNEP, 1978, p.160).

Por um lado, após sete anos realizando funções espirituais, havia uma maior compreensão por
parte dos integrantes sobre as responsabilidades de ser uma Nação de maracatu. Esse
entendimento se traduzia no discurso sobre a maioridade do maracatu, o “torna-se Egbomi”.
A função para Yemanjá daquele ano simbolizava um passo adiante no que se refere as
atividades espirituais. Pernoitar juntos no preparo das oferendas, preparação do barco e dos
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Odúnejé, no candomblé, diz respeito aos sete anos completos após a iniciação no santo, nascimento do orixá
para o praticante, tornando-se mais velho no terreiro.
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presentes destinados a rainha do mar, ao mesmo tempo em que reforçavam os laços de
comprometimento, indicava maiores responsabilidades com as demandas do sagrado. Os ritos
de passagem estipulam o compromisso de novas obrigações e o alcance de novos privilégios.
A importância da realização da função no espaço de atividades do maracatu é reforçada no
comentário realizado pelo mestre Kleber após o batuque para rainha do mar naquele ano.
Esse dois de fevereiro marca o início de um novo e importantíssimo ciclo
para o Zambêracatu, esse ano fomos ilê, a função de Iemanjá feita em nosso
espaço de atividades tem uma importância para além do que no momento
podemos imaginar, mas a nossa rainha Iracema sabia onde chegaríamos, o
que precisaríamos fazer na nossa maior idade. A responsabilidade só
aumenta, o comprometimento só aumenta, nosso cuidado uns com os outros
só aumenta, somos família, responsáveis uns pelos outros, e assim como
uma família as relações são construídas e nessa construção as coisas
caminham muitas vezes ríspidas, mas faz parte do processo de evolução
pessoal e coletiva38

A entrega do barco com oferendas para Yemanjá nas águas do mar de Areia Preta,
próximo ao local de concentração do cortejo, coroava o esforço realizado na noite anterior.
Cerca de 23 integrantes participaram da entrega, todos vestidos de branco e com os pés
afundados na areia, caminhavam ao som das alfaias, em pequeno cortejo até o mar. Yago, 32,
estudante e percussionista, um dos fundadores da Nação, foi o responsável por nadar alguns
metros até um ponto ideal para empurrar o barco as profundezas do mar. Estava nítido para
todas que o batuque para rainha do mar não era mais uma atividade realizada por uma dezena
de jovens. Agora, repercutia e era notícia em toda a cidade. No dia anterior, o mestre Kleber
concedeu uma entrevista de frente para estátua de Yemanjá para a principal TV da cidade, em
um dos programas de maior audiência, o jornal matinal da IntertvCabugi, onde destacou
A gente vem reafirmando esse local, como local de resistência para a cultura
negra na cidade e a Nação Zambêracatu vem fazendo essa ação há sete anos,
e amanhã tem de novo. Então, venham fortalecer esse espaço, esse
movimento, para afirmação e valorização da cultura negra da cidade.39

A cada cortejo, o local reservado para estátua de Yemanjá se fortalecia como lugar de
memória do maracatu potiguar e das religiões afro-brasileira. Para Pollak (1992), os lugares
de memória quando se relacionam com o espaço público, podem representar lugares de
relembrança ou comemoração. A estátua de Yemanjá, localizada na Praia do Meio há mais de
38

Texto escrito por Kleber Moreira e publicado no grupo de whatsapp da Nação Zambêracatu no dia 5 de
fevereiro de 2019. O grupo de whatsapp do maracatu é um espaço de discussão e aprofundamento dos debates,
além das reuniões presenciais. Decidi selecionar essa devido a sua importância e significado em que foi
produzida e pelo fato de ter sido um texto pensado e articulado previamente, isto é, formulado a partir de uma
perspectiva de projeto.
39
Entrevista concedida por Kleber Moreira no dia 01 de fevereiro de 2019 para a INTERTV CABUGI
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20 anos, é o único monumento erguido na cidade em referência direta as religiões de matrizafricana. Desde a sua instalação no local, é alvo constante de ataques de todos os tipos,
principalmente depredação da sua estrutura, numa evidente manifestação de racismo religioso
presente na sociedade brasileira. Escolher aquele local para celebração a Yemanjá, para além
de significar a afirmação da religiosidade afro-brasileira, manifesta um posicionamento contra
os atos de racismo religioso, como destacou o mestre Kleber na entrevista concedida a
IntertvCabugi que o candomblé
É uma religião de paz, é uma religião de amor, não tem para que ter esse
medo da religião de matriz africana e o maracatu tá aqui para isso, para
mostrar que somos paz, somos amor. Acima de tudo, respeito. E nos permita
que nos existamos na sociedade como todos40

E foi com esse espírito que naquele sábado, como de costume, os integrantes da Nação
Zambêracatu chegavam para a concentração na ponta do morcego, uma hora antes do cortejo
como o combinado. O batuque estava programado para iniciar às 16h daquela tarde nublada.
Aos poucos, o sol foi se abrindo e aos poucos mais integrantes chegavam. As alfaias
começavam a se estender por toda a calçada e eram conferidas uma a uma para ver se estavam
todas afinadas. As agbêzeiras se ocupavam da produção de sua vestimenta e maquiagem,
ajudando umas às outras na montagem do figurino. Às 15h30, já era possível visualizar
centenas de pessoas que começavam a se aproximar, vindas de diversas partes da cidade para
prestigiar a homenagem a rainha do mar. Em meio idas e vindas, carregando as alfaias,
encontrei uma mulher negra com aparentes 35 anos de idade que me perguntou sobre o
horário do início do cortejo. De imediato, puxou conversa e disse que morava em Pium,
Parnamirim, e estava feliz por ver tanta gente de candomblé ali reunida. Confessou-me que
sempre realizava suas oferendas sozinhas e esse ano ficou sabendo da homenagem do
Zambêracatu pela televisão e decidiu ir acompanhar de perto a manifestação. Como ela,
diversas pessoas exerciam sua fé de forma coletiva naquela ocasião.
Enquanto o batuque não começava, a televisão local, IntertvCabugi, entrevistava
Marília Negra-Flor e Kleber Moreira, do outro lado, o jornalista da Tribuna do Norte, maior
jornal impresso em circulação no estado, aguardavam o término da conversa para realizar sua
entrevista. Toda a Nação estava posicionada e aguardava o mestre e cantora para dar início a
celebração. O trajeto do batuque para rainha do mar teve início na pedra do morcego, em
Areia Preta, e percorreu toda a avenida presidente Café Filho até o lugar onde está localizada
a estátua de Yemanjá. Ao longo do percurso, centenas de pessoas se espremiam entre a
40

Entrevista concedida por Kleber Moreira no dia 01 de fevereiro de 2019 para a INTERTV CABUGI
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calçada e o asfalto, batendo palma, pulando, dançando ao som das alfaias, ferros, agogô e
agbês da Nação Zambêracatu. O público presente naquele ano era bem diverso, em sua
maioria, composto por membros ou simpatizantes das religiões de matriz africana, jovens,
adultos e idosos. Também havia alguns transeuntes que estavam ali por outras motivações, a
exemplo dos turistas que passeavam pelo Centro de Artesanato da Praia do Meio, e de repente
avistavam um imenso mar azul de batuqueiros e batuqueiras pela avenida.
Figura 11 – Batuque para rainha do Mar em 2019

Foto: Pedro Feitoza (2019)

A apresentação durou aproximadamente duas horas e meia. Todos estavam exaustos,
mas estampava no rosto a marca da felicidade. Foi meu segundo ano seguido como membro
da Nação, todavia, a condição de pesquisador me exigiu uma postura distinta do ano anterior.
A atenção se dividiu ao longo da caminhada entre as orientações divididas entre o mestre
Kleber, no início do pelotão, e Ranah, no meio do batalhão azul, regentes do maracatu. Por
outro lado, foi preciso deslocar parte da minha atenção para o a Nação Zambêracatu em si, a
relação estabelecida com o público no momento da performance. Aquele 2 de fevereiro em
Natal demonstrava para toda a Nação que o evento havia se tornado um acontecimento
importante na cidade, esse era o sentimento de todos ao final do cortejo. Aquela atividade
realizada por quinze pessoas em 2012 havia ficado no passado, a realidade atual mostrava um
evento capaz de atrair e mover 500 pessoas em uma das principais avenidas da capital
potiguar para celebração de uma divindade afro-brasileira. Esse sentimento foi traduzido de
forma precisa pelo mestre Kleber Moreira:
O dois de fevereiro por si só é uma data pop em todo o país. Mas mesmo
sendo pop não tinha em Natal. Em 2013, só tinha a gente e um bebo. 15
pessoas e um bebo numa roda. O Zambêracatu cumpriu um papel que se
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predispôs no início que era levar o candomblé para rua e levar essa
identidade negra para rua. Para que as pessoas vissem e se identificassem.41

5.

De onde viemos e para onde vamos: o Seminário Orum Ayê e a preparação para o
Batuque para Rainha do Mar em 2020
O ano de 2020 começou de forma especial para os membros da Nação Zambêracatu.

Desde a minha chegada ao grupo, a cobrança pela realização de um seminário para discussão
as questões relativas à negritude eram presentes nas interlocuções e espaços de convivência.
Os membros mais antigos recordavam que a organização desse evento era um desejo antigo
da Rainha Iracema que entendia ser necessário fortalecer o debate sobre o negro no Rio
Grande do Norte. O interesse pelo debate praticamente nasceu junto da Nação. A primeira
atividade pública construída pelo grupo foi um debate sobre africanidades no dia 20 de
novembro, dia da consciência negra. Oito anos após essa apresentação, a Nação Zambêracatu
finalmente realizava o seu primeiro seminário interno, envolvendo discussões que
perpassavam as temáticas de ancestralidade, matrilinieariedade, resistência e propagação dos
saberes. Ademais, o seminário proporcionou pela primeira vez a vinda para Natal e o
intercâmbio cultural de um membro da centenária Nação Porto Rico, o ogan Douglas Viana,
com o maracatu potiguar.
O tema definido para o seminário foi “OrunAyê – Resistência e propagação dos saberes
ancestrais” e ocorreu entres os dias 30 de janeiro a 02 de fevereiro no TECESOL, local de
ensaio e organização do grupo. O seminário precederia a realização do oitavo batuque para a
rainha do mar e trazia uma peculiaridade especial para a ocasião, a inauguração da nova
estátua de Yemanjá na Praia do Meio. Nos primeiros dias de janeiro, o grupo se reuniu e
definiu as estratégias para viabilização do evento. Seria preciso dar um passo mais largo,
afinal, a cidade estaria mobilizada em torno da inauguração da nova estátua de Yemanjá.
Sendo assim, ficou decidido pela construção de uma grande manifestação de dois de fevereiro
na cidade de Natal. Sendo assim, uma campanha de arrecadação virtual de finanças foi aberta
pelo grupo através de um site na internet chamado vakinha com objetivo de suprir os gastos
estruturais do evento.
A programação do seminário se dividiu ao longo de três dias (31 de janeiro à 02 de
fevereiro). A mesa do primeiro dia ocorreu pela manhã e teve como tema “As matriarcas e a
propagação dos saberes ancestrais” com mediação de Stéphanie Moreira, doutoranda e
integrante da Nação. A rainha Maria Lázaro de Oyá, a professora e dama do paço da Nação,
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Monique Oliveira; a duquesa e Iyalorixá Cacilda de Osún e a advogada e batuqueira do
Zambêracatu, Sanzia Melgão, foram responsáveis por conduzir o debate naquela manhã. Cada
uma trouxe em sua fala um pouco da sua trajetória dentro da religiosidade de matriz africana,
bem como, as peculiaridades e dificuldades das mulheres neste contexto. Vinte e oito pessoas
acompanharam a primeira atividade do seminário, sendo que apenas cinco pessoas não eram
membros efetivos do grupo. Durante o debate, Stéphanie Moreira realizou uma performance
“nénguavó” que faz parte da sua pesquisa de doutorado, onde representa a redescoberta do seu
passado a partir da noção de ancestralidade. A performance trazia indagações semelhantes
com a busca por um passado em comum realizada pela Nação. Os fios tecidos pela
pesquisadora traziam a memória dos seus ancestrais, os caminhos percorridos, histórias
submersas em um passado distante. Segundo ela, cada apresentação realizada, vivificava a
memória e fortalecia o sentimento de pertencimento aquele passado.
Figura 12 e 13 – Seminário Orum Ayê realizado em 2020

Fotos: Pedro Feitoza (2020)

Por volta das doze horas da tarde o debate foi encerrado e todos se dirigiram para o
ajeum42. As mais velhas, Maria Lázaro de Oyá e a Yalorixá Cacilda de Oxum, sentaram nas
cadeiras dispersas pelo chão do pátio do TECESOL e todos do grupo ficaram ao redor para
ouvirem as suas histórias. Ambas, emocionadas, falaram sobre a importância daquele
momento e o papel dos jovens na resistência e afirmação da cultura negra. Atenciosamente,
todos ouviam, e interrompiam vez ou outra, pedindo agô, para interpelar sobre mais questões
relativas à ancestralidade e os costumes do candomblé.

42

Do yorubáawa (nós) e jeun ou jé (comer) significar "comer juntos" e indica uma refeição grupal no
candomblé.
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Figura14 – Yalorixás duquesa Mãe Cacilda d’Oxum e rainha Maria Lázaro de Oyá

Foto: Pedro Feitoza (2020)

Em seguida, as mulheres do Zambêracatu realizaram uma apresentação com seu grupo
percussivo. Criado em 2019 por iniciativa das mulheres do grupo, o “OkumAyô” se
apresentou pela primeira vez durante a realização de um sarau feminista organizado pelo
coletivo de mulheres da Cervejaria Resistência, local tradicionalmente frequentado por
militantes da esquerda potiguar. Durante 20 minutos, apresentaram algumas loas do seu
repertório autoral para os integrantes e convidados presentes no seminário. Terminada a
apresentação, voltamos para a parte interna do prédio, onde teríamos um momento dedicado a
conhecer a história e a obra da Rainha Iracema Albuquerque, apresentada por suas filhas,
Guadalupe e Maira, e sua sobrinha Catarina Albuquerque. A apresentação foi emocionante,
cada uma apresentou durante trinta minutos, as memórias afetivas da mãe, tia e rainha, bem
como, toda a dedicação depositada por Iracema na construção e fortalecimento da Nação
Zambêracatu. Ao comentar sobre o engajamento de Iracema, Guadalupe recordou que
Nesse período, mainha só falava coisas do maracatu, mas não tínhamos
afinidade e não entendia a importância que entendemos hoje. Que é muito
importante você se afirmar enquanto negro, e maracatu é isso, uma
afirmação, negro e de axé. E eu acho que maracatu é isso, uma afirmação de
resistência”.43

Inúmeras vezes, as meninas foram interrompidas pelas lágrimas que saiam como cascata
dos seus olhos. Sem dúvidas, foi um dos momentos mais emocionantes do seminário, o que
reforça toda importância da Rainha Iracema para a Nação Zambêracatu. Todos os membros
mais antigos do maracatu atribuíam a existência e a continuidade do maracatu à Iracema e
fizeram questão de destacar nas intervenções. Monique Oliveira, dama do passo, lembrou
emocionada do episódio em que a rainha a convenceu de uma viagem para o desfile de
Fala de Guadalupe Albuquerque durante a apresentação “Vida e Obra de Iracema Albuquerque” durante o I
Seminário OrunAyê da Nação Zambêracatu no dia 30 de janeiro de 2020
43
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maracatus no pátio do Terço em Recife. Até o último momento estava decidida por não ir e
foi literalmente arrastada por Iracema para o ônibus. Era um dos inúmeros exemplos de
determinação e dedicação da rainha em manter viva a existência de um maracatu potiguar. Os
depoimentos evidenciavam as iniciativas de Iracema como o combustível necessário para o
prosseguimento da Nação Zambêracatu, mesmo diante de todas as adversidades encontradas
ao longo do caminho. Não por acaso, o primeiro seminário realizado pelo grupo homenageou
a rainha estampando uma representação sua na logomarca do evento.
Figura 15 – Cartaz de divulgação do Seminário Orum Ayê

Cartaz: reprodução da internet (2020)

O segundo dia do seminário, contou pela manhã com a mesa “Resistência e Propagação
dos Saberes: o tornar-se mestre hoje” composta por Jorge Santos “Negão”, mestre do Folia de
Rua Potiguar, Glaúcio Pedrubreu, mestre dos Congos de Combate de São Gonçalo do
Amarante, mestre Kleber Moreira da Nação Zambêracatu e mediação do ogan João Paulo do
Ilê Olorum de Mãe Isa de Nanã, localizado em Parnamirim. O objetivo da mesa consistia na
troca de saberes entre os mestres dos grupos que são referências da cultura popular no estado
do Rio Grande do Norte. O instrumentista Jorge Santos do Folia de Rua Potiguar trouxe em
sua fala os principais motivos que o levaram a fundar em 2001 um grupo de cultura popular.
Segundo ele, a iniciativa partiu de uma necessidade pessoal de buscar a potiguariedade, pois
não conseguia enxergá-la em si próprio e na cidade. Esse processo de investigação o levou a
descoberta das raízes brincantes em sua família. Seu avô, durante muitos anos, foi birico do
Boi Calemba Pintadinho em São Gonçalo do Amarante.
Em seguida, o mestre Gláucio deu prosseguimento ao debate. Em sua intervenção,
destacou a importância do evento ao promover o encontro dos três grupos dispostos a
compartilhar as experiências de cada um. Durante a apresentação, foi enfático ao destacar que
era preciso elaborar questionamentos a partir da seguinte pergunta “como manter na
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contemporaneidade estratégias de manutenção do saber?”. Gláucio, que além de mestre, é
estudante de teatro da UFRN, produtor cultural e integrante da banda PedruBreu, destaque no
cenário potiguar na última década por misturar música contemporânea com elementos da
cultura popular. Sempre que tive a oportunidade de acompanhá-lo em fóruns de discussão
sobre políticas culturais, chamava-me a atenção sua preocupação com as manifestações da
cultura popular e a problematização em torno dos impactos do mundo contemporâneo.
Durante o seminário, ele retomou essa discussão ao mencionar, por exemplo, a preocupação
em torno da customização das roupas e como cada detalhe impactava diretamente na
performance dos Congo de Combate e na mensagem a ser emitida para o público.
Por fim, foi a vez do mestre Kleber Moreira da Nação Zambêracatu contar sua
experiência. Demonstrava o nervosismo de costume, já que recobrava sua timidez toda vez
que era convidado a falar publicamente. Obviamente, a importância daquele momento e a
presença de outros mestres redobravam a ansiedade. Abordou em sua fala a dificuldade que
possuía em se colocar na posição de mestre e que aos poucos ia construindo o entendimento
necessário que o título requeria. Para ele, estava cada vez mais indubitável que ser mestre
significava propagar o conhecimento. Resgatou durante sua intervenção, o processo de
construção da sua negritude, as vivências diante dos episódios de racismo na infância, a
importância das manifestações culturais em sua vida: samba reggae, da copeira, hip-hop.
Cotidianamente o universo do que é ser negro se construía, tendo o seu auge quando se vi
diante a possibilidade de fundação de uma manifestação cultural negra na cidade de Natal,
primeiramente com o Poty Axé. A fundação do maracatu aprofundou toda essa afirmação da
negritude que lapidava ano após ano.
Figura 16 – Mesa dos mestres no seminário Orum Ayê

Foto: Pedro Feitoza (2020)

Após o término da mesa com os mestres, parte do grupo se deslocou para a oficina
experimental realizada por Judson de Oxumarê, estudante de teatro da UFRN e membro da
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Nação Zambêracatu. Tive que ir para cozinha, pois estava responsável pela realização do
almoço (ajeum) para todos os veganos do grupo. No início da tarde, por volta das 13h, teve
início a videoteca da Nação onde por cerca de 40 minutos, forame exibidos vídeos de cortejos
e intervenções do Zambêracatu durante seus oito anos de vida.
Às 14h teve início a oficina com o ogan alabê Douglas Viana, 36 anos, educador,
percussionista, neto de dona Elda Viana, yalorixá e rainha da Nação Porto Rico, e membro do
Ylê Axé do Oxosse Guangobyra, Bairro do Pina, Recife, Pernambuco. Ele foi o principal
responsável por articular a ida em 2018 da Nação Zambêracatu para a 11º edição da Noite do
Dendê organizada por sua Nação na comunidade do Pina em Recife, Pernambuco. Após o
primeiro contato, as relações entre a Nação Porto Rico e a Nação Zambêracatu se estreitaram
e no ano seguinte, novamente, o maracatu potiguar foi novamente convidado para os festejos
em Recife. A vinda de Douglas foi articulada a partir de um pedido especial da Nação
Zambêracatu. A Nação Porto Rico possui inúmeros oficineiros e é conhecida pela realização
de intercâmbios culturais no Brasil e no mundo. Todavia, a partir da relação estabelecida nos
últimos anos, o intercâmbio não poderia ter sido realizado por outro oficineiro senão o ogan
Douglas. A última atividade do seminário intitulada “Vivência com o ogan Douglas Viana”
tinha o intuito de promover a troca de saberes e práticas apreendidas ao longo da sua trajetória
dentro da centenária Nação Porto Rico. Tratava-se de um momento especial na história do
maracatu potiguar e todos pareciam ansiosos pelo momento com o ogan.
A atividade iniciou com a apresentação de slides que retratavam a história da Nação
Porto Rico. Vestido com o uniforme verde e vermelho do seu maracatu, Douglas explanou
durante 60 minutos sobre os principais fundamentos e características que compõem o baque
das ondas, como é conhecido o rufar das alfaias do maracatu do Pina. Falou sobre cada
elemento constituinte do baque, a divisão do regimento, dos instrumentos, com destaque para
as alfaias, divididas em Melê, Biancó, Yan Yandarrum44. Essa separação é uma novidade para
a Nação Zambêracatu que distribui as suas alfaias de forma uniforme na execução das loas.
Outra distinção evidente elencada pelo ogan Douglas se refere ao uso do atabaque na
formação do maracatu. Neste momento, o mestre Kleber interrompe a explanação do ogan e
confessa o desejo futuro de inserir na formação do Zambêracatu o tambor do Coco de Zambê.
Durante a apresentação, as intervenções dos participantes apareciam principalmente no que se
referia a execução das alfaias. O debate decorreu com tranquilidade, com exceção de uma
discussão mais atenciosa sobre o papel do movimento negro na luta pela conscientização da

44

Nomes nagôs que dão nomes as divisões de cada tambor
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população. Ao falar sobre a experiência do 20 de novembro, dia da Consciência Negra em
Recife, o ogan Douglas realizou uma crítica a organização do movimento negro recifense e
defendeu que a luta não poderia se concentrar somente numa data alusiva. Nesse momento,
Giselma Omilê, coordenadora da Coordenação de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
do governo do Estado do Rio Grande do Norte e Egbomi de Oxum do Ile Asé Oba Ogodo,
contrapôs a crítica, argumentando a importância do dia e das ações institucionais
desenvolvidas como ferramentas de combate ao racismo estrutural brasileiro. A vivência foi
interrompida ao final da tarde para ser retomada na manhã seguinte com a parte prática.
Na manhã do sábado, cheguei bem cedo no TECESOL para acompanhar o último dia de
vivência com o ogan Douglas Viana. A atividade deveria começar sem atrasos, pois logo
mais, às 11h da manhã, o ônibus chegaria para levar os membros do Zambêracatu para o Ilê
Axé Afinka “terreiro da prata” do Baba Jorge de Oxaguiãn, rei da Nação. O espaço que estava
programado para começar as 8h da manhã teve início já próximo das 9h com a presença de 12
membros, sobretudo, aqueles que eram responsáveis pelas alfaias. A vivência começou com
um pequeno relato sobre os processos de elaboração das alfaias no barracão da Nação Porto
Rico. Além de ogan, Douglas foi responsável pela construção das alfaias e detalhou com
riqueza e propriedade cada elemento envolvido neste processo. Cada nó na corda que envolve
os tambores tem a sua importância; a espessura e tessitura do couro influenciam diretamente
na sonoridade. O ogan destacava que cada batuqueiro precisava construir uma relação de
afeto e cuidado com sua alfaia, pois era a voz principal das Nações que ecoava nas ruas e
avenidas. Na metade final, a oficina se concentrou na execução dos baques elementares da
Nação Porto Rico e sobre postura necessária durante as apresentações. Chamou-me a atenção,
o nível de detalhe cobrado pelo ogan que justificava a exigência sobre a postura na hora de
tocar como recurso para obtenção de boas notas durante os desfiles das Nações em Recife. O
movimento executado pelos braços foi abordado de forma exaustiva diversas vezes ao longo
da oficina. Diferentemente dos maracatus pernambucanos e por ser única no estado até o
momento, não existem desfiles e competições deste tipo no Rio Grande do Norte. Outros
paradigmas influenciam na elaboração da sua performance, tais como, o impacto visual e
representação dos figurinos, as intervenções políticas realizadas pelas cantoras durante o
cortejo, reclamando a ancestralidade da negritude potiguar, denunciando o racismo estrutural
da sociedade, pautas associadas as demandas da população negra. Percebi no relato do ogan
que a disputa existente nos desfiles de maracatus em Pernambuco provocava nas Nações de
maracatu uma busca constante pelo aperfeiçoamento de movimentos e posturas corporais que
destacassem em relação as outras dentro do contexto de busca pelo título de campeã do
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carnaval.
Figura 17 – Entrada do Ilê Axé Afinka em Macaíba, Rio Grande do Norte

Foto: autoria própria (2020)

Próximo do meio-dia, o ônibus que levaria os integrantes do maracatu encostou em
frente ao prédio do TECESOL. Todo mundo se organizou rapidamente e guardou no ônibus
os instrumentos que seriam fundamentados para a celebração do dia 2 de fevereiro. O destino
daquela viagem seria a cidade de Macaíba à 28 quilômetros de Natal, mais exatamente para
rua dos girassóis, onde há vinte anos se localiza o Ilê Axé Afinka, conhecido por todos como
Terreiro da Prata, casa do rei da Nação Zambêracatu e babalorixá Jorge Freire d’Oxaguian. O
ônibus parou na avenida e todos caminharam cerca de 15 metros até a entrada do terreiro,
onde na parede nitidamente visualizava-se o brasão da casa. Guardamos todos os pertences e
enquanto aguardávamos o almoço, enquanto isso, parte dos integrantes iniciaram a
manutenção de algumas alfaias. Outros conheciam cada assentamento da casa com a ajuda
dos yâos do terreiro. O local era bastante amplo e arborizado, contém um salão para o culto da
jurema, outro para do candomblé, bem como cozinha e área de convivência. Logo ao chegar
na casa, fui guiado aos assentamentos para saudar os orixás da casa pelo Yaô Ângelo de
Ossalá, membro da Nação Zambêracatu. Os assentamentos são os locais de morada do orixá
no terreiro, onde as comidas são ofertadas, pedidos realizados, toda uma série de
interlocuções entre os praticantes junto ao sagrado.
Após servido o almoço, deu-se início a preparação para o rito de fundamentação dos
instrumentos do maracatu que seriam utilizados nos cortejos deste ano. Além do mestre,
outros membros foram convidados para fazer uma limpeza no corpo antes do início do rito.
Monique Oliveira, dama do passo; Yago Oliveira e Ramon Bezerra, fundadores e
responsáveis por tocar as alfaias fundamentadas, Sanzia e Sofia Pinheiro, mãe e filha,
membros da Nação e abiãns do Terreiro da Prata; Marília Negra-Flor, fundadora, cantora e
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compositora. Acabei participando, sem saber se poderia estar ali, da limpeza com folhas junto
com os demais, realizada na entrada do salão da casa. Em seguida, fui orientado a tomar um
banho de ervas preparado especialmente para a fundamentação. Enquanto isso, os demais
aguardavam no salão da casa o início do ritual.
Após a limpeza tem início a fundamentação com o rufar dos tambores regidos pelos
ogans da casa com auxílio do mestre da Nação Zambêracatu. A sala estava ornamentada com
palhas e esteiras estendidas pelo chão onde todos os presentes estavam sentados
acompanhando a entrada dos filhos e filhas da casa que dançavam sobre o chão cinzento do
salão. Durante duas horas, ao som do Rum, Rumpi e Le, os filhos e filhas da casa dividiam o
salão com os orixás recebidos por cada iniciado. Ao final da gira, todos os membros presentes
da Nação Zambêracatu entraram na roda e se dirigiram em direção ao assentamento de Oxalá
onde receberam o efun em suas testas, pó branco considerado sagrado e responsável por trazer
tranquilidade e equilíbrio.
A fundamentação dos instrumentos e a purificação dos integrantes da Nação
Zambêracatu têm por objetivo limpar e blindar o maracatu antes das apresentações. Segundo
Baba Jorge D’Oxaguiãn, os instrumentos são purificados e os ebós45 são oferecidos para os
orixás. A elaboração e execução dos rituais são responsabilidades dos membros do maracatu
que fazem parte, principalmente, que são iniciados no candomblé e do Babalorixá da Nação.
Além do maracatu ser uma expressão de cultura popular, não é apenas um
folclore, ele tem também cunho religioso. Então, existe a consagração dos
instrumentos do maracatu como também a purificação dos filhos para poder
tocar os instrumentos. Para que isso aconteça é preciso trazer os
instrumentos principais que são consagrados dentro do terreiro. A gente faz
as oferendas para fortifica-los, para blindá-los. Os instrumentos que vem
para o terreiro são dedicados para certos orixás, então para que aconteça uma
apresentação tranquila, de paz, com boa evolução é preciso fazer a
purificação dos instrumentos e dos integrantes também. 46

A dimensão do fundamento, práticas e concepções que circundam o candomblé, é parte
essencial da Nação Zambêracatu. Como menciona o Babalorixá e rei da Nação Jorge D’
Oxaguiãn, a fundamentação religiosa dos instrumentos e purificação dos filhos e filhas são
imprescindíveis para os cortejos. Antes de qualquer apresentação, seja na rua ou em algum
evento cultural, uma reza é conduzida para pedir a benção aos orixás, principalmente para
Ogum, patrono da Nação. Em seguida, uma quartinha47 é levada ao centro do círculo onde
45

Em yorubá significa comida. Trata-se de um dos procedimentos rituais mais importante do candomblé, para
limpeza e energização espiritual, possibilitando que as coisas fluam e tudo de bom possa acontecer.
46
47

Depoimento de Baba Jorge D’ Oxaguiãn concedido em 09 de setembro de 2020
Pequeno pote de barro onde se deposita a água sagrada utilizada nos rituais do candomblé.
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estão os integrantes do maracatu e despejada pouco a pouco sobre a cabeça de todos e todas.
Com esse ato, entende-se que a energia emanada das águas purifica o ambiente e as pessoas.
Outro elemento ritualístico presente é o ebó oferecido para exu antes do início das
apresentações do carnaval. Através dessa oferenda, o maracatu pede ao orixá responsável
pelas encruzilhadas, bons caminhos para o ano que segue.
A dimensão do sagrado está presente a todo o momento, não somente nas oferendas aos
orixás, como também, nas reuniões dos membros, nas apresentações dos novos integrantes.
Aqui, o sagrado é pensado enquanto forma de ser e estar no mundo, isto é, manifestação
antológica de uma realidade distinta a ser vivenciada (ELIADE, 1992). Ao longo desses dois
anos de pesquisa, percebi que o espaço sagrado ganhava cada vez mais proeminência, como
ficou evidente na preparação e execução da função para Yemanjá do ano de 2019. Outro dado
importante se refere o ingresso de membros do maracatu nas casas de candomblé e demais
religiões afro-brasileiras. A cada ano, o número de candomblecistas no grupo aumenta e, na
medida em que mais pessoas adentravam ao universo religioso, mais forte se torna o espaço
do sagrado no maracatu, pois estas pessoas introduzem no seu cotidiano a sacralidade exigida
pela religião.
A tradição nas religiões afro-brasileiras compreende um conjunto de práticas e
procedimentos que são transmitidos de geração para geração pelos mais velhos através da
oralidade. Tais práticas simbolizam e estruturam a coesão social do grupo, como também,
produzem uma identificação social em comum. Como destacou o babalorixá Jorge Freire D’
Oxaguiãn, a Nação Zambêracatu para além de expressão da cultura popular, possui um cunho
religioso, sendo assim, necessita de fundamentos que são obtidos através da realização de
rituais. Tradição pensada como “toda forma de se comportar e proceder de um grupo social,
que se fixa em seus membros e permanece na dimensão espaço-tempo” (SANTOS & ALVES,
2017, p. 56). José Jorge de Carvalho (1991), ao relacionar tradição e identificação dos grupos
culturais, afirma que a questão central já não passa pela autenticidade das manifestações ditas
tradicionais, mas sim, pela identificação de um núcleo simbólico capaz de expressar um certo
tipo de sentimento, de convívio social e de visão de mundo.
Apesar de todas essas dificuldades parece-me ainda possível atender à
dimensão ideológica (incluindo aqui os conflitos de dominação) da cultura
tradicional e ao mesmo sustentar uma noção de tradição que não seja
reificada e que seja inclusive compatível com uma visão dinâmica de
identidade. Um pouco como a grande obra de arte, que pôde combinar, de
um modo mais eficaz e polissêmico que seus equivalentes menores, os
significantes com que foi construída (a ponto de que sua própria definição
formal muda de acordo com a consciência histórica e a experiência social de
quem se põe em contato com ela), também certas tradições populares
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ritualizadas conseguem plasmar formas eficazes de identificação coletiva e
ricas de possibilidades de reinterpretações. (CARVALHO, 1991, p. 17-18)

A Nação Zambêracatu ao longo dos seus oito anos de atividade conseguiu organizar
dezenas de jovens em torno de práticas e representações de uma manifestação cultural negra.
Inicialmente, parte dos jovens é atraída pelo interesse no “batuque”, todavia, como não se
trata apenas de uma manifestação cultural artística, se inserem e participa da ritualidade
contida no universo religioso afro-brasileiro, neste caso, o candomblé. A música, a dança e o
batuque são partes indissociáveis da sua sacralidade. Essa dimensão estético-artística está
presente em diversas práticas culturais dos povos subalternos
Os negros bantos, na Bahia, introduziram os cucumbis (o auto dos congos),
as festas do Imperador do Divino, o louvor a São Bento, etc., já estudados
por pesquisadores vários, e — conforme resultado das minhas pesquisas
pessoais, — o samba, a capoeira de Angola, o batuque, as festas populares
comuns a todo o Recôncavo e mesmo a zona litorânea do Estado
(CARNEIRO, 1981, p. 129)

Essa relação com o universo religioso não modifica apenas a percepção daqueles que decidem
compor o maracatu, como também, interfere e estabelece uma familiaridade com os
espectadores que acompanham as apresentações do grupo
A representatividade de uma expressão cultural do Zambêracatu em nosso
estado, dotado de pessoas pensantes que levam todo esse cortejo para os
olhos daquele que veem muitas vezes com indiferença as religiões de matriz
africana. Eu vou sair no Zambêracatu, vou acompanhar, porque é uma
expressão cultural, mas quando começa ouvir aquele batuque, os cânticos,
quando começa ouvir as danças, começa a participar também
involuntariamente e termina entrando na dança. Ou seja, você toca e eu
danço. Resultado, começa a ver também de uma outra forma os povos de
terreiro, os terreiros também. Por que somos pessoas de resistência, de
subúrbio que vivemos a margem da sociedade.48

A realização do evento “Batuque para Rainha do Mar” é uma intervenção bem sucedida
da Nação Zambêracatu, onde a partir da escolha de um lugar de memória para celebração e
culto do candomblé, acabou por atrair uma gama de pessoas interessadas em compartilhar
aquele sentimento em comum. Isso só foi possível devido as inúmeras performances
realizadas ao longo desses oito anos de maracatu, desenvolvendo os seus baques, vestimentas,
agregando cada vez mais batuqueiros e batuqueiras a prática cultural, fortalecendo as relações
com a comunidade dos povos de terreiro.
“Começou com quatro pessoas ou seis pessoas, saindo da Ponta do Morcego
48
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até a estátua de Yemanjá e foi aumentando esse cordão. Hoje está quase um
oceano de gente na beira-mar. Então é um dia muito esperado o batuque de
Yemanjá, todas as casas de terreiro esperam esse dia chegar para
acompanhar. Aqueles que não chegaram, estão chegando. Todo dia vemos
pessoas novas e está aumentando. Então é um grande evento que se tornou o
2 de fevereiro”.49

É no ambiente da performance que as representações simbólicas (texto, sonoridades,
ritmos, elementos visuais) são disseminadas e apreendidas. A performance coloca em
evidência o corpo – do performer e do público – como “o lugar em que se articula a
poeticidade” (ZUMTHOR, 2007, p. 80), produzindo uma dinâmica entre a poeticidade,
corporeidade e conhecimento, onde o “O tempo da poesia oral é, por assim dizer,
corporalizado. É um tempo vivido no corpo”. (ZUMTHOR, 2005, p. 89). A noção de
performance articulada por Paul Zumthor estrutura-se numa cadeia de operações articuladas
em produção/transmissão/recepção/conservação/repetição. A ação performativa nos lugares
da cidade pela Nação Zambêracatu produz a experiência do vivido dos signos e símbolos da
religiosidade afro-brasileira, aproximando outros atores. “as performances tornaram-se para
mim os elementos constituintes da cultura e a unidade final de observação” (SINGER, 1972,
p.71). Através das performances (SCHECHNER, 2011) valores e temas culturais são
transmitidos, e estes, estão imersos e é parte do processo da troca cultural e social,
transformando os sujeitos que participam do evento.

49
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CAPÍTULO 3 – “EU VIM AQUI PARA SAUDAR UMA RAINHA, RAINHA NEGRA
DO POVO NAGÔ”: PERFORMANCE E REINSCRIÇÃO DA MEMÓRIA

O dia amanhecia com o canto dos galos do Ilê Axé Afinka anunciando os primeiros
raios de sol da manhã. Revirava meu corpo sobre a esteira estendida no salão da casa ao lado
dos outros batuqueiros que participaram da função de fundamentação dos instrumentos que
seriam utilizados no batuque para Yemanjá no domingo. Era manhã de domingo, 2 de
fevereiro de 2020, chegava a hora de entregar o barco com os presentes para Yemanjá,
momento tão esperado por todos os membros da Nação. Antes do embarque no ônibus que
aguardava na esquina da rua do terreiro, um café da manhã foi servido para todos. Alguns
membros, mais antigos, sentaram-se a mesa junto ao Babalorixá Jorge Freire D’Oxaguiãn,
enquanto outros se espalharam pela casa a desfrutar dos pães, bolos, frutas e cafés servidos. O
sol ainda rompia timidamente ao lado de fora quando o ônibus partiu em direção a Praia do
Meio, local onde seria entregue o presente para rainha do mar num trajeto que durou cerca de
30 minutos.
Este ano reservava uma particularidade especial para os povos de terreiro do Rio
Grande do Norte, e em especial para a região metropolitana. Desde o final do ano passado, um
grande evento estava sendo articulado com uma programação repleta para todo o dia. Tratavase da inauguração da nova estátua de Yemanjá nas imediações da Praia do Meio. O mesmo
local que foi escolhido há oito anos pela Nação para realização de seus cortejos na cidade. O
evento “Batuque para Rainha do Mar” marca o início do calendário da Nação Zambêracatu no
ano e se tornou um dos principais eventos afrorreligiosos do Rio Grande do Norte. Por
conseguinte, possui uma imensa relevância para o grupo que começa a se preparar desde o
mês de novembro do ano anterior. Dedicarei este capítulo, a análise da dos elementos que
compõe a performance da Nação Zambêracatu e de que forma esta contribui para inserir e
reorganizar signos e sentidos de pertencimento dos sujeitos na cidade.

1.

Performance e construção da realidade social
A cultura humana é fundamentalmente performativa (SCHECHNER, 2013). Todas as

nossas ações são permeadas por representações simbólicas. A noção de performance vem
sendo debatida com exaustão nas últimas décadas pelas ciências humanas a fim de
compreender a produção de símbolos na vida humana. O conceito não diz respeito apenas a
antropologia, possui relevância em diversas áreas de conhecimento de diferentes espectros. A
ideia de cultura enquanto produto da interação dos atores sociais, estes por vez, agentes
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conscientes que interpretam e intervém na realidade, transformando-a, é fundamental na
elaboração do mesmo.
Para Goffman (1975), a performance social compreende “toda atividade de um
indivíduo que ocorra durante um período marcado por sua presença contínua mediante um
conjunto de observadores e a qual possui alguma influência sobre os mesmos” (p. 22).
Posteriormente, Victor Turner desenvolve o conceito de drama social como ferramenta
analítica para aplicar a uma ampla variedade de situações históricas através de um modelo
forma de cultura específica do teatro.
Esse modelo descritivo é também analítico e agrega tanto dimensões mais
estritamente sociológicas como acopla, de modo criativo, as determinações
socioestruturais das condutas sociais a margens de escolhas e atuação
subjetivas e individualizadas. Os atores sociais dos dramas analisados por
Victor Turner logo se tornam personagens vívidos, cheios de traços
peculiares e características, qualidades e defeitos, muito pessoais. Mais do
que isso, a experiência vivida por eles no desenrolar do drama é subjetivada,
produz reflexividade, e pode modificar o próprio sujeito e seu grupo. Todas
essas características seriam mais tarde transpostas por Turner para a ideia de
performance (VIVEIRO DE CASTRO, 2013, p.416)

Para Turner, o drama social é capaz de operar sobre a construção de um quadro
temporal especial onde o ritmo dos acontecimentos dentro de uma narrativa está
predeterminado por um desfecho antecipado. A partir das experiências, inauguram-se
situações liminares que se expressam através das fendas da estrutura social, interrompendo o
fluxo da vida cotidiana e provocando novas formas de ser e estar no mundo por parte dos
sujeitos. A antropóloga americana Barbara Myerhoff (1979) através do conceito de
“cerimônias definitórias” destaca o que chama de “autobiografias” coletivas pelos quais os
grupos sociais formulam sua identidade a partir dos relatos de sua história. Turner (2005)
afirma que
Alguns dramas sociais podem ser mais “definitórios” do que outros, isso e
certo, mas muitos dramas sociais contem, mesmo que apenas
implicitamente, meios de reflexividade publica em seus processos
reparadores. Ao ativá-los, os grupos avaliam a sua situação atual: a natureza
e a forca de seus laços sociais, o poder de seus símbolos, a eficácia de seus
controles morais e legais, a sacralidade de suas tradições religiosas, e assim
por diante (p.182)

Através deste conceito, Turner busca no teatro, herdeiro do grande sistema multifacetado que
denomina “rituais tribais”, o modelo analítico para interpretar a produção de símbolos dos
grupos sociais. Schieffelin (2018) chama a atenção para a relação construída em torno da
compreensão ocidental popular de teatro. Segundo ele, prevalece uma noção convencional,
sobretudo pela tradição filosófica euro-americana que estipula um distanciamento entre os
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“performers” e a “plateia”, dentre outras problemáticas.
Meu argumento é que essas premissas comuns no teatro convencional do
Ocidente acerca da natureza da relação entre a plateia do teatro e os
performers formam a parte mais problemática da extensão das metáforas
teatrais e das maneiras performativas de se pensar na teoria das ciências
sociais (SCHIEFFELIN, 2018:221).

O autor afirma que é fundamental entender a estrutura e o caráter do evento para
discernir a natureza precisa da performance, tornando a relação dos participantes e outros num
evento performativo, imprescindível na investigação etnográfica. Ademais, afirma que uma
performance pode ter duas dimensões: uma de eficácia e outra de entretenimento. No que diz
respeito à eficácia, procura elucidar possíveis tensões, possibilitando mudanças notórias nas
posições dos indivíduos. A dimensão do entretenimento estaria mais voltada para os seus
aspectos teatrais.
Nesta pesquisa, busquei trabalhar com o desenvolvimento da noção de performance
como ferramenta para interpretação das principais apresentações da Nação Zambêracatu na
cidade do Natal. A manifestação do dia 2 de fevereiro de 2020, que neste ano contou com a
reinauguração da estátua de Yemanjá. Ademais, o cortejo “Abrindo os Caminhos” e a
“Coroação da Rainha”. A partir das narrativas enunciadas, analisarei a performatividade
exercida através da memória evocada, bem como, os desdobramentos sociais e culturais da
sua ação.

2.

O Batuque para Rainha do Mar em 2020e a inauguração da nova estátua de
Yemanjá
Todo dia dois fevereiro para a Nação Zambêracatu começa bem cedo com a entrega do

presente para Yemanjá. Esse ano, 12 membros participaram da função de fundamentação dos
instrumentos para as apresentações do início do ano e foram juntos no ônibus contratado pelo
maracatu para a Praia do Meio. O local escolhido para entrega do barco foi justamente em
frente à estátua de Yemanjá, onde, por volta das 6h da manhã, se encontrava repleta de casas
de candomblé que se preparavam para entregar seus presentes para rainha do mar naquele 2
de fevereiro. O barco entregue pela Nação Zambêracatu contava com flores, perfumes, frutas,
sabonetes, jóias que foram arrecadadas entre os membros ao longo do mês para serem
ofertadas junto aos pedidos de benção e prosperidade para o ano que se inicia. O Babalorixá
Jorge Freire D’Oxaguian conduzia o grupo até a beira do mar enquanto entoava cânticos aos
orixás. O barco passava entre os mais velhos do grupo de uma cabeça para outra, alternando
entre todos os yâos da Nação. Apesar do horário, o local contava com uma presença
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significativa de participantes, pessoas de diversas partes da cidade se encaminhavam em
direção ao mar para prestarem suas homenagens a Yemanjá.
Durante o trajeto, a emoção tomou conta entre os membros da Nação Zambêracatu. O
mestre Kléber Moreira, Yago Oliveira, Ramon Bezerra e o ogan Douglas Viana da Nação
Porto Rico foram os responsáveis por colocar o barco com oferendas no mar. Enquanto a
oferenda se encaminhava para as profundezas das águas salgadas da Praia do Meio, todos se
abraçavam e choravam emocionados por mais uma função concluída em um ano tão especial
para o grupo. Em seguida, a grande maioria dos membros retornou para suas casas a fim de
descansarem para o batuque ao final da tarde.
Figura 18 – Reunião da comissão mista

Foto: Fundação Capitania das Artes / Prefeitura do Natal (2019)

A inauguração da nova estátua de Yemanjá foi produto de uma articulação realizada ao
longo de 2019 por diversos terreiros e pelo movimento negro de Natal e da Região
Metropolitana. O novo monumento foi construído a partir das observações da comissão mista
formada pelos representantes dos povos de terreiro e movimentos sociais com a Prefeitura
Municipal do Natal, através da Fundação Capitania das Artes. Durante três meses, o artista
plástico Emanoel Câmara, 65 anos de idade, o mesmo que havia esculpido em 1999 a antiga
imagem, foi responsável pela elaboração da nova estátua. A previsão inicial para entrega
estipulada pelo artista havia sido dezembro, no entanto, acabamentos e reparações por parte
do artista plástico acabaram adiando a inauguração. Nomeada de “Janaína-Iemanjá”, a estátua
custou mais 20 mil reais a Prefeitura do Natal e possui 3,50 metros de altura, 10 centímetros a
mais do que a anterior, pesa cerca de três mil quilos. Segundo o artista plástico, o material
feito em pedra calcária possui uma durabilidade e resistência maior. Desde a sua primeira
instalação em no final dos anos 1990, o monumento sofre constantes ataques por parte de
intolerantes religiosos
Os objetos materiais carregam significados que circulam em nossa vida social através de
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representações culturais e sistemas de classificação que auxiliam na construção da
subjetividade de ser e estar no mundo por parte dos grupos sociais. Além de expressar
simbolicamente nossas identidades individuais e sociais, também organizam a percepção
sobre si individual e coletiva
(...) nós usamos objetos para fazer declarações sobre nossa identidade,
nossos objetivos, e mesmo nossas fantasias. Através dessa tendência humana
a atribuir significados aos objetos, aprendemos desde tenra idade que as
coisas que usamos veiculam mensagens sobre quem somos e sobre quem
buscamos ser. (...)Estamos intimamente envolvidos com objetos que
amamos, desejamos ou com os quais presenteamos os outros. Marcamos
nossos relacionamentos com objetos (...). Através dos objetos fabricamos
nossa auto-imagem, cultivamos e intensificamos relacionamentos. Os
objetos guardam ainda o que no passado é vital para nós. (...) não apenas nos
fazem retroceder no tempo como também tornam-se os tijolos que ligam o
passado ao futuro. (WEINER apud GONÇALVES, 2007, p.26)

A estátua de Yemanjá está localizada na Praia do Meio, no bairro homônimo, próximo a
bairros populares como Rocas, Brasília Teimosa, Mãe Luíza. Até 1980, era a principal praia
turística e porta de entrada para a capital potiguar. Com a construção da Via Costeira (Av.
Senador Dinarte Mariz) no início da década de 1970 e a urbanização da zona sul da cidade a
partir de 1978 com a construção do bairro de Ponta Negra há uma inversão e a zona turística é
atraída para o polo sul, enquanto a Praia do Meio passa a ser frequentada majoritariamente
pelos por setores sociais mais populares da cidade .
De toda maneira, a estátua de Yemanjá inscreve na paisagem da cidade a
representação de uma das entidades mais celebradas do universo afrorreligioso, instituindo
um lugar de memória. Segundo Pierre Nora (1993), “a memória se enraíza no concreto, no
espaço, no gesto, na imagem, no objeto” (p.9). Segundo ele, os lugares de memória surgem a
partir da necessidade de organização da memória, criação de arquivos, organização de
celebrações, datas alusivas, pois estão operações não são espontâneas.
São lugares, com efeito nos três sentidos da palavra, material, simbólico e
funcional, simultaneamente, somente em graus diversos. Mesmo em um
lugar de aparência puramente material, como um depósito de arquivos, só é
lugar de memória se a imaginação investe de aura simbólica. Mesmo um
lugar puramente funcional, como um manual de aula, testamento, uma
associação de antigos combatentes, só entra na categoria se for objeto de um
ritual. (NORA, 1993, p.21)

A Nação Zambêracatu escolheu o dia 2 de fevereiro para abrir suas atividades e há
quase uma década realiza um dos principais eventos afrorreligiosos do Rio Grande do Norte.
O monumento de Yemanjá configura-se como uma importante expressão da religiosidade
afro-brasileira dentro da paisagem urbana de Natal, garantindo ao mesmo tempo a
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sedimentação de uma lembrança e sua transmissão. Todavia, “é preciso ter vontade de
memória” (NORA, 1993:23), isto é, a reivindicação da lembrança como forma de estruturar a
memória de uma coletividade que pertencemos. Os elementos constitutivos da memória
Em primeiro lugar, são os acontecimentos vividos pessoalmente. Em
segundo lugar, são os acontecimentos que eu chamaria de "vividos por
tabela", ou seja, acontecimentos vividos pelo grupo ou pela coletividade à
qual a pessoa se sente pertencer. São acontecimentos dos quais a pessoa nem
sempre participou, mas que, no imaginário, tomaram tamanho relevo que, no
fim das contas, é quase impossível que ela consiga saber se participou ou
não. Se formos mais longe, a esses acontecimentos vividos por tabela vêm se
juntar todos os eventos que não se situam dentro do espaço-tempo de uma
pessoa ou de um grupo. É perfeitamente possível que, por meio da
socialização política, ou da socialização histórica, ocorra um fenômeno de
projeção ou de identificação com determinado passado, tão forte que
podemos falar numa memória quase que herdada. (POLLAK, 1992, p.200)

Ao pensar na possibilidade de socialização política e histórica da memória a partir da
identificação com um determinado passado, direcionarei a análise da mesma dentro de um
contexto performativo, pois a mesma organiza os acontecimentos vividos em torno de uma
narrativa. Ricoeur (2012) utiliza o conceito de “identidade narrativa” para denominar, dentre
outros aspectos, a forma como os sujeitos históricos se apropriam de uma memória – podendo
ir além da própria e projetar-se em direção a um futuro pretendido – e assim, assumindo e
representando a sua identidade. As apresentações das Nações de Maracatu acionam símbolos
e significados do universo afrorreligioso que são intercambiados entre passado, presente e
futuro. As loas entoadas, o figurino, os instrumentos, as calungas, todos esses elementos são
capazes de impulsionar lembranças e sentidos de pertencimento. Para se ter um pouco da
dimensão desta ação, no canal do Youtube do grupo é possível acompanhar algumas das
apresentações realizadas ao longo dos anos.
O comportamento ritual humano está ligado a uma manutenção da memória coletiva e
individual dos membros de um grupo, ou seja, “rituais são memórias em ação, codificadas em
ações” (SCHECHNER, 2013, p.49). Por consequência, a memória na sua articulação ritual
estabelece uma dimensão performativa de eficácia na construção de identidades, pois
possibilita a apropriação pessoal de um patrimônio comunitário, passadas de geração em
geração, não necessariamente dentro de uma temporalidade retilínea, tendo em vista que a
memória atua a partir da experiência do vivido. As apresentações organizadas pela Nação
Zambêracatu exaltam esse passado em comum ancorados na noção de ancestralidade negra
potiguar evocada a partir dos cânticos, músicas e do discurso articulado durante os cortejos.
Voltando ao dia 2 de fevereiro, em 2020 o evento contou com ampla mobilização dos
povos de terreiro que ocuparam a faixa da Avenida Presidente Café Filho desde as primeiras

84

horas da manhã. A própria prefeitura do Natal veiculou através das suas redes sociais toda a
programação do evento. O prefeito da cidade, Álvaro Dias e o secretário da Fundação
Capitania Artes (Funcarte), Dácio Galvão, participaram da entrega oficial do monumento
junto as lideranças religiosas.
Como a maioria dos membros do grupo, após a entrega do presente para Yemanjá me
ausentei do evento e retornei por volta das 12h para acompanhar o desenvolvimento da
programação. Um sol escaldante obrigava os participantes lutarem por um espaço debaixo das
barracas instaladas ao longo da avenida, alguns poucos munidos de água, se arriscavam ao sol
para acompanhar mais de perto as apresentações que se alternavam no palco instalado em
frente a estátua de Yemanjá. Cerca de 150 pessoas, majoritariamente, babalorixás, yalorixás,
filhos e filhas de santo acompanhavam a apresentação do grupo Folia de Rua Potiguar que
durou uma hora e apresentou diversos ritmos da cultura potiguar, como boi calemba,
bambelô, zambê, caboclinhos, dentre outros.
O pequeno palco montado para a ocasião do evento media cerca de 2 metros de largura
e possuía um equipamento de som de médio porte. A cada apresentação, alguma liderança
religiosa realizava um pequeno discurso enaltecendo o evento e mencionando que às 16h
todos deveriam ir até a Ponta do Morcego, local de concentração para o Batuque da Rainha do
Mar. Era evidente para todos os presentes que a principal atração do dia seria o batuque
organizado pela Nação Zambêracatu. Seguido a programação, às 14h, o Babá Claudio de
Oliveira realizou uma apresentação musical com seu grupo Nêgo Zambi que cantou diversas
canções com referências diretas ou indiretas as religiões afro-brasileiras.
Figura 19 – Inauguração da nova estátua de Janaína/Yemanjá

Foto: autoria própria (2020)

Por volta das 14h40, me encaminhei para a Ponta do Morcego para acompanhar a
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concentração do cortejo da Nação Zambêracatu. Diferentemente do ano anterior onde tive que
dividir minha atenção entre a observação etnográfica e a responsabilidade de tocar uma alfaia,
resolvi não participar diretamente enquanto instrumentista. Fiquei auxiliando externamente
com demandas que não comprometessem a minha atividade em campo. Aos poucos, os
membros da Nação chegavam ao tradicional ponto de encontro de todos os cortejos para
Yemanjá. Os instrumentos foram distribuídos no centro do espaço, com exceção das alfaias
que passavam pelos últimos ajustes de afinação, sob o olhar atento e auxílio do mestre Kleber
Moreira e do ogan e batuqueiro da Nação Porto Rico, Douglas Viana, convidado especial da
celebração desse ano.
Figura 20 – Concentração do cortejo “Batuque para Rainha do Mar”

Foto: arquivo pessoal (2020)

O início do cortejo é anunciado através da reza para o orixá Ogum, patrono da Nação,
entoada pela cantora e compositora Marília Negra-Flor. Todos se abaixam para serem
abençoados com as águas sagradas retiradas da quartinha50. O babalorixá e rei do maracatu
potiguar Jorge Freire D’Oxaguián, espalha sobre o Orí (cabeça) de todos em volta do cortejo
o Efun (pó branco) necessário para despertar e iluminar os caminhos. A partir daí, a
performance leva os integrantes da Nação “a algum lugar”, fora do “mundo habitual” para o
“mundo performativo”. O sujeito é transportado da sua realidade cotidiana para o cronotopo
do ritual onde pode ou não sofrer uma transformação (SCHECHNER, 2011). Tais mudanças,
marcas, adições e subtrações estão “cheias de poder: elas conectam uma pessoa com a sua
comunidade, ancorando-a a uma identidade social, elas são ao mesmo tempo íntimas e
públicas” (SCHECHNER, 2011, p.13). Além disso, através da performance é possível realizar
uma leitura a contrapelo dos processos históricos culturais, pois os materiais da análise
cultural possuem uma textura simbólica (BHABHA, 2018), possibilitando a fissura de
50

Recipiente de barro utilizado no candomblé para guardar o líquido necessário que serve de purificação de
qualquer vibração negativa.
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discursos e projetos que se ancoram em noções como nação e tradições autênticas. Neste
sentido, as apresentações da Nação Zambêracatu produzem contranarrativas sobre a história
dos negros e negras no Rio Grande do Norte e possibilitam a emersão de símbolos da cultura
negra potiguar, sobretudo do candomblé.
O discurso natural(izado), unificador, da “nação”, dos “povos” ou tradição
“popular” autêntica, esses mitos incrustrados da particularidade da cultura,
não pode ser referências imediatas. A grande, embora desestabilizadora,
vantagem dessa posição é que ela nos torna progressivamente conscientes da
construção da cultura e da invenção da tradição (BHABHA, 2018, p. 277).

As performances culturais desnudam a permeabilidade das fronteiras políticas e
suscitam fricções do poder através de processos sociais, culturais e históricos bem
localizados. O trabalho da cultura, que Bhabha (2018) denominou de “entre-lugar”,
desenvolvido a partir das fronteiras cria uma ideia de novo como ato insurgente de tradução
cultural, onde não importa apenas construir futuros possíveis, mas também renovar e
rearticular o passado.
“No lugar da polaridade de uma nação prefigurativa autogeradora ‘em si
mesma’ e de outras nações extrínsecas, o performativo introduz a
temporalidade do entre-lugar. (...) Estamos diante da nação dividida no
interior dela própria, articulando a heterogeneidade de sua população. A
nação barrada Ela/Própria [It/Self], alienada de sua eterna autogeração,
torna-se um espaço liminar de significação, que é marcado internamente
pelos discursos de minorias, pelas histórias heterogêneas de povos em
disputa, por autoridades antagônicas e por locais tensos de diferença
cultural”. (BHABHA, 2018, p.209).

Quando as primeiras palavras da reza para Ogum são entoadas pela cantora da Nação,
Marília Negra-Flor, um elo se estabelece entre os batuqueiros, batuqueiras e a rua, onde tudo
se concentra na execução dos baques e cânticos para os orixás. Naquele momento, um espaço
sagrado se constituía e para estar ali, cada um deveria cumprir suas funções para a execução
dos ritos. Para Mircea Eliade (1992), o ser humano se constitui no mundo ao longa da história
em dois polos: o sagrado e o profano. Para ele, independente do grau de dessacralização da
sociedade, os sujeitos não conseguem abolir completamente a necessidade de valorização
religiosa do mundo. O espaço não-religioso (profano), neste sentido, seria neutro e vazio de
sentidos para o ser religioso, logo, na busca pelo sagrado que seria a expressão do verdadeiro
sentido de ser, a manifestação do sagrado no espaço não-religioso transforma o território e o
sacraliza, no que Eliade (1992) denominaria como hierofania.
Esse processo de reterriotorialização do espaço se constitui como estratégia de
renovação do passado, bem como a patrimonialização simbólica da cultura. Quer dizer que a
ocupação das ruas e avenidas pelas manifestações culturais afro-brasileiras teve duplo valor,
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para além de expressar a identidade cultural, possibilitou a sobrevivência das suas memórias e
valores culturais, do seu axé.
“O patrimônio simbólico do negro brasileiro (a memória cultural da África)
afirmou-se aqui como território político-mítico-religioso, para a sua
transmissão e preservação. Perdida a antiga dimensão do poder guerreiro,
ficou para os membros de uma civilização desprovida de território físico a
possibilidade de se "reterritorializar" na diáspora através de um patrimônio
simbólico consubstanciado no saber vinculado ao culto aos muitos deuses, à
institucionalização das festas, das dramatizações dançadas e das formas
musicais”. (SODRÉ, 2002, p.53)

Mário de Andrade chamou atenção em “Danças dramáticas do Brasil” que nenhum dos
dramas cantados pelo povo brasileiro era de origem profana, isto é, não eram apenas
narrativas épicas. As representações encenadas dentro das religiões afro-brasileiras e do
catolicismo popular no Brasil tinham origem religiosa. Para ele, “(...) o tema, o assunto de
cada bailado é conjuntamente profano e religioso, nisso de representar ao mesmo tempo um
fator prático, imediatamente condicionado a uma transfiguração religiosa”. (ANDRADE, M.
1982, p.24). Ademais, destacou que a preponderância do elemento profano sobre o religioso
dentre as danças dramáticas foi fruto de um processo de repressão dos grupos dominantes
Cocos viram besteira, Candomblé é crime, Pastoril ou Boi dá em briga. Mas
ninguém não lembra de proibir escravizações ditatoriais, perseguições
políticas (...) A decadência das danças dramáticas é “estimulada” pelos
chefes, o seu empobrecimento é “protegido” pelos ricos (ANDRADE, 1982,
p.70).

Na Nação Zambêracatu, esse “entre-lugar”, cruzado entre a rua e a manifestação do
sagrado, permeia toda a apresentação, iniciada pela saudação a Ogum. Todos ficam de pé,
enquanto Marília puxa a primeira loa “Ogum já, Ogum Yê, Ogum Mejê / É quem abre meus
caminhos, tua força teu poder, Ogum Yê”. Em seguida, as alfaias começam a estrondar e todo
o restante do grupo repete com enorme força as palavras ditas pela porta voz da Nação. É
possível sentir um pouco dessa performance através dos registros audiovisuais e fonográficos
realizados pelo grupo e disponível em suas redes sociais. Na primeira fileira do cortejo
estavam as crianças dentro de um cordão para garantir que todas pudessem caminhar com
segurança durante o percurso. Três membros da Nação ficaram responsáveis pela condução
desse bloco. Em seguida, na dianteira do batalhão, estava a Corte Real, Abeni Gabriela de
Oxum carregava o porta estandarte, Monique Oliveira, dama do passo levava as calungas, o
Rei e a Rainha eram conduzidos por um carro, devido as dificuldades de locomoção da
realeza. Em seguida, a ala dos agbês vestidas com a camisa do seminário com a imagem da
Rainha Iracema, ojás e saias brancas, composta em sua maioria de mulheres e apenas dois
homens. No meio da formação, ficavam os ferros e gôngue, e na retaguarda a força imponente
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das alfaias rufava alto por toda a avenida formada por homens e mulheres, vestidos com a
camisa do seminário. Além disso, carregam nas cabeças chapéus enormes de palha pintados
da cor cinza metálico. Durante o cortejo, todos os batuqueiros precisam cobrir a Orí (cabeça)
para proteger o local do corpo onde a energia do axé repousa. O mestre Kleber Moreira e a
regente Ranah Duarte dividiam a condução e orientação dos batuqueiros que precisavam estar
atentos as mudanças de baques.
A Avenida Presidente Café de Filho estava inundada por batalhão azul, o público se
espremia entre a rua e a calçada, dançando bem próximo dos batuqueiros. O cortejo teve
início as 16h20 e reuniu mais de 500 pessoas, entre líderes religiosos, membros de diversas
religiões afro-brasileiras e público em geral. Como membro da Nação Zambêracatu, apesar de
não estar responsável por uma alfaia, combinei com o grupo que auxiliaria na parte estrutural
do cortejo, o que me permitiu percorrer toda a extensão da formação e ter uma visão ampla.
Diferentemente dos outros anos consegui visualizar a dimensão espacial grandiosa formada
pela performance apresentada. Na franja, a ala dos agbês se movia em movimentos precisos e
sincronizados com as marcações emitidas pelas alfaias, prontas para executar a mudança de
baque ao comando do mestre postado em frente do batalhão. O mestre estava sempre atento
para chamar a atenção daqueles que perdiam a sincronicidade dos movimentos rítmicos. O
público acompanhava em êxtase a cada movimento, algumas loas eram mais vibrantes e
rapidamente envolviam todo o público que vibrava com o maracatu potiguar.
Figura 21 – Cortejo “Batuque para Rainha do Mar” na Av. Pres. Café Filho

Foto: Pedro Feitoza (2020)

Uma kombi com caixas de som na parte superior foi cedida pela organização do evento
de inauguração do monumento. Marília Negra-Flor e Flor, 6 anos, cantora mirim do maracatu,
emprestavam suas vozes para as canções autorais dedicadas aos orixás e a ancestralidade da
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população negra.

Entre uma loa e outra, pausas eram realizadas para enunciação de

mensagens políticas. Marília discursou contra o racismo estrutural na sociedade brasileira e
destacou a importância de mostrar a cultura negra e o candomblé nas ruas de Natal. De forma
enfática afirmou “chega de dizer que em Natal não tem pretos e pretas. Natal tem preto
sim!”51. Durante o percurso de 1h30 até o local onde estava montado o palco do evento, em
frente a estátua de Yemanjá, a Nação Zambêracatu não parou de tocar um só minuto.
Já eranoite quando o batalhão azul chegou ao destino final do cortejo, os batuqueiros
abriram uma passarela no asfalto para o desfile da corte real do maracatu. A rainha Maria
Lázaro de Oyá, acompanhada pela duquesa Yalorixá Calcida de Oxum, auxiliadas por uma
das princesas do maracatu, Catarina Alburquerque, desfilaram em meio às centenas de
pessoas que se entrincheiravam para assistir. Por diversas vezes, algumas tensões apareciam
por causa do avanço do público sobre o espaço destinado ao desfile. A rainha transmitia uma
felicidade contagiante, exibindo um largo sorriso sobre o rosto, dançava com as mãos
enquanto saudava o público ao seu redor. Marília em cima palco do evento, falava sobre a
representatividade que a rainha exercia ali enquanto mulher, negra, e candomblecista,
reafirmando que era preciso “falar sobre a história dos negros e negras do Rio Grande do
Norte”.
Figura 22–Chegada no ponto final do cortejo

Foto: Pedro Feitoza

A performance ganha sentido ao colocar o público em movimento, despertando
curiosidade e identificação, forçando um significado dramático e emocional, tanto quanto
cognitivo. O que a torna irresistível não são os significados apropriados nos materiais
simbólicos, mas a forma como o material simbólico emerge durante a interação. O canto aos
51

Registro de uma das intervenções realizadas por Marília Negra-Flor durante o cortejo do 2 de fevereiro de
2020.
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orixás que ecoa com o ressoar das alfaias e o balanço dos fios de miçanga que contornam os
agbês contam uma história aos espectadores. Cada canto é socialmente considerado como
possuidor de valor próprio identificado como literário ou poético (ZUMTHOR, 1997). São,
além de representações do mundo, uma prática capaz de constituir o mundo de significados
(FAIRLOUGH, 2001).
Um dos momentos mais marcantes do batuque para Rainha do Mar se refere exatamente
ao desfile da rainha ao final da apresentação quando a loa “Rainha Negra” composta por
Marília Negra-Flor é tocada pelo grupo.
“Pele negra pra esconder a dor
Baque virado ao som do meu tambor
Eu vim aqui ( Eu vim)
Eu vim aqui, pra saudar uma rainha
Rainha negra do povo Nagô
Hoje é o dia da coroação
Nossa Senhora da Apresentação52

O canto se complementa ao discurso da cantora da Nação Zambêracatu em referências aos
reis e rainhas negros do passado e do presente, simbolizados em Maria Lázaro de Oyá, com
toda a sonoridade transmitida pelos instrumentos, formando os elementos principais da
performance do grupo: memória, música e corporeidade.
Figura 23 – Desfile da corte durante o cortejo “Batuque para Rainha do Mar”

Foto: Pedro Feitoza (2020)

A letra da Nação Zambêracatu presentifica elementos que vão desde os povos nagôs
oriundos de África até a santa padroeira da cidade de Natal, Nossa Senhora da Apresentação.
Tal enunciação tem uma intencionalidade material em delimitar, modalizar uma narrativa no
tempo histórico e cultural. O discurso sobre a história dos negros e negras potiguares não está
52

Trecho da loa da Nação Zambêracatu.
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associada apenas ao passado, mas também ao presente e futuro. Por isso, no grupo, existe uma
preocupação que perpassa as letras, a escolha do zambê como elemento musical de
demarcação da potiguariedade e as intervenções e falas durante as apresentações. O maracatu
através da performance dilata a experiência do público-espectador, transmitindo mensagens e
transformando o olhar/ouvir de cada um que assiste as apresentações.
(...) Não consiste somente em fazer passar uma informação, é tentar mudar
aquele a quem se dirige; receber uma comunicação é necessariamente sofrer
uma transformação (...) nenhuma mudança pode deixar de ser concernente
ao conjunto da sensorialidade do homem (ZUMTHOR, 2007, p.52).

A partir das performances realizadas pela Nação Zambêracatu, o dois de fevereiro tem
ganhado uma importância cada vez maior para a cidade. Após oito anos seguidos de
apresentações, a data vem se popularizando e atraindo diversas pessoas. Uma performance
possui propriedades ritualizadas de acordo com o contexto e a função. Segundo Schechner
(2002) “se o propósito da apresentação é efetuar uma mudança, então as outras qualidades
abaixo do título de ‘eficácia’ também vão estar presentes, e a performance é reconhecida
como ritual” (p.51). O processo ritual encoraja a recepção do novo ao abrir espaço e tempo
para o que alguns autores chamam de anti-estrutura (TURNER, 1974; SCHECHNER, 2002),
e aqui utilizo a noção de Terceiro-Espaço (BHABHA, 2018). Esta dimensão do ritual permite
que os povos se conectem a um estado coletivo, e ao mesmo tempo a um passado fora das
delimitações temporais lineares, formando um sentimento de pertencimento em comum.
“Em Yemanjá (referência ao 2 de fevereiro) tinha poucas pessoas nos
primeiros anos. Hoje a gente vê um reflexo do que a gente tem provocado na
sociedade natalense. Mesmo que seja com as pessoas mais próximas da
gente que acabam levando a discussão para casa com o pai, irmão, com o
vizinho. Essas pessoas mudam o seu olhar para a religiosidade negra, para o
candomblé. E quer queira, quer não, isso diminui o preconceito né”.53

O Batuque para Rainha do Mar se transformou numa das principais celebrações
afrorreligiosas do Rio Grande do Norte nos últimos anos. Para além do crescimento de
espectadores, esse ano, houve toda uma mobilização dos povos de terreiro e da
institucionalidade para garantir a realização de um grande evento. A cada ano, vai ganhando
maiores proporções e, como vimos, dentro do próprio grupo, existem uma preocupação
constante em torná-lo cada vez mais grandioso, mencionado por diversas vezes ao longo do
ano de 2020, durantes as reuniões antecedentes aos ensaios, onde se destacava a importância
conquistada e as responsabilidades adquiridas pelo grupo em torno das comemorações ao dia
de Yemanjá.
53

Entrevista concedida por Ranah Duarte em 26 de junho de 2019.

92

Na cosmogonia africana, ritmo é rito, dentro de um processo que compreende o
entrelaçamento entre corpo, símbolo e território, propostos a comunicar saberes tradicionais,
memórias míticas de um povo. Considerando a necessidade imposta pela realidade colonial
escravocrata da América, a cultura africana precisou construir modos de sobrevivência destes
saberes e representações.
“Entre os negros, tanto na África como nos territórios da diáspora escrava,
jogos de expressão como a dança e a música articulam-se simultaneamente
com jogos de espaço e jogos miméticos, em que se simula parodicamente
uma outra identidade” (SODRÉ, 2002, p.137).

Turner (2012) em “Do Ritual para o Teatro: a seriedade humana do brincar” reflete
sobre como o advento da revolução industrial transformou a relação das sociedades com seus
dramas sociais, sobretudo das formas liminares de ritual que envolvia o “brincar” para a
prosperidade do processo social. Essa dimensão envolvendo ritual, trabalho e brincar (play) é
fundamental na construção analítica de performance desenvolvida por Turner. Para ele, nas
sociedades pré-industriais, o brincar e o trabalho são partes equivalentes do ritual onde
homens e mulheres buscavam acessar os espíritos ancestrais. Essa reflexão vai de encontro
com as observações realizadas por Mario de Andrade entre os anos de 1934 a 1944 sobre a
convivência do profano e do sagrado nas danças dramáticas afro-brasileiras. O esforço de
compreender a performance como fenômeno artístico é importante, todavia, corresponde
apenas um aspecto deste campo analítico.
A partir dos anos 1960 e 1970, alguns pesquisadores, em especial Richard Schechner,
procuram aproximar os campos de estudo da performance e do processo ritual, destacando os
seus efeitos na construção de “entre-lugares”, “liminaridades”, novos vetores de subjetivação.
A expressão “performance cultural” foi utilizada primordialmente por Milton Singer (1972) a
partir de 1959 numa coletânea de ensaios sobre a cultura da Índia, onde sugere que os
elementos da tradição são transmitidos através de eventos performativos com objetivo de
exibir os componentes que ordenam sua própria cultura, isto é, constitui-se enquanto evento
de transmissão de informações e códigos culturais. Tanto os rituais quanto as performances
priorizam a ação, os grupos e sujeitos buscando fazer circular seus códigos culturais no
mundo. Nas culturas de matriz africana onde a oralidade se constitui enquanto principal
ferramenta de armazenamento destes códigos, o corpo e a memória são instrumentos pelos
quais os saberes se articulam com a realidade social.
O candomblé precisa estar nas ruas da cidade para fazer o axé circular e esse era um dos
desejos iniciais dos jovens ao fundarem uma manifestação cultural popular negra no Rio
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Grande do Norte. Quase uma década depois, a Nação Zambêracatu se tornou referência de
negritude em todo o estado e é responsável por um dos maiores eventos afrorreligiosos. Além
do 2 de fevereiro, outro evento importante tornou-se marca registrada do maracatu potiguar.

3.

Abrindo os caminhos para o axé passar
Antecedendo os dias de carnaval, a Nação Zambêracatu realiza mais duas apresentações

que são consideradas fundamentais por todo o grupo e ocorrem ordinariamente todos os anos.
A primeira acontece na quinta-feira, um dia antes do início oficial do carnaval (sexta), é o
“Abrindo os Caminhos”, cortejo realizado na comunidade de Brasília Teimosa e no bairro das
Rocas. A ideia é literalmente abrir os caminhos, distribuir toda energia do axé para que o ano
seja de realizações positivas. A opção pelos bairros da zona leste da cidade, como me foi dito
certa vez em uma das reuniões do grupo, diz respeito a estar em contato com comunidades
onde concentram uma parcela importante da população negra de Natal.
A saída do cortejo aconteceu na Av. Presidente Café Filho em frente à estátua de
Yemanjá e percorre as estreitas ruas dos bairros das Rocas e de Brasília Teimosa. Cerca de 26
batuqueiros estiveram presentes na apresentação que começou com o indispensável banho de
ervas dado por Marília para limpar o Orí das energias negativas. A corte real estava presente
com o rei, rainha e a dama do passo, liderava o pelotão a frente do cortejo. Aproximadamente
15 pessoas acompanhavam o início do cortejo que teve dificuldades para contornar o trânsito
intenso das 18h que tomava conta da avenida. A STTU (Secretária Municipal de Mobilidade
Urbana) não auxiliou na condução do cortejo, apesar de ter sido avisada oficialmente pelo
grupo.
Após percorrer um trajeto com pouco mais de um quilômetro, a Nação Zambêracatu
adentra as ruas de paralelepípedo da comunidade de Brasília Teimosa. Localizada em meio ao
bairro de Santos Reis, fundada na década de 1960, onde desde o início convive com a
repressão por parte das autoridades governamentais, e mais recentemente, com a pressão do
mercado imobiliário. O bairro conta com cerca de mil habitantes e possui em seus domínios
duas escolas públicas, uma estadual e outra municipal. Além disso, recentemente teve seu
posto de saúde substituído por um ambulatório da prefeitura. A imensa maioria dos moradores
do bairro depende do trabalho informal na praia para sobreviver, por isso, a Praia do Meio é
mais do que um local de lazer para eles, é o lugar onde tiram o sustento das suas famílias.
Logo, a Nação Zambêracatu começa a penetrar as ruas estreitas do bairro, com larguras
de um pouco mais de cinco metros, separando as casas de cada lado. O carro de som tinha
dificuldades para acompanhar o grupo. Além disso, a péssima infraestrutura do bairro tornava

94

o cortejo mais lento que o habitual. Foi preciso bastante cuidado com os corredores de lama
que apareciam pelo caminho, reflexo da ausência de saneamento básico. Há cinco anos, o
bairro abre os caminhos da Nação Zambêracatu para o Carnaval, ou melhor, para o ano que
começa. Os moradores ao escutar o mínimo rufar das alfaias saem de suas casas e se
aglomeravam nas portas das casas para observar a passagem do batalhão azul. Senhoras,
mulheres com crianças nos braços e agarradas aos pés, iam até as calçadas sorridentes para
saudar os batuqueiros que passavam. Outras pessoas mais tímidas, observavam silenciosas
das suas janelas.
Figura 24 – Cortejo “Abrindo os Caminhos” em Brasília Teimosa

Foto: Arquivo pessoal

Por volta das 19h daquela quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020 o cortejo se misturava a
paisagem da rua e ocupava cada pequena porção de asfalto compreendida nas imediações.
Para se ter uma ideia do pequeno espaço dividido entre a Nação Zambêracatu e as casas de
Brasília Teimosa, o cheiro de cuscuz da cozinha das residências invadia o cortejo que ecoava
as palavras de orixás através das alfaias, gonguês, ferros e agbês. Durante a caminhada, foram
inúmeras vezes que a porta estandarte da Nação, Abeni Gabriela de Oxum, teve que parar sua
performance para ser deixar fotografar, ou até mesmo, pousar junto com os moradores. Era
um acontecimento e o bairro toda parecia estar em êxtase ao ver aquele desfile de reis, rainhas
e batuqueiras cruzarem as suas retinas. Esse ano, talvez pelo fato de estar com o olhar
completamente livre para observar o que circundava o cortejo, visualizei as pessoas
extremamente receptivas, pareciam que aguardavam ansiosamente aquele dia acontecer.
Muitos se apressavam para registrar em seus celulares aquele emaranhado de gente cantando
músicas de orixás, algo que era desconhecido para grande maioria. A periodicidade anual dos
cortejos em Brasília Teimosa acaba por fortalecer os vínculos da Nação com o território,
sendo este revestido por dimensões políticas e afetivas, tomando-o como parte de si.
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“A apropriação, por outro lado, pode assumir uma dimensão afetiva,
derivada das práticas especializadas por parte de grupos distintos definidos,
segundo renda, raça, religião, sexo, idade e outros atributos. Neste sentido, o
conceito de território vincula-se a uma geografia que privilegia os sentidos e
simbolismos atribuídos aos lugares, conforme já abordado na década de 40,
por Walter Frey em um estudo sobre a Área central de Boston, e que a partir
do início da década de 70 tem sido considerado pelos geógrafos humanistas.
Apropriação passa a associar-se à identidade de grupos e a afetividade
espacial” (CORRÊA, 1995, p.129)

Desde 2018, o encerramento do cortejo “Abrindo os Caminhos” acontece em frente a
quadra da escola carnavalesca “Malandros do Samba”. Fundada em 1958, é símbolo cultural
do bairro das Rocas onde a cada esquina é possível encontrar um partideiro de samba. É um
dos principais momentos do cortejo. Ao adentrar a Rua Soldado Luiz Gonzaga, o mestre
Kleber Moreira pede para o grupo executar a marcação rítmica do afoxé. Em seguida, Marília
começa a cantar as loas em referência a Oxum. Os adeptos da Malandros do Samba correm
para frente do barracão e a rua é interditada, naquele momento nenhum automóvel transita,
apenas o batalhão azul. O maracatu se posiciona em frente a escola de samba onde se abre o
corredor para o desfile da corte real. Com olhares atentos, moradores vizinhos da Malandros
do Samba acompanhavam discretamente a batucada. Por 20 minutos, o maracatu alternava
cantos para Oxum, Yemanjá, Yansã, Ogum, saudava o bairro das Rocas e toda a sua história
cultural na cidade de Natal, representada na escola Malandros do Samba. Parecia que estavam
pedindo permissão para carregar e falar sobre a cultura negra na cidade, afinal, aquela
agremiação cultural carregava uma história de 56 anos dedicados ao carnaval e o samba, um
dos ritmos afro-brasileiros mais populares. Após a apresentação, o grupo se reuniu para um
lanche servido em frente a escola e já começavam a pensar na coroação da rainha que
ocorreria na manhã seguinte.
Figura 25 – Chegada ao ponto final do cortejo em frente
à escola de samba Malandros do Samba

Foto: Arquivo pessoal (2020)
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4.

Performando a ancestralidade: “Viva o rei, viva a rainha! Viva a corte real! Viva o
baque primeiro da cidade do Natal”
Sexta-feira começa oficialmente o carnaval na cidade do Natal com blocos, shows e

foliões espalhados pelos quatro cantos da cidade. Desde 2014, a cidade vem se reestruturando
e garantindo vultuosos recursos para fortalecer o pólo turístico em torno das festividades
carnavalescas. Segundo os dados da Prefeitura Municipal de Natal, foram investidos mais de
6 milhões de reais para garantir toda a infraestrutura que contava com artistas consagrados na
programação, responsável pela maioria dos gastos previstos.
Durante todo o período festivo, mais 597 mil pessoas circularam entre os seis polos
distribuídos pela cidade: Ponta Negra, Petrópolis, Centro Histórico, Rocas, Redinha e o Oeste.
Desde 2018, a “Coroação da Rainha” da Nação Zambêracatu está inclusa na programação do
Carnaval Multicultural de Natal, apesar da prática ocorrer desde 2013. É o grande momento
do maracatu potiguar, onde a realeza é coroada em frente à Igreja Nossa Senhora do Rosário,
também conhecida por Igreja dos pretos. Construída em 2 de julho 1714 pelas mãos dos
escravos da antiga colônia, é um dos monumentos mais antigos da cidade, com influências da
arquitetura neoclássica, restaurado em 1844 e em 1904 foram adicionas a sacristia e a torre.
Esse ano, a igreja contava com iluminação especial solicitada a SEMSUR pela Nação, assim
como um monumento, quatro estátuas de cimento em alusão aos pretos que rezavam os
rosários, cantavam as ladainhas e foram responsáveis por erguer o templo. Os integrantes do
maracatu ao referenciar o local costumam chamar por Igreja dos Pretos, para demarcar e
identificar o monumento enquanto parte do acervo cultural afro-brasileiro.
Os maracatus, historicamente, estão associados às antigas irmandades do Rosário,
todavia, como mencionado no primeiro capítulo, não é possível determinar como único
elemento atribuído a seu surgimento. A escolha da Igreja de Nossa Senhora do Rosário pelo
grupo atende a esse apelo histórico associado a uma possível origem dos maracatus
pernambucanos. Até o ano passado, a coroação ocorria a todo o momento nas dependências
externas da igreja. Esse ano, a partir de uma articulação com a administração da paróquia, a
Nação Zambêracatu pode iniciar o cortejo do lado de dentro das dependências da igreja. A
concentração havia sido marcada para 16h30, com objetivo de iniciar a apresentação às 18h.
Cheguei cedo para ajudar com a estrutura, o transporte das alfaias que haviam sido guardadas
após o cortejo da noite anterior na casa de Alessandro Oliveira, mais conhecido como
“Risada”, membro da Nação há cinco anos e morador do bairro das Rocas. O sol já se deitava
sobre as margens do rio Potengi, de frente aos muros da igreja, localizada no alto da rua Tv.
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Gonçalves Dias, no bairro Cidade Alta, quando a maior parte dos integrantes ajustavam os
últimos detalhes do figurino. Todos vestidos de branco, pois se tratava de uma sexta-feira, dia
de Oxalá, a maior de todas as divindades do candomblé e em seu respeito todos usava branco
em seu respeito. Na cultura yorubá, o branco representa a pureza e a ética moral e o seu uso
resguarda os Omo Orisá (filhos de orixá) das energias ruins.
O enorme carro de som encosta perto da igreja, enquanto os batuqueiros formam um
grande círculo para dar início a mais uma coroação. O toque da avamunha indica que a
celebração vai começar e todos nesse momento se agacham para aguardar a saída da rainha.
De lá de dentro, acompanhado pela corte real, nessa noite, com formação completa: a duquesa
Yalorixá Calcida de Oxum, o Duque Ogan Arruda de Oxaguiãn, a dama do passo Monique
Oliveira, a porta estandarte Abeni de Oxum, as princesas, Maíra, Guadalupe e Catarina, o rei
Babalorixá Pai Jorge d’Oxaguiãn e a rainha Maria Lázaro de Oyá. Pela primeira vez na
história da cidade de Natal, uma manifestação afrorreligiosa adentrava as estruturas sagradas
de uma igreja católica.
Figura 26 – Corte real da Nação Zambêracatu na Igreja Nossa Senhora do Rosário

Foto: Pedro Feitoza (2020)

Cerca de 100 pessoas acompanhavam a celebração na frente à igreja. Ao descer as
escadas, os batuqueiros Ramon, Sanzia e Yago, com as alfaias fundamentas na função ritual
realizada no Ile Axé Afinká, inclusive com a que pertenceu a rainha Iracema, rufavam
lentamente os tambores. O mestre Kleber Moreira se ajoelha diante a rainha e oferece a coroa
produzida por Sté Moreira, integrante do grupo e responsável pelos adereços da corte esse
ano. O ojá branco com detalhes pratas e azul brilhava elegantemente o reflexo da noite. Esse
ano, um novo rei da Nação Zambêracatu seria coroado. O babalorixá Melquisedec d’ Sangó
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do Ilê Axé Obagodô havia renunciado a realeza por motivos de saúde que impossibilitava um
acompanhamento mais cotidiano junto ao grupo. A escolha do novo rei do maracatu foi
aclamada por todo grupo que decidiu por coroar o antigo do Duque da Nação, o babalorixá
Jorge Freire d’Oxaguiãn, acompanhante do grupo desde os primórdios. Enquanto a rainha o
coroava, a Nação entoava cantigas de Oxalá para saudar o novo rei do maracatu. Em seguida,
as netas de Maria Lazáro de Oyá seriam coroadas como princesas. Visivelmente
emocionadas, uma por uma recebiam suas coroas das mãos da realeza e rapidamente se
posicionaram para dançar dentro do imenso círculo formado pelos integrantes. Uma energia
diferente tomava conta daquela apresentação, naquela noite, alguns filhos de santo recebiam
seus orixás. De repente, ouvi o ilá, grito que anuncia quando um orixá está entre nós. Quando
olhei para o lado, Rafael, um dos integrantes do grupo e filho do Ilê Axé Obagadô havia
recebido o seu orixá, Logunedé. Imediatamente chamaram uma Yarobá, membro do grupo,
para cuidar daquele Yaô, enquanto o público acompanhava atentamente todo o desenrolar da
ação.
Figura 27 – Coroação da rainha da Nação Zambêracatu

Foto: Pedro Feitoza (2020)

A representação da coroação da rainha do maracatu em frente à Igreja dos Pretos (Nossa
Senhora do Rosário) dá corpo a narrativa ancorada na ideia de ancestralidade enunciada pelo
grupo. Dessa forma, inscreve e identifica nos processos do tempo e da história, objetivações
que constituem a memória coletiva. Como mencionado, a memória possui na sua articulação
ritual uma dimensão performativa de eficácia na construção de identificações de um grupo.
Ela precisa ser vivida, experenciada, assim, se retransmite e conecta os sujeitos envolvidos a
um

patrimônio

comunitário,

(SCHECHNER, 2013)

transformando-os

quando

executam

a

performance

99

A coroação é algo muito forte. O conjunto, a roda, as coisas que o local
remete a gente para um lugar de ancestralidade. Aquele lugar, a história, a
gente ali em roda, o tambor tocando, a presença da religiosidade, todo o
ritual que existe para aquele momento. A gente sabe que existe, antes,
durante e depois uma atenção religiosa. Algo muito forte, tem um peso
muito grande na coroação. O tambor você sente, toca no peito da gente. Isso
tá muito ligado as emoções.54

Esse lugar de ancestralidade enfatizado por Ranah remonta a uma dimensão de saberes e
experiências acumulativas que habitam o passado, presente e futuro, reinscrevendo narrativas
que, em fluxo histórico e cultural, constituem contrapalavra, contrapoder e contra-hegemonia.
No Brasil, o tambor é parte fundamental nas tradições culturais e religiosas de matriz africana,
presente nas festividades, batuques, rituais e cultos. Assim como no candomblé, na Nação
Zambêracatu, algumas das alfaias são fundamentadas, isto é, passam por um processo de
sacralização dentro do terreiro ao qual o grupo é filiado, e só é permitida a sua execução por
iniciados, ou pessoas autorizadas pela autoridade religiosa, neste caso, o Babalorixá. Os
tambores ocupam “o papel de uma divindade e, por isso, será sacralizado, alimentado e
vestido; possuirá nome próprio, e apenas sacerdotes e pessoas de importância para a
comunidade poderão tocá-lo e usá-lo nos rituais”. (LODY e SÁ, 1989, p.25).
Durante a apresentação, para a maioria dos participantes, a performance ritual torna-se a
materialização das suas crenças que concebe a energia dos orixás como presença e não apenas
como representação. O poder expressivo dos ritos públicos encontra-se na função
comunicativa de revelar os principais temas religiosos. O ato de coroar uma rainha negra
torna viva a memória de locais ocupados por essas populações e constitui um elemento
fundamental para reinscrição da história dos negros e negras, e por essa via, estabelecer
efeitos objetivos na transformação dos sujeitos e das estruturas sociais. Esse fluxo temporal
erguido pela coroação da rainha aciona crenças culturais essenciais que constituem uma
cosmologia, isto é, conceitos fundamentais de um universo simbólico, podendo constituir uma
linguagem com contornos e conteúdos políticos. Na introdução de Secular ritual, Sally Moore
e Barbara Myerhoff dizem que “toda cerimônia coletiva pode ser interpretada como uma
declaração cultural sobre a ordem cultural contra um vazio cultural” (MEYERHOFF e
MOORE, 1982, p.16)
São quase 19h, quando o novo rei da Nação Zambêracatu, Babalorixá Jorge Freire
d’Oxaguiãn pega a coroa das mãos das princesas e colocou na cabeça da rainha Maria Lázaro
de Oyá. Em seguida, a corte real desfila diante do imenso círculo formado pelos batuqueiros
que, agachados, recebiam as bençãos do rei e da rainha. O público em volta estendia os braços
54
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para também receber as bençãos da matriarca do maracatu potiguar
Figura 28 – Coroação da rainha da Nação Zambêracatu

Foto: Pedro Feitoza (2020)

A coroação da rainha da Nação Zambêracatu acontece anualmente toda sexta-feira de
carnaval em frente à Igreja de Nossa Senhora do Rosário, conhecida também como Igreja dos
Pretos. Na história das Nações de maracatu, durante muito tempo, as rainhas coroadas eram
invisibilizadas, sendo pouco mencionadas nos relatos de folcloristas da época. Esse cenário
começa a mudar a partir de 1947, quando Dona Elda é coroada rainha da Nação de Maracatu
Elefante em Pernambuco. A posição de rainha ocupa um lugar de liderança temporal,
reconhecidos pelos integrantes da Nação, devotando-lhe obediência e reverência. No Recife,
as rainhas são coroadas apenas uma vez em vida. Após Dona Santa ser coroada, as rainhas
que se coroaram até hoje foram Dona Elda de Oxóssi, do Maracatu Nação Porto Rico em
1980, Marivalda do Maracatu Estrela Brilhante em 2002, Ivanize de Xangô do Maracatu
Encanto da Alegria em 2003, Nadja de Angola do Maracatu Leão de Campina em 2004 e
Lígia Rosalina da Silva do Maracatu Raízes do Pai de Adão em 2011 (OLIVEIRA, 2017).
A coroação de rainhas nas Nações de Maracatu inaugura um espaço de visibilidade e
legitimação da mulher dentro dos maracatus. Esse simbolismo é destacado explicitamente
durante a coroação da rainha Maria Lázaro de Oyá. Marília Negra-Flor, frisava a todo o
momento que naquele ato estavam representadas mulheres negras potiguares de todas as
gerações, pois coroar uma mulher negra significa empoderamento. Em Pernambuco, as
coroações ocorrem com algumas distinções em comparação ao maracatu potiguar. Segundo
Oliveira (2017)
Para Elda Viana, a verdadeira sagração é aquela que passa pelos
fundamentos da Igreja Católica, sendo o padre a pessoa mais indicada para
proferir a cerimônia, como se fazia no passado nas coroações de Reis do
Congo, as quais segundo ela, aconteciam dentro da Igreja Nossa Senhora do

101

Rosário dos Pretos de Olinda e Recife. De acordo com Elda, após o período
colonial, dentre as coroações até então realizada somente a sua foi feita dessa
forma, tendo sido a cerimônia conduzida pelo Cônego Miguel Cavalcanti.
Argumenta ainda que imediatamente a sua coroação, por determinações do
clero, as sagrações feitas nesses moldes passaram a ser proibidas. (p. 147)

Todavia, “é possível pensar que tanto nas práticas quanto no universo simbólico as
coroações podem significar coisas muito diferentes, dependendo do momento histórico em
que se esteja discutindo” (GUILLEN, 2004:03). Por exemplo, para a rainha Marivalda do
Maracatu Estrela Brilhante do Recife, a ênfase destacada por Dona Elda não deve ser levada
em consideração, tendo em vista que se trata de um ritual de práticas afrorreligiosas
(OLIVEIRA, 2017). Esses aspectos são exemplos notórios dos diversos sentidos que as
coroações assumem (GUILLEN, 2004).
Na coroação da rainha Maria Lázaro de Oyá, os interesses movidos pelo grupo giram
em torno da representação da mulher negra e das religiões afro-brasileiras. A rainha da Nação
Zambêracatu cumpre um papel de referência, como também, liderança religiosa ao lado do rei
e babalorixá. Igualmente, podemos analisar a coroação enquanto uma “cerimônia de
definição” (MYERHOFF, 1982), tendo em vista que ao longo da história, as manifestações
culturais afro-brasileiras tiveram que criar estratégias de sobrevivência para manutenção das
suas práticas. Meyerhoff cunhou esse termo com o objetivo de descrever o processo por meio
do qual os performers constroem ativamente as suas identidades, através da produção de uma
audiência que testemunhasse os seus relatos
Após coroar a rainha, Marília com a quartinha em mãos, começa a abençoar todos os
integrantes do grupo que se preparam para fazer ecoar os tambores pelo centro da cidade. O
cortejo percorre as ruas da Cidade Alta, passando pelas principais ruas do centro histórico.
Durante o percurso, em meio a ruas pouco iluminadas e foliões do carnaval pelos caminhos, a
Nação Zambêracatu se dirige em direção ao palco montado pela prefeitura no tradicional
Beco da Lama para o polo de carnaval do centro histórico de Natal. Dessa vez, a rainha
decidiu realizar boa parte do trajeto ao lado do grupo e caminhou a pé por quase todo o
cortejo. A caminhada durou cerca de uma hora e vinte minutos até o local de encerramento.
Ao chegar, a produtora e responsável pelo palco, Maria Gorete Barbosa, que também é
presidenta da Associação de Amigos do Beco da Lama, interrompe a banda Skarimbó que se
apresentava no momento para dar passagem a batuque da Nação que tomava conta de todo o
lugar. As pessoas dividiam apertadamente o pequeno espaço, enquanto Marilia pedia ao
microfone para abrirem os caminhos para a rainha desfilar. De um lado, foliões observavam
atentamente a corte real desfilar e a Nação cantar “Esse é o batalhão azul, união de potiguar,
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Zambêracatu / Batalhão azul, azul das águas do mar / Ogum abre os caminhos / Para o meu
axé passar”. Novamente, observei outra filha de santo receber seu orixá, dessa vez, não
consegui identificar de quem se tratava. Em pouco tempo, uma ekedi que tocava agbê se
aproxima e recolhe a mulher para desvirar o santo. Durante 30 minutos, a Nação Zambêracatu
cantou suas loas aos orixás, em cima do palco Karol de Ossain e Marília Negra-Flor de Yansã
revezavam o microfone. Perto do fim, Marília desce do palco e entrega um microfone para o
mestre Kleber Moreira que começa a cantar, ao som de ijexá, canções de blocos afros baianos
e pernambucanos.
Figura 29 – Chegada ao ponto final do cortejo de coroação da rainha da Nação Zambêracatu

Foto: Pedro Feitoza (2020)

Os Maracatus Nações guardam consigo a história de comunidades, reis e rainhas negras
que habitaram estas terras. Através da performance, incorporada na narrativa de
ancestralidade, essa memória ganha sentido e enuncia ao público temas como
representatividade, ancestralidade, história e pertencimento. As lembranças acionadas pela
performance da Nação Zambêracatu cumprem uma função declarativa sobre acontecimentos
passados, provocando uma sensação de continuidade temporal e, ao mesmo tempo, organizam
o pertencimento e identidade do grupo (TODOROV, 1995). Além disso, no decorrer da sua
existência, estabeleceram lugares de memória, à exemplo da estátua de Yemanjá e da Igreja
de Nossa Senhora do Rosário, fortalecendo e solidificando vínculos socioculturais da cultura
negra na cidade (CANDAU, 2002).
Essas ações nasceram do desejo por parte dos sujeitos subalternos de fazer emergir uma
narrativa que possibilite encontrar-se e reconhecer-se na cidade em que habitam. A
performance viabiliza a materialização daquilo que se sente e que se pretende fazer lembrar,
fortalecendo vínculos de representação entre o que se diz e o que se vê. Dessa forma é capaz
de reinscrever no imaginário social da sociedade, memórias dos sujeitos subalternos que
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tiveram sua história silenciada ao longo de décadas de repressão e exploração do projeto
colonial.
Muniz Sodré traz um paralelo extremamente oportuno para destacar a importância da
dança dentro da cosmologia africana.
No Ocidente de hoje é que a dança se intelectualiza, ao combinar mímica
teatralidade com intenções interpretativas, buscando atribuir um sentido
absoluto aos movimentos. Para os africanos, entretanto, para a Arkhé, dança
é impulso e expressão de força realizante. É transmissão de um saber, sim,
mas um saber incomunicável em termos absolutos, pois não se reduz os
signos de uma língua, seja esta constituída de palavras, gestos imitativos a
escrita. É um saber colado à experiência deum corpo próprio. (SODRÉ,
2012, p.137)

Durante a pesquisa, constatei que as apresentações (performances) desenvolvidas pela
Nação Zambêracatu não constituem apenas uma manifestação cultural, mas também uma ação
litúrgica do candomblé. No decorrer dos anos, o elemento religioso vem ganhando cada vez
mais importância e centralidade dentro da construção do maracatu potiguar. A dimensão do
rito dentro do contexto da performance permite que um povo forje seu sentido de
pertencimento. Os tambores ao ecoarem o Agueré de Oxóssi, um Opaninjé de Omolu acionam
contranarrativas que buscam ocupar lugares sociais nos territórios da cidade, enfatizando as
visões de mundo de sujeitos subalternizados da sociedade. Realizar a coroação da Rainha da
Nação Zambêracatu é renovar a força, circular o axé, ou nas palavras da cantora e
compositora do grupo Marília Negra-Flor, mostrar que os negros e negras do Rio Grande do
Norte possuem história. Ou nas palavras de Durkheim, dentro de outro contexto, mas
apropriadas a está análise
É o culto que suscita essas impressões de alegria, de paz interior, de
serenidade, de entusiasmo que são, para o fiel, como aprova experimental de
suas crenças. O culto não é simplesmente um sistema de signos pelos quais a
fé se traduz de fora; é a coleção dos meios pelos quais ele se cria e se recria
periodicamente (DURKHEIM, 1996, p.460)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
“Não começa nem termina, é nunca, é sempre”
(“Não mexe comigo” de Paulo César Pinheiro)

Nos últimos dois anos, tive a oportunidade de acompanhar a Nação Zambêracatu e suas
peregrinações pela cidade de Natal. Durante esse tempo, dediquei algumas boas noites e
madrugadas para refletir sobre o processo de construção de uma manifestação cultural afrobrasileira em um mundo cada vez mais atravessado por fluxos que redefinem conceitos que,
até então, pareciam estáveis. Ademais, os desafios impostos pela tarefa traduzir o que se
apresenta diante dos nossos olhos, nos exige a paciência de aceitarmos que nem tudo que
reluz é ouro. Logo “as verdades etnográficas são, assim, inerentemente parciais – engajadas e
incompletas” (CLIFFORD, 2016).
No primeiro capítulo, abordei os aspectos históricos que compõe o surgimento das
Nações de Maracatu, identificando a impossibilidade de precisar um marco temporal que
localize o seu aparecimento. Além disso, destaquei que a sua apreensão enquanto símbolo da
cultura afro-brasileira, como também, a agência de seus membros, as expandiu para outros
lugares do Brasil e do mundo. Nesse contexto, em 2012 surgia a primeira Nação de maracatu
do estado do Rio Grande do Norte: o Zambêracatu, a partir da interpelação de manifestações
culturais que afirmasse a afrorreligiosidade.
A partir daí, jovens, em sua maioria, negros e negras, selecionam elementos de
identificação que remetem a uma ideia de potiguaridade, destacando marcadores que apontem
vínculos históricos e culturais com seu estado de origem. Consequentemente organizam um
projeto (VELHO, 2003) que aponte para uma manifestação da cultura negra que explicite a
herança africana na sociedade potiguar, ancorados na ideia de ancestralidade. A Nação
Zambêracatu é composta por cerca de70 pessoas, destes, durante os meses de ensaio houve
uma regularidade de 30 pessoas a cada ensaio. Ao longo do ano há uma fluidez na
participação, aumentando na medida em que os eventos estão para acontecer. Existe uma
heterogeneidade no que diz respeito às ocupações profissionais dos participantes, servidores
públicos, professores, sendo a imensa maioria, estudantes universitários. Outro dado
importante refere-se à filiação religiosa, atualmente, cerca de um quarto dos participantes
fazem parte de algum terreiro de candomblé da região metropolitana de Natal.
Por conseguinte, o segundo capítulo traz as condições que possibilitaram a construção
de uma tradição da cultura negra no Rio Grande do Norte. Desfazendo as noções que
interpreta o surgimento de uma tradição ligada a ideias de pureza e temporalidade escalar,
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aproximo as reflexões sobre o conceito diante das formulações de um mundo pós-colonial,
onde os sujeitos subalternos se tornam donos da sua própria história. Para isso, a Nação
Zambêracatu constrói uma narrativa contestatória as histórias homogeneizadoras que
buscaram ao longo das décadas, omitirem a participação das populações negras e suas
manifestações sociais e culturais. Esse passado compartilhado cimenta a parede que contorna
a morada da identidade e permite a performatização de uma memória comunitária, capaz de
estruturar lugares associados a um determinado grupo. Após oito anos de cortejos em
homenagem a rainha do mar, o maracatu potiguar tornou viva a memória social afrorreligiosa
na cidade de Natal, constituindo sua marca sobre o território e atraindo a atenção de diversos
segmentos da sociedade.
Por fim, no terceiro capítulo, analiso a performance apresentada durante as principais
atividades organizadas pela Nação Zambêracatu: o “Batuque para Rainha do Mar”, o cortejo
“Abrindo os Caminhos” e a “Coroação da Rainha”. Sendo assim, parto da ideia que a cultura
humana é fundamentalmente performativa e que nossas ações são atravessadas por
representações simbólicas. As apresentações realizadas pelo maracatu potiguar transcendem o
cotidiano, inaugurando uma espécie de Terceiro Espaço (BHABHA, 2018), mais ainda,
marcam identidades, dobram o tempo, contam histórias. Numa dimensão mais
pormenorizada, as performances consistiriam em comportamentos duplamente exercidos,
codificados e transmissíveis. Performance seria assim, um comportamento ritualizado
condicionado que está ligado a manutenção de uma memória coletiva. As performances
realizadas pela Nação Zambêracatu evocam a memória de reis e rainhas negras que são parte
da história de sujeitos que foram brutalmente afetados pelos efeitos do racismo no Brasil. Tais
efeitos, no Rio Grande do Norte, provocaram uma não identificação das populações negras
quando estes indagam e interpelam a cidade em que habita.
A performance cultural enquanto agente transformador e tradutor da cultura é capaz de
inserir e reorganizar os símbolos de um imaginário coletivo dentro de distintas ordens
culturais. Os fios que teceram as representações culturais afro-brasileiras entrelaçaram
manifestações culturais e religiosas, de modo a preservar seus saberes e símbolos como forma
de resistência, negociação e aproximação a marcadores culturais distintos. Os desfiles e
apresentações das Nações de maracatu constituem-se enquanto contranarrativas em torno da
história dos negros e negras. Enquanto ação ritual revela valores, sentimentos e ações
peculiares de um povo, por vezes invisíveis ou esquecidos, assim como declarar ou
reivindicar determinado espaço na sociedade. A Nação Zambêracatu surge a partir de uma
demanda por representação em torno da cultura negra potiguar, dentro de um processo de
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construção da identificação dos sujeitos. As feridas coloniais (KILOMBA, 2019) persistem
sobre as instituições, mentes e corações da sociedade brasileira. O racismo destes trópicos
construiu um imenso não-lugar em torno da representação das populações negras,
desestruturando memória, ritos, saberes. Nas últimas décadas, diversos grupos têm buscado
reorganizar esses marcadores culturais como forma de estabelecer sentidos e significados ao
passado interditado pela colonialidade do poder.
Patrimônio em sua etimologia tem como significado herança, que por vez, indica uma
metáfora para o legado de uma memória coletiva. Neste trabalho procurei apresentar como as
interpelações em torno de uma identificação são capazes de forjarem tradições, manifestações
culturais, representações de grupos sociais. Ademais, dentro de um contexto marcado pelos
resquícios coloniais, todavia em profunda ebulição, os sujeitos subalternos, antes silenciados,
vazam as fronteiras do mundo e blasfemam a visão comum da tradição. “A blasfêmia vai
além do rompimento da tradição e substitui sua pretensão a uma pureza de origens por uma
poética de reposicionamento e reinscrição” (BHABHA, 2018, p.355). Assim como no seu
surgimento, a construção de tradições dentro desse contexto é marcada por negociações e
conflitos em torno da sobrevivência da cultura. Ao longo desses anos de atuação, a Nação
Zambêracatu ajudam a desvelar o véu histórico encoberto por aqueles que subestimaram
(CASCUDO, 1947; 1955) a presença e importância dos negros e negras no Rio Grande do
Norte, renovando o passado e forjando novas fronteiras no presente. Todo ano, os batuqueiros
não deixam a cidade dormir sem que antes ouçam o som dos seus tambores. Estes, por vez,
não estão ali emitindo apenas sonoridades dentro de uma escala rítmica, indicam todo um
ordenamento cultural de um povo.
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