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Resumo  
 

Este trabalho consiste numa análise de organizações culturais específicas do mundo da 

cultura de Pernambuco: os grupos de maracatu. Com base nos pressupostos da teoria 

institucional, tem por objetivo descrever e analisar a influência dos fatores contextuais do 

maracatu sobre a configuração organizacional de seus grupos. Para isso, recupera as 

características do contexto de formação dessa manifestação cultural na época do 

escravismo colonial, confrontando-os com os principais fatores contextuais da atualidade e 

estabelecendo, na seqüência, sua influência na forma como os grupos se estruturam e 

desenvolvem suas ações. Dessa forma, delineia a atual configuração organizacional do 

conjunto de 12 organizações selecionadas na pesquisa, representantes do maracatu de 

baque virado, um dos tipos de maracatu típico das regiões urbanas, e importante na cultura 

local. A pesquisa teve caráter qualitativo-descritivo e se apoiou em pesquisa documental, 

bibliográfica, entrevistas e observação direta no universo organizacional da pesquisa e em 

entrevistas a atores importantes do cenário cultural local. As conclusões do estudo indicam 

uma tendência de mudança significativa nos grupos de maracatus analisados, no rumo do 

ajuste das organizações às exigências atuais, dirigindo suas ações para a experimentação de 

novas formas de vivenciar uma cultura popular e tradicional. 

 

 

 



  

 

 
 

 

Abstract 

The present work is an analysis of cultural organizations specific to the cultural world of 

Pernambuco: the maracatu groups. Based on the institutional theory presuppositions, it 

aims to describe and analyze the influence of contextual factors of the maracatu on the 

organizational configuration of its groups. For this purpose, the contextual characteristics 

in which this cultural manifestation was developed in the colonial slavery period are 

recovered and compared to the main contextual factors of the present times, and their 

influence on the manner the groups become structured and develop their actions is then 

established. Hence, this work outlines the current configuration of a set of 12 organizations 

selected for the research, which are representative of the maracatu do baque virado, one of 

the types of maracatu typical of the urban regions, and important for the local culture. The 

research presented a qualitative-descriptive nature and was based on document and 

bibliographic research, interviews and direct observation in the research’s organizational 

universe and on interviews with important players in the local cultural landscape. The 

study conclusions show a significant shift trend in the maracatu groups analyzed towards 

an adjustment of the organizations to the current demands by focusing their actions on the 

exploration of new ways of experiencing a popular and traditional culture.  
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1 
Introdução 

 

As manifestações culturais de um povo tendem a demonstrar o reflexo de seus 

principais valores, crenças, mitos e símbolos que são por ele aceitos, reconhecidos e 

vivenciados. A formação de um contexto no qual todo esse arcabouço simbólico é gerado, 

é algo que se desenvolve com o passar do tempo. Aspectos mais objetivos, como 

necessidades reais e exigências primárias vão-se unindo a aspectos mais subjetivos de 

valores reconhecidos e símbolos compartilhados a fim de que se encontre, nesse contexto, 

uma resposta mais completa às demandas diversas, originadas ou desenvolvidas nos 

ambientes que circundam as organizações. 

A perspectiva institucional deu margem às considerações de que o ambiente 

não seria formado apenas por recursos humanos, financeiros e materiais. Mais que isso, o 

ambiente se constituiria, também, de elementos culturais, tais quais, mitos, símbolos e um 

sistema de crenças e valores gerado e consolidado mediante interações sociais. Nessa 

perspectiva, nas análises das organizações passou-se a admitir que, além da percepção de 

uma dimensão técnica, na qual a racionalidade e eficiência predominam como fatores mais 

relevantes, as organizações encontram-se inseridas em outras dimensões, entre elas, uma 

dimensão institucional. Nesta, o que a sociedade entende como meios corretos de se 



  

organizar e proceder reflete-se nas organizações, e esses meios são levados em conta com 

maior ênfase. 

O que se percebe, portanto, é que a concepção de ambiente se transformou 

através da visão da perspectiva institucional, e isso ocorreu não somente em seu âmbito 

conceitual, mas no próprio contexto de análise. Antes tido apenas como um conjunto de 

recursos materiais, tecnológicos e de capital, o ambiente se modificou porque a esses 

elementos objetivos foram adicionados aspectos simbólicos, de crenças e de normas 

institucionalizadas.  

A formação de um contexto institucional, portanto, passa por uma sucessão de 

idéias e formas de agir, que vão sendo modeladas ou interpretadas de acordo com as 

necessidades que se apresentam, bem como suprimidas ou adaptadas segundo a 

inadequação aos valores vigentes do meio com o qual as variáveis desse contexto 

interagem. Isso ocorre, basicamente, porque há uma construção conjunta de valores e de 

práticas adequadas que vão sendo experimentadas e vivenciadas a ponto de, quando se 

tornarem legítimas, passarem a fazer parte do contexto, criando-o ou modelando-o segundo 

as demandas vigentes que lhes são próprias. 

Segundo Tolbert e Zucker (1999), as organizações vão sendo 

institucionalizadas na medida em que vão surgindo arranjos estruturais cuja finalidade é 

responder a problemas organizacionais específicos ou a um conjunto de problemas 

encontrados por uma organização ou por uma série de organizações do mesmo meio. Esses 

arranjos estruturais vão sendo formalizados e transformados em diretrizes e procedimentos, 

que levam a uma padronização dos comportamentos. Tais comportamentos padronizados 

têm a finalidade de solucionar determinados problemas, de forma que sempre que eles 

surgirem os comportamentos surgirão como resposta formatada para atender a essa 

situação. 



  

Com o desenvolvimento dessas práticas, a organização começa a gerar um grau 

de consenso social, pelo qual valores são discutidos ou compartilhados e estruturas são 

delineadas. Esse consenso é formado, na maioria das vezes, através da observação de 

comportamentos de outras organizações (geralmente instituições semelhantes e 

competidoras) e do esforço da organização, que o cria, em buscar formas de alcançar os 

objetivos a que se destina.  

Quando os padrões de comportamento estão bem sedimentados e o consenso 

social gerado está aceito e assimilado, a organização apresenta, a partir daí, a condição de 

propagar historicamente a sua estrutura. Dessa forma, a estrutura considerada vai sendo 

perpetuada em um período de tempo consideravelmente longo. 

A partir dessas etapas, na visão de Tolbert e Zucker (1999), é que ocorreria um 

processo de institucionalização das organizações.  

Pode-se inferir da seqüência das etapas de institucionalização que elas têm um 

caráter evolutivo, de conhecimento, padronização e aceitação de comportamentos, 

passando pela criação de um consenso em âmbito geral até a prática de repetição e 

perpetuação de normas, procedimentos e valores. Isso explicaria a importância dos 

processos históricos na formação das bases culturais, dos padrões de comportamento, de 

atitudes aceitas e de valores reconhecidos de um povo ou organização. 

O desenvolvimento histórico de uma organização traz em si esse caráter 

implícito de evolução e conhecimento, que é feito tanto a partir de uma iniciativa 

individual, respaldada por uma coletividade, como também ocorre de forma conjunta e 

interativa. Isso não impede, entretanto, que a organização tenha seus valores e 

procedimentos pautados em crenças que lhes são próprias e, ainda que interajam com um 

todo maior, que não percam os aspectos essenciais que a caracterizam e formam tanto a sua 



  

identidade quanto o conjunto de particularidades que a individualizam enquanto 

instituição.  

Seguindo essa linha de raciocínio, povos são diferenciados ou reconhecidos por 

suas manifestações culturais, num parâmetro através do qual não existem “melhores” ou 

“piores”, mas sim características próprias, assumidas e preservadas segundo a importância 

que lhes é atribuída. Tais características, muitas vezes, são reforçadas com o passar do 

tempo, como uma tentativa de resgate das raízes mais profundas dos principais 

significados que determinam um grupo, um povo, uma nação. 

Nesse contexto de resgate de suas raízes, os povos africanos que vieram para o 

Brasil empreenderam verdadeiras “batalhas” simbólicas em busca de reconhecimento de 

suas particularidades, de sua cultura, de sua origem, de tudo o que foi institucionalizado 

em seus parâmetros valorativos.   

Vale salientar que, embora a formação do povo brasileiro seja baseada numa 

intensa miscigenação entre povos brancos, negros e índios, a diferenciação racial está 

centralmente presente no Brasil. A reunião desses povos, cada qual com suas 

características e importância na formação do povo brasileiro, não gerou uma sociedade 

igualitária racialmente. Como aponta Freitas (1997, p. 42), “por menos sedutor que possa 

parecer a alguns de nossos patriotas, os portugueses impuseram aqui seu modo de 

produção, suas estruturas sociais e seu rígido sistema de valores”. 

Os processos históricos de dominação e submissão, através do poder de uns e 

da fraqueza de outros, remontam esse cenário que ora se apresenta de forma tão marcante e 

tão perceptível em suas diferenças. Os africanos, trazidos para o Brasil como mercadoria 

para atender às necessidades exploratórias de colonizadores europeus, vieram carregados 

de uma cultura singular, que quanto mais se tentava suprimir, mais parecia sobreviver, 

ainda que dissimulada, escondida ou adaptada. 



  

Dentre tantas manifestações religiosas, musicais, artísticas e culturais, 

riquíssimas em sua diversidade e caracterização, destaca-se, neste estudo, a expressão 

folclórica do maracatu em Pernambuco. Com origem em meados do século XIX (embora 

valha salientar que alguns historiadores consideram encontrar resquícios dessa tradição 

desde o século XVIII), essa expressão cultural de origem africana, representada por grupos 

de folclore tradicionais, orienta a própria identidade do local, recebendo do Estado e de 

todo o contexto, em contrapartida, influências culturais também marcantes. 

Como pressupõe Chanlat (1991, apud DANTAS, 1994), a organização tida 

como objeto de análise, de fato, não chega a ser nem uma tribo, nem um povo, nem uma 

sociedade inteiramente. Ela não se basta a si própria. Enquanto atravessada por elementos 

societais, ela acaba por se constituir como um elemento da estrutura social e da cultura às 

quais ela pertence.  

As estratégias de atuação dos blocos de maracatus, enquanto respaldadas por 

uma forte preponderância cultural, tendem a advir de conceitos, predominantemente, não 

racionais, sendo propensas a se basearem em valores mais tradicionais e informais, que 

refletem normas de comportamento, tanto dos membros que deles fazem parte como 

daqueles que os lideram. Isso não significa dizer que tais organizações prescindem de um 

componente racional para que suas estratégias sejam delimitadas. Até porque toda 

estratégia de atuação pressupõe que sejam feitas escolhas conscientes. Porém, tais escolhas 

são muito mais direcionadas, no caso dessas organizações culturais, por um conjunto de 

valores subjetivos, que prevalecem no momento da opção pela melhor forma de atuar. 

Analisando o processo de evolução histórica dos grupos de maracatu 

pernambucano, este estudo visa ao entendimento dos fatores contextuais de maior 

relevância que influenciaram na formação desses grupos e delinearam vários de seus 

aspectos institucionais, reconhecidos até a atualidade. Mediante a descrição do processo 



  

histórico de formação do maracatu como manifestação cultural em Pernambuco, intenta-se 

não apenas identificar o contexto institucional no qual foi gerado, mas relacioná-lo, ainda, 

com a atual configuração organizacional dos grupos de maracatus, identificando valores 

tradicionais e contemporâneos que tenham influenciado sua atual configuração e o caráter 

de sua ação. 

Essa análise retrospectiva de um contexto histórico permitirá maior 

embasamento à compreensão das características que se encontram presentes na 

configuração organizacional dos blocos de maracatu. Delineada não apenas através dos 

aspectos estruturais que conformam a organização, como também em face de suas 

dimensões processuais (todo o conjunto de ações organizacionais que são desempenhadas), 

essa configuração organizacional, pressupõe-se, tende a refletir em maior ou menor grau a 

influência dos fatores contextuais.  

A partir daí, intenta-se identificar quais os fatores contextuais, caracterizados 

pelo conjunto de elementos políticos, sociais, econômicos e culturais, que se encontravam 

presentes à época da formação dos grupos de maracatus e quais dentre eles podem ser 

identificados com um caráter inovador, correspondendo ao contexto organizacional que se 

percebe na atualidade. 

Essa relação da configuração organizacional dos grupos de maracatu com a 

análise do conjunto de fatores contextuais de referência envolvem o estudo das estruturas e 

dos processos organizacionais, bem como a análise tanto dos aspectos objetivos e racionais 

quanto dos aspectos simbólicos e culturais no decorrer do tempo. 

Segundo Motta (1998), as expressões culturais podem ser vistas em todas as 

dimensões de uma organização: na sua estrutura, na autoridade, nas conferências ou 

reuniões, nas formas de premiação, entre outras. Os valores que circundam determinados 

grupos e organizações, muitas vezes, são fortalecidos conforme o arranjo de sua estrutura e 



  

de seus processos. As atribuições de responsabilidade, o processo de tomada de decisões, 

as funções exercidas, a interdependência de relações e todo o sistema de coordenação e 

controle em torno da preservação de uma identidade própria podem, por certo, caracterizar 

não apenas a configuração da organização, mas, ainda, uma manifestação maior, expressa 

em forma de costumes, tradição, marcas culturais que coligam grupos, caracterizando-os 

como únicos em seus valores e particularidades. Essa interpretação conduz à formulação 

do seguinte problema de pesquisa: 

  

Que fatores determinaram o processo de formação dos grupos de 

maracatu pernambucanos e quais atuam na manutenção de sua configuração 

organizacional?  

 

A seguir apresentam-se os objetivos que permitirão orientar a consecução deste 

projeto de pesquisa.  

 

 

 

1.1  Objetivos 
 

 

1.1.1  Objetivo geral 

Identificar os fatores que determinaram o processo de formação dos grupos de 

maracatu pernambucano e quais atuam na manutenção da sua configuração organizacional. 

 



  

1.1.2  Objetivos específicos 

a) descrever o processo de formação do maracatu como manifestação cultural 

de Pernambuco; 

b) identificar as características da configuração organizacional dos grupos de 

maracatu pernambucano; 

c) identificar os fatores contextuais que influenciam a configuração 

organizacional das organizações em estudo; 

d) relacionar a configuração organizacional dos grupos em análise com os 

fatores contextuais de referência. 

 

 

 

1.2  Justificativas teórica e prática 

O maracatu é uma manifestação folclórica originariamente pernambucana. 

Suas raízes advêm de processos históricos e sociais profundamente impregnados de uma 

cultura popular, cuja base é caracterizada pela cultura do negro escravo. Tal manifestação 

vem, através do tempo, sendo preservada e vivenciada em suas tradições, ainda que o 

contexto no qual se encontra inserida tenha-se modificado com o passar dos anos. 

Desfilando nas ruas do Recife nos dias de carnaval ou nos meses que antecedem a grande 

festa (GUERRA-PEIXE, 1980), o maracatu inspira admiração e curiosidade. A expectativa 

de conhecer e compreender como são organizados seus grupos, bem como os processos 

pelos quais agem e procuram preservar e divulgar essa tradição, abre o caminho para este 

estudo. 

Do ponto de vista teórico, este projeto procura realizar uma análise de como se 

apresentam as configurações organizacionais dos grupos de maracatus, enfatizando, 



  

principalmente, uma abordagem mais voltada para a compreensão da influência do 

contexto institucional no qual esses grupos estão inseridos, e de como seu enraizamento 

histórico vem influenciar e se refletir em suas práticas cotidianas. A estratégia adotada 

neste trabalho busca associar a estruturação da configuração organizacional com os fatores 

contextuais do processo de formação do maracatu e busca o entendimento da força de 

preservação da identidade cultural e suas conseqüências. 

Para tanto, pretende-se fazer a ligação de uma dimensão sociológica, histórica 

de formação dessas organizações com aspectos e influências de sua modernidade, 

retratadas em sua atual configuração organizacional. 

Do ponto de vista prático, estudos analíticos que se concentram nas 

particularidades de cada grupo social ou organização permitem que, depois de conhecidos 

os aspectos estruturais e culturais que permeiam o contexto organizacional observado, este 

seja compreendido e respeitado, fornecendo melhores condições de um inter-

relacionamento dos atores externos e internos, bem como de gestores, estudiosos e até 

curiosos do tema. Nessa perspectiva, este estudo pode vir a gerar vantagens práticas para 

os responsáveis pela formulação de políticas culturais, por exemplo, na fomentação de 

incentivos a essas organizações. A compreensão desse contexto atual, sendo alargada e 

discutida, permitirá a melhor elaboração de procedimentos políticos, que possam condizer 

mais adequadamente com a realidade em questão. 

Além desse aspecto político e social, pretende-se estimular, cada vez mais, 

pesquisas voltadas à área de estudos organizacionais, cuja origem e base estrutural tenham 

características de enraizamento popular, bem como de formação e manutenção de 

identidade própria, atuante e influente num contexto social maior. 

 
 
 
 



  

 
 
 

 

 

 

2  
Fundamentação Teórica 

 
 

Neste capítulo, apresentam-se os fundamentos teóricos que nortearam a 

construção desta dissertação, que procura relacionar a evolução do contexto institucional 

do maracatu com a configuração organizacional atual dos seus blocos ou nações, 

identificando os valores tradicionais e atuais que a influenciam.  

 

 

 

2.1  Abordagens ambientais antecedentes e teoria  
            institucional 

 

Os estudos iniciais sobre as organizações não estabeleciam uma relação de 

interdependência da organização e seu ambiente. As organizações eram vistas como 

sistemas fechados que atuavam de forma independente do seu meio. A pesquisa 

organizacional mudou seu foco a partir dos anos 60, incluindo considerações acerca dos 

efeitos das forças ambientais na determinação da estrutura da organização (TOLBERT; 

ZUCKER, 1999). As organizações passaram a ser vistas, preferencialmente, como sistemas 

abertos que interagiam com o ambiente no qual estavam insertas. Desse modo, o ambiente 

começa a receber maior destaque nos estudos organizacionais e a ser considerado um fator 



  

determinante nas organizações, e não apenas um elemento periférico da análise. Essa 

mudança provocou o surgimento de algumas correntes de estudo no campo organizacional. 

Várias abordagens teóricas debruçaram-se sobre o tema, tais como a Teoria 

Geral dos Sistemas, a Teoria da Contingência Estrutural e a Teoria da Dependência de 

Recursos; todas valorizando a interdependência da organização e seu ambiente.  

A abordagem sistêmica preconiza que a organização, enquanto um sistema, não 

atua isoladamente, mas constitui parte de um todo. A organização é interpretada como um 

sistema aberto, inserido num sistema social com o qual interage constantemente. 

Considera-se a interação da organização com o ambiente um fator de adaptação, no qual a 

organização se torna mais flexível de modo a ter meios para desenvolver-se e sobreviver, e 

sintropia, que permite à organização nutrir-se de energias provenientes de fontes externas. 

Para a Teoria Geral dos Sistemas, o grau de vantagem ou prejuízo decorrente da relação da 

organização com seu ambiente dependerá da capacidade de cada sistema em controlar e 

depurar os próprios processos.  

 Por sua vez, para a abordagem contingencial, estratégia, tamanho, incerteza 

em relação à tarefa e tecnologia são fatores contingenciais capazes de influenciar e 

interferir na organização. Esta, para lograr efetividade, precisa adequar sua estrutura, ou 

parte dela, a essas contingências. Sobre isso, Donaldson (1998, p.105) afirma que “a 

otimização da estrutura variará de acordo com determinados fatores do contexto”.  

Na Teoria da Contingência Estrutural, o ambiente tem grande influência no 

contexto organizacional, pois, mediante a interação com seus elementos, a organização 

pode ter de proceder a reestruturações a fim de alcançar seus objetivos. Ela enfatiza, 

portanto, o caráter adaptativo das organizações ao seu ambiente contingencial. Considera-

se, dessa maneira, que as organizações adaptadas ou adequadas ao seu ambiente tendem a 



  

superar as inadequadas. Isso implica que nessa perspectiva a adequação é causa, e o 

desempenho passa a ser o efeito desse processo (BERTERO, 1999). 

Numa ótica diferente, a Teoria da Dependência de Recursos reconhece o papel 

e a influência do ambiente externo enquanto provedor de recursos para a sobrevivência 

organizacional. Por esse prisma, a organização tenta se inter-relacionar ativamente com o 

ambiente, manipulando-o em benefício próprio. Essa “manipulação” advém da premissa 

básica da perspectiva da dependência de recursos de que as decisões são tomadas nas 

organizações, ou seja, no seu contexto político interno e se relacionam com as condições 

ambientais enfrentadas por elas (ROSSETTO;ROSSETTO, 2000). 

Nessa perspectiva, pressupõe-se que a organização estabelece uma relação de 

troca com outras organizações do ambiente a fim de suprir a falta de insumos que não 

consegue produzir para seu funcionamento. Além de gerar intercâmbios com outras 

organizações, a relação de troca reforça, entre elas, a dependência quanto aos recursos 

provenientes do ambiente. 

A interdependência da organização e do ambiente referida nesses estudos, 

embora abordada sob diferentes graus de análise, estava mais voltada à consideração de 

aspectos técnicos e econômicos das organizações. Ou seja, as organizações interagiam com 

seu ambiente em busca de recursos diversos ou de clientes potenciais ofertados, e tal 

interação fazia que as organizações necessitassem passar por adequações ou adaptações 

que levavam a modelar ou condicionar suas características organizacionais. Os fatores 

sociais e culturais até então não eram vistos como elementos relevantes ao funcionamento 

organizacional.  

A explicação para a ação organizacional, na perspectiva institucional, não se 

restringe à estrutura formal de uma organização, às suas metas, aos objetivos e à produção 

de bens e serviços, mas é encontrada nos processos subterrâneos de grupos informais, nos 



  

conflitos entre grupos, na dependência de grupos externos, no esforço para obter prestígio, 

nos valores da comunidade, na estrutura do poder local e nas instituições legais 

(PERROW, 1986). 

A interpretação de Meyer e Rowan (1977) ofereceu uma mudança considerável 

nas formas de pensar a estrutura formal e a natureza das decisões tomadas em âmbito 

organizacional por meio das quais a estrutura é produzida (TOLBERT; ZUCKER, 1999). 

Esses autores deram uma grande contribuição aos estudos organizacionais ao conceituarem 

e diferenciarem o ambiente técnico e o ambiente institucional das organizações. Ainda 

segundo eles, enquanto o ambiente técnico diz respeito à forma de execução dos produtos e 

serviços, e como estes serão apresentados ao mercado, o ambiente institucional refere-se à 

“preocupação” organizacional quanto ao seu encaixe, à adaptação ou correspondência com 

as normas e os requisitos ditados pelo ambiente que, em troca, lhe garante legitimação na 

medida de sua consonância com seus valores e símbolos. 

A cada um dos dois ambientes, corresponde um diferente tipo de razão 

predominante: se no ambiente técnico aquilo que é “racional” é o que permite às 

organizações serem eficientes na produção de seus bens e serviços, no ambiente 

institucional, por outro lado, o “racional” está na forma como procedem as organizações a 

fim de obterem legitimidade e serem aceitas em seu ambiente. Entretanto, ainda que 

estejam assentes em lógicas diferentes, os ambientes técnico e institucional não são 

considerados mutuamente excludentes. 

Os institucionalistas propõem que um sistema de crenças e de normas 

institucionalizadas é acrescentado à idéia do ambiente formado, em sua totalidade, por 

fluxos e intercâmbios técnicos. “O ambiente institucional representa um enriquecimento do 

que se compreende como ambiente técnico, ampliado ao domínio do simbólico.” 

(CARVALHO; VIEIRA; LOPES, 1999, p. 5). 



  

Portanto, a partir da metade dos anos 70, a percepção da interação organização 

− ambiente evoluiu para a consideração de uma interdependência não apenas técnica, como 

também social e cultural das organizações e seus ambientes (SCOTT, 1992; SCOTT; 

MEYER, 1991). Essa interdependência social e cultural é reforçada pelas contribuições da 

teoria cognitiva que defende a impossibilidade de dissociação entre os elementos 

subjetivos do conhecimento humano e a razão pura (totalmente consciente) na tomada de 

decisões, na escolha dos indivíduos, bem como no desenvolvimento de suas atribuições na 

organização. 

O modelo racional restrito de tomada de decisão preconiza que o 

comportamento dos decisores está baseado em cálculos voltados para a maximização da 

eficiência e produtividade sem levar em consideração as influências de processos sociais, 

tais como a imitação e a conformidade normativa, que reduzem ou limitam a tomada de 

decisão de forma independente. 

Herbert Simon (1979) propôs, em contraposição, o modelo de “racionalidade 

limitada”, no qual as ações são realizadas racionalmente, porém de maneira limitada já que 

aspectos comportamentais e fatores inconscientes teriam influência nesse processo. A 

teoria cognitiva introduziu a valorização de elementos subjetivos do conhecimento humano 

e representa um antecedente ontológico da teoria institucional. 

Tolbert e Zucker (1999) enfatizam a importância da teoria institucional pelo 

seu reforço à diversificação de perspectivas que procuram explicar a estrutura 

organizacional e proporcionar um espectro mais amplo da análise entre organizações e os 

ambientes.  

 



  

2.1.1  Pressupostos da teoria institucional 

A teoria institucional destaca, portanto, a presença de elementos culturais, 

simbólicos e subjetivos e abandona a antiga concepção de um ambiente exclusivamente 

técnico. Nessa perspectiva, a concorrência existente entre as organizações diz respeito 

muito mais a questões de reconhecimento e aceitação de seu ambiente do que estritamente 

à competição por clientes ou recursos escassos. 

É fundamental, portanto, na concepção de autores como DiMaggio e Powell 

(1991) e Scott (1995), considerar a influência de fatores sociais e culturais, enquanto 

elementos do ambiente institucional, no funcionamento da organização, e não apenas 

priorizar seus aspectos técnicos e financeiros, como sugerem as teorias racionais de 

contingência técnica ou de escolha estratégica. Dessa forma, defendem os autores, a teoria 

se aproxima mais de uma realidade organizacional na qual valores simbólicos do ambiente 

são fatores de sobrevivência para as organizações em seu meio. 

A abordagem institucional constitui, igualmente, o resultado da convergência 

de influências de corpos teóricos originários da ciência política, da sociologia e da 

economia, que buscam incorporar em suas proposições “a idéia de instituições e de padrões 

de comportamento, de normas e de valores, de crenças e de pressupostos, nos quais 

encontram-se imersos indivíduos, grupos e organizações” (MACHADO-DA-SILVA; 

GONÇALVES, 1999, p. 220).  

O seu arcabouço teórico, permeado pelas influências de outros campos de 

ciência, define algumas orientações predominantes que determinam os pilares sobre os 

quais se orienta a perspectiva institucional. O pilar regulativo, cuja ênfase subjacente está 

na orientação econômica, considera que as instituições limitam e podem regular 

comportamentos mediante o estabelecimento de regras, da monitoração e da sanção de 

algumas atividades. 



  

Tais processos podem ocorrer por meio de mecanismos difusos, informais ou 

podem ser altamente formalizados. Está subentendida, nesse caso, uma perspectiva 

utilitarista, na qual os atores perseguem racionalmente e com base nos cálculos de custo e 

benefício seus interesses naturais (SCOTT, 1995). 

O pilar normativo orientado pela ênfase da política enfatiza as normas e as 

regras de ordenação das estruturas e dos governos, determinando como as ações devem ser 

realizadas. Na concepção normativa, as normas e as regras são elementos institucionais 

internalizados pelos indivíduos, tais quais “padrões” de uma obrigação social que devem 

ser seguidos (SCOTT, 1995). 

No pilar cognitivo, cuja base está na orientação sociológica, as regras 

representam construções sociais definidas pela interação dos indivíduos. É na concepção 

da orientação sociológica que se concentra o foco teórico de maior relevância para este 

estudo, visto que ela suscita o caráter variável das bases da ordem social. Seu principal 

argumento se assenta na compreensão de uma realidade socialmente construída por meio 

da interação com o ambiente. É nessa vertente, portanto, que mais se destaca a relação das 

organizações com seu ambiente e onde é de sobremaneira valorizado o papel da cultura na 

formação das organizações. 

As organizações culturais podem ser observadas sob qualquer um dos pilares 

da teoria institucional, mas em razão da natureza e especificidade dos grupos de maracatus, 

objeto desta pesquisa, a dimensão cognitiva e os conceitos que a sustentam parecem ter 

maior capacidade de explicar a estrutura e a ação de organizações de predominância 

simbólica. O Quadro a seguir tenta resumir esses diferentes enfoques. 

 
 
 
 
 



  

Quadro 2.1 - Ênfases: os três pilares institucionais  

 
 

 
 

Regulativo Normativo Cognitivo 

Bases 
de submissão  

Conveniência, 
oportunidade 

Obrigação social Aceitação (tomado 
como certo, óbvio) 

Mecanismos Coercitivo Normativo Mimético 
Lógica Instrumentalidade Adequação Ortodoxa 
Indicadores Regras, leis, sanções Certificação, atribuição Prevalência, 

isomorfismo 
Bases 
de legitimação  

Sancionado legalmente Governado moralmente Apoiado culturalmente, 
conceitualmente correto

Fonte: Scott (1995, p. 35). 

 

Os elementos culturais, com seus valores, símbolos, mitos e sistema de crenças 

criados e consolidados por meio da interação social, são, para a teoria institucional, 

elementos do ambiente organizacional que, além da dimensão técnica regida pela 

racionalidade e eficiência, estão imbuídos da dimensão institucional que “reflete o que a 

sociedade entende como meios corretos de organizar e proceder” (DAFT, 1999 p. 347). O 

que o autor chama de “meios corretos” refere-se à legitimação que a sociedade dá a formas 

previamente aceitas de como proceder e organizar-se.  

A perspectiva institucional considera que não há uma forma certa e universal 

de as organizações agirem, mas ao contrário, existem meios considerados corretos por um 

consentimento generalizado da sociedade e internalizados pelos membros da organização. 

Organizações norteadas por valores institucionalizados buscam obter reconhecimento e 

prestígio social e os obtêm quando entram em consonância com os valores disseminados 

no seu contexto institucional de atuação. Sua sobrevivência está ligada à conformidade 

com as demandas institucionais ainda que a organização não corresponda plenamente às 

demandas de seu ambiente técnico.  

Os grupos de maracatu pernambucanos parecem refletir uma influência 

decisiva de seu ambiente institucional por estarem fortemente ligados a valores culturais e 



  

simbólicos tradicionais mesmo que os requisitos técnicos de suas atividades definam, em 

parte, o modo de fazer. 

À substituição gradativa da predominância dos elementos racionais e técnicos 

pela legitimação por meio dos valores compartilhados com o ambiente, dá-se o nome de 

processo de institucionalização. 

 

 

2.1.2  Processo de institucionalização 

O processo de institucionalização é o eixo conceitual nuclear sobre o qual se 

apóia a abordagem institucional para a análise das organizações e sua inter-relação com o 

ambiente. A institucionalização consiste no “processo de transformação de crenças e ações 

em regras de conduta social” (MACHADO-DA-SILVA; GONÇALVES, 1999, p. 152). 

Regras e valores são visualizados como rotinas normais ou concepções amplamente aceitas 

e compartilhadas. Esse processo ocorre ao longo do tempo por meio de mecanismos de 

aceitação e pela reprodução de tais regras até que se tornem padrões reconhecidos 

(MACHADO-DA-SILVA; GONÇALVES, 1999). 

Segundo Berger e Luckman (1978), o processo de institucionalização ocorre 

mediante ações tornadas habituais e tipificadas reciprocamente pelos atores envolvidos. 

Partindo dessa idéia, Tolbert e Zucker (1999) demonstram como ocorre a dinâmica da 

institucionalização nas organizações propondo uma seqüência de fases do processo: 

habitualização, objetificação e sedimentação. Desse modo, pretendem compreender o 

processo de construção e reconstrução dos arranjos estruturais em organização 

(MACHADO-DA-SILVA; GONÇALVES, 1999). 

Na habitualização, também conhecida como a fase da pré-institucionalização, 

há a criação de arranjos estruturais com a finalidade de responder a problemas ou a um 



  

conjunto de problemas organizacionais específicos, encontrados por uma ou várias 

organizações. Nessa fase ocorre também a formalização de tais arranjos em políticas ou 

procedimentos da organização e são desenvolvidos comportamentos padronizados a fim de 

solucionar problemas. Esses comportamentos são associados a estímulos particulares que 

visam provocar a mesma resposta específica.  

Na fase da objetificação, consolida-se certo grau de consenso social por parte 

dos decisores organizacionais acerca dos valores dados à estrutura. À partir desse 

consenso, verifica-se uma adoção crescente dos padrões de ação estabelecidos e 

consolidados por meio de informações sobre as demais organizações. Esse consenso, e sua 

posterior adoção, é em parte resultado do monitoramento que a organização faz de seus 

competidores (geralmente instituições semelhantes no campo organizacional) e resultado 

da reunião de seus esforços para atingir seu objetivo de competitividade no campo. Essa 

representa uma fase semi-institucional e, portanto, situa-se no meio do processo de 

institucionalização da organização. 

Por fim, na sedimentação, última fase do processo de institucionalização, a 

estrutura organizacional é perpetuada por um período consideravelmente longo, e os novos 

procedimentos são absorvidos pelos diferentes setores e atores sociais envolvidos interna e 

externamente na aprovação e implantação das novas tarefas e da nova estrutura. A 

sedimentação corresponde ao estágio da institucionalização plena. 

O Quadro abaixo evidencia graficamente as principais forças causais das 

diferentes etapas do processo de institucionalização construído por Berger e Luckman 

(1967). 

 

 



  

Quadro 2.2 - Processo de institucionalização    

  
 

 

 

 

 

 

FONTE: adaptado de Berger e Luckman (1978, p. 207) 

 
 

Fonte: adaptado de Berger e Luckman (1978, p. 207). 
 

No processo de institucionalização, para que uma nova idéia ou um conceito 

inovador passe de um estágio a outro, é imprescindível a aceitação dos atores envolvidos, 

que devem perceber sua utilidade para o alcance de seus interesses. Uma estrutura 

institucionalizada é, portanto, considerada eficaz e necessária pelos membros de um grupo 

social (TOLBERT; ZUCKER, 1999) quando seus significados são compartilhados pelos 

indivíduos.  

 As organizações refletem predominantemente os significados sociais e valores 

compartilhados em sua estrutura em detrimento dos seus aspectos técnicos e racionais de 

modo que estruturas e processos tenham legitimidade no ambiente em que atuam, pois é 

essa legitimidade que pode garantir a sobrevivência organizacional. 

 

 

2.1.3  Mecanismos institucionalizadores 

A concepção de ambiente institucional, enfatizando que os valores de 

sobrevivência das organizações estão fundamentados na estabilidade, legitimidade, 

aceitabilidade social e no prestígio, faz com que muitas organizações se baseiem em 
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“modelos” que deram certo nos seus contextos de atuação. A observação e o 

consentimento de tais modelos “de sucesso” levariam as organizações à busca de 

similaridades que lhes proporcionassem maior conforto diante das incertezas ambientais e 

dúvidas sobre os rumos da ação. Esse fenômeno desencadeia uma tendência à 

homogeneização entre organizações que experimentam e vivenciam incertezas comuns, o 

que explicaria a convergência de formatos organizacionais num mesmo ambiente.  

Na visão institucional, para alcançar a legitimidade em seu meio, as 

organizações procuram moldar-se às expectativas do seu ambiente, adotando estruturas e 

processos consentidos e compartilhados em seus valores fundantes de modo que suas 

atividades sejam aceitas como regra nas organizações. Nessa perspectiva, “as ações de uma 

organização são desejáveis, corretas e apropriadas dentro do sistema de normas, valores e 

crenças do ambiente” (DAFT, 1999, p. 347). 

Aspectos como legitimidade e isomorfismo garantem que as organizações 

obtenham maior segurança diante do desconhecido, possibilitando ainda maior 

reconhecimento de sua missão perante a sociedade e seu meio.  

 

2.1.3.1  Legitimidade institucional 

O conceito de legitimidade é definido como a aceitação da organização pelo 

ambiente, sendo essa aceitação um dos pressupostos básicos para que a organização 

sobreviva e tenha sucesso (DOWLING; PFEFFER, 1975; HANNAN; FREEMAN, 1977; 

MEYER; ROWAN, 1977).  

O conceito vinculado à dimensão cognitiva da teoria institucional relaciona 

legitimidade com a adoção de um marco de referência. O processo de legitimação advém 

de uma percepção generalizada do que se aceita como ações desejáveis (apropriadas ou 



  

não a uma organização), segundo padrões sistematizados socialmente por meio de normas, 

valores, definições e opiniões compartilhadas (SUCHMAN, 1995). 

Machado-da-Silva e Fonseca (1999) consideram que a ordem, a coerência e a 

legitimidade de estruturas e sistemas se dão pelos esquemas interpretativos, conjuntos de 

crenças, idéias e valores. A legitimidade diz respeito à relação do ambiente com a mudança 

nos esquemas interpretativos, já que a sobrevivência das organizações depende de como 

elas interagem para atender a orientações compartilhadas coletivamente e de como ajustam 

suas estratégias e funcionamento às regras, crenças e valores criados, consolidados e 

compartilhados socialmente. Por intermédio de práticas homogêneas, as organizações 

competem em busca da legitimidade institucional (MACHADO-DA-SILVA; 

GONÇALVES, 1999). 

As organizações estão inseridas em um sistema de relações; ao pertencerem a 

um mesmo campo, essas relações obtêm maior interação, pois os campos dominam e 

divulgam os processos institucionais e técnicos de seu ambiente. Um campo tem um 

conjunto de características, e estas, ao serem identificadas, geram expectativas e 

influenciam fortemente no desenho e no desempenho das organizações (SCOTT; MEYER, 

1991). 

Legitimidade é um conceito que tem dinamicidade; pode ser construído, 

mantido ou reordenado (SUCHMAN, 1995). Esse processo de construção e sedimentação 

de valores ocorre por meio de uma freqüente interação dos atores envolvidos e o ambiente 

à medida que reconstroem, reproduzem, transformam e disseminam os padrões 

institucionais legitimados socialmente. 

A perspectiva institucional traz, portanto, a legitimidade como um processo 

associado a uma relação de credibilidade e continuidade organizacional diante do ambiente 

circundante. 



  

2.1.3.2  Isomorfismo organizacional 

O conceito de isomorfismo organizacional apresentado por DiMaggio e Powell 

(1991, p. 66) é “um processo no qual uma unidade de uma determinada população é levada 

a assemelhar-se a outras unidades que enfrentam as mesmas condições ambientais”. Isso 

ocorre em conseqüência da existência de incertezas e freqüentes limitações que rondam as 

organizações como um todo.  

Para diminuir as incertezas e as dúvidas sobre o curso da ação a tomar, as 

organizações optam por práticas isomórficas que conduzem estruturas e processos 

gerenciais a padrões de configuração homogêneos, o que, entretanto, não as torna, 

necessariamente idênticas em razão dos esquemas interpretativos diferentes de seus 

dirigentes.  

 Segundo DiMaggio e Powell (1991), o isomorfismo apresenta-se de três formas: 

isomorfismo coercitivo, isomorfismo mimético e isomorfismo normativo ou contratual. O 

isomorfismo coercitivo ocorre quando uma organização mais forte exerce pressões formais 

ou informais sobre outra, obrigando-a a adotar medidas adequadas à primeira. Tais 

pressões podem ser exercidas pelo Estado, indústria ou sociedade, obrigando as 

instituições a conceberem estratégias similares. O isomorfismo coercitivo propaga-se, 

assim, por meio da força de lei, determinações governamentais, jogos de poder 

interorganizacionais, entre outros fatores que geram relacionamentos de dependência, 

inibindo a diversidade. 

 No isomorfismo mimético, uma organização adota procedimentos e práticas 

semelhantes às já desenvolvidas e testadas em outras organizações que pertencem a seu 

ambiente específico. Isso ocorre geralmente quando a organização enfrenta momentos de 

grande incerteza quanto aos seus produtos, serviços ou tecnologia, ou ainda quando 



  

desenvolve conflitos em relação a seus objetivos, o que estimula a adoção de 

procedimentos e práticas já desenvolvidas por organizações que atuam em seu ambiente. 

O isomorfismo normativo refere-se a determinados padrões e técnicas 

organizacionais, considerados por um grupo representativo como os mais modernos e 

eficazes e por esse motivo, são reproduzidos por outras organizações (MACHADO-DA-

SILVA; FONSECA, 1999). As normas estabelecidas são transmitidas por intermédio de 

treinamentos e legitimação profissional e são baseadas nos mais altos padrões aceitos pelas 

profissões daquele determinado momento. A educação formal, a produção de novos 

conhecimentos nas universidades, os padrões de carreira e os títulos de profissionais são 

importantes fontes de isomorfismo normativo (DIMAGGIO; POWELL, 1991). 

 Meyer e Rowan (1992) cogitam duas explicações para o processo de isomorfismo 

adotado pelas organizações. A primeira refere-se à afirmação de que os ambientes criam 

uma relação de demanda recíproca com as organizações, e dessa forma, aquelas que 

incorporam elementos estruturais isomórficos ao seu ambiente têm melhores condições de 

gerenciar tais interdependências. A segunda indica que o isomorfismo ocorre porque as 

estruturas organizacionais refletem uma realidade socialmente construída e, portanto, em 

grande parte condicionada pelo ambiente institucional. Nesse ambiente, as organizações 

fazem parte também como instituições, e não como unidades claramente delimitadas. 

Vale salientar que a relação das estruturas institucionalizadas com as atividades 

organizacionais varia de acordo com o tipo de organização, o campo em que atua e as 

tarefas que desempenha, e desse modo, também suas práticas isomórficas divergem em 

razão de maior ou menor necessidade de legitimidade no ambiente.  

 

 

2.1.4  Contexto institucional 



  

 É no contexto institucional das organizações, no qual valores simbólicos são 

considerados elementos relevantes para sua análise, que elas tentam ser aceitas e 

legitimadas perante a sociedade, como uma forma de corresponder (e sobreviver) ao meio 

em que atuam. Para isso, precisam não apenas conhecer seu ambiente, mas atender às suas 

demandas, levando em consideração a natureza desses requisitos exigidos. 

Na visão de Pettigrew (1991 apud CARVALHO; VIEIRA; LOPES, 1999), é 

importante compreender o contexto no qual as organizações estão situadas a fim de 

entender os processos e estruturas organizacionais. Segundo o autor, as decisões 

organizacionais são modeladas pelo seu contexto e o fato de bem conhecê-lo ajuda a prever 

o conteúdo das ações organizacionais. Por sua vez, o contexto também pode ser modelado 

pelas organizações que revelam uma visão dinâmica contrária a uma abordagem 

determinista da relação organização/contexto. 

A ênfase nos elementos culturais e sociais no estudo das organizações suscitou 

uma série de modificações na maneira de ver e pensar seus contextos. Ao considerar os 

elementos subjetivos, o processo de institucionalização proveria a criação e perpetuação de 

grupos sociais duradouros, chamados de empresa/organização/instituição (BERGER; 

LUCKMANN, 1978). 

A valorização de fatores provenientes do ambiente externo − que interagem 

com as organizações − adquiriu maior importância, indicando a influência que exerce o 

ambiente institucional por meio dos elementos contextuais. O clima político de uma 

sociedade; o que os indivíduos estranhos à organização acham dela; a instabilidade da 

economia nacional e mundial; as mudanças de atitudes e de valores sociais; as exigências 

das administrações públicas, entre outros, constituem-se fatores que afetam as 

organizações, são afetados por elas e pela forma como são administradas.  



  

Nesta pesquisa, é por meio da interpretação dos fatores contextuais que se 

pretende identificar sua influência na configuração organizacional dos blocos de maracatu 

e assim, relacionar a configuração das organizações com o conjunto de fatores contextuais 

de referência.  

Na perspectiva política, a abordagem institucional analisa o papel 

desempenhado pelo Estado, pelas profissões e pelo sistema legal no processo de 

estruturação organizacional (RODRÍGUEZ, 1991). As formas adotadas pelas organizações 

refletem o que é institucionalizado e legitimado pelo Estado (MEYER; ROWAN, 1992). 

Mediante sua autoridade, o Estado define os direitos e deveres que envolvem uma 

organização social, utilizando mecanismos de regulamentação e controle, os quais 

determinam hierarquias e a localização do poder, de forma que elementos são 

institucionalizados na sociedade principalmente por meio da cultura, do aparelho do Estado 

e das organizações formais (SCOTT, 1995). 

 Os fatores econômicos do ambiente em interação com as organizações refletem-se 

na correspondência da demanda técnica e institucional das organizações culturais, visando 

à sobrevivência em seu meio de atuação. Scott e Meyer (1992) consideram possível 

identificar organizações que confrontam um forte ambiente técnico e um forte ambiente 

institucional, bem como ambientes fracos em suas duas dimensões (SCOTT; MEYER, 

1992). 

Esses fatores econômicos do ambiente referem-se às condições e tendências 

econômicas gerais que podem influenciar as atividades de uma organização. São fatores 

capazes de estabelecer diretrizes ou limitações às atividades organizacionais ou aos seus 

modelos de desenvolvimento. A análise das pressões e limitações geradas pelos fatores 

econômicos no ambiente permite identificar o rumo das mudanças que as organizações 

empreenderam para redefinir seus arranjos estruturais e processuais de modo a sobreviver 



  

num ambiente em que a dimensão econômica é determinante. Esse é, ao que tudo indica, 

um aspecto importante na investigação sobre os grupos de maracatu. 

 Na visão de Scott (1995), o fator cultural relaciona-se com as orientações 

normativas e cognitivas relevantes para o sistema organizacional, e os elementos históricos 

chamam a atenção para a importância dos acontecimentos passados na compreensão do 

presente e do futuro desses sistemas. 

O fator cultural abrange “um sistema de concepções herdadas, expressas em 

formas simbólicas por meio dos quais os homens comunicam, perpetuam e desenvolvem 

seu conhecimento e suas atividades em relação à vida” (GEERTZ, 1989, p.103). Ainda na 

visão do autor, os fatores contextuais culturais compõem um conjunto de mecanismos de 

controle simbólico, que inclui planos, regras e instruções que serviriam para governar o 

comportamento de indivíduos em um determinado contexto social. 

Tais elementos dizem respeito, portanto, a tudo o que envolve o aparato 

simbólico de uma sociedade ou organização, como seus rituais, mitos, heróis, suas crenças 

e tradições, que refletem o seu modo de agir e interagir estreitamente com os demais 

fatores do contexto ambiental. É a forma de expressão emblemática que caracteriza cada 

organização segundo suas peculiaridades. O maracatu, por exemplo, persiste como uma 

importante expressão da cultura de Pernambuco, e seus grupos parecem estar hoje em dia 

lutando para manter as características essenciais que os identificam com suas origens.  

Os fatores sociais, por sua vez, estão fortemente relacionados com a concepção 

institucionalista de reconhecimento e busca de prestígio por meio das práticas sociais 

legitimadas no ambiente.  

Segundo DiMaggio (1988), os valores de sobrevivência da organização 

baseiam-se na estabilidade, legitimidade, aceitação social e no prestígio que as 

organizações podem obter em seu meio. As tendências demográficas mostram mudanças 



  

na composição da população que podem gerar, em conseqüência, alteração dos valores 

vigentes, bem como a criação ou aceitação de novos padrões de comportamento 

diretamente associados ao estilo de vida das pessoas. 

Na maneira como as pessoas agem, sendo um produto da interação de seu meio 

com o sistema de valores compartilhados, qualquer modificação em algum destes 

elementos − demográficos, estilo de vida ou valores sociais − tende a impactar nos outros 

fatores, transformando o contexto.  

 

 

 

2.2 Configuração organizacional       

Considerando o ambiente além de seu enfoque técnico, para compreendê-lo e 

observá-lo também sob seu enfoque institucional, admite-se a dinâmica interativa do 

ambiente e da organização agindo como potencial modelador das estruturas e processos 

organizacionais. 

 Os fatores que se relacionam com as características da estrutura organizacional 

(complexidade, formalização e centralização, entre outros) e os aspectos relacionados com 

seus processos − relações de poder, conflito, liderança, tomada de decisões, comunicação e 

outros − representam as formas como muitas organizações se apresentam e se organizam 

para atingir os fins desejados e permanecerem atuando em seu ambiente.  

 A configuração organizacional, portanto, refere-se a qualquer conjunto 

multidimensional de características da organização, as quais ocorrem de forma conjunta 

(MEYER; TSUI; HINNINGS, 2002). Para Robalo (1997), a configuração organizacional 

diz respeito a um conjunto de características que se agrupam e interagem e se referem não 



  

somente à estrutura organizacional, mas ainda ao contexto, à cultura da organização, à 

estratégia, entre outros elementos. 

 O conceito de configuração organizacional amplia o estudo das relações de 

dependência ou causalidade entre os elementos organizacionais, para observá-los num 

contexto maior de coerência e interação mútua, visualizando as relações organizacionais 

como um todo, e não apenas por meio de situações ou elementos isolados. 

 O estudo da interação dos elementos estruturais e processuais da organização 

aumenta a compreensão do todo na sua variabilidade e a observação da influência mútua 

desses elementos de forma que a análise torna-se mais integrada e completa (HARDY; 

FACHIN, 2000). 

 Vários estudos acerca da estrutura organizacional tentam explicar como essas 

estruturas se formam, são mantidas ou podem ser modificadas. Mais que isso, buscam 

também compreender o que causa influência nesses processos de criação, preservação ou 

modificação que as envolvem. 

 Segundo Blau (1974, p.12), uma estrutura organizacional é entendida pelas 

“distribuições, em diversos sentidos, das pessoas entre posições sociais que influenciam as 

relações de papel entre essas pessoas”. Ou seja, na estrutura é definido como as tarefas 

serão divididas, agrupadas e coordenadas entre os indivíduos, e é também nas formas 

estruturais e na hierarquia nela impressa que se define a posição que essas pessoas ocupam, 

especificadas por sua vez por normas e regulamentos que ditam como seus ocupantes 

devem-se comportar na sua posição.  

Ranson, Hinings e Greenwood (1980) consideram que as mudanças de valores 

são trazidas de fora para dentro, e concebem a estrutura como “um complexo meio de 

controle, o qual é continuamente produzido e recriado através de interações entre estrutura 

e organização” (RANSON; HININGS; GREENWOOD, 1980, p. 3). Conforme essa visão, 



  

a estrutura de uma organização não seria imutável; ela tanto poderia vir a modelar como 

sofrer alterações advindas do que ocorre no interior das organizações, inclusive através da 

influência mútua dos membros dessa organização em face dos contextos histórico e 

temporal com os quais interagem. 

Essa definição de estrutura organizacional incorpora a dinâmica de 

funcionamento entre o arcabouço estrutural (normas, procedimentos e hierarquias) e os 

padrões de interação, que envolvem as relações sociais formais e informais. Através dessa 

interação dinâmica, a estrutura pode sofrer alterações, sendo criada e recriada conforme a 

relação das variáveis organizacionais. Machado da Silva, Vieira e Dellagnelo (1998) 

acreditam que mudanças em uma variável organizacional tendem a se relacionar de forma 

direta ou indireta com outras. A idéia de que processos e estrutura têm uma relação de 

interdependência e mútua influência é corroborada pela visão dos autores. 

Meyer e Rowan (1977) e Kamens (1977) percebem as estruturas como um mito 

gerado pelas exigências sociais. Para Kamens, as categorias de membros são criadas para 

que os direitos e significados atribuídos a tais grupos sejam legitimados. Meyer e Rowan, 

por sua vez, consideram a estrutura como práticas e procedimentos definidos pelos 

conceitos racionalizados vigentes na organização e institucionalizados na sociedade. 

Em tal perspectiva, o ambiente institucional no qual está inserida a organização 

também interfere na escolha dos processos adotados e, conseqüentemente, no delineamento 

da estrutura organizacional. As práticas vigentes estariam em consonância com os valores 

sociais legitimados e transmitidos à organização. Tais valores servem muitas vezes de 

parâmetros para a organização delinear estratégias de sobrevivência no mercado em que 

atua. 

Giddens (1989) reforça a concepção de interação da atuação dos indivíduos nas 

organizações com a estrutura organizacional. Ele enfatiza a compreensão que se deve ter 



  

do vínculo existente do comportamento individual com as estratégias sociais numa relação 

por meio da qual a ação humana produz e reproduz, ao mesmo tempo, determinadas 

estruturas. Essa vinculação entre ação e estrutura, mediante um processo dinâmico de 

construção e reconstrução da vida social, é o que Giddens (1989) denomina de dualidade 

de estrutura. Tal dualidade vem demonstrar que pode haver um reflexo das atitudes 

humanas formadas pelos processos de cognição e aprendizagem individual no interior das 

organizações. 

Embora muitas discussões acerca da estrutura organizacional não tenham 

levado em conta o indivíduo, Hall (1984) assinala que uma das funções da estrutura é 

regulamentar a influência das variações individuais − seja de forma incisiva, seja de forma 

pelo menos perceptível. 

 Por meio dessas observações, verifica-se que a estrutura organizacional define a 

forma pela qual as tarefas devem estar destinadas, especificando as relações de 

interdependência, os mecanismos formais das atividades, bem como o conjunto de 

variáveis complexas sobre o qual os gestores fazem suas escolhas e chegam a tomar suas 

decisões. A estrutura decorre, portanto, da inter-relação dos membros da organização, 

refletindo os relacionamentos de autoridade e subordinação (tal como representados em um 

organograma organizacional), os comportamentos requeridos pelos regulamentos da 

organização, bem como os padrões adotados na tomada de decisão, tais quais: 

descentralização, padrões de comunicação e outros padrões comportamentais.  

Considerando a estrutura organizacional como a disposição e inter-relação das 

partes que compõem uma organização, as tarefas nela exercidas e o sistema de autoridade e 

hierarquização, entre outros, concebe-se que suas principais características − sob as quais 

neste estudo serão analisados especificamente os grupos de maracatus − dizem respeito à 

complexidade, formalização e centralização dos processos organizacionais. 



  

A complexidade das organizações refere-se aos múltiplos graus de 

especialização, à forma como é feita a divisão do trabalho, aos níveis de hierarquia, à 

extensão organizacional entre outros fatores. “Trata do número de componentes diversos 

ou da extensão da diferenciação que existe numa certa organização” (BOWDITCH; 

BUONO, 1992, p. 169).  Dessa forma, ela produz efeitos significativos nos membros da 

organização e na sua relação com o ambiente. 

Com uma observação mais acurada, organizações que à primeira vista 

aparentam ser bastante simples podem demonstrar formas complexas. Isso ocorre, por 

exemplo, em várias partes da mesma organização, que apresentam graus de complexidade 

diferenciados. Essas partes da organização, por sua vez, acabam por demandar um sistema 

diferenciado de coordenação e controle para cada uma delas, caracterizando assim uma 

organização bastante complexa. 

A complexidade apresenta quatro elementos comumente identificáveis: 

a) a diferenciação horizontal, dizendo respeito à subdivisão das tarefas entre os 

membros da organização;  

b) a diferenciação vertical ou hierárquica refletindo as diversas posições na 

hierarquia que se pode ocupar nas organizações; 

c) a dispersão espacial, em que os membros da organização − e as atividades 

desempenhadas − se encontram dispersos num espaço organizacional de acordo com a 

função (vertical ou horizontal) e pela separação dos centros de poder e tarefa; e 

d) a diferenciação pessoal, na qual o trabalho é dividido de acordo com a 

especialidade das pessoas, com o que cada indivíduo sabe realizar (BOWDITCH; 

BUONO, 1992). 

Vale salientar que as organizações podem variar internamente no que diz 

respeito ao grau em que a complexidade se encontre em cada um desses elementos. Essas 



  

variações podem ocorrer nos elementos estruturais e provocar mudanças significativas nos 

processos organizacionais e no comportamento dos membros da organização. Graus 

elevados de complexidade, por exemplo, introduzem problemas de coordenação, controle e 

comunicação nas organizações (HALL, 1984; SLACK, 1997). Estas devem estar aptas a 

buscar soluções que auxiliem o seu andamento. 

A comunicação é considerada por Katz e Kahn (1978, p.428) uma troca de 

informações e transmissão de significados, na qual se encontra a própria essência de um 

sistema social ou de uma organização. De forma análoga, Castro (2002, p. 176) considera a 

comunicação como “o processo simbólico no qual há a transmissão de idéias, com a 

utilização de códigos adequados e de domínio comum”. 

Analistas organizacionais atribuem graus variáveis de importância a esse 

processo de comunicação. Alguns, como Barnard (1938), colocam a comunicação como 

ponto central na organização enquanto outros, como Aldrich (1979), consideram que a 

importância desse processo se dá conforme o tipo de organização ou situação que esteja 

sendo estudada. Porém, quer seja em menor, quer seja em maior grau, é certo que o poder, 

a liderança e a tomada de decisões dependem direta ou indiretamente do processo de 

comunicação. Isso porque, de forma implícita ou explícita, as informações existem e 

precisam ser conhecidas para que os demais processos tenham sentido. 

No que diz respeito aos mecanismos de coordenação e controle, estão atrelados 

ao conceito de formalização (SLACK, 1997). A formalização engloba as regras e os 

procedimentos (formalizados ou não) que qualquer organização apresenta a fim de orientar 

o comportamento de seus membros.  Como consideram Bowditch e Buono (1992, p. 169), 

“é a extensão até a qual as expectativas relativas às atividades dos cargos são padronizadas 

e explícitas”. 



  

Um grau de formalização é percebido como ‘maior’ à medida que as 

especificações de determinada tarefa ou trabalho são mais claras e detalhadas, refletindo, 

portanto, o grau de discernimento incorporado a cada grupo ou função. Desse modo, além 

de ser um componente estrutural, apresenta um significado ético e político visto que 

envolve o controle sobre o indivíduo. 

Na formalização, a extensão das normas e procedimentos varia. Dessa forma, 

as normas podem ser altamente restritivas em alguns casos e até muito vagas em outros. 

Também os procedimentos podem ser muito formalizados ou ocorrerem com mínima ou 

nenhuma elaboração prévia. Nesse caso, são utilizados critérios próprios dos membros da 

organização para se decidir o que fazer (HALL, 1984). 

Nesse sentido, os processos de liderança e tomada de decisão exercem grande 

influência na formalização da estrutura organizacional. Geralmente a liderança é 

conceituada como uma forma especial de poder, associada a um sentido de referência que 

o liderado tem em relação ao seu líder. É tida, portanto, como “a forma como o poder é 

utilizado no processo de influenciar as ações dos outros” (KRAUSZ, 1991, p. 60). 

“Liderança é também um processo por meio do qual indivíduos transferem sua 

possibilidade ou poder de interpretar a realidade para terceiros” (SMIRCICH; MORGAN, 

1992 apud CALDAS; WOOD JR., 1999, p. 204). Líderes simbólicos criam pontos de 

referência e esquemas interpretativos para encaminhar decisões e definir ações (CALDAS; 

WOOD JR., 1999), bem como para influenciar a percepção da realidade gerada aos seus 

liderados e àqueles que a cercam. Etzioni (1965 apud Hall, 1984, p. 113) considera que a 

liderança envolve: 

[...] a capacidade, baseada nas qualidades pessoais do líder, de despertar a 
anuência voluntária dos seguidores, numa ampla faixa de assuntos. A 
liderança distingue-se do conceito de poder na medida em que implica 
influência, isto é, mudança de preferências, ao passo que o poder implica 
apenas que as preferências são mantidas em suspenso. 



  

Durante algum tempo, tentou-se caracterizar qual seria o perfil ideal de um 

líder ou um estilo de liderança que conseguisse abranger todos os tipos de organizações e 

situações. O que se respeita, enquanto consenso, é que um direcionamento e uma 

atribuição de responsabilidade no interior das organizações devem existir, quer seja de 

forma difusa, quer seja de modo centralizado em uma pessoa ou organismo. Decisões 

precisam ser tomadas a respeito das inúmeras questões que rondam uma realidade 

organizacional, e para tanto, é necessário que haja determinação de quem, como e em que 

momento essas definições devem ocorrer. 

É dessa forma que os agentes possuidores de posição hierárquica privilegiada 

podem interferir nas práticas administrativas, bem como nos processos de tomada de 

decisão mediante o poder que possuem e exercem nas organizações a fim do alcance de 

interesses que julgam corretos, viáveis e coerentes. “A tomada de decisão é um processo 

através do qual se escolhe um caminho como solução de um problema específico.” 

(STONER, 1985, p.109). A escolha das alternativas tanto pode ser realizada 

individualmente, por um líder responsável pelo grupo, quanto debatida por vários 

componentes. 

Através do pressuposto de interação existente da ação humana com a estrutura, 

pode-se considerar a importância do que Selznick (1971, p. 122) denominou de liderança 

responsável: “De um ponto de vista pessoal, liderança responsável é uma combinação de 

compromisso, entendimento e determinação. Esses elementos aproximam a personalidade 

de líder à identidade da instituição”. 

A questão do poder encontra-se presente em todas as relações sociais. 

Configura-se numa habilidade de influenciar os comportamentos de outras pessoas 

(BATEMAN; SNELL, 1998, p. 337). Na visão de Friedberg (1993), o poder é definido 

como a capacidade de um ator estruturar processos de troca mais ou menos duráveis em 



  

seu favor, explorando as vantagens e desvantagens da situação a fim de impor os termos da 

troca mais favoráveis aos seus interesses. 

A centralização considera, assim, aspectos referentes ao poder de decisão, bem 

como o locus onde ele se manifesta (STONER, 1985). Hage (1980, p. 65) define a 

centralização como “o nível e a variedade de participação dos grupos nas decisões 

estratégicas em relação ao número de grupos na organização”. Sendo maior o grau de 

participação de vários grupos nas decisões tomadas na organização, menor é centralização 

de poder dentro dela. No caso do maracatu, a participação nas decisões por parte dos 

integrantes do grupo demonstra ser mínima. Todos aguardam a orientação e o 

direcionamento do líder.  

Um dos aspectos que melhor caracterizam a centralização é o poder ou o 

direito de tomar decisões. Ou seja, quem tem esse direito, que tipos de decisões podem ser 

tomadas e em que momento isso pode ocorrer. Quando uma organização é centralizada, as 

decisões se agrupam em poucos pontos, centralizando mais o poder.  

 Dessa forma, fatores como a atribuição de responsabilidades, o processo de tomada 

de decisão, o agrupamento de funções, as formas de coordenação e controle, entre outros, 

vêm a influenciar uma estrutura organizacional, como também o fazem as variáveis de seu 

contexto, como o grau de interdependência de seus processos e relações e o ambiente no 

qual atuam as organizações. 

Essas variáveis do contexto, em diversos estudos, vêm sendo associadas a 

vários fatores numa tentativa de explicar as possíveis relações de causalidade deles com a 

estrutura de uma organização, bem como a existência ou ausência de influências diretas ou 

recíprocas dessa interação. A interação do ambiente com a estrutura organizacional tem 

grande relevância neste estudo referente à estruturação dos blocos de maracatu pela relação 

que admite existir nas dimensões da estrutura com a dimensão dos fatores do contexto.  



  

Ranson, Hinings e Greenwood (1980) sugerem que características ambientais 

acabam por restringir as organizações, como também o fazem os valores 

institucionalizados que a cercam. Dessa forma, percebem que os valores trazidos de fora 

para dentro das organizações podem gerar mudanças em sua estrutura. E a análise desses 

valores, bem como sua posterior adoção ou não, ficam a cargo dos decisores responsáveis, 

que tentam tornar a estrutura da organização compatível com as demandas que lhes são 

impostas. 

Khandwalla (1972) analisou o impacto do ambiente sobre as organizações 

classificando os ambientes como amistosos e hostis. Um ambiente amistoso, segundo ele, é 

aquele que dá assistência à organização e apoio a seus valores. Nele, as organizações são 

estruturalmente diferenciadas e as pessoas se integram mediante uma série de mecanismos, 

como comitês, grupos, coordenação ad hoc, entre outros. Já um ambiente hostil faz que as 

próprias bases da organização sejam ameaçadas, o que pode levá-las a “se contrair”, 

centralizando e padronizando suas operações. 

O contexto situacional dos grupos de maracatus parece ter grande relevância 

para a sua configuração organizacional visto que, através de interações em fases de menor 

ou maior hostilidade, os grupos foram-se organizando e reconhecendo seus valores e suas 

características, aptidões e limitações, traços que estruturaram seu percurso histórico, seus 

esforços de preservação e sobrevivência. 

Os conflitos existem como elementos intrínsecos nas organizações e nas 

relações que se estabelecem na vida social. Eles aparecem em forma de valores 

diferenciados, divergências de objetivos, escassez de recursos, busca de prestígio e status, 

comunicações imperfeitas, da interdependência das relações ou atividades, quando uma 

parte não corresponde às expectativas ou necessidades da outra e em muitas outras 

situações de natureza constante nas relações grupais. 



  

Configura-se, portanto, como a discordância entre dois ou mais membros ou 

grupos da organização, provocada pelo fato de essas partes terem necessidade de dividir 

recursos escassos ou atividades de trabalho e/ou por terem posição, objetivos, valores ou 

percepções diferentes (KATZ, 1964; ALDRICH, 1979). 

As partes envolvidas no conflito, a forma como se desencadeiam os motivos 

que o geram, bem como os meios para controlá-lo ou resolvê-lo, são percebidos como 

componentes do conflito. Identificar esses componentes, bem como as razões pelas quais 

os conflitos tiveram origem, é realizar uma análise de todo o contexto do qual sobrevieram 

as condições para que os conflitos pudessem existir. A história das nações de maracatus é 

marcada pelo conflito desde suas origens até hoje quando tentam sobreviver diante das 

diversas contingências que se apresentam em sua realidade atual.  

Muitos dos conflitos vivenciados pelos maracatus advêm dos processos de 

mudança pelos quais esses grupos vêm passando no decorrer do tempo. As mudanças 

podem ser consideradas como a “aquisição de novos compromissos valorativos” (MOTTA, 

1998, p. 41) e se encontram bastante presentes na realidade contemporânea dos maracatus, 

desafiando a criatividade e capacidade de adaptação dos que com ela se envolvem. Hage 

(1980, p. 262) define a mudança organizacional como “a alteração e transformação da 

forma da organização, de modo a sobreviver melhor no ambiente”. Grupos e organizações 

promovem mudanças à medida que percebem que a situação na qual se encontram não lhes 

permite mais o alcance dos seus objetivos ou conquistar o sucesso que pretendem. 

Para mudar, entretanto, é preciso conhecer e compreender o conjunto de 

variáveis que envolve a organização a fim de poder perceber sua adequação às aspirações 

organizacionais. Outrossim, a organização deve identificar não apenas as razões que a 

conduzem à mudança, mas os caminhos que deverá percorrer e levar em conta as 

resistências que o processo tenderá a originar. 



  

Na implementação de mudanças, os agentes responsáveis envolvidos são de 

fundamental importância. A escolha dos meios de fazer e a forma de “convencer” acerca 

da necessidade em mudar podem ser cruciais nesse processo. Novamente se inter-

relacionam nesse contexto aspectos como liderança, comunicação, poder, tomada de 

decisões e minimização de conflitos (aparentes ou latentes), que se bem administrados e 

direcionados, tendem a gerar maiores possibilidades de êxito na implementação de 

mudanças.  

Dentro da referência da perspectiva institucional, por exemplo, os chamados 

agentes de difusão de mudanças assumem responsabilidades relativas à conciliação e ao 

desenvolvimento de uma produção comum, simbólica ou objetiva, porém, que permeie as 

diretrizes da estrutura e dos processos nas organizações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

3 
Metodologia  

 
 

Tendo-se apresentado a fundamentação teórica na qual este trabalho se baseia, 

pretende-se abordar a forma pela qual este projeto de pesquisa e seus objetivos deverão ser 

operacionalizados. A metodologia exerce, neste caso, a função principal de estruturar e 

orientar, de forma geral, a investigação a ser realizada a fim de que se apresente um 

modelo de trabalho que facilite a coleta e análise dos dados (BRYMAN, 1992). 

 

 

 

3.1  Perguntas de pesquisa    

O problema de pesquisa apresentado na introdução e os objetivos principal e 

específicos orientaram este trabalho, cuja investigação se realiza no campo dos estudos 

organizacionais, buscando a compreensão dos fatores que determinam o processo de 

formação e a manutenção da configuração organizacional dos grupos de maracatus em 

Pernambuco. A fim de viabilizar a realização do estudo, foram elaboradas algumas 

perguntas de pesquisa: 

a) Do ponto de vista histórico, que fatores contextuais foram relevantes para o 

processo de formação do maracatu como manifestação cultural de Pernambuco? 



  

b) Que fatores contextuais influenciam a atual configuração organizacional das 

organizações em estudo? 

c) Quais as principais características da configuração organizacional dos grupos 

de maracatus pernambucanos? 

 d) Que relações existem entre a configuração organizacional dos grupos de 

maracatus e os fatores contextuais de referência? 

 

 

 

 3.2  Definição de variáveis 
São apresentadas a seguir as definições conceituais e operacionais das variáveis 

e categorias que intervêm na discussão deste trabalho. Para a definição das primeiras, 

serve-se esta pesquisa de trabalhos e autores de reconhecida contribuição teórica no 

tratamento dos respectivos temas. Já para as definições seguintes, o esforço é o de traduzir 

os significados dos conceitos para a prática específica do caso que se estuda. 

 

 

3.2.1  Definição conceitual das variáveis 

 Contexto institucional: 

Contexto no qual há também a influência de fatores sociais e culturais, como 

elementos do ambiente institucional, no funcionamento da organização (DIMAGGIO; 

POWELL, 1991; SCOTT, 1995). 

 

 Fatores contextuais: 



  

a) elementos políticos – elementos do processo ou do clima político que 

definem os direitos e deveres que envolvem uma organização social, utilizando 

mecanismos de regulamentação e controle; determinam hierarquias e a localização do 

poder (SCOTT, 1995); 

b) elementos econômicos – refletem-se na correspondência da demanda técnica 

e institucional das organizações culturais, visando à sobrevivência organizacional em seu 

meio de atuação (SCOTT; MEYER, 1992, p. 159); 

c) elementos culturais – [...] “sistema de concepções herdadas, expressas em 

formas simbólicas por meio dos quais os homens comunicam, perpetuam e desenvolvem 

seu conhecimento e suas atividades em relação à vida” (GEERTZ, 1989; p. 103) e se 

relacionam com as orientações normativas e cognitivas relevantes para o sistema 

organizacional (SCOTT, 1995, p. 163); e  

d) elementos sociais – são fortemente relacionados com a concepção 

institucionalista de reconhecimento e busca de prestígio por meio das práticas sociais que 

são legitimadas no ambiente (DIMAGGIO,1988). 

 

 Legitimidade:  

Aceitação da organização pelo ambiente como um dos pressupostos básicos 

para que a organização sobreviva e tenha sucesso (DOWLING; PFEFFER, 1975; 

HANNAN; FREEMAN, 1977; MEYER; ROWAN, 1977). 

 

 Isomorfismo: 

[...] “processo no qual uma unidade de uma determinada população é levada a 

assemelhar-se a outras unidades que enfrentam as mesmas condições ambientais.” 

(DIMAGGIO; POWELL, 1991, p. 66). 



  

 Configuração organizacional: 

Construto conceitual para compreensão dos elementos da estrutura e dos 

processos organizacionais, que influenciam no delineamento das práticas e arcabouço 

organizacional de forma conjunta. 

Estrutura organizacional 

“[...] uma estrutura organizacional é entendida pelas distribuições, em diversos 

sentidos, das pessoas entre posições sociais que influenciam as relações de papel entre 

essas pessoas”(BLAU,1974, p. 12). 

As principais características de uma estrutura organizacional se referem a: 

Complexidade − [...] “trata do número de componentes diversos ou da extensão da 

diferenciação que existe numa certa organização” (BOWDITCH; BUONO, 1992, p. 169). 

Formalização − [...] “é a extensão até à qual as expectativas relativas às atividades dos 

cargos são padronizadas e explícitas” (BOWDITCH, BUONO, 1992, p. 169). 

Centralização − considera os aspectos referentes ao poder de decisão, bem como o local 

onde ele se manifesta, relacionando o nível e a variedade de participação dos grupos nas 

decisões estratégicas, tendo em vista o número de grupos na organização (STONER, 1985; 

HAGE, 1980). 

Processos organizacionais 

[...] “os processos organizacionais representam a dinâmica da organização, 

visto que constituem as ações que ocorrem dentro dela” (HALL, 1984, p. 91).   

São elementos dos processos organizacionais: 

Poder − configura-se na habilidade de influenciar o comportamento de outras pessoas, 

tendo o ator a capacidade de estruturar processos de troca mais ou menos duráveis em seu 

favor, explorando as vantagens e desvantagens da situação a fim de impor os termos da 



  

troca mais favoráveis aos seus interesses (BATEMAN; SNELL, 1998; FRIEDBERG, 

1993). 

Conflitos − discordância entre dois ou mais membros ou grupos da organização, provocada 

pelo fato de essas partes terem necessidade de dividir recursos escassos ou atividades de 

trabalho e/ou por terem posição, objetivos, valores ou percepções diferentes (KATZ,1964; 

ALDRICH, 1979). 

Liderança − [...] “a forma como o poder é utilizado no processo de influenciar as ações dos 

outros” (KRAUSZ, 1991, p. 60). 

Tomada de decisões − [...] “processo através do qual se escolhe um caminho como solução 

de um problema específico” (STONER, 1985, p. 109). 

Comunicação − [...] “troca de informações e transmissão de significados, na qual se 

encontra a própria essência de um sistema social ou de uma organização” (KATZ; KAHN, 

1978, p.428). 

Mudança − [...] “alteração e transformação da forma da organização, de modo a sobreviver 

melhor no ambiente” (HAGE, 1980, p. 262). 

 

 

3.2.2  Definição operacional das variáveis 

 Contexto institucional: 

a) da época da formação dos grupos − fatos e eventos históricos que descrevem 

o surgimento dos blocos de maracatus com base em fatores políticos, econômicos, culturais 

e sociais; 



  

b) da época atual dos grupos − cotidiano dos integrantes; identificação de seus 

rituais, mitos, símbolos, personagens centrais e da descrição dos padrões de 

comportamentos e de valores adotados pelos maracatus e seus integrantes. 

 

 Fatores contextuais: 

a) elementos políticos − elementos do sistema político com os quais os grupos 

de maracatus interagem e a influência que um conjunto de relações de força exerce nos 

grupos e na sua relação com os atores de poder. 

b) elementos econômicos − identificação das diretrizes ou limitações 

estabelecidas pelas condições econômicas aos grupos de maracatus, bem como das formas 

de geração e controle dos recursos adquiridos;  

c) elementos culturais − formas de expressão tradicionais e modernas dos 

grupos de maracatus na sociedade. 

d) elementos sociais − composição social dos blocos de maracatus, bem como 

o estilo de vida adotado por eles e os principais valores assumidos e reconhecidos entre 

eles.  

 Legitimidade:  

Por meio da percepção da existência de consenso em torno de ações 

consideradas corretas, desejáveis ou apropriadas no contexto do maracatu. 

 Isomorfismo: 

 Esta variável será operacionalizada a partir dos três mecanismos de adaptação 

institucional propostos por DiMaggio e Powell (1991):  

a) mecanismo coercitivo − observando a presença de organizações (tais como 

maracatus de maior destaque no cenário cultural pernambucano ou órgãos governamentais 

que orientam e direcionam ações de grupos de maracatus), que por sua atuação no contexto 



  

exerçam pressão sobre os grupos de maracatus que lhes são dependentes, obrigando-os 

(formalmente ou não) a modificar seu procedimento.  

b) mecanismo mimético − analisando se os grupos adotam práticas já 

desenvolvidas e aprovadas em outros por admiração, para reproduzir uma “fórmula de 

sucesso”, pela intenção de preservar e difundir uma tradição cultural ou como uma forma 

de reduzir incertezas quanto a seus objetivos ou exigências institucionais; e 

c) mecanismo normativo − observando se as práticas adotadas pelos grupos de 

maracatus surgem naturalmente ou são incorporadas, seguindo uma normatização imposta 

por organismos representativos do meio cultural ou por órgãos governamentais (como a 

Federação Carnavalesca Pernambucana, por exemplo).  

 

 Configuração organizacional 

Complexidade − observando o número de componentes de cada grupo e relacionando seus 

integrantes com a quantidade e a natureza das tarefas desempenhadas, bem como 

identificando a forma e os critérios adotados na divisão dessas atividades. 

Formalização − identificando o caráter (formal ou informal) das normas e dos 

procedimentos adotados nos grupos que regem o comportamento de seus integrantes. 

Centralização − identificando os loci de exercício da autoridade e da tomada de decisão 

nos grupos de maracatus.  

Poder − compreendendo a relação de poder e autoridade nos grupos de maracatus e na sua 

relação com outros atores sociais. 

Conflitos − identificando os fatores que geram discordância entre membros de um mesmo 

grupo, entre grupos diferentes ou ainda entre grupos de maracatus e outras organizações do 

contexto.  

Liderança − identificando os líderes e sua forma de atuação. 



  

Tomada de decisões − observando como são escolhidas as alternativas para a tomada de 

decisão nos grupos e quais os indivíduos envolvidos nesse processo. 

Comunicação − identificando como ocorrem os processos formais (se existirem) e 

informais de transmissão e recepção de mensagens. 

Mudança − avaliando como são vivenciados os processos de mudança nos grupos de 

maracatus. 

 

 

 

3.3  Delineamento da pesquisa 
Este estudo intenta descrever e analisar como se formaram os grupos de 

maracatu pernambucano e apresentar a atual configuração organizacional de cada grupo. 

Assim sendo, um estudo desta natureza evidencia um delineamento qualitativo-descritivo 

segundo as definições de Triviños (1995). 

A pesquisa apresenta um nível de análise organizacional no qual a perspectiva 

do estudo é de caráter longitudinal, com corte transversal, visto que tem como finalidade 

observar e descrever uma certa realidade, analisando desde seu desenvolvimento histórico 

até o contexto organizacional da atualidade.  

Para o estudo, utilizou-se primeiramente um método histórico de pesquisa, 

partindo-se do pressuposto de que as formas atuais da vida social, as instituições e os 

costumes têm sua origem no passado. Bryman (1992) denomina um estudo como este de 

“qualitativo histórico” por basear-se em análise de dados históricos. 

Essa metodologia serviu de base ao entendimento das referências contextuais 

de formação dos blocos de maracatus, porque é a partir da compreensão de sua origem e de 

seu desenvolvimento que se busca encontrar relações entre seu contexto atual e os traços 



  

de sua configuração organizacional. Para Tuchman (1994), os métodos históricos permitem 

maior aprofundamento nas questões contextuais que envolvem um determinado fenômeno 

social. Necessário se fez, portanto, obter uma definição clara dos objetivos perseguidos a 

fim de que fossem eleitos os fatos mais relevantes na análise, bem como os dados 

históricos disponíveis (documentos, livros, textos e outros) que tiveram importância para o 

estudo e auxiliaram no alcance dos objetivos desejados. 

 Na primeira etapa do estudo, adotou-se o método historiográfico interpretativo 

(TUCHMAN, 1994) visto que se visava alcançar a compreensão dos fatos e elaborar a 

construção de uma narrativa que explicasse de forma satisfatória o fenômeno estudado.  

Na seqüência, procurou-se identificar os fatores influenciadores da 

configuração organizacional dos blocos de maracatu de Recife e Olinda, ainda por meio de 

análise qualitativa de cunho descritivo. Nessa etapa, entretanto, a análise histórica cedeu 

lugar à pesquisa qualitativa de natureza fenomenológica. Esta surgiu na década de 70, 

como forte reação ao enfoque positivista nas Ciências Sociais. Com caráter idealista, 

privilegia a consciência do sujeito e entende a realidade social como uma construção 

humana. 

Segundo a base fenomenológica, as impressões dos fenômenos estão 

impregnadas dos significados que o ambiente lhes outorga e são produto de uma visão 

subjetiva. Os significados e a interpretação dos resultados surgem, portanto, como a 

totalidade de uma especulação que tem como base a percepção de um fenômeno num 

contexto e, por isso, mantêm sua coerência, lógica e consistência (TRIVIÑOS, 1995). 

 

 

 



  

3.4  Delimitação     da     pesquisa:    população    e 
       amostra    

 Segundo dados extraídos do Inventário da Oferta Turística de Pernambuco 

(Invitur), existem hoje em Pernambuco, claramente identificados, 21 Maracatus Rurais ou 

Maracatus de Baque Solto e 22 Maracatus Nação ou Maracatus de Baque Virado 

(Empetur, 2002). 

A população desta pesquisa compreende os 22 blocos de maracatus de 

Pernambuco denominados “nação” ou “maracatu de baque virado”. 

Os dados do Invitur apontam ainda 36 outros grupos, sem caracterização nem 

localização precisas, que por essas razões, não foram inclusos na população da pesquisa. 

A pesquisa tem caráter ocasional visto que se caracteriza pelo uso de uma 

amostra de elementos da população de interesse em que esses elementos são medidos uma 

única vez no tempo e visa atender a um objetivo específico (MATTAR, 1996). A amostra é 

do tipo intencional, também denominada proposital ou de seleção racional. Nesta, os 

elementos que formam a amostra relacionam-se intencionalmente conforme algumas 

características estabelecidas no plano formulado pelo pesquisador (RICHARDSON, 1999). 

O estudo baseou-se na identificação de grupos de maracatus atuantes em Pernambuco cujas 

características tradicionais da manifestação estivessem presentes. 

Procurando corresponder aos objetivos da pesquisa, a amostra escolhida foi de 

uma parte significativa dos Maracatus Nação, constituída de 15 grupos, o que corresponde 

a 68% da população. 

Posteriormente, já na etapa dos contatos preliminares com as “nações” para 

preparar a coleta de dados, a amostra foi reduzida a 12 maracatus nação (54% da 

população) em conseqüência de incorreções verificadas nos dados do Invitur: dois grupos 

de maracatus identificados como grupos de maracatus nação são na realidade maracatus de 



  

baque solto ou maracatu rural, não constituindo objeto de estudo desta pesquisa. Quanto ao 

terceiro grupo inicialmente selecionado, não foi possível sua localização apesar de 

inúmeras tentativas. 

Os grupos de maracatus escolhidos têm relevância no estudo não apenas pela 

época de sua origem (de 1800 até 1998), mas ainda pela referência e pelo reconhecimento 

popular de que são detentores. São eles: 

1- Nação do Maracatu Elefante 

2- Maracatu Estrela Brilhante do Recife 

3- Maracatu Nação Sol Nascente 

4- Maracatu Almirante do Forte 

5- Maracatu Leão Coroado 

6- Nação do Maracatu Porto Rico 

7- Maracatu Linda Flor 

8- Maracatu Nação Gato Preto 

9- Nação do Maracatu Encanto do Dendê 

10- Maracatu Leão da Campina 

11- Maracatu Nação Pernambuco 

12- Maracatu Nação de Luanda 

A hipótese básica que orientou a configuração da amostragem proposital ou 

intencional é a de que, com um bom julgamento e uma estratégia apropriada, pode-se 

escolher com cuidado os casos que devem ser incluídos na amostra, desenvolvendo, dessa 

forma, amostras satisfatórias conforme as necessidades do pesquisador e do estudo 

realizado (SELLTIZ; WRIGHTSMAN; COOK, 1987). 

 

 



  

3.5  Coleta de dados 
O processo de coleta de dados secundários e primários foi realizado entre 

janeiro e setembro de 2002. Os dados secundários foram coletados em livros e periódicos 

nas bibliotecas, em sites na Internet, em folders institucionais e por meio de responsáveis 

pelos maracatus pesquisados. Esse material foi coletado para maior compreensão e 

percepção do tema central desta pesquisa, assim como serviram de base para o 

delineamento das principais características dos maracatus, bem como sua contextualização 

histórica e atuação nos dias de hoje.  

 Nessa fase da pesquisa houve dificuldade em se obter algumas informações porque 

os dados históricos dos grupos de maracatu pernambucano são dificilmente documentados. 

O que se encontra escrito, na maioria, constitui-se herança de contos e lendas passados de 

forma oral e formalizados pouco a pouco por pesquisadores de diferentes áreas de estudo. 

A segunda etapa envolveu a coleta de dados primários por meio de entrevistas 

e questionários entre componentes dos grupos de maracatu e atores sociais de notório 

conhecimento relacionado com o maracatu.  

Antes das entrevistas e concomitantemente, realizou-se a observação livre e 

direta nas sedes dos grupos. Assistiu-se a apresentações dos grupos, as quais permitiriam 

que se percebesse a forma como se organizam, comportam-se e exprimem suas 

expectativas por ocasião dos espetáculos. Seguiu-se, nesse caso, a orientação de Triviños 

(1995) quanto à forma de realizar observações. 

Nas observações livres, deve-se ter presente, segundo Triviños (1995, p. 153.), 

“dois aspectos de natureza metodológica que são muito importantes. Um deles relacionado 

com a amostragem de tempo, e o outro, com as denominadas Anotações de Campo”.  



  

A questão da amostragem do tempo remete ao número de vezes e em que 

situações a observação ocorre; é o processo de escolha dos dias e horários nos quais a 

observação é realizada. 

Em relação às anotações de campo, Triviños (1995) ressalta que consistem 

fundamentalmente na descrição por escrito de todas as manifestações (verbais, ações, 

atitudes, entre outras) que o pesquisador é capaz de observar no sujeito; adicionadas ainda 

às reflexões do investigador surgidas em face da observação dos fenômenos. Dessa forma, 

as anotações de campo podem ter natureza descritiva ou reflexiva. As primeiras buscam 

descrever os comportamentos, ações, atitudes, entre outros, tal como se apresentarem à 

observação do pesquisador. Buscam ainda descrever os sujeitos não em forma abstrata, 

mas pelos traços característicos concretos; descrevem também o meio físico, as atividades 

específicas ou os diálogos que o pesquisador julgar importantes para o andamento do 

estudo. 

Quanto às anotações de campo de natureza reflexiva, devem registrar as 

reflexões do investigador que surgirem em face da observação do fenômeno. Tais reflexões 

podem representar as primeiras buscas de significado feitas de forma espontânea, ou ainda 

as primeiras expressões de explicações. A partir daí, representam um produto final do 

estudo ou podem sofrer reformulações ou desaparecer segundo a coerência que o 

pesquisador lhes atribuir (TRIVIÑOS, 1995). 

Além da observação direta, elaborou-se um questionário e um roteiro de 

entrevista a fim de se realizar um pré-teste com um grupo representativo de maracatu.  

Depois da visita realizada, procedeu-se ao aperfeiçoamento dos instrumentos inicialmente 

elaborados, modificando e ajustando alguns pontos do roteiro da entrevista e perguntas do 

questionário.  



  

O questionário teve um caráter objetivo. A princípio, foram feitas “perguntas 

de fato” (MARCONI; LAKATOS, 1990, p. 94), cuja natureza é mais concreta, tangível e 

fácil de precisar. Tais questionamentos indagavam acerca da identificação do entrevistado 

e do grupo. As questões seguintes foram de múltipla escolha, e o questionário foi aplicado 

na presença da pesquisadora a fim de que fossem esclarecidas possíveis dúvidas sobre o 

conteúdo das questões.  

As entrevistas, por sua vez, realizaram-se mediante uma conversação guiada, 

na qual intentava-se obter observações detalhadas que pudessem ser utilizadas em uma 

análise qualitativa. Segundo Triviños (1995), uma entrevista semi-estruturada parte de 

certos questionamentos básicos apoiados em teorias que interessam à pesquisa, os quais, 

por outro lado, oferecem amplo campo de novas interrogativas que surgem à medida que 

são recebidas as respostas do informante. Assim, as perguntas fundamentais que 

constituem em parte a entrevista semi-estruturada, nesse enfoque qualitativo, não nascem a 

priori. Surgem como resultados não apenas da teoria que alimenta a ação do investigador, 

como também de toda a informação que ele já recolheu sobre o fenômeno social de 

interesse do estudo.  

Ainda na visão de Triviños (1995, p. 146), “a entrevista semi-estruturada, ao 

mesmo tempo em que valoriza a presença do investigador, oferece todas as perspectivas 

possíveis para que o informante alcance a liberdade e espontaneidade necessária, 

enriquecendo a investigação”.  

 Esse tipo de entrevista foi realizado com conhecedores da realidade dos blocos de 

maracatu pernambucano, por sua condição de terem-se dedicado, plena e veementemente, 

ao estudo desses grupos. Ou ainda com membros mais antigos da comunidade, os quais 

fizeram ou fazem parte da realidade dos blocos de maracatus, cuja vivência se torna sua 



  

principal (e riquíssima) base de informações. Perguntas objetivamente formuladas, nesse 

contexto, poderiam inibir ou limitar a construção do pensamento das fontes entrevistadas. 

As entrevistas foram marcadas em data e horário previamente definidos e 

acordados com os entrevistados, sejam os responsáveis diretos pelos grupos de maracatu, 

sejam os folcloristas e historiadores conhecedores do assunto. Com a permissão dos 

entrevistados, o material coletado foi gravado em fita cassete a fim de facilitar a 

preservação e fidedignidade dos dados obtidos. 

Os questionários e as entrevistas semi-estruturadas, cujos roteiros estão anexos, 

foram divididos da seguinte forma: 

 - doze entrevistas semi-estruturadas com componentes centrais dos grupos de 

maracatu que fazem parte da amostra do estudo; 

- doze questionários com pessoas-chave dos grupos de maracatu (geralmente o 

responsável pelo grupo); 

- seis entrevistas semi-estruturadas com os seguintes informantes-chave: 

 a) locutor Lima Neto, responsável pela apresentação do Desfile dos Maracatus 

no carnaval;  

b) babalorixá Manoel Costa, antropólogo, pesquisador de Antropologia do 

Núcleo de Estudos de Religiões da UFPE. Rreconhecido conhecedor da cultura e religiões 

africanas; 

c) Mariana de Amorim Borges, coordenadora de projetos e responsável pelo 

Departamento de Comunicação da produtora cultural África Produções;  

d) brincante Manoel da Silva, tesoureiro da Federação Carnavalesca 

Pernambucana; 

 e) Gilvandro Marino, funcionário da Divisão de Pesquisa da Empetur, 

responsável pela elaboração do Invitur; e 



  

 f) Leda Alves, ex-presidente da Fundação de Cultura e responsável pelo 

desenvolvimento de trabalhos dos Maracatus em Pernambuco.  

 

 

 

3.6  Análise de dados 
Características predominantemente de natureza qualitativa estão presentes 

nesta pesquisa. Constitui-se um estudo de natureza qualitativo-descritiva, sendo os dados 

analisados mediante a interpretação do conteúdo dos documentos, questionários e 

entrevistas, bem como de observações diretas realizadas nos grupos de maracatus. Tais 

dados foram analisados com base na fundamentação teórico-empírica elaborada para o 

estudo.  

Essa técnica de conhecer melhor o discurso, aprofundar suas características e 

retirar dele as questões ou pontos de maior significância para o entendimento do estudo é 

um procedimento particularmente utilizado em pesquisas desta natureza na visão de Bardin 

(2000).  

Analisando-se o conteúdo dos questionários, pôde-se inferir a situação geral 

dos grupos de maracatu no que diz respeito à sua identificação, data de origem e definição 

generalizada de seu contexto atual. Através do conteúdo das entrevistas, devidamente 

transcritas e analisadas, alcançou-se um detalhamento dos fatores que formam o contexto 

atual e o contexto da época da formação do maracatu, bem como do conjunto de 

características da configuração organizacional dos grupos. 

 

 

 



  

3.7  Limitações da pesquisa 
Ainda que tenha havido bastante cautela na escolha do processo metodológico, 

assim como na forma como foram coletados e analisados os dados, torna-se importante 

esclarecer algumas limitações encontradas no decorrer do trabalho. 

 Em um primeiro momento, vale salientar certa dificuldade em se obter informações 

de origem secundária no que diz respeito à formação dos grupos de maracatu entrevistados. 

A história da formação desses grupos é resgatada através de herança oral repassada de pai 

para filho e de pessoas conhecidas ou de confiança. Torna-se difícil, portanto, precisar o 

grau de fidedignidade desses relatos visto que eles surgem imbuídos da carga emocional e 

da admiração dos integrantes do maracatu que relatam o passado histórico da formação dos 

seus grupos. 

 Outra limitação diz respeito ao acesso aos grupos, pois alguns não têm endereço 

certo, nem telefone para contato, ou se encontram em local de difícil acesso. 

Informações contraditórias sobre a classificação de alguns grupos, ora 

considerados maracatus nação, ora maracatus de baque solto podem ter resultado na 

exclusão inapropriada de algum grupo de maracatu. 

Por fim, uma das limitações mais comuns em pesquisas de caráter qualitativo 

diz respeito à possibilidade do surgimento de alguns vieses na análise dos dados que tanto 

podem advir da percepção errônea que todo pesquisador é passível de ter quanto da falta de 

fidedignidade e da forma como são fornecidas as informações. A fim de dirimir esses 

possíveis vieses, buscou-se sistematizar os dados claramente para que fosse possível 

analisar de forma mais coerente e confiável as informações coletadas.  

 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

4 
Apresentação e análise de dados 

 
 

Este capítulo tem como objetivo a descrição e análise dos dados obtidos na 

realização desta pesquisa, a fim de que sejam observados os fatores contextuais relevantes 

do ponto de vista histórico e da atualidade, identificando a influência desses fatores nas 

atuais características de configuração organizacional dos grupos de maracatu em 

Pernambuco. 

  A primeira seção descreve o processo de formação do maracatu como 

manifestação cultural de Pernambuco; a segunda seção delineia o atual contexto 

institucional dos grupos de maracatu, salientando aspectos de sua história e características 

de sua cultura e tradição; a terceira seção identifica as características organizacionais dos 

grupos e os principais fatores que formam o contexto dessas organizações culturais. Por 

fim, analisa-se a configuração organizacional buscando-se identificar a relação desta com o 

conjunto de fatores contextuais identificados.  

 

 

 

4.1  O maracatu pernambucano 
A origem do maracatu remonta à época do domínio europeu sobre a então 

colônia brasileira. Na África, o comércio de escravos era atividade próspera e os 



  

mecanismos de negociação bastante diversificados. Trazidos para o Brasil a partir de 1538, 

os negros, pertencentes a diversas tribos ou regiões africanas, trouxeram seus usos e 

costumes, seus deuses e suas danças, sua esperança e suas religiões. Viveram como 

escravos durante muitos anos de nossa história e, entre tantas dificuldades e sofrimentos, 

lutaram para cultivar suas tradições, como um resgate e reconhecimento de seus valores, 

numa busca constante de manutenção de sua identidade. 

Os escravos, trazidos para Pernambuco, criaram as próprias formas de 

resistência. Tinham permissão, por parte dos “senhores brancos”, para escolherem seus 

líderes. Os escravos escolhidos eram coroados em uma solenidade pública e passavam a 

ser reconhecidos, pelos negros e, também, pelos brancos, como líderes do grupo escravo 

(MACHADO, 1989). 

Cada comarca tinha, portanto, seu rei e sua rainha, que eram seguidos por seu 

cortejo. A coroação e posse ocorria no dia de Nossa Senhora do Rosário. Segundo arquivos 

da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Santo Antônio (onde 

foram registradas várias coroações), já em 1674, muitos reis e rainhas negros tinham sido 

nomeados no Recife (GUERRA-PEIXE, 1980). 

Os diversos grupos ou nações concorriam entre si para abrilhantar a festa de 

coroação do rei eleito. Apresentavam-se “dançando a seu modo, com a utilização de 

instrumentos próprios e entoando cantos africanos ou africanizados” (MORAES FILHO, 

apud GUERRA-PEIXE, 1980, p.19). Dentre os diversos grupos africanos existentes, a 

nação do Congo era a que mais se destacava nas associações dessa irmandade (SILVA, 

1975). Em virtude de sua proeminência ante as demais nações, as coroações dos reis do 

Congo eram institucionalizadas e reconhecidas pelas comunidades negras e brancas. 

Surgia, portanto, a instituição do Rei do Congo. 



  

A fim de manter a disciplina na instituição, foram criados postos hierárquicos. 

Além dos soberanos, surgiram os “governadores de tribos ou nações”, postos consentidos 

aos negros escolhidos por sua gente e apoiados pelos senhores escravocratas (GUERRA-

PEIXE, 1980). 

A verdade é que, do ponto de vista dos brancos, as coroações representavam 

mais uma forma de controlar os escravos do que propriamente uma homenagem. Na 

realidade, os escravocratas procuravam manter misturados os diversos povos africanos 

escravizados para que não se organizassem nem promovessem insurreições. 

Diversos estudos, como os do antropólogo Artur Ramos (1954), do etnologista 

Luís da Câmara Cascudo (1972), Mário de Andrade (1935) e Renato Almeida (1964), 

argumentam que os grupos de maracatu foram realmente criados nas festas de negros 

realizadas no Recife nas coroações dos reis do Congo. 

Em meados do século XIX, com a abolição da escravatura, a instituição do Rei 

do Congo foi desaparecendo. Entretanto, a apresentação do auto persistiu por um tempo, 

exercendo forte atração sobre os escravos alforriados (MACHADO, 1989). Essas exibições 

foram rareando dia a dia até desaparecerem por completo. O que permaneceu, depois de 

eliminada a teatralidade, foi o cortejo, que acabou derivando para o maracatu.  

Com o desaparecimento da instituição do Rei do Congo e com a decadência 

dos autos do Congo, surgiu a denominação “nação”, como é popularmente conhecido o 

maracatu, e advém das nações africanas Nagô, Gege, Angola entre outras. A denominação 

de maracatu surgiu pela primeira vez em 1867, assinalada pelo Padre Lino do Monte 

Carmelo Luna (GUERRA-PEIXE, 1980). 

O caráter religioso sempre teve uma grande relevância na formação dos grupos 

de maracatus. O babalorixá Manoel do Nascimento Costa afirma “não existir um maracatu 

Nação se não existir religião”.  



  

 Ele nasce dentro de um terreiro ou não; só que tem de existir a ligação 
com a religião. O que é que leva o pessoal de terreiro a criar um 
maracatu? [...] o desejo das pessoas de ter alguma coisa ligada à religião, 
um afoxé, um maracatu e por aí afora. Então leva as pessoas a criar essas 
instituições [...] (Babalorixá Manoel Costa. Entrevista, 2/10/2002). 
 É uma relação que está ligada com essas questões da história, da 
antiguidade e também da religião. É muito complicado você falar do 
maracatu tradicional [Nação] que não seja ligado ao candomblé, a origem 
do maracatu [...] está ligado ao terreiro [...] a religião tem toda essa 
ligação (Mariana Borges, coordenadora de projetos e responsável pelo 
Departamento de Comunicação da Produtora África Produções, 
Entrevista, 30/8/2002). 
 

O maracatu surgiu, também, com a intenção de burlar os senhores brancos 

diante da possibilidade de proibição do culto do candomblé. Enquanto os escravos e ex-

escravos cultuavam seus orixás e faziam suas obrigações aos santos, as autoridades 

acreditavam que se tratava apenas de uma festa que homenageava os próprios santos da 

religião católica. 

 [...] Sabe-se que o maracatu foi feito, também, para tapear os senhores 
de engenho, porque naquela época eles tinham medo de que o pessoal 
cultuasse a seita e se rebelasse. Para enganá-los, para não saberem o que 
estavam fazendo, os negros fizeram o maracatu; enquanto ficavam 
tocando na frente da senzala, no domingo, que era dia de folga, faziam 
escondido as obrigações da seita. Quando o pessoal chegava e 
perguntava: − O que é isso aí? Respondiam: – É uma festa! Também há 
aquela parte do sincretismo religioso, o santo católico com a seita 
africana. Hoje está tocando maracatu, e a gente está festejando São Jorge. 
Não era. Eles estavam fazendo obrigação para algum santo lá na senzala. 
E, assim, foi pela necessidade disso que surgiu o maracatu (Afonso 
Aguiar, presidente do Maracatu Leão Coroado. Entrevista, 25/8/2002.) 
 

No carnaval, pelas ruas do Recife, esses grupos, denominados Nações, 

desfilam seu luxo e seus ritmos como uma forma de expor a cultura e a tradição, pelas 

quais lutam para transmitir e preservar. 

 

 

4.1.1  Maracatus e Nações  
Existem dois tipos de maracatus em Pernambuco: o maracatu rural ou de 

baque solto e o maracatu de baque virado ou nação (em referência às nações religiosas 



  

africanas), que conservam toda a tradição descrita acima acerca da instituição do Rei do 

Congo. A denominação “Nação de maracatu” tem sua origem na ligação que esses grupos 

têm com religiões africanas, especialmente o candomblé. Essa caracterização é tão 

profunda que alguns grupos de maracatus, que se denominam nação, mas que não têm base 

religiosa − como é o caso do Nação Pernambuco (uma das organizações objeto deste 

estudo) − não são reconhecidos por outros grupos ou por estudiosos do tema como nações, 

mas como grupos de dança, que se apresentam com elementos dos maracatus 

“tradicionais” de Pernambuco. 

 Não, não é um maracatu legítimo. É um ensaio de maracatu, podemos 
dizer que ele fez um ensaio de maracatu, mas ele não é considerado pelos 
outros grupos (Babalorixá Manoel Costa. Entrevista, 2/10/2002). 
 

O maracatu nação é composto por uma ala principal que representa a corte, 

composta por um rei e uma rainha, um príncipe e uma princesa e outros personagens da 

nobreza como duques e condes. Por volta de 1910, o maracatu nação passou a incorporar 

uma, duas ou três bonecas, as chamadas “calungas” (bonecas de pano ou madeira que 

representam a ligação do maracatu com a religião do candomblé). Essas calungas são 

conduzidas pelas damas de paço. Além desses componentes, ainda participam do cortejo: 

as baianas, os lanterneiros, os escravos (que sustentam a umbrela ou pálio _  chapéu-de-sol 

que protege o casal real e que esta sempre em movimento), os pajens, os batuqueiros 

(percussionistas) e os porta-estandartes, levando o estandarte com o símbolo do grupo. 

A música vocal do maracatu nação denomina-se toada, incluindo versos com 

procedência africana. O início e fim das toadas são determinados pelo som de um apito. O 

tirador de loas é o cantador das toadas, que os integrantes respondem ou repetem ao seu 

comando. O instrumental, cuja execução se denomina toque, é constituído pelo gonguê, 

tarol, caixa de guerra e zabumbas. 



  

O maracatu rural ou maracatu de baque solto ou, ainda, maracatu de orquestra 

é considerado uma transfiguração das Cambindas (brincadeira masculina, na qual os 

homens se travestiam de mulheres). É de origem rural, desenvolvendo-se no Interior do 

Estado de Pernambuco, especificamente em zonas canavieiras (LIMA, 2002). Nesse 

maracatu não há a presença de um rei e uma rainha. Entretanto, há a presença da boneca 

(símbolo de grande importância nos maracatus), que é levada por uma das “baianas”. Essas 

baianas geralmente são homens trajando um vestido por cima da veste usual. 

Os demais componentes do grupo são os caboclos de pena e de lança, usando 

colorida indumentária e movimentando sua lança e chocalho. A toada dos maracatus rurais 

é geralmente improvisada e a orquestra que acompanha o cortejo é composta por bombo, 

surdo, tarol, gonguê e instrumentos de sopro.  

De acordo com dados extraídos do Invitur (2002), existem, hoje em 

Pernambuco, 79 grupos de maracatus, dos quais 21 são maracatus rurais, 22 são maracatus 

nação e os 36 sem definição específica. 

Segundo o depoimento do funcionário da Empetur Gilvandro Marino, está 

surgindo, principalmente no Recife, uma modalidade de maracatu denominada 

“Representação”, cujos membros não teriam, necessariamente, ligação direta com a 

religião ou com a tradição africana. Essas pessoas seriam simpatizantes do maracatu, 

artistas cênicos, profissionais de dança ou interessados em experimentar essa arte como 

uma forma de manifestação cultural local. 

 Cada grupo de maracatu representa a história de sua origem, com base em um 

conjunto de símbolos, rituais e personagens centrais. É importante observar as principais 

diferenças entre os grupos estudados na pesquisa a fim de compreender e identificar suas 

características mais marcantes. O Quadro 4.1 lista os Maracatus estudados, ordenando-os 

segundo o ano de sua criação. Com o passar do tempo, o maracatu se torna uma tradição 



  

secular, mas persiste até hoje e atua num contexto em que nações de diferentes épocas 

interagem constantemente.  

Pela localização das sedes, percebe-se a concentração em bairros da Região 

Metropolitana do Recife que são pouco favorecidos economicamente, o que demonstra o 

reflexo da condição econômica dos grupos de maracatu. Alguns Maracatus têm sede 

própria, geralmente localizada na casa do presidente do grupo. Os Maracatus Nação 

Pernambuco e Nação de Luanda recebem da Prefeitura de Olinda um espaço para ensaiar e 

exercer suas atividades. 

Quadro 4.1 - Nações de maracatus: cronologia e localização    

NOME DO GRUPO ANO DE 
CRIAÇÃO 

LOCALIZAÇÃO 
(bairros de Recife e Olinda*) 

Maracatu Elefante 1800 Água Fria 
Maracatu Leão Coroado 1863 Águas Compridas 
Maracatu Estrela Brilhante 1906 Alto José do Pinho 
Maracatu Almirante do Forte 1931 Mustardinha 
Maracatu Porto Rico 1967 Pina 
Maracatu Linda Flor 1984 Macaxeira 
Maracatu Sol Nascente 1986 Água Fria 
Maracatu Gato Preto 1989 Água Fria 
Maracatu Nação Pernambuco 1989 Varadouro* 
Maracatu Leão da Campina 1997 Campina dos Coelhos 
Maracatu Nação de Luanda 1997 Carmo* 
Maracatu Encanto do Dendê 1998 Macaxeira 

 
a) Maracatu Nação Elefante 
 

Ser um Maracatu de duzentos anos, sem dúvida, inspira respeito e admiração. 

Tragédias como a morte de Dona Santa e o assassinato de Dona Rosinete, ambas rainhas 

do Maracatu, ajudaram a reforçar o peso de sua história, a coragem dos que o conduzem 

mesmo diante das dificuldades. Segundo a lenda, seu surgimento deve-se a Manuel 

Santiago, um escravo que se insurgiu contra a direção de um antigo grupo de maracatu e 

criou, então, uma Nação de maracatu. 

O Maracatu Elefante ficou desativado por algum tempo, com a morte de Dona 

Santa, uma das rainhas de maracatu mais conhecidas e respeitadas de Pernambuco. Em 



  

1988, a Nação retomou suas atividades, voltando a desfilar nos carnavais de Pernambuco e 

passando a dirigir seus esforços para a preparação do grupo abalado por sua primeira 

tragédia.  

Hoje, o grupo luta para conservar os elementos tradicionais do maracatu 

embora incorpore algumas modificações para se adequar ao contexto atual. Sua resistência 

às mudanças se manifesta na preservação do toque original dos batuques, das loas e pela 

genuinidade dos instrumentos. Seus integrantes fazem oferendas aos orixás e rezam para os 

santos, procurando manter vivos os ritos religiosos que lhe deram origem.  

O Maracatu Elefante está localizado no bairro de Água Fria. A sede é um 

enorme galpão, no qual são guardadas todas as indumentárias do desfile. É aberta para os 

ensaios, mas quando estes não ocorrem, o local permanece aberto para a visitação de 

pessoas interessadas em conhecer ou contratar o grupo e em ter acesso a informações.  

Esse Maracatu preza a originalidade da tradição. As mudanças que atingem os 

Maracatus são vistas com desapontamento por seus dirigentes. Há uma persistência muito 

forte a fim de manter o Maracatu ativado, principalmente pela referência de ser um 

Maracatu tão antigo e com um passado testemunha da História. 

O Maracatu Elefante realiza turnês nacionais e, esporadicamente, faz viagens à 

Europa para apresentação dessa cultura pernambucana. 

 

b) Maracatu Leão Coroado 

O Maracatu Leão Coroado nasceu em 8 de dezembro. Precisar o ano de sua 

fundação é tarefa mais difícil.  

A data de fundação do Maracatu Nação Leão Coroado é plena de 
simbologia. Dia 8 de dezembro, data comemorativa dos festejos de Nossa 
Senhora da Conceição, para os católicos; data de Iemanjá, para o culto 
nagô; data, também, de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, sendo todo 
esse leque de comemorações, o legado de nosso sincretismo religioso. É 
uma data, enfim, de grande orgulho para todos os integrantes do Leão 
Coroado. Mais difícil é precisar o ano da fundação do Maracatu. O mais 



  

aceito, o que figura no estandarte da Nação, é 1863, mas durante certo 
tempo, cogitou-se a possibilidade de o ano real da fundação ter sido 1852. 
(Disponível em: http://www.leaocoroado.org.br) 
 

A sede do grupo é a casa de Afonso Aguiar, seu atual presidente, no bairro de 

Águas Compridas. Afonso Aguiar sucedeu Mestre Luís, respeitado presidente por muitos 

anos, cujos avós, escravos, foram os primeiros fundadores dessa Nação. A partir daí, o 

Leão Coroado passaria de pai para filho. 

 Fica difícil contar a história de como começou, porque o maracatu tem 
138 anos; eu tenho 54. [...]. Seu Luís contava que foi assim: os avós dele, 
que eram escravos naquela época, se reuniram, fizeram uma brincadeira e 
saíram no carnaval. Que brincadeira foi essa que se transformou no 
maracatu! (Afonso Aguiar, presidente do Maracatu Leão Coroado. 
Entrevista, 25/8/2002). 
 

A presidência do Maracatu foi deixada para Afonso Aguiar por questão de 

confiança e de afinidade religiosa na opinião do presidente: 

 [...] vinha de seus avós; depois passou para seus pais. Só que eu não 
tenho nenhum vínculo familiar com ele. A minha ligação foi mais por 
causa da seita e do pessoal da Comissão de Folclore. [...] essa confiança 
em mim veio de uma obrigação que a gente fez. Ele chegou para mim e 
disse: − Você é meu amigo. Eu joguei para os orixás, e eles disseram que 
você é meu amigo. (Afonso Aguiar, presidente do Maracatu Leão 
Coroado. Entrevista, 25/8/2002). 
 

Afonso procura hoje manter os ensinamentos de Mestre Luís como uma forma 

de preservar e honrar a herança recebida, tal como a originalidade do maracatu, 

principalmente no que se refere ao ritmo do toque e à forma de se apresentar.  

A sede do Maracatu Leão Coroado evidencia um espaço informal que acolhe 

utensílios domésticos e símbolos culturais em um mesmo ambiente. Na sala de visitas, 

estão expostas as calungas e muitas fotos das turnês realizadas pelo grupo. O Leão 

Coroado já se apresentou em cidades do Interior de Pernambuco, em cidades de outros 

Estados brasileiros (São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador) e em outros países, como Paris, 

Alemanha, Holanda, Espanha, o que lhe rendeu várias matérias em jornais nacionais e 

internacionais. 



  

c) Maracatu Estrela Brilhante 

O Maracatu Estrela Brilhante foi fundado por Cosme Damião Tavares, 

pescador nascido em 1878 em Igarassu, município pernambucano. Em razão da 

procedência de seu fundador, o Maracatu foi inicialmente chamado de Estrela Brilhante de 

Igarassu, e depois Estrela Brilhante do Recife, quando Cosme veio para a Capital. O 

símbolo do Maracatu é uma estrela que faz alusão às noites em que Cosme ia pescar e as 

estrelas lhe serviam de guia.  

Seguindo a trajetória desse Maracatu, Barbosa (2001) dividiu-a em épocas 

históricas, associadas às mudanças de presidente e à localização. Segundo a autora: 

A Nação fundada por ‘Seu Cosme’ perdurou em Campo Grande por 58 
anos se considerarmos a data registrada na Federação Carnavalesca: 16 
de julho de 1910. Se, porém, calcularmos de acordo com os depoimentos 
obtidos, que indicam que existia desde 1906, o ‘Maracatu de Seu Cosme’ 
existiu lá por 62 anos. (BARBOSA, 2001, p. 6.) 
 

Após a morte de Seu Cosme, o Maracatu ficou sob a responsabilidade de sua 

mulher durante treze anos, mas, em razão de dificuldades financeiras para prosseguir, 

permaneceu algum tempo parado, sem desfilar no carnaval. Em meados de 1969, José 

Martins de Albuquerque herda alguns instrumentos e o estandarte do Maracatu, retomando 

a trajetória do Estrela Brilhante no Alto do Pascoal (BARBOSA, 2001). 

No início dos anos 90, nova reviravolta; Marivalda dos Santos assume o 

Maracatu Estrela Brilhante do Alto José do Pinho. A sede do Maracatu é sua casa.  No 

quintal, foi construído um galpão onde se guarda todo o material do Maracatu e são 

confeccionadas as roupas por Marivalda e suas ajudantes. Há ensaios todos os fins de 

semana. A comunidade se une aos que vêm prestigiar o Maracatu, formando um grande 

grupo, o que resulta em grande festa. O Maracatu participou de turnês fora do País e de 

eventos como a Expo 2000, em Hannover, além de ter gravado um CD com as músicas de 

seu mestre de apito, Walter.  

 



  

d) Maracatu Almirante do Forte 

O presidente do grupo, Antônio José da Silva, mais conhecido como Seu Teté, 

relata que o Maracatu Almirante do Forte começou como baque solto e, após 40 anos, 

mudou para baque virado (Nação), por ser mais fácil sair no carnaval.  

 Brincamos quarenta anos com o baque solto; depois veio o baque 
virado, pois é mais fácil. [...] e desde que se tornou baque virado, ficou 
melhor (Seu Teté. Entrevista, 19/8/2002). 
 

O Maracatu foi fundado em 1931, pelo pai de Seu Teté, com alguns amigos e 

membros da família, e registrado em 1935. Desde que nasceu, Seu Teté participa do 

Maracatu e exprime com muito orgulho: − São cinqüenta e cinco anos aqui dentro. 

O símbolo do grupo é um navio, pois a história relata que o fundador, 

impressionado pelo navio “Almirante do Forte” atracado no Porto do Recife, pediu 

autorização ao comandante para usar aquele nome na sua nação de Maracatu. 

No início, os festejos do Almirante do Forte ocorriam nos bairros do subúrbio, 

principalmente em época de carnaval; depois passaram a se apresentar também no Desfile 

dos Maracatus no centro do Recife, onde os Maracatus concorrem entre si para ganhar 

prêmios e reconhecimento popular. 

A sede do Maracatu Almirante do Forte confunde-se com a casa de Seu Teté. 

Sempre de portas abertas, é uma referência na comunidade de Mustardinha, onde se 

localiza. O ambiente interno é bastante simples, com vários estandartes espalhados pela 

sala de visitas. 

Percebe-se no discurso do presidente do grupo a importância que ele atribui ao 

fato de dar continuidade a uma tradição familiar e, ao mesmo tempo, sua preocupação em 

manter financeiramente vivo o Maracatu diante de uma nova realidade cultural. 



  

Ligado ao candomblé, o Maracatu Almirante do Forte tem um fundamento 

religioso muito forte; os rituais são respeitados e os participantes do cortejo pertencem a 

essa religião e seguem seus preceitos. 

 

e) Maracatu Porto Rico 

A presidente do Maracatu Porto Rico, Dona Elda Ivo Viana, relata a história 

desse Maracatu, criado em Palmares em 1906. Naquela época, os escravos eram liderados 

por uma mulher. Depois de sua morte, para amenizar a saudade, talharam seu rosto na 

madeira, e a homenageavam conduzindo a imagem em jangadas pelo rio, tocando tambores 

e fazendo oferendas aos orixás. O senhor de engenho pensava ser uma festa e sugeriu que 

fosse feita uma boneca para representar a rainha daquela festança. Depois da rainha, viria a 

princesa e assim por diante, até nascer o Maracatu Porto Rico, cujo nome, segundo Dona 

Elda, tem origem nas águas do rio de onde partiam as jangadas com os escravos em festa 

em homenagem à escrava falecida.  

Dona Elda se assume como a última rainha coroada por um padre na Igreja do 

Rosário dos Pretos. Tempos depois, a igreja deixou de “apadrinhar” esse ritual por 

considerar um trabalho espiritualista não condizente com a religião católica. 

 Eu dei continuidade ao maracatu em 1980. [...] Então em 1980, eles 
me levaram a Rosário dos Pretos [Igreja] e fizeram a minha coroação 
com o Cônego Cavalcanti (Dona Elda. Entrevista, 22/8/2002). 

 
A sede do Maracatu está localizada na casa de Dona Elda no bairro do Pina, 

onde ocorrem as reuniões, os ensaios e os rituais religiosos do grupo. Em um grande 

espaço reservado da casa, encontra-se todo o material do Maracatu, desde as roupas até os 

instrumentos. A sede já foi reformada duas vezes a fim de comportar a quantidade 

crescente de pessoas que vêm prestigiar os ensaios. 

Dona Elda orgulha-se ao classificar o Maracatu como um grupo diferenciado. 

Não apenas pelo luxo que ostenta, mas pela presença de integrantes de fora da 



  

comunidade, principalmente universitários, juízes, médicos e executivos, como a 

Presidente do grupo faz questão de ressaltar. O Maracatu Porto Rico já se apresentou na 

Alemanha. E também em alguns Estados brasileiros como São Paulo e Bahia. 

O Maracatu Porto Rico demonstra exercer uma forte orientação a um público 

externo maior, que vai além dos integrantes da comunidade do Pina. Sua perspectiva é de 

crescimento com visão de mercado, o que faz do filho de Dona Elda o empresário do 

grupo. 

 

f) Maracatu Linda Flor 

O Maracatu Linda Flor nasceu de uma “brincadeira”, segundo sua presidente, 

Mãe Ina, que reproduz, em sua forma de conduzir o Maracatu, tradições religiosas que 

legitimam um Maracatu Nação, tal como o fato de o Linda Flor haver nascido num terreiro 

de candomblé. A razão de ter como símbolo uma flor é simples: 

 Nós escolhemos para homenagear uma flor, linda flor, entendeu? É 
em homenagem às flores, às coisas bonitas [..] (Mãe Ina. Entrevista, 
23/8/2002.) 
 

A sede do Maracatu é na casa de sua presidente no bairro da Macaxeira.  Há 

um quarto reservado para todo o material. É um grupo pequeno, que tem como suporte 

seus integrantes, os quais, além de desfilar, têm de prover os próprios figurinos e 

instrumentos. 

A perspectiva de manutenção da tradição original mescla-se com o desejo de 

reconhecimento de um público maior. O grupo nunca se apresentou fora do Estado de 

Pernambuco. Mãe Ina expressa a vontade de sair do País em turnê, mas reconhece que essa 

possibilidade ainda está muito distante pela atual limitação do grupo. Enquanto não 

alcança esse objetivo, o grupo participa dos desfiles de carnaval e procura ganhar seu 

espaço no cenário da cultura local, participando de cursos e reuniões na Casa da Cultura e 

transmitindo as informações a todos os seus participantes. 



  

 

g) Maracatu Sol Nascente 

O Maracatu Sol Nascente, por falta de condições financeiras, foi desativado em 

1937, permanecendo assim por cinqüenta anos. 

 [...] a gente está se organizando, porque esse Maracatu tem história: 
passou cinqüenta anos desativado. [...] quem participava dele era a bisavó 
de meu marido; ele ouvia só as cantigas, aquelas loas que elas ficavam 
cantando. Mas o Maracatu acabou por conta da situação financeira. 
Então, quando fez 50 anos em 1986, ele colocou novamente o Maracatu 
nas ruas. Foi no aniversário da cidade do Recife; ele quis dar um presente 
a ele mesmo e também à cidade (Antônia Ferreira, esposa de Ubiracy 
Ferreira. Entrevista, 31/8/2002). 
 

O atual presidente, Ubiracy Ferreira, afirma que os fundadores estavam ligados 

ao candomblé: 

  (...) nós éramos nagôs e não podíamos ter outro tipo de coisa que não 
fosse o maracatu nação (Ubiracy Ferreira. Entrevista, 31/8/2002). 
 

 Mas ele dirige, também, uma companhia de dança folclórica e balé popular, 

que, com o passar do tempo, se fundiu ao Maracatu: 

 Temos, também, um balé [...] É o Bacnaré, Balé da Cultura Negra do 
Recife. O Bacnaré faz parte do Maracatu e o Maracatu faz parte do 
Bacnaré, porque nós formamos o Maracatu com os dançarinos do balé, os 
familiares e as pessoas da comunidade (Antônia Ferreira, esposa de 
Ubiracy Ferreira. Diretores do Bacnaré. Entrevista, 31/8/2002). 
 

Localizado no bairro de Água Fria, o Maracatu Sol Nascente é uma referência 

para a comunidade local visto que, freqüentemente, mobiliza os moradores para a 

realização de feiras, quermesses e festas tradicionais do bairro. A casa de Antônia e 

Ubiracy é, também, a sede do grupo. 

As Prefeituras de Nazaré da Mata, Paudalho e Goiana convidam o Maracatu 

Sol Nascente para realizar apresentação em seu município. Além de viagens locais, o 

grupo costuma fazer turnês por outros países. Desde 1989, quando realizou a primeira 

apresentação internacional em Taiwan, o Sol Nascente recebe convites, todos os anos, para 

se apresentar fora do País. O Grupo recebeu 145 prêmios internacionais.  



  

O Maracatu Sol Nascente não concorre com os demais grupos no desfile do 

carnaval pernambucano. Quando desfila, é como convidado. Seus dirigentes não 

concordam com o caráter competitivo do desfile: 

 O que resulta disso aí é briga, é grupo se digladiando com outro. 
(Antônia Ferreira, esposa de Ubiracy Ferreira. Entrevista, 2002). 
 

O aspecto religioso e a tradição familiar são bastante respeitados no grupo. 

Ubiracy demonstra determinação em preservar as raízes desse Maracatu: 

  [...] são coisas de nossa religiosidade, são coisas da interiorização de 
nossa casa [...]. Deve ser preservado e guardado para a família. (Ubiracy 
Ferreira. Entrevista, 2002). 

 

h) Maracatu Gato Preto 

Amaro da Silva Vila Nova, conhecido por Pai Xôxo, por muitos anos, desfilou 

em Maracatus como o Indiano, no qual chegou a ser príncipe e rei do cortejo. Há muito 

tempo, Pai Xôxo nutria o desejo de fundar um Maracatu que lhe pertencesse, e para sua 

comunidade. Deixou o Maracatu Indiano e fundou o Maracatu Gato Preto em 1989, do 

qual é presidente. 

Sua principal motivação foi o fato de ser umbandista e babalorixá. A origem 

religiosa é marcante no grupo de acordo com afirmação de seu presidente: − todo maracatu 

tem de nascer e permanecer dentro do candomblé.  

O símbolo desse grupo de maracatu é um gato preto, que representa o Exu de 

mestra Ritinha. 

 [...] Nessa altura, eu tinha uma mestra, Ritinha, que disse: “Diga ao 
meu filho que bote no Maracatu o nome do meu exu”. O exu dela se 
chama Gato Preto. Assim, nós colocamos Gato Preto. (Pai Xôxo, 
presidente do Maracatu Gato Preto. Entrevista, 6/9/2002). 

 
A sede do Maracatu fica próxima à casa da família de seu presidente no bairro 

de Água Fria. É um galpão onde são feitos os ensaios, guardadas as indumentárias do 

Maracatu e são realizados os rituais religiosos. 



  

Esse grupo foi o primeiro maracatu de baque virado a se apresentar no carnaval 

de Camaragibe. Seu prestígio em outras localidades além de Recife, como Olinda, 

Camaragibe e João Alfredo, é orgulho para todos os integrantes. 

O Gato Preto já conquistou alguns prêmios. Em sua categoria, foi campeão em 

três anos e vice-campeão em cinco anos no desfile do carnaval recifense. 

 

i) Maracatu Nação Pernambuco 

Autodenominado grêmio cultural, o Maracatu Nação Pernambuco tem 

características próprias que o diferenciam dos demais grupos de maracatus. 

Criado por um grupo de amigos em dezembro de 1989, o Nação Pernambuco 

propunha dar origem a uma concepção de grupos de maracatu com a continuidade da 

tradição, principalmente por meio de divulgação dessa manifestação cultural; no início, 

limitando-se a Pernambuco, e, posteriormente, com acesso para o mundo inteiro. 

 O grupo surgiu em dezembro de 1989, com a proposta de dar 
continuidade ao universo do maracatu em Pernambuco. Naquela época a 
gente já sentia que havia uma carência muito grande na questão de você 
poder trabalhar em termos socioculturais; faltava, basicamente, esse 
ponto de partida. Então, nós reunimos um grupo de amigos e demos 
início ao projeto do Grêmio de Cultura Carnavalesca Maracatu Nação 
Pernambuco. O grupo começou a partir daí. (Bernardino J. da Silva Neto, 
presidente do Nação Pernambuco. Entrevista, 24/8/2002.) 
 

Com uma imagem bastante definida, o Nação Pernambuco é uma agremiação 

carnavalesca de bastante importância em Pernambuco. Para muitos, foi pelo Nação 

Pernambuco que os Maracatus passaram a ser mais conhecidos e aceitos na sociedade. Os 

preconceitos e a distância, em relação ao maracatu, foram minimizados, segundo o 

presidente, pela forma como o Nação Pernambuco decidiu apresentar-se: retratando a 

tradição religiosa como uma manifestação artística pela qual seus elementos eram 

representados, mas não, necessariamente, vivenciados. O Maracatu Nação Pernambuco 

abriu novos espaços de apresentação. 



  

 

Surge em Pernambuco uma nova geração de maracatu. Foi fundado no 
dia 15 de dezembro de 1989, numa festa organizada no Clube 
Vassourinhas de Olinda, com o objetivo de difundir o maracatu. O Nação 
Pernambuco é, atualmente, o grupo cultural de maior projeção no Estado. 
O Grupo gravou vários discos, os quais contendo apenas músicas de 
maracatu, sendo os únicos no mundo. Divulgam e resgatam a história da 
cultura pernambucana dentro e fora do Brasil. (Disponível em: < http:// 
www.maracatunacaopernambuco.com.br>. Acesso em: 16 maio 2002.) 
 

Com uma origem diferente dos demais grupos de maracatu, no que diz respeito 

às questões religiosas, o Maracatu Nação Pernambuco é percebido com desconfiança pelos 

demais grupos: 

  O Nação Pernambuco abriu muito para se conhecer sobre o maracatu. 
Mas ele mostrou um maracatu estilizado, que não existe [...] Para mim, 
não existe. Admiro como uma banda, respeito como uma banda, mas 
como maracatu, jamais. Nunca eles entrariam pela minha porta impondo 
a boneca deles ou encostando o estandarte deles no meu dizendo que são 
maracatu. (Ubiracy Ferreira, presidente do Sol Nascente. Entrevista, 
31/8/2002.) 
 
 [...] as pessoas confundem muito, porque o que está hoje na mídia é o 
Nação Pernambuco, e as pessoas pensam que é a mesma coisa, mas não 
é. Eles usam o nome Nação de forma errônea; eles são uma banda. É 
tanto que não competem no carnaval, e por serem banda, podiam usar o 
nome de maracatu, mas nunca de nação. Para ser nação, ele tem de ser 
uma seita, uma religião que vai para a rua brincar A base do maracatu é 
isso.Vou assistir a shows do Nação Pernambuco, adoro todo o mundo, 
conheço, viajo com eles às vezes, mas está errado. (Aelson, presidente do 
Leão da Campina. Entrevista, 20/8/2002.) 
 

 Na visão do presidente Bernardino J. da Silva Neto, o Nação Pernambuco foi criado 

para fazer uma releitura do que se podia perceber, até então, nos Maracatus existentes. Ou 

seja, o grupo surgiu para apresentar o que já existia em termos de maracatu mediante nova 

concepção, mais voltada à produção artística, onde haveria espaço para que os artistas 

pudessem sobreviver das apresentações.  

 O Maracatu Nação Pernambuco conta com um espaço cedido pela Prefeitura de 

Olinda para a realização dos ensaios e reuniões do grupo. Sua sede está localizada no  

Mercado Eufrásio Barbosa no Varadouro, Olinda. 



  

Para Bernardino, o fundamento religioso concentra-se muito mais em regras de 

comportamento, de respeito à vida e à dignidade humana, e seus membros cultuam 

diferentes credos.  

 Nosso fundamento é não beber e não fumar; é respeitar aquela 
condição de que o ser humano precisa para estar bem. (Bernardino J. da 
Silva Neto, presidente do Nação Pernambuco. Entrevista, 24/8/2002.) 
 

 O símbolo do grupo é uma coroa e uma cruz, e é explicado da seguinte forma: 

 O símbolo da gente, basicamente, é uma coroa e uma cruz, 
simbolizando a coroação do rei negro e a irmandade cristã. E aparece, 
também, um machadinho, que é o machado de xangô, nosso orixá [...] 
representa o referencial da tradição nagô do Maracatu pelo lado do 
candomblé [...] ele respeita a religião, o candomblé como referência 
mística negra. Mas a gente entende que foi com essa mistura, essa inter-
relação mística do índio com o negro e com o mestiço que o maracatu 
adquiriu essa personalidade [...] Então você tem de ter um bom 
argumento para isso. O nosso é que a gente é fruto dessa 
multirreligiosidade. (Bernardino J. da Silva Neto, presidente do Nação 
Pernambuco. Entrevista, 24/8/2002). 
 

                   São freqüentes, em Pernambuco, as apresentações do Maracatu Nação 

Pernambuco. Já realizou várias apresentações fora do Brasil, em países da Europa, dos 

Estados Unidos e da China. 

 

j) Maracatu Leão da Campina  

O Maracatu Leão da Campina surgiu de uma preocupação social de seus 

fundadores, três amigos, que, ao perceberem as carências sociais da comunidade dos 

Coelhos, tomaram uma iniciativa no campo da dança e da arte.  

Compraram um imóvel, que hoje é a sede do Maracatu, e reuniram à sua volta 

pessoas que já participavam de quadrilhas de São João e do carnaval. Com o espaço da 

escola no centro social da comunidade para os primeiros ensaios, começaram o trabalho 

com a comunidade, que incluía não apenas aulas de dança, mas também palestras de 

conscientização em relação à saúde, alimentação, aos cuidados com a higiene. 

Nutricionistas, psicólogos e professores universitários participavam ativamente deste 



  

trabalho. O presidente do Leão da Campina, Aelson, um dos três amigos, relembra como 

decidiu realizar um trabalho dessa natureza: 

 [...] em uma visita que vim fazer, vi os adolescentes com um tubo de 
cola, cheirando. [...] e o pessoal brincando com eles como se fosse tudo 
natural. [...] foi quando eu fiz uma pequena pesquisa aqui: o que era que 
existia de cultura, o que já faziam no São João, quadrilha; alguns 
desfilavam em agremiações de frevo no carnaval. Chamei alguns que 
faziam parte desses movimentos, e perguntei se eles queriam receber 
algumas aulas para que o próximo desfile tivesse melhor qualidade. No 
Centro Social, pedi que me cedessem um espaço em uma escola. E me 
cederam uma sala de aula. [...] Assim, começamos a fazer essas aulas 
com adolescentes e crianças (Aelson, presidente do Leão da Campina. 
Entrevista, 20/8/2002). 
 

Passados três meses, veio o convite para uma primeira apresentação e, logo 

após essa, outras se sucederam, mas ainda voltadas para danças populares, como a ciranda, 

o coco, o forró e a quadrilha. Depois de algumas apresentações de dança e a conseqüente 

visibilidade, o Maracatu foi forçado a se formalizar, surgindo, então, o Centro Cultural. As 

aulas começaram a ser diversificadas, e o maracatu passou a fazer parte das danças 

apresentadas.  

Apesar de ter sido fundado em 1997, atualmente, o Maracatu Leão da 

Campina, cujo símbolo faz alusão ao Estado de Pernambuco, desfila nos dias de carnaval 

com os Maracatus pernambucanos mais antigos e tradicionais, encontrando seu espaço 

nesse contexto cultural. O Maracatu Leão da Campina já se apresentou na Alemanha, 

França e Holanda. 

 

l) Maracatu Nação de Luanda 

Mestre Roberto fundou o Maracatu Nação de Luanda em 1997. Antes fazia 

parte do Maracatu Elefante, do qual saiu por divergências. 

O símbolo do Nação de Luanda é um navio, representando os navios que 

traziam os escravos de Angola. 

 



  

 Muita gente chama aquilo de barco, outros de barquete, outros de 
caravela. Aquilo ali, para mim, é um navio negreiro. Eles vinham de 
Luanda. Só que eles estão dormindo. Você não está vendo eles ali? Eles 
estão dormindo; tudo, ali, apanhando lá embaixo. Você talvez escute os 
gemidos de dor deles ali. (Mestre Roberto. Entrevista, 25/8/2002). 

 
Mestre Roberto, conhecedor da cultura africana e das tradições do maracatu, 

sente que deve transmitir o que sabe a fim de perpetuar uma referência cultural importante 

em Pernambuco. Reúne pessoas da comunidade de Olinda e realiza seus ensaios nas Casas 

da Cidadania, um espaço cedido pela Prefeitura e reservado para atuação de grupos 

culturais. Nesse espaço há um local reservado para guardar as indumentárias do Maracatu. 

Mestre Roberto utiliza as tardes dos fins de semana para realização de ensaios 

e reuniões. Dissidente do Maracatu Elefante, ele busca preservar a tradição do maracatu, 

mas sabe que, para isso, é preciso angariar recursos, o que tenta fazer confeccionando 

camisas com o nome e símbolo do grupo e agregando a elas um valor adicional pela 

simbologia que carregam. 

Embora o Maracatu não se tenha apresentado fora de Pernambuco, esse é um 

projeto. O Maracatu Nação de Luanda desfila no carnaval, tanto em Olinda quanto em 

Recife. 

 

m) Maracatu Encanto do Dendê 

Esse Maracatu nasceu da vontade de seu fundador em ter um Maracatu próprio. 

Edmilson Nascimento costumava sair em outros Maracatus, que se apresentavam em época 

de carnaval. 

 [...] Eu tive a idéia de ter o Maracatu, porque a gente vivia, pra lá e 
pra cá, chamando gente para os Maracatus dos outros. Um dia eu subia 
por essa ladeira ali, suado, não tinha nem almoçado ainda, estava 
sentindo até vertigem de fome e pensei: eu estou trabalhando para os 
outros, e ninguém reconhece meu trabalho.  Eu posso trabalhar para mim 
mesmo, para mim e para o povo que estiver comigo. Então, começou [...] 
(Edmilson, presidente do Maracatu Encanto do Dendê. Entrevista, 
23/8/2002.) 

 



  

Desse modo, com o apoio do Maracatu Leão de Judá, Edmilson fundou o 

Encanto do Dendê em 1997, também com a intenção de homenagear sua irmã, a qual 

nomeou rainha de seu Maracatu. Além do Leão de Judá, Edmilson, com a irmã e o 

cunhado, participara dos maracatus Linda Flor, Estrela Brilhante e Porto Rico. 

Com os instrumentos obtidos por doação e a venda de rifas, começaram a 

confeccionar outros instrumentos, estandarte, roupas e demais elementos para sair em 

apresentações.  

O presidente do Maracatu Encanto do Dendê explica a ligação com o 

candomblé e o significado do nome escolhido: 

 Esse Maracatu eu fiz em homenagem à mãe de santo da casa, a 
zeladora de santo; ele cria seus filhos dentro de casa. É do dendê, 
trabalha com o azeite. Por isso, chamei de Encanto do Dendê. Encanto,  
ela [a irmã do entrevistado]com nossos orixás. [...] É que quando a gente 
faz a matança, leva o azeite de dendê; tudo o que a gente faz no 
candomblé leva um pouquinho de azeite de dendê. Então, essa 
inspiração foi por causa disso (Edmilson, presidente do Encanto do 
Dendê. Entrevista, 23/8/2002). 
 

A sede do Maracatu é na casa onde moram Edmilson, sua irmã e o cunhado na 

Macaxeira. 

No primeiro ano em que desfilou no carnaval de Recife, concorrendo com os 

demais Maracatus, o Maracatu Encanto do Dendê conquistou o segundo lugar em sua 

categoria, o que se configura motivo de orgulho para os participantes e o presidente. 

 

 

 

4.2  Contexto do maracatu 
A observação do processo histórico dos grupos de maracatu, contextualizando-

os no seu tempo e no seu espaço de atuação, deverá permitir melhor compreensão de como 

atuam no cenário pernambucano, visto que elementos do contexto nos âmbitos político, 



  

econômico, social e cultural parecem influenciar as ações dos grupos e a própria 

configuração. 

O maracatu, como forma de expressão cultural simbólica e religiosa dos 

escravos, foi acompanhado, desde seu surgimento, por tensões e conflitos. Vários 

estratagemas foram usados para que o culto aos santos e a vivência das crenças pudessem 

ocorrer. Era comum, nos tempos do escravismo, fazer os senhores de engenho acreditar 

que o maracatu era uma simples dança, desprovida de qualquer intenção ou de 

religiosidade. Assim, conseguiam permissão para realizar seus festejos embora com muita 

cautela para não revelar a verdadeira profundidade do que era representado. 

Em 1937, com a ascensão do Estado Novo, inicia-se uma implacável 

perseguição aos terreiros de candomblé. Os grupos de maracatus sofrem fortes represálias, 

pois a inter-relação dos adeptos da religião africana com os brincantes de maracatu era 

absoluta. Alguns grupos foram incapazes de resistir à repressão desencadeada, datando, 

portanto, nessa época a extinção ou a clandestinidade de muitos deles. 

O Maracatu Leão Coroado foi um dos que permaneceram em atividade ainda 

que sob severas restrições. 

[...] se deve, provavelmente, ao fato de os dirigentes do Maracatu serem 
bem relacionados nas classes dominantes, as quais freqüentavam, 
dissimuladamente, é verdade, o terreiro de Pai Adão, que era ligado ao 
Leão. Há indícios de que oficiais de polícia também freqüentavam o 
terreiro, o que teria sido um forte aliado na preservação dessa tradição 
naquele período (Disponível em: < http://www.leaocoroado.org.br>). 
 

O presidente do Maracatu Sol Nascente, Ubiracy Ferreira, faz também alusão a 

essa época, na qual, por motivos derivados do endurecimento da repressão ao candomblé, 

sua família sofreu graves problemas e perdas importantes.   

Os festejos sempre foram vivenciados como manifestações lúdicas e religiosas 

pelos maracatus. Realizavam desfiles na própria comunidade, onde tinham muitos adeptos 

e gozavam de enorme admiração. Os grupos obtinham apoio financeiro dos vizinhos, 



  

parentes, amigos e comerciantes locais. Todos auxiliavam no intento de ver e de participar 

do desfile. Alguns grupos, como relataram integrantes do Maracatu Elefante, do Leão 

Coroado e do Almirante do Forte, percorriam as ruas do bairro com um livro de ouro por 

meio do qual arrecadavam contribuições em dinheiro de vizinhos e moradores de forma 

geral.  

 [...] na época, todo o mundo ajudava, quem morava na comunidade 
ajudava; um dava um cruzeiro, outro dava dez. (Geraldo, mestre de apito 
do Maracatu Elefante. Entrevista, 31/8/2002). 
 

Essa era a principal fonte de renda dos grupos, e com ela, provinha-se de 

indumentárias, instrumentos e outros adereços para dar continuidade ao festejo. 

Os integrantes do maracatu eram filhos ou descendentes mais distantes de 

escravos. A comunidade onde surgia um Maracatu participava ativamente do grupo, e 

muitos de seus indivíduos tornavam-se integrantes ativos. Assim, a maioria dos 

participantes era homens e mulheres negros, oriundos de comunidades pobres dos 

arredores da cidade, com poucas oportunidades de ascensão social. Esse perfil dos 

participantes tinha forte ligação com as próprias condições econômicas dos grupos.  

A luta pela preservação de uma tradição de raiz africana fez descendentes de 

escravos manterem-se unidos. Para ser aceito no maracatu, era preciso ser do candomblé, 

“ter raiz negra”. Esse fator contribuiu para diferençar seus integrantes durante muito 

tempo. Mas em meados da década de 30, começaram a ocorrer mudanças que, 

progressivamente, modificaram o aspecto do maracatu. 

Observando o contexto atual dos grupos, percebe-se que alguns fatores foram 

importantes para que os Maracatus não fossem totalmente dizimados em razão do 

recrudescimento da repressão por ocasião da instalação do Estado Novo. Personalidades 

eminentes da sociedade pernambucana passaram a demonstrar interesse pelos grupos de 

maracatu. Neles, perceberam a possibilidade de aproveitar as oportunidades econômicas e 



  

de popularidade social que uma festa organizada poderia gerar. Tomaram a iniciativa e 

intercederam em favor da organização dos grupos de Maracatus, institucionalizando o 

carnaval de rua. Os grupos, agora transformados em agremiações, passariam a desfilar 

livres e de forma organizada. 

 [...] um grupo de empresários ricos, Eurico Tabosa da fábrica de 
sabão, Miguel Vitor da Fratelli Vita, o dono da Souza Cruz, o dono da 
fábrica de óleo, os grandes comerciantes da Capital [...] perceberam que 
podiam tirar proveito do carnaval. [...] o poder público não sabia o que 
era cultura, não sabia de nada. [...] Eles reuniram os presidentes das 
agremiações e levaram essa idéia; mas já vieram com tudo dentro do 
bolso, fizeram por conta própria, o estatuto organizando o carnaval, o 
desfile e convidaram a gente: ‘vai ser bom para vocês, porque a gente vai 
arrecadar dinheiro do comércio, e coisa e tal, é novidade, e a gente dá 
uma parte a vocês.’ E nós entramos. (Manoel da Silva, tesoureiro da 
Federação Carnavalesca Pernambucana. Entrevista, 6/9/2002). 
 

Em 1935, foi fundada a Federação Carnavalesca Pernambucana, que, ainda 

hoje, agrega as agremiações carnavalescas do Estado. Criada por um grupo de empresários 

recifenses, a federação tornou-se uma entidade pública que viria a regulamentar e 

acompanhar o andamento e a ordem dos grupos de maracatus. Surgia nova forma de 

controle dos Maracatus; uma entidade com poder de interferir em decisões que afetavam as 

atividades dos grupos. 

As apresentações dos grupos de maracatu, antes realizadas nos arredores da 

comunidade, passaram a se concentrar no centro do Recife. As agremiações de maracatu 

que se filiassem à Federação deveriam apresentar-se dois dias, pelo menos, no centro da 

cidade. Essa era a condição imposta para que os Maracatus pudessem fazer jus ao 

pagamento que lhes cabia.  

 A essa altura, o carnaval de subúrbio ficou enfraquecido. A 
agremiação tinha obrigação de ir dois dias ao desfile na Pracinha do 
Diário. O pagamento era em duas partes: uma parte antes e a outra depois 
da participação. Se não comparecesse, perdia a segunda parte, e no ano 
seguinte, não ganhava dinheiro. Isso foi enfraquecendo o carnaval de 
subúrbio (Manoel da Silva, tesoureiro da Federação Carnavalesca 
Pernambucana. Entrevista, 6/9/2002). 

 



  

A partir daí, os Maracatus começam a perder os laços com o local. Afrouxam-

se as fortes relações de outrora com a comunidade. Iniciam-se as preocupações com a 

forma das apresentações, assim como as competições entre os grupos pela conquista dos 

prêmios oferecidos aos “melhores” do desfile.  

Desde o início, os fundadores da Federação se alternavam na presidência da 

entidade. Mas em 1983, houve uma alteração importante nessa situação. As agremiações 

reivindicaram o poder de decisão na escolha do presidente do órgão que as regulamentava. 

Dessa data até hoje, o presidente da Federação Carnavalesca Pernambucana passou a ser 

escolhido pelos presidentes das agremiações carnavalescas.  

Hoje, a Federação Carnavalesca Pernambucana congrega 280 agremiações 

entre troças, maracatus e blocos de carnaval. Quanto aos maracatus Nação, existem hoje 15 

grupos inscritos na Federação. Esses grupos criam os próprios estatutos, mas a Federação 

Carnavalesca acompanha suas atividades, avalia seus instrumentos formais de gestão e 

suas formas de organização. 

 A influência exercida pelo poder público nos grupos de maracatus pôde ser 

percebida durante a pesquisa, principalmente pela coincidência entre o período da coleta de 

dados e a campanha eleitoral em 2002, para Presidência da República, Senado, Câmara dos 

Deputados, Assembléia Legislativa e Governo do Estado. A relação de interdependência 

(candidatos procurando os dirigentes dos Maracatus em busca de apoio político e 

reconhecimento popular e, em contrapartida, os dirigentes dos grupos à procura de 

candidatos a fim de receberem apoio financeiro) ficou evidente. Os Maracatus conseguem 

benefícios para seu grupo e sua comunidade; enquanto os candidatos buscam conseguir 

votos.  

As administrações públicas também intervêm com apoio aos grupos por meio 

da articulação para promover apresentações no Estado. Entretanto, ao fazê-lo, definem 



  

critérios de escolha entre os grupos registrados. Ao convidarem um Maracatu para se 

apresentar em eventos, os órgãos públicos parecem favorecer os mais organizados, que 

tenham um amplo reconhecimento popular.  Esse fato é percebido por alguns presidentes 

de grupo: 

  [...] os órgãos de Pernambuco são muito viciados. Tanto a Prefeitura 
quanto o Governo do Estado limitam-se a um grupo restrito quando 
programam algum evento importante (Aelson, presidente do Leão da 
Campina. Entrevista, 20/8/2002.) 
 
 Eles [Prefeitura e Governo do Estado] vêem assim: esses já estão lá 
em cima; já são grandes, mais conhecidos. E para qualquer apresentação, 
qualquer evento, eles só chamam o Porto Rico, o Elefante, ou o Estrela; 
os outros, os pequenos, só se apresentam no carnaval para receber aquela 
mixaria. (Pai Xôxo, presidente do Maracatu Gato Preto. Entrevista, 
6/9/2002). 
 

A forma como se estruturam e como organizam as apresentações tornou-se 

condição para que os Maracatus sejam contratados. Os grupos já perceberam que, para 

poderem entrar no circuito das subvenções públicas, é-lhes exigido a adoção de um padrão 

estético com aceitação generalizada.  

Essa mudança estética verifica-se, por exemplo, nos instrumentos utilizados. 

Os grupos acusam-se mutuamente de estarem utilizando elementos novos que seriam 

descaracterizadores do ritmo tradicional dos maracatus:  

 A gente sai com o gonguê e o mineiro. E lá [no desfile], tem um 
bocado de abê. Eu nunca vi isso no maracatu. (Geraldo, mestre de apito 
do Maracatu Elefante. Entrevista, 31/8/2002.) 
 
 Alfaia, gonguê, mineiro e tarol. Tem maracatu com atabaque, timbau. 
Chequerê, abê; aquele também não é instrumento do maracatu. (Afonso 
Aguiar, presidente do Maracatu Leão Coroado. Entrevista, 25/8/2002). 
 

No ensejo de se serem aceitos, os Maracatus introduzem inovações que levam 

à descaracterização da forma original do maracatu. O novo padrão estético também é 

perceptível em relação ao vestuário. Para alguns, é natural que as roupas utilizadas nas 

apresentações e desfiles sofram alterações, e, portanto, o vestuário estaria apenas 

obedecendo a um curso normal de evolução, no qual tudo modifica com o tempo. Para 



  

outros, entretanto, ocorre uma crescente descaracterização conduzida pela estética ditada 

pelo mercado. 

 As roupas não eram assim. A gente não usava essas armações, eram 
vestidos normais, botava goma na saia só para fazer a armação; a roupa 
era curta, deixava as pernas de fora. Não era comprida. Não tinha muitos 
paetês; era mais o tecido mesmo sem brilho. Hoje a gente usa muito 
brilho. [...]. O pessoal não dava muito valor ao maracatu, e tinha de 
mudar um pouco. O pessoal vê melhor a cultura assim. Foi mudando, 
mudando e está no que é. (Marivalda, rainha e presidente do Maracatu 
Estrela Brilhante. Entrevista, 1/9/2002). 
 

O público mudou; ou, pelo menos, mudou o público para o qual os grupos 

devem dirigir-se para obter recursos para sobreviver. Seu público se transformou em seu 

cliente, ao qual devem agradar nas apresentações e corresponder às suas expectativas, as 

quais nenhuma relação mantêm com os rituais tradicionais da simbologia do candomblé. 

São consumidores de um ritmo e uma estética universalizada e heterogênea. Nessa questão, 

o turismo cumpre um papel preponderante por ser ele o maior veículo de pressão para a 

adequação das manifestações culturais locais aos gostos e à estética pasteurizada do grande 

e diversificado público ao qual se dirige, detentor de poder econômico e interesse especial 

na assistência a espetáculos de grupos locais. 

Muitos dos integrantes dos grupos de maracatus, ainda que não sejam capazes 

de verbalizar com clareza essa nova exigência, sentem-na por meio das recusas das quais 

são alvo. Lamentam não conseguir corresponder e transferem a responsabilidade para a 

escassez de recursos. É evidente o paradoxo: os Maracatus devem ter boas condições de 

apresentação e organização a fim de terem oportunidade de se expor. Cria-se um círculo 

vicioso do qual sentem dificuldade em sair.  

Não obstante, para alguns Maracatus, essa questão é percebida de outra forma, 

e a relação com o poder público é considerada nefasta. Preferem arcar com as 

responsabilidades e as dificuldades inerentes para não perder a liberdade de realizar suas 

atividades no respeito às suas tradições. Ao prescindirem do apoio público, evitam o 



  

excesso de normativas e regulamentos, que são elaborados, freqüentemente, à revelia das 

características exigidas pela dança e seus rituais.  

Mas outra forma de dependência se cria então. Surge a habilidade da 

negociação que não impõe tantas imposições de controle, mas obriga a outras 

transformações. Esse é o caso dos Maracatus Sol Nascente, Leão Coroado e Nação 

Pernambuco, que decidem suas atuações e conseguem se estruturar economicamente sem o 

apoio direto ou contínuo de órgãos públicos.  

A observação do contexto econômico no qual atuam os Maracatus permite 

constatar que grande parte dos grupos estudados vive uma situação econômica 

desfavorecida. Ou seja, grande parte de seus participantes e dirigentes pertencem às 

camadas mais pobres da população da Região Metropolitana do Recife. A participação das 

elites, quando ocorreu, foi a título exemplar. 

Mas esse perfil tem vindo a mudar. Os Maracatus contam hoje com 

participantes oriundos de classes mais abastadas, principalmente jovens da classe média 

urbana, diminuindo, assim, o preconceito e existindo um crescente estímulo ao 

reconhecimento do maracatu como uma expressão cultural da região. 

As apresentações constituem a principal fonte de renda da maioria dos grupos 

de maracatu. Embora não ocorram com muita freqüência, a Prefeitura Municipal de Recife 

convida grupos de maracatu para apresentações em datas históricas e comemorativas, ou 

em eventos culturais que patrocinam.  

Os grupos, também, são chamados por particulares para realizar apresentações. 

Além de não ser uma prática freqüente, esses convites são os que estão mais subordinados 

aos critérios estéticos a que antes se fez referência. 

Os Maracatus Leão Coroado, Sol Nascente e Nação Pernambuco conseguem 

articular mais facilmente apresentações no Exterior, o que contribui para o funcionamento 



  

e a manutenção dos grupos. O Maracatu Estrela Brilhante, Leão da Campina e o Elefante, 

também, realizam apresentações fora do Brasil, porém com menos freqüência que os 

primeiros. Grande parte dos grupos estudados, entretanto, tem-se apresentado apenas no 

desfile do carnaval, sendo os recursos da Prefeitura os únicos com os quais podem contar. 

Na preparação do desfile, muitos Maracatus se endividam. Os integrantes 

colaboram, mas no atual nível de exigência, não é suficiente. A ajuda refere-se, 

principalmente, ao desenvolvimento voluntário de trabalho fazendo uso de sua habilidade, 

o que inclui a costura das indumentárias, o ensino do batuque, o desenho das roupas, a 

confecção dos instrumentos e outras atividades ligadas à preparação do desfile.  

Contando com poucos recursos, os Maracatus competem entre si para 

conquistar o reconhecimento do público através não só da dança, mas do luxo e da riqueza 

das vestes.  

A fragilidade financeira gera, para a maioria dos grupos, uma dependência 

muito forte em relação a órgãos municipais, que acabam ditando as diretrizes de 

organização de manifestações da cultura popular; como no caso do desfile de carnaval na 

Avenida Dantas Barreto, no qual os Maracatus, a fim de participarem, seguem preceitos 

ditados pela Federação Carnavalesca Pernambucana, respaldada pela Prefeitura do Recife. 

Tais preceitos envolvem orientação sobre o modo de proceder no desfile, o que os grupos 

devem levar em termos de instrumentos, como esses instrumentos devem apresentar-se, o 

comportamento na Avenida e outras regras.  

Ao seguir tais regras, os Maracatus não apenas concorrem, como também 

recebem uma subvenção da Prefeitura, paga em duas parcelas. Uma no início do carnaval e 

a outra, depois, quando já foi assegurada a presença do grupo na Avenida. Tal subvenção 

torna-se, na realidade, o principal motivo pelo qual as agremiações se submetem às 



  

exigências ou à orientação dessas entidades, visto que essa subvenção se constitui a 

principal fonte de recursos da maioria dos grupos. 

O desfile de carnaval é uma forma de os grupos obterem, entre outras coisas, a 

possibilidade de se tornarem conhecidos e reconhecidos; é naquele momento que se 

expõem e demonstram suas qualidades como grupo de maracatu para o público, mas 

também para aqueles que têm poder para, posteriormente, os contratar. 

Alguns Maracatus não seguem as regras impostas pelos organizadores do 

desfile, mas também não se apresentam no carnaval recifense, como é o caso do Nação 

Pernambuco. Os Maracatus Leão Coroado e Sol Nascente, por sua vez, discordam das 

regras ditadas à revelia das características da dança e do caráter competitivo imposto ao 

desfile. Preferem buscar nas excursões ao Exterior reconhecimento e fonte para sua 

sobrevivência. Segundo seus dirigentes, é no Exterior que, paradoxalmente, sofrem menos 

ingerência na sua forma de atuar, preservando a rudeza de sua estética tradicional.  

É interessante observar no discurso dos dirigentes locais ligados ao turismo que 

as exibições no Exterior são uma medida importante para sua legitimidade como grupo de 

maracatu. Assim, adquirem respaldo nacional e local no seu papel de prestador de um 

serviço à cultura pernambucana, conforme sua importância e reconhecimento no Exterior.  

O Nação Pernambuco já detém, hoje, uma estrutura administrativa capaz de  

desenvolver e efetivar contatos para apresentações no Exterior. No caso do Maracatu Sol 

Nascente, seu primeiro convite para se apresentar fora do Brasil foi realizado por uma 

ONG de Taiwan, que trabalha com a divulgação da arte e dança de grupos populares no 

mundo. Desde então, o Sol Nascente realiza viagens anualmente a diversos países. 

Já o Leão Coroado, teve sua última turnê articulada pela África Produções, 

uma produtora local que tem como objetivo fomentar e divulgar a arte pernambucana. 



  

Esses Maracatus, quando retornam, aprendem a estipular seu valor no mercado da cultura 

local. 

A função de intermediação realizada pela Federação Carnavalesca 

Pernambucana para subvencionar os Maracatus foi transferida para a Prefeitura. Assim, a 

interação Federação − grupos foi rareando. Em períodos não carnavalescos, vários 

Maracatus comportam-se pouco como associados e muito mais como grupos 

independentes. Na condição de associados, devem pagar uma taxa à Federação a fim de 

receberem autorização para se apresentarem fora do período de carnaval. Como grupos 

mais independentes, percebem que esse intermédio não os auxilia na conquista dos 

recursos financeiros necessários.  

 Essas agremiações são filiadas e algumas delas, para desfilar, ainda 
pedem autorização à Federação Carnavalesca. Apesar de que, hoje, isso 
praticamente não está mais acontecendo. Hoje em dia, a Prefeitura não dá 
mais atenção a isso, nem o próprio governo do Estado; então, eles ficam à 
vontade. Se forem convidados, eles vão. (Lima Neto, folclorista, 
radialista e apresentador do desfile no carnaval. Entrevista, 27/8/2002.) 
 

Os Maracatus começaram a perceber que a intermediação da Federação 

Carnavalesca Pernambucana não lhes permitia alcançar seu objetivo de expansão e 

divulgação. Por sua conta e risco, têm mais chance de negociar preço e número de pessoas 

envolvidas, forma de atuação e tempo das apresentações. Ao assumir esse papel, a 

Prefeitura revitalizou os grupos; ao retirar a intermediação da Federação, pôde aumentar, 

substancialmente, a subvenção aos grupos. 

O presidente da Comissão Pernambucana de Folclore demonstra preocupação 

com o caráter do auxílio aos grupos de maracatu direcionados, exclusivamente, para os 

eventos: 

 Minha proposta, que deve estar sendo encaminhada ao Ministério da 
Cultura, é um projeto que se chama Sua Excelência, o Carnaval de Rua; e 
valorizar os ensaios de rua, que estão se acabando. (Babalorixá Manoel 
Costa. Entrevista, 2/10/2002). 



  

Quando questionados acerca da influência que o turismo exerce sobre os 

grupos, nem sempre esse papel fica claro. Os Maracatus têm sentido forte pressão, para se 

tornarem cada vez mais vistosos, mais organizados e padronizados a fim de se tornarem 

bem-vistos, aceitos, admirados e aplaudidos. As exibições exigem um público que pague 

por algo que lhe dê prazer visual. Quando esse público não é mais sua comunidade (que 

entende o significado de cada símbolo e de cada ritual), mas, ao contrário, é um público 

completamente desconectado com as origens ritualísticas e religiosas da dança e vem em 

busca de lazer e diversão, desejando consumir uma estética palatável, então, aos grupos, 

cabe a adaptação. 

Para alguns dirigentes de grupo de maracatu mais tradicional, cujo 

conhecimento da própria arte já é mais sedimentado, as pressões atuais são claras: o 

turismo pode configurar-se uma ameaça à tradição de raiz. Para outros, por sua vez, a 

transformação dos Maracatus em empresas, para a disseminação do ritmo Brasil afora, com 

sua presença em shows de maracatu e eventos, e com a ajuda da mídia, é que essa tradição 

tem possibilidades de ser conservada.  

Outros, com o apoio de influentes folcloristas, crêem que o interesse 

econômico pode vir a descaracterizar a tradição acirrando a competição entre os grupos e 

levando-os a uma possível extinção. 

Mas, atualmente, não somente as apresentações compõem a nova lógica. A 

confecção de produtos para venda tornou-se outro meio de sobrevivência. CD e camisas 

com marca do grupo são hoje produtos bastante divulgados e demonstram o 

direcionamento de alguns grupos a um público externo, mais amplo e diversificado. São 

utilizadas estratégias de obtenção de recursos através da divulgação mercadológica do 

maracatu. Intenta-se atingir esse público a fim de conseguir meios de sobrevivência para as 

agremiações. Essas estratégias demonstram uma inovação vivenciada pelos grupos. Os 



  

livros de ouro que antes auxiliavam na manutenção dos Maracatus, hoje, não são 

suficientes. Outras opções de ação são geradas a fim de conseguirem recursos.  

Os fatores do contexto social dos grupos de maracatus estão-se modificando 

com o passar do tempo. A institucionalização do carnaval, sendo o maracatu um traço 

marcante da cultura local, permitiu maior integração dessa manifestação à sociedade. A 

aceitação do maracatu, enquanto expressão folclórica regional, abriu espaço a um novo 

tipo de indivíduos interessados em participar. 

Segundo a antiga tradição do maracatu, apenas negros ocupariam locais de 

destaque no grupo; os integrantes da corte, por exemplo. Hoje esse preceito não é mais 

seguido, e em alguns deles, como no caso do Maracatu Leão da Campina, o lugar da figura 

central do cortejo, a rainha do Maracatu, é ocupado por uma mulher branca, que a 

representa.  

Essa mudança na composição dos grupos pode ser compreendida como a 

priorização crescente do maracatu como uma manifestação folclórica, em que o 

componente religioso arraigado, ainda, em alguns grupos não se configura condição 

precípua para a participação. Pessoas de diferentes credos e raças compartilham atualmente 

um espaço comum no maracatu. No discurso de alguns dos dirigentes dos Maracatus 

pesquisados, nesse novo tipo de participantes está a possibilidade de manutenção da arte 

como um elemento de negócio, uma forma por meio da qual são gerados recursos para suas 

agremiações. 

A assimilação dessas pessoas aos grupos aproxima os integrantes tradicionais 

das novas necessidades estéticas desejadas pelo amplo público. Os Maracatus permitem a 

participação de novos integrantes e transmitem suas tradições e, em contrapartida, recebem 

informações e aprendizagem de como esse novo público gosta e deseja vivenciar essa 

manifestação cultural. Dessa forma, procuram se adequar a fim de corresponder às 



  

expectativas desse mercado cultural, que, com sua influência, delineia as ações e 

estratégias traçadas pelos Maracatus. 

Atualmente, verificou-se uma mudança na composição dos Maracatus. Seus 

componentes, na maioria, são estudantes do ensino médio e fundamental; e grupos como o 

Porto Rico, Nação Pernambuco e Leão Coroado têm um considerável número de 

universitários entre seus integrantes. O principal grupo de pessoas é, portanto, formado por 

jovens, mas também por turistas que se transformam em participantes assíduos dos ensaios 

dos Maracatus durante o tempo que permanecem em Pernambuco.  

Muitos desses novos integrantes tornam-se clientes em potencial ou agentes 

multiplicadores das apresentações de seus grupos. O Maracatu Estrela Brilhante, por 

exemplo, realizou, recentemente, uma apresentação nada convencional: uma cerimônia de 

casamento católico. Esse e outros eventos, muitas vezes, são estimulados pelos novos 

participantes que desenvolvem contatos para proporcionar as apresentações.  

A percepção de que a interação com o ambiente externo atua como 

potencializador de oportunidades para a obtenção de mais recursos gera uma alteração na 

composição dos Maracatus que aceitam a entrada desses novos integrantes, que também 

são suas “pontes” para o mundo dos negócios potenciais. 

Na maioria dos grupos, entretanto, ainda predominam as pessoas pertencentes à 

comunidade na qual os grupos de maracatu têm origem, o que denota a referência que os 

grupos mantêm com os habitantes de seu bairro; esse fato também demonstra resquícios da 

forte referência local dos antigos Maracatus; grupos de pessoas de uma mesma 

comunidade que se reúnem em seus festejos ou suas crenças.  

A dimensão cultural dos grupos de maracatus encontra-se fortemente associada 

a questões religiosas. O maracatu surgiu nos terreiros de candomblé e, até hoje, para 

muitos grupos, essa continua sendo sua característica predominante.  



  

 Eu só acredito no maracatu que tem fundamento religioso por trás ou 
alguma pessoa de fundamento religioso (Ubiracy Ferreira, presidente do 
Maracatu Sol Nascente. Entrevista, 31/8/2002). 
 
 Olhe, todo Maracatu tem de ter nascido e tem de permanecer dentro 
de um terreiro de candomblé [...] porque todo maracatu é dentro da sede 
do candomblé, porque já vem da Nação Nagô (Pai Xôxo, presidente do 
Maracatu Gato Preto. Entrevista, 6/9/2002). 
 

Não obstante, sua crescente associação a práticas mercantis e à incorporação de 

indivíduos de fora da comunidade, sem relação com o candomblé, é um aspecto que é 

percebido com temor. Esse novo tipo de maracatu feito para o grande público é 

denominado maracatu de palco: 

 Uma coisa é maracatu palco, outra coisa é maracatu nação; tem de ser 
bem distintas as duas coisas. O nação é esse que vai para a rua, enorme, 
com armações grandes, e tem fundamento religioso. O palco não é nação, 
mas posso ser uma nação e fazer trabalho de palco. Normalmente, é 
companhia de dança, é um trabalho que nem fundamento religioso tem. 
(Aelson, presidente do Leão da Campina. Entrevista, 20/8/2002). 

 
A ligação à religião de seus ancestrais ainda dita e determina as formas de agir 

e de se expressar da maioria dos grupos de maracatu. O modo como se apresentam, os 

rituais que ocorrem antes das apresentações, a crença na proteção e orientação dos orixás 

seguem delineando comportamentos e atitudes. 

 Quando chega o carnaval, temos obrigação de dar oferendas das 
bonecas, para poder ir para a rua. Eu dou obrigação às bonecas, dou ao 
pálio, às alfaias, ao estandarte. E na quinta-feira, na semana do carnaval, 
eu dou o toque em louvor a Gato Preto (Pai Xôxo, presidente do 
Maracatu Gato Preto. Entrevista, 6/9/2002). 
 

Seguir a tradição religiosa é o que legitima um Maracatu enquanto Nação. O 

Maracatu Leão da Campina, por exemplo, não foi criado sob orientação religiosa. Seus 

dirigentes o fundaram com base em uma preocupação social com a comunidade dos 

Coelhos. Porém, para sentir-se inserido em um contexto de Nação de maracatu e a fim de 

ser reconhecido como tal, o Maracatu Leão da Campina convidou uma mãe de santo para 

substituir sua rainha.  



  

Podem-se destacar dois Maracatus cuja lógica de atuação encontra-se voltada à 

cultura como uma forma de expansão e atuação mercadológica: o Maracatu Nação 

Pernambuco, que já se formou com o intuito de ser uma agremiação cultural, e o Maracatu 

Leão da Campina, que também se denomina como Centro Cultural. 

É certo que existem entre esses grupos pontos em comum, seja na forma como 

se apresentam, seja na riqueza da indumentária. A diferença está na intenção e destinação 

de suas atividades: à manutenção da tradição a fim de conservar uma identidade cultural ou 

à valorização da cultura por meio da conquista de um grande público e da adequação às 

estratégias de desenvolvimento do Estado, principalmente o turismo. 

É fortemente perceptível que, à exceção do Nação Pernambuco e do Leão da 

Campina, os outros dez Maracatus tenham, predominantemente, características baseadas 

em seus mitos, valores e crenças, apesar de também demonstrarem preocupações voltadas 

para a sobrevivência material de sua agremiação. Embora nesses dez grupos de maracatu o 

componente religioso esteja presente e atuante, há a certeza de que, com uma atuação 

meramente baseada em valores e tradições, não é possível sua sobrevivência no contexto 

que se instalou no Estado. 

É com essa forma de pensar que encontramos outro caso particular, no qual se 

percebe a forte presença de uma orientação para a manutenção da tradição, porém com 

atuação, também, de caráter mercadológico: o Maracatu Sol Nascente. Suas bases 

religiosas permeiam todas as suas ações, o que, entretanto, não restringe seu 

comportamento voltado a um mercado, principalmente o externo, para o qual o grupo se 

apresenta periodicamente, ano a ano. 

 Percebe-se que muitas mudanças vêm ocorrendo na tradição do maracatu. A 

interação dos grupos existentes com um ambiente mais invasivo delineia essas mudanças. 

Embora exista receptividade, ela parece estar relacionada com alterações na atuação desses 



  

grupos. Há, dessa forma, uma dinâmica constante entre grupos e seu ambiente, o que leva a 

um ciclo de alterações em busca de legitimidade por parte dos Maracatus e de aceitação e 

estímulo a mudanças por parte da sociedade. 

 

 

 

4.3  Configuração organizacional dos Maracatus 
                    pernambucanos 

 
Analisando as configurações das organizações em estudo, observa-se que, de 

modo geral, os Maracatus ou Nações têm uma estrutura pouco complexa. À exceção do 

Maracatu Sol Nascente, todos têm um estatuto onde se inscrevem as atribuições formais 

dos membros. Mas, freqüentemente, as atribuições dos estatutos são meramente 

formalistas; de fato, os indivíduos desempenham vários papéis no grupo, lidam com 

diversas tarefas.  

[...] tem diretoria completa, mas na hora do ‘aperreio’, é diretoria só de 
nome, porque quem assina tudo sou eu, pra o que der e vier. (Pai Xôxo, 
presidente do Gato Preto. Entrevista, 6/9/2002.) 
 

Os Maracatus, na maioria, demonstram uma organização bastante incipiente 

em termos de estruturação e distribuição de tarefas. Familiares e amigos estão sempre 

envolvidos nas atividades. É também importante a ajuda de voluntários provenientes da 

própria comunidade, aos quais é dado, em troca, apoio para a alimentação quando passam 

os dias realizando suas tarefas. 

Outros trabalhos são terceirizados, mas, ainda assim, são realizados, 

freqüentemente, mediante contratos informais. A confiança prevalece nos contratos 

estabelecidos; tudo se estabelece por canais informais. As relações pessoais e profissionais 

se inter-relacionam na condução das atividades da maioria dos grupos estudados. 



  

A Tabela 4.2 descreve a relação das tarefas remuneradas com as tarefas 

voluntárias realizadas ora por elementos da comunidade, ora por participantes de fora da 

rede de vizinhança. 

 
Quadro 4.2 - Maracatus e atividades desempenhadas   

Nações Roupas Instrum. Dança Contador Brincantes Batuque 
Maracatu Elefante                         

Maracatu Leão Coroado                         
Maracatu Estrela Brilhante                         

Maracatu Almirante do Forte                         
Maracatu Porto Rico                         
Maracatu Linda Flor                         

Maracatu Sol Nascente                         
Maracatu Gato Preto                         

Maracatu Nação Pernambuco                         
Maracatu Leão da Campina                         
Maracatu Nação de Luanda                         
Maracatu Encanto do Dendê                         

 
Legenda:              pessoas da comunidade                   pessoas de fora da comunidade 

       pessoas remuneradas   pessoas voluntárias 

 
Percebe-se uma forte relação dos componentes do grupo da comunidade e o 

trabalho voluntário. Os integrantes do grupo atuam voluntariamente pelo sentido de 

pertença e de desejo de ver seu Maracatu reconhecido. Enquanto as pessoas que vêm de 

fora da comunidade, geralmente, são pagas pelo serviço prestado. Entretanto, grupos como 

o Maracatu Nação Pernambuco remuneram seus integrantes, quer pertençam à 

comunidade, quer não. 

Nos doze grupos estudados, são visíveis as similaridades entre dez deles em 

relação à complexidade da estrutura. O presidente assume o papel de repartir todas as 

tarefas, envolvendo-se diretamente em todas elas. 

Para a confecção das indumentárias e dos instrumentos, os grupos preferem 

contar com os próprios integrantes, que não recebem nenhuma remuneração. No Maracatu 



  

Estrela Brilhante, por exemplo, é sua presidente a responsável pela confecção das 

indumentárias, e, assim, o trabalho é voluntário. Quanto aos instrumentos, a tarefa apenas é 

transferida para fora do grupo se, em algum momento, o grupo estiver sem ninguém capaz 

de o fazer. 

Quanto à dança, a maioria dos grupos conta com os próprios integrantes para 

ensinar, voluntariamente, como se dança o maracatu. O único grupo que tem professores 

de dança ou bailarinos remunerados é o Nação Pernambuco, que dispõe de professores de 

dança entre seus integrantes. Pode haver o caráter afetivo na participação, mas o que 

predomina é a relação profissional.  

Os grupos, na maioria, não têm um responsável formal pela contabilidade da 

organização. Os presidentes e familiares realizam essa tarefa, e os profissionais só são 

chamados quando uma atividade específica assim o exigir. Mais uma vez, apenas o 

Maracatu Nação Pernambuco tem essa atividade gerencial absolutamente 

profissionalizada. 

Os indivíduos que desfilam no Maracatu são, em geral, integrantes 

permanentes. Entretanto, em alguns grupos, participantes eventuais dos grupos, que não 

vivenciam o cotidiano da organização, são vistos desfilando. No Maracatu Nação 

Pernambuco, à diferença dos demais, todos os integrantes desfilam em troca de 

remuneração. 

Na relação dos batuqueiros e o Maracatu, o componente mercadológico 

começa a se efetivar, pois em 50% dos grupos estudados registrou-se o pagamento aos que 

participam do batuque. Para muitos batuqueiros, essa é uma profissão que não permite a 

pertença e exclusividade de um só grupo. Entretanto, segundo eles, não é possível separar, 

totalmente, a paixão pelo ritmo do seu trabalho e ganha-pão; assim, atuam em sua Nação e 

são pagos quando tocam nas demais. 



  

Grupos como os Maracatus Nação Pernambuco e o Leão da Campina têm uma 

apresentação para palco e outra para rua. A apresentação de palco é caracterizada pela 

ausência de fundamento religioso e pela atuação de pessoas que dançam, que fazem parte 

de uma companhia de dança, mas não vivenciam a Nação no cotidiano nem se envolvem 

com seus rituais; apenas participam da representação no momento do evento. O maracatu 

Nação, originário das lutas pela preservação das culturas dos povos africanos que vieram 

forçados para o Brasil, tem suas raízes nos desfiles de rua e nos fundamentos religiosos que 

lhe dão forma. 

No conjunto de Maracatus estudados, percebe-se que, por terem uma proposta 

diferenciada de apresentação de palco e de rua, eles têm, também, uma complexidade 

maior no que se refere à composição do quadro funcional. A relação é mais profissional, e 

há forte valorização do trabalho de cada participante.  

O Maracatu Nação Pernambuco prepara dois “elencos” para cada um dos tipos 

de apresentação: nas apresentações de palco, desfila o elenco formado por 

aproximadamente trinta pessoas, enquanto nas apresentações de rua desfilam cerca de 

duzentas pessoas. Todos os participantes das apresentações de palco são remunerados a 

cada evento do qual participam, enquanto os componentes dos desfiles nas ruas recebem 

um percentual do valor pago ao grupo.  

 A gente vê a cultura popular, também, como um produto de mercado 
viável. Você come, veste, e para isso, precisa de dinheiro; e a gente não 
poderia estar de cuia na mão. (Bernardino J. da Silva Neto, presidente do 
Nação Pernambuco. Entrevista, 24/8/2002). 
 

Observando os casos desses dois grupos, percebe-se uma estruturação mais 

elaborada de suas atividades: 

O Maracatu Leão da Campina tem sua equipe dividida em diretorias de alas, 

uma organização muito mais elaborada do que aquela que está registrada em seu estatuto. 



  

No Maracatu Nação Pernambuco, os estatutos prevêem presidência, vice-

presidência, direção administrativo-financeira e o secretariado. Não obstante, a 

organização já desempenha uma forma de gestão mais funcional, concretizada nas 

comissões de atividade que assumem a responsabilidade por um grupo de tarefas ligadas 

ao projeto que desenvolvem. Alguns recebem uma porcentagem por projeto executado.  

Nessas organizações, percebe-se claramente a lógica do uso da arte como uma 

forma de geração de emprego e renda. Nos grupos há a concepção da arte como um 

elemento mercadológico e de sua expressão como um meio que os indivíduos encontram 

de se identificar com seu trabalho. Esse tipo de pensamento demanda reformulações na 

maneira de conceber os grupos de Maracatus como têm sido vistos até hoje: propagadores 

de uma cultura, pelo sentido da manutenção e preservação de uma tradição religiosa ou 

familiar. Essa nova forma de pensar o maracatu traduz suas convicções de que, ainda que 

transmitam e mantenham uma tradição, possam, por meio dela, alcançar sustento e renda.  

Entre os Maracatus estudados, a maioria das sedes é a casa do presidente do 

grupo, o que representa mais um elemento que mistura família e organização, o formal e o 

informal nas relações entre as pessoas. 

O universo do Maracatu é trazido para o universo da casa, misturando-se a 

família com a religião que ela professa e com seus valores morais. A preocupação com a 

conduta dos componentes do grupo está, também, associada à nova forma de contratação 

para apresentação em cenários antes invulgares para as Nações. Esse é um fator decisivo 

no momento da escolha dos integrantes que acompanham o Maracatu em turnês: 

 [...] Se não se comportar como deve, eu expulso.[...]) Se eu descobrir 
que se envolveu com drogas, também. [...] Evito também o caso do gay 
estar envolvido no meio. [...] (Afonso Aguiar, presidente do Maracatu 
Leão Coroado. Entrevista, 25/8/2002). 
 

 No caso de Maracatus como o Nação Pernambuco e o Leão da Campina, as 

exigências relacionadas com o comportamento são diferentes e semelhantes às que devem 



  

seguir atletas ou artistas, preservando-se antes de uma exibição para que estejam 

fisicamente aptos para a performance. 

 [...] Para nos vestirmos a roupa e sair às ruas, há uma regra; e um 
fundamento da gente é evitar álcool e fumo, antes e durante as exibições. 
(Bernardino J. da Silva Neto, presidente do Nação Pernambuco. 
Entrevista, 29/8/2002). 

 
Já o Leão da Campina, fiel à sua origem, tem uma exigência particular: todos 

os integrantes, para desfilar, têm de estar matriculados e efetivamente estudando: 

 Todos têm de estar estudando; a não ser que já se tenham formado ou 
por um motivo extremo, não possam estudar. (Aelson, presidente do Leão 
da Campina. Entrevista, 20/8/2002). 
 

O poder de decisão nas Nações de Maracatu é, praticamente, todo centrado na 

figura dos presidentes. Todos podem participar das reuniões, mas a decisão final é dos 

líderes que, geralmente, permanecem no cargo por muito tempo, ainda que os cargos sejam 

eletivos.  

Possuindo autoridade máxima no grupo, um líder do Maracatu tem influência 

sobre todas as formas de trabalho e divisão. Partilha as responsabilidades entre os 

familiares ou pessoas conhecidas. Inspira respeito e admiração, o que se constitui bases 

fortes de um estilo de liderança eficiente num tipo de organização em que as relações 

informais são preponderantes e valores substantivos direcionam as ações dos participantes. 

 A tomada de decisões nos grupos encontra-se estreitamente relacionada com o 

estilo de liderança exercido pelo presidente dos Maracatus. Em sua maioria, as reuniões 

para resolver as demandas do grupo têm um caráter muito mais informativo. Ou seja, a 

reunião torna-se o momento adequado para o presidente ou dono do Maracatu repassar 

decisões tomadas e perceber a aceitação das determinações. 

Os conflitos de natureza interna nas organizações estão relacionados, na 

maioria, com a disputa pelo posicionamento dos grupos perante a manutenção da tradição 

ou a modernização de sua ação. Os Maracatus que preservam a tradição resistem à 



  

modernização apesar de perceberem que, no seu contexto, as ações modernizantes têm 

conduzido a maior geração de recursos financeiros. Por outro lado, para os Maracatus que 

valorizam uma postura mais mercadológica, o conflito surge pela busca de legitimação por 

meio da utilização de rituais tradicionais teatralizados, como a recomposição da corte com 

pessoas afro-descendentes ou ligadas ao candomblé. 

O conflito de natureza externa é principalmente gerado pela disputa entre os 

grupos de maracatu no período carnavalesco e a adoção de inovações, por parte de alguns, 

que rompem com as composições tradicionais da dança.  

A definição das prioridades na alocação dos parcos recursos é outro fator de 

conflito presente para a maioria dos grupos, em vista de, para muitos integrantes, sua 

participação no grupo ser uma fonte de renda importante. 

Os Maracatus não apresentam processos de comunicação formalizados entre os 

membros do grupo. As decisões são tomadas em conjunto, num momento no qual o líder 

detecta uma ameaça, pendência ou problema a ser resolvido; tais questões são discutidas 

em reuniões. Essas reuniões são de grande importância para manter todos os componentes 

não apenas integrado, mas cientes do que vem ocorrendo com o grupo ou seus planos. 

No entanto, o clima de informalidade é grande. Por exemplo, no Nação 

Pernambuco, as comunicações são realizadas por meio de correio eletrônico. Essa forma de 

comunicação torna-se reflexo das relações informais e de proximidade dos integrantes dos 

grupos, mas a disparidade de tecnologia é, também, reflexo dos diferentes estágios em que 

se encontram os grupos.  

Observa-se que os processos organizacionais utilizados pelos Maracatus são 

compostos de ações bastante simplificadas em sua natureza. Poucos são os procedimentos 

previamente elaborados; as pendências são resolvidas de forma reativa. Mas, para alguns, 

uma nova forma de agir e de se adaptar às demandas do ambiente já é algo com o qual se 



  

sentem bastante à vontade. É o caso do Maracatu Nação Pernambuco, que tem uma equipe 

mais estruturada e do Maracatu Leão da Campina que parece seguir os passos de uma 

progressiva profissionalização de sua forma de atuar. 

 Eu faço questão de ressaltar para meus integrantes que nós temos de 
pegar as idéias que existem e buscar formá-las em uma nova linguagem, 
ou seja, dar outra visão dentro do que já existe. [...] Nós queremos formar 
bailarinos, músicos, etc. Por exemplo, desde que nós começamos a pagar 
ao pessoal da percussão, há tão pouco tempo, já se vê a qualidade das 
músicas e a variedade das virações. A partir de agora, eles vão ter de 
ingressar no Conservatório para fazer um aprimoramento. Já Alguns 
bailarinos já têm carteira de bailarino. Eu busco que eles tenham 
qualidade no trabalho para que possam ter uma fonte de renda mais na 
frente; com essa visão, fazendo a cultura ser rentável. Já se passou o 
tempo de que a cultura é só por amor. Todo o mundo precisa sobreviver. 
É essa a visão que eu quero passar para eles: qualidade, para que a 
qualidade seja rentável. (Aelson, presidente do Leão da Campina. 
Entrevista, 20/8/2002). 
 

 Percebe-se, assim, como a forma de conceber o Maracatu influencia as ações e 

conseqüentemente as configurações organizacionais desses grupos.  

 

 

 

4.4  Fatores contextuais e configuração 
       organizacional   
 

O conjunto de fatores contextuais que interage com as organizações atua de 

forma a traçar novos delineamentos em estruturas já estabelecidas, ainda que essas sejam 

constituídas por determinações formais, consensuais e baseadas em uma tradição secular.  

Os elementos do contexto ambiental em mutação tendem a gerar modificações 

que alteram as configurações internas dos grupos de maracatu. Em todo processo de 

mudança, encontra-se resistência ou entusiasmo, dependendo dos potenciais benefícios ou 

prejuízos que tal processo pode causar às partes interessadas. Muitos grupos de maracatu 

têm observado a chegada de mudanças, ora como algo natural à evolução do mundo e ao 



  

aprimoramento de suas atividades, ora como uma ameaça à tradição que lutam para 

preservar. 

Como visto na descrição anterior, elementos políticos, econômicos e 

socioculturais geram um sistema de condições ao qual os Maracatus procuram se ajustar a 

fim de poder interagir de forma mais favorável e ajustada ao contexto. 

 No passado, os Maracatus eram subordinados aos senhores de escravos que coibiam 

as ações dos grupos. Muito tempo depois, passaram a ser as administrações públicas a ditar 

as normas para sua atuação.  

Na atualidade, essa fonte externa de autoridade está perdendo poder, mesmo de 

forma lenta e gradativa. Muitas organizações ainda estão, fundamentalmente, subordinadas 

às administrações públicas, como os grupos que dependem da Federação Carnavalesca 

Pernambucana. 

Em tese, devem-lhe obediência e satisfação por seus atos, mas a percepção dos 

grupos de maracatu é que a Federação vem enfraquecendo seu poder de atuação nos 

Maracatus, principalmente, pela falência em algumas de suas atribuições, como resguardá-

los e orientá-los na manutenção de sua tradição. Assim, a falta de credibilidade da 

Federação perante esses grupos faz que os Maracatus se sintam mais livres para tomar 

decisões por si só, aceitar ou negar acordos ou contratos de apresentações sem 

necessariamente utilizar o intermédio da Federação. 

 A Prefeitura do Recife produz, também, forte influência sobre os grupos de 

maracatu pelo poder econômico que exerce e as sanções que pode impor. Os Maracatus 

devem seguir normas e procedimentos que as organizações não consideram legítimos, mas 

obedecem sob pena de serem desclassificados nos concursos e não terem permissão de 

desfilar no ano seguinte. 



  

 A Secretaria da Cultura, a Casa da Cultura e a Comissão de Folclore exercem 

igualmente poder sobre os Maracatus e suas organizações por meio de sua capacidade de 

patrocinar eventos fora do período do carnaval, para os quais podem convidar os grupos 

que considerarem à altura dos eventos. 

 As restrições econômicas a que são submetidos os grupos, entretanto, desencadeiam 

a busca por formas novas de agir. É nesse momento que novos atores entram em cena: são 

as iniciativas privadas para as mais diversas apresentações no espaço local, nacional e 

internacional. 

 Os elementos econômicos do passado, como o auxílio de comerciantes e a 

arrecadação de dinheiro registrada no livro de ouro dos grupos, não existem mais. Na 

atualidade, em busca de apoio financeiro, muitos Maracatus redesenham a forma de 

gerenciamento e de atuação artística. Os desfiles, como o da Avenida Dantas Barreto no 

carnaval, servem para obter prêmios que auxiliem as agremiações em seu sustento, mas, 

também, para proporcionar o reconhecimento para convites mais vantajosos. Nessa lógica, 

as organizações mais recentes, nascidas longe dos terreiros de candomblé e das senzalas, 

formadas por profissionais que entendem o maracatu como meramente um folclore 

pernambucano, têm vantagem sobre as demais. Têm a habilidade gerencial necessária a 

esse cenário. 

 Os dirigentes do Maracatu Sol Nascente acreditam que muitos grupos estão-se 

descaracterizando do que denominam um maracatu de raiz. Isso ocorreria como 

conseqüência de priorizar os interesses financeiros em detrimento do conhecimento e da 

tradição.  

 Atribuo as mudanças no maracatu ao apoio de pessoas indevidas, que 
não sabem nada de maracatu, mas têm intenção de ganhar dinheiro. É por 
isso que tem muito grupo que não tem nenhuma qualidade, mas está aí, 
com apoio de Fulano e Beltrano. Não têm conhecimento, mas têm que 
mostrar alguma coisa; então, inventam qualquer coisa. (Ubiracy Ferreira, 
presidente do Maracatu Sol Nascente. Entrevista, 31/8/2002.) 

 



  

A essência do fundamento religioso, em contraste com sua representação, está 

na origem dessa divergência. A tradição não se restringe às práticas cotidianas do grupo ou 

às formas de se apresentar, mas, também, à sua vivência e ao que elas, efetivamente, 

representam. 

 A ex-presidente da Fundação de Cultura Leda Alves afirma que transformar o 

Desfile dos Maracatus em concurso, com direito a julgamento e entrega de prêmios aos 

vencedores, foi um erro.  

 O concurso estimula não só a competição, mas, de certa forma, a descaracterização 

de elementos do maracatu. Vários depoimentos de presidentes dos Maracatus relatam a 

presença de alas de odaliscas compondo o cortejo de agremiações. Esses personagens, sem 

qualquer ligação com o maracatu, estão presentes por motivos estéticos, para causar boa 

impressão, na tentativa de conquistar pontos dos jurados. Essa foi uma das razões pelas 

quais o Leão Coroado não desfilou no carnaval do Recife apenas para receber a subvenção. 

 
 O maracatu não é uma coisa de concorrência. [...] Teria de manter a 
tradição e fazer as apresentações independentemente de um troféu de lata 
ou para receber mil reais, etc. (Afonso Aguiar, presidente do Maracatu 
Leão Coroado. Entrevista, 25/8/2002). 
 

 O presidente do Maracatu Sol Nascente mostra como são as pressões para que se 

façam as mudanças: 

 Um presidente me disse: Ubiracy, todo o mundo está fazendo, eu não 
vou ficar atrás! [...]. Para mim, isso é uma valorização do nada, é um lixo 
cultural. (Ubiracy Ferreira, presidente do Maracatu Sol Nascente. 
Entrevista, 31/8/2002). 
 

Mas a recusa às condições impostas pelas administrações públicas pode não vir 

pela resistência à mudança e pelo apreço às tradições, mas pelo sentido oposto: a 

necessidade de serem mais ágeis e livres para buscarem modernizar suas ações em direção 

à adequação ao mercado e ao potencial que ele detém para a pujança dessas organizações; 

o que o Estado nunca poderá oferecer. 



  

O Nação Pernambuco é um exemplo dessa nova abordagem, na qual a ausência 

de laços tradicionalmente religiosos permite maior flexibilidade em suas ações e 

procedimentos. Esse Maracatu se sustenta, hoje, com a venda de produtos com sua marca, 

as apresentações e as turnês, e não depende de nenhuma subvenção. 

Para o presidente do Nação Pernambuco, é inegável que muitas mudanças 

ocorreram com o passar do tempo. Uma delas diz respeito à forma como o Maracatu é 

percebido perante a sociedade. 

 Antes o maracatu era visto como negócio de negro, xangozeiro, com 
uma visão depreciativa. Hoje não; é visto como uma referência cultural, 
um estado de espírito, uma manifestação para a humanidade, criando 
referência para Pernambuco, para o Brasil. (Bernardino J. da Silva Neto, 
presidente do Nação Pernambuco. Entrevista, 24/8/2002) . 
 

Para ele, isso é fruto de um processo de conscientização, que seu grupo ajudou 

a criar, e entende a cultura como mais uma forma de gerar emprego e renda. Nessa nova 

mentalidade não cabem as amarras à tradição e à religião que impedem inovações e a 

execução das mudanças necessárias. É no bojo dessas mudanças que, por exemplo, criou e 

desenvolveu o Maracatu Representação que atua em palco sem realizar as evoluções que o 

candomblé exige, mas que é muito mais bem-aceito pelo público. 

Em relação aos elementos sociais, os Maracatus tinham, no passado, uma 

constituição social condizente com a cultura e a realidade da época. Apenas descendentes 

de africanos e seguidores do candomblé participavam do Maracatu. Hoje, os grupos abrem 

espaço à diversidade racial, estilos e religiões. Os elementos sociais refletem o sistema de 

estruturação desses grupos,enquanto permeados por características socioeconômicas pouco 

favorecidas.  

A compreensão dos fatores contextuais permite perceber sua influência na 

configuração dos Maracatus. São nuances que se entremeiam entre aspectos políticos, 

econômicos, culturais e sociais e demonstram seus reflexos na forma de condução e 

estruturação dessas organizações culturais.  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

5 
Conclusões e Recomendações 

 

O principal objetivo desta pesquisa foi o de responder à pergunta: “que fatores 

determinaram o processo de formação dos grupos de maracatu pernambucano e quais 

atuam na manutenção da sua configuração organizacional?” Para isso, analisaram-se os 

fatores que compõem o contexto do maracatu e as configurações organizacionais de doze 

grupos de maracatu pernambucano. 

Guiado pelos objetivos específicos delineados, este trabalho permitiu chegar a 

algumas conclusões, formuladas com base na pesquisa literária que estruturou a 

fundamentação teórica na análise dos dados e informações recolhidas e apresentadas no 

capítulo anterior. 

A conceitualização do contexto institucional que enfatiza os valores e a cultura 

simbólica como elementos relevantes para a análise dos ambientes e das organizações 

possibilitou maior aproximação à especificidade das organizações em estudo. Na visão de 

Pettigrew (1991), tanto as decisões organizacionais podem ser modeladas pelo seu 

contexto como o contexto pode também vir a ser modelado pelas organizações mediante 

um processo dinâmico de interação desses fatores. Nesse caso, conhecer bem o contexto 

ajuda a prever o teor das ações organizacionais.  

Ao situarem os Maracatus como organizações cujas pressões sofridas advêm, 

principalmente, do ambiente de natureza institucional, observaram-se esses grupos, para 

responder à primeira pergunta de pesquisa, no contexto de sua época de formação até os 

dias atuais. Remontando a uma tradição trazida pelos africanos escravizados no Brasil, os 



  

maracatus sobrevivem há anos no cenário pernambucano. Elementos da resistência cultural 

afro-brasileira e instrumentos para a preservação de costumes e religiões, os maracatus são 

herdeiros da coroação de reis negros ocorridas nas senzalas que deram origem à Instituição 

do Rei do Congo que, mais tarde, permaneceria em forma de cortejo, gerando o maracatu 

no formato como hoje é conhecido. 

Essa institucionalização de valores permitiu a propagação de uma referência 

cultural cuja apreciação subjetiva torna-se de fundamental importância. Tais aspectos 

subjetivos, considerados como uma realidade organizacional, permeiam as diretrizes 

internas do contexto desses grupos. A formação histórica sedimenta e baliza as atuais 

premissas de sobrevivência e sustentação dos principais fundamentos organizacionais 

encontrados. 

Os ritos, mitos, imagens e simbologias que rondam essas organizações 

corroboram o aspecto de uma dimensão subjetiva, de construção e reforço de uma 

identidade, de formação e preservação de uma estrutura, de delineamento e legitimação de 

ações institucionalizadas. 

Cada grupo de maracatu estudado traz em sua origem características próprias 

de sua formação. Muitos, fundamentados na religião que particulariza a denominação de 

Nação; alguns, fruto de herança familiar, cujo intuito é a continuidade; e poucos, ainda, 

gerados com uma concepção inovadora de agremiação cultural, que conserva, entretanto, 

elementos tradicionais das nações.  

Embora diferenciados em suas origens, os Maracatus vivenciam realidades 

semelhantes na tentativa de atender às demandas do que a perspectiva institucional 

denomina de ambiente institucional, no qual a “preocupação” organizacional estaria 

voltada ao encaixe, à adaptação ou correspondência às normas e requisitos gerados pelo 

ambiente. Essa consonância entre a finalidade organizacional e correspondência às 



  

“exigências” do ambiente no qual está inserida, fornece à organização apoio e legitimação. 

No atual contexto das organizações culturais estudadas, percebe-se, portanto, quanto essas 

pressões ambientais auxiliam no delineamento de suas atividades. 

Respaldadas pelas administrações públicas, como a Prefeitura do Recife, o 

Governo do Estado (com menor atuação), a Fundação de Cultura, a Comissão de Folclore e 

a Federação Carnavalesca Pernambucana, as agremiações de maracatu buscam entrar em 

conformidade com uma série de normas, tanto no âmbito da formatação organizacional 

formais como na posição do maracatu no cenário cultural, a fim de se firmarem em seu 

contexto de atuação e terem o reconhecimento desejado.  

O desfile de carnaval, que ocorre todos os anos na Avenida Dantas Barreto no 

centro da cidade do Recife, representa um evento de grande importância para essas 

agremiações. A fim de participarem do desfile e concorrerem aos prêmios, que lhes 

outorgam prestígio e reforço financeiro, os maracatus têm-se submetido a determinadas 

mudanças na tentativa de ajustar a permanência de uma tradição (institucionalmente 

presente) à necessidade de sobrevivência. 

Percebem-se a presença de padrões de isomorfismo mimético quando buscam 

reproduzir procedimentos e práticas já desenvolvidas e provadas em outros grupos de 

maracatu a fim de reduzir as incertezas ambientais e tentar adquirir o reconhecimento 

semelhante ao que os grupos já “prestigiados” adquiriram. Observam-se, também, certos 

padrões de isomorfismo normativo quando as agremiações de maracatu tentam reproduzir 

e se adequar a práticas organizacionais ditadas por organizações representativas como as 

administrações públicas, com as quais interagem e têm relações de dependência. 

Os Maracatus sempre obtiveram reconhecimento e legitimidade nas 

comunidades onde se inserem, mas essa importância passa, gradativamente, a ganhar 



  

espaço na sociedade pernambucana mais ampla mediante o reconhecimento do maracatu e 

seus grupos como uma manifestação cultural local passível de ser exibida ao público.   

A segunda pergunta de pesquisa incide sobre a identificação das características 

da estrutura e dos processos organizacionais dos Maracatus. Ao compreender o vínculo 

entre o comportamento individual e as estratégias sociais por meio de uma relação na qual 

a ação humana produz e reproduz, ao mesmo tempo, determinadas estruturas, observa-se 

que os grupos de maracatu geram, continuamente, essa vinculação entre ação e estrutura 

por meio de um processo dinâmico de construção e reconstrução da vida social, sugerido 

pela teoria contingencial. 

Estruturas organizacionais bastante simples são encontradas nos grupos de 

maracatu estudados. Simples, por não serem detectadas características fortes de 

complexidade, formalização e centralização em suas ações e que se reflete nos processos 

organizacionais desses grupos. 

  Os grupos de maracatu são formados por um conjunto de pessoas que se reúnem 

com o intuito da diversão, da preservação da tradição associada a valores religiosos e, em 

alguns casos, e para obterem reconhecimento através da realização de um trabalho cultural. 

 A fim de atingir esses objetivos, os preceitos alinhados com o alcance desses fins 

não exigem uma sofisticada elaboração de atividades ou organização sistematizada de 

procedimentos. O legado cultural consuetudinário e, em muitos casos, hereditário 

permeiam os elementos da configuração organizacional desses grupos. 

 A maioria dos grupos de maracatu encontra-se sediada na própria residência de seu 

presidente ou fundadores, a qual serve de centro de atuação e confluência das atividades 

dos grupos. Ainda quando localizada em estrutura física própria, a sede dos grupos tem seu 

funcionamento fortemente associado à figura de seu dirigente. Essas pessoas têm 

influência sobre todas as formas de trabalho, bem como sobre a divisão dos trabalhos e, 



  

portanto, são responsáveis pelas diretrizes e pelo funcionamento das atividades que são 

exercidas. 

À exceção do maior grau de especialização nos Maracatus Nação Pernambuco 

e Leão da Campina, onde as atividades são divididas em áreas com os respectivos 

responsáveis e comprometidos com sua esfera de atuação, os demais grupos têm seu 

funcionamento compartilhado com familiares e integrantes das comunidades às quais 

pertencem, que trabalham de forma voluntária e motivados pelo sentido de pertencer e 

auxiliar o crescimento de uma organização que sentem como sua. 

 A maioria dos Maracatus, excetuando-se o Sol Nascente, tem estatuto no qual estão 

inscritas e formalizadas as atribuições da diretoria que, entretanto, existe apenas no papel. 

O presidente do grupo desenvolve todo o tipo de atividades e funções em seu maracatu, e a 

diretoria é composta por amigos e parentes que se dedicam às atividades de forma intensa.  

 Quando demandam serviços terceirizados, essas organizações de maracatu não o 

fazem com o apoio de contrato formal, e os acordos feitos “na base da confiança” ainda 

são predominantes. O poder de decisão é, praticamente todo centrado na figura do 

presidente do grupo e a tomada de decisão final está sob a responsabilidade dos líderes dos 

maracatus que, ainda que em cargo eletivo por força dos estatutos, tendem a permanecer 

por muitos anos em seu posto.  

A observação sobre qual o papel desempenhado pelos fatores externos à 

organização, e sua influência sobre a ação das organizações, corresponde à terceira 

pergunta de pesquisa e permite compreender qual o caráter da mudança sofrida pelos 

grupos de maracatu. 

Elementos políticos, econômicos, sociais e culturais encontram-se presentes e 

fortemente relacionados com a dinâmica das organizações de maracatu. A situação 

econômica precária dos grupos, que gera dependência das administrações públicas, de 



  

políticos e indivíduos influentes e, mais recentemente, de organizações privadas ligadas ao 

turismo, é instrumento de transformação dos grupos, que, para muitos deles, pode 

significar a descaracterização de uma tradição e a teatralização de seus elementos 

religiosos.  

O encadeamento desses elementos políticos, econômicos e socioculturais 

revela o impacto que possíveis mudanças geradas em qualquer um desses fatores 

contextuais causaria aos demais. É um conjunto imbricado de diversos valores e interesses, 

que ora beneficiam, ora prejudicam o posicionamento desses grupos de maracatu perante 

seu contexto de atuação.  

Finalmente, através dos dados expostos e analisados, torna-se possível 

responder à pergunta central que norteia esta dissertação de Mestrado, demonstrando a 

relação existente entre a atual configuração organizacional dos grupos de maracatu e os 

fatores contextuais de referência que atuam no ambiente em que esses grupos estão 

inseridos. 

Como observado na análise realizada no capítulo anterior, há uma forte 

interdependência dos elementos ambientais externos e os elementos organizacionais 

internos. Essa interdependência age modificando o arcabouço organizacional para alcançar 

novos objetivos em alguns grupos, mas, também, gerando forte resistência em outros que 

permanecem lutando pela preservação das raízes culturais de seus antepassados. 

Mudanças ocorrem em todos os lugares, até como uma forma de resposta aos 

avanços do mundo contemporâneo. Nesse contexto, os Maracatus não poderiam ficar de 

fora. Muitos se sentem impelidos à necessidade de progredir, alterando, muitas vezes, 

processos antigos, tradições e formas de agir já arraigadas. Esse processo torna-se menos 

difícil para os grupos que iniciam suas atividades com propostas diferentes, sem âncoras no 

passado, mas encontrando novas linguagens para (re)viver a tradição e difundi-la. 



  

 Grupos de dança, ações sociais ou propostas de negócios culturais se assumem 

como maracatus, levam o cortejo, cantam as loas, mas não têm ligação com o candomblé, 

nem se inspiram em antepassados ou tradições. São formados por pessoas que empenham 

esforços na difusão da cultura como manifestação artística característica da região. 

 Por outro lado, nos maracatus tradicionais não há consenso sobre a forma de 

encarar as mudanças, e muitos acreditam que as mudanças são não apenas necessárias, mas 

um processo natural das coisas. Para muitos de seus integrantes e dirigentes, a mudança 

que vivem hoje faz parte da dinâmica da vida. Ainda que sejam respeitados alguns 

preceitos, formas externas de manifestação da tradição podem ser alteradas, visando, 

inclusive, a maior aceitação pelo público amplo.  

 Dessa forma, encontramos hoje nos grupos de maracatu diversas mudanças 

referentes ao estilo de se apresentar, às vestes com que desfilam, aos personagens que 

apresentam, aos instrumentos que tocam, bem como aos ritmos que produzem, à 

teatralização dos rituais religiosos e à espetacularização de suas apresentações. 

Essas mudanças provêm, certamente, da necessidade de se sentirem 

legitimados, enquanto manifestação folclórica, e de uma nova forma de conceber os 

Maracatus em seu atual contexto. Tal concepção inovadora permeia conceitos 

mercadológicos de aceitação do maracatu como um produto cultural local, o qual pode e 

deve prover sustento e manutenção não apenas do grupo, mas também de seus integrantes. 

Há, entretanto, um sentimento generalizado de manter viva uma tradição, seja 

de base religiosa, seja de essência fundamentalmente cultural; porém, de fortes referências 

no contexto local. Soma-se a isso a característica nata brasileira de sermos “brincantes” 

para totalizar as principais razões pelas quais os maracatus permanecem atuantes. 

As conclusões deste trabalho formuladas acima conduzem à proposição de 

algumas recomendações para estudos posteriores que poderão acrescentar conhecimento ao 



  

tema e contribuir para o desenvolvimento de estudos organizacionais em organizações 

culturais. 

O universo contextual dos grupos de maracatu ainda é pouco explorado; 

principalmente a possibilidade de expansão do conhecimento dessa realidade, nas 

multifaces através das quais são representados os grupos (dança, música, religião, canto e 

tradição), promoveria um riquíssimo acervo para a identidade cultural pernambucana.  

Não obstante, a riqueza cultural do Estado e da região não se limita ao 

maracatu e, para que o objetivo anterior fosse de fato amplo, seria interessante o estudo de 

outras organizações que representem outras formas de expressão cultural local. 

Às administrações públicas ligadas à cultura, pode-se recomendar, pelo que foi 

percebido na análise da pesquisa, que as mudanças que pretendam incorporar e os 

regulamentos e normas que precisem determinar sejam acompanhados pelos interessados, 

e, em última instância, aqueles que fazem a cultura que o Estado quer divulgar de modo 

que esses instrumentos de gestão não desvirtuem as características do maracatu, sob o risco 

de passarem a divulgar algo que foi um dia maracatu de baque virado. 

Por fim, recomendamos aos dirigentes das administrações públicas locais que, 

se é imprescindível apoiar a apresentação do maracatu em eventos e no bojo das ações de 

desenvolvimento como o turismo, que, em paralelo, também apóiem a cultura, 

incentivando, na mesma medida, o que ela preserva à margem do espetáculo, que são as 

ocorrências genuínas e lúdicas das comunidades que garantem a preservação dos laços de 

identidade e o sentimento comunitário tão importante na manutenção do tecido social. 
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Apêndice 1: Lista dos entrevistados 
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Apêndice 2: Roteiro de Entrevista 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 
(Com tópicos para orientar o entrevistador) 

 
 

1- Como nasceu o grupo? 
 
 
 
2- Quem o criou? 

 
 
 

3- O que mudou desde a criação até agora? 
 

 

     - Financiamento 

     - exigências relacionadas ao financiamento 

     - objetivo dos financiamentos 

     - composição  

     - rituais 

     - ensaios 

     - leis 

     - instrumentos 

 
 
 
4- Quando iniciaram essas mudanças? 
 
 
 
 
 
5- O que desencadeou as mudanças? 
 

- o turismo 

- o mercado 

- necessidades da comunidade 

- lei 

 



  

 
 
6- Quem ou o que introduziu essas mudanças? 
 
 
 
7- Que tradições foram preservadas? 
 
 
 
8- Como você acha que vai evoluir daqui pra frente? 

(quem é que vai dar o rumo?) 
 
 
9- Como é que o grupo vem sendo formado até hoje? 

(composição do grupo ao longo do tempo / “fotografia histórica” ) 
 
       - religião           - cor 

       - idade           - origem 

social 

       - educação           - sexo 

 
 
 
10- Qual a sua idéia de um bom grupo de maracatu?  
 
 
- um modelo (algum outro grupo que tem como referência, que se espelharia...) 
 
- ou uma concepção (como imaginaria ser, uma idéia de como deveria ser seu 

grupo) 
 
 
 
 
 
11- Como eram as apresentações antes e como são agora? 
 



  

- espaço geográfico  
(onde se apresenta, se aqui, se fora, se na comunidade) 
 
- motivo da apresentação 
 (ritualística/religião; cumprimento de contrato; geração de recursos, por 
prazer, carnaval) 
 
- freqüência  
(quantas apresentações eram, quantas são; qual o tempo de cada uma delas) 
 
- cuidado visual 
(roupas, cenografia, etc) 
 

 
 
 
12- O que faz a pessoa que comanda o grupo? 
 

 - escolha       

 - sucessão 

 - decisões       

       - como resolve conflitos 

       - como dá ordens     

       - se pune, como pune 

 
 
 
13- O turismo mudou alguma coisa no grupo? 
(mudou o jeito de fazer o maracatu?) 
 
    - quando       

    - o quê 

    - o que o turista mais gosta      

    - música 

       - roupas   

       - tempo de apresentação  

    - dinheiro            

    - passos de dança  

 
 
 
14- O que mudou nos elementos do maracatu? 
 



  

Tópicos 
- vestimenta 

- instrumentos 

- cenografia (palco, luz, cenário, 

som) 

- coreografia (passos de dança) 

- músicas (tradicionais ou não) 

- símbolos (calungas, estandarte)  

- figuras típicas do maracatu 

(componentes) 

- autoridade da pessoa que 

comanda o grupo 

 

- são os mesmos de antes? 

- são feitos da mesma forma? (pelas 

próprias pessoas, encomendados) 

- mesmos materiais? 

- tem financiamento para comprar? 

- Por que mudaram? 

- quem influenciou mudança? 

- ainda existe(m)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

 

 

 

 

Apêndice 3: Ficha de Identificação e 
Questionário 

 
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO E QUESTIONÁRIO 

Nome do Entrevistado: _____________________________________________________ 
Grau de Escolaridade: ______________________________________________________ 
Profissão: ________________________________________________________________ 
Função no Grupo: _________________________________________________________ 
Tempo que faz parte do grupo: _______________ 
Possui família no grupo: ____________________________________________________ 
Estatuto:  [  ] SIM  [  ] NÃO 
Nome do Grupo:___________________________________________________________ 
Localização: ______________________________________________________________ 
Quem comanda o grupo:_____________________________________________________ 
Ano de Criação: ______ Nome do (s) fundador (es): ______________________________ 
Ano de Registro: _______ Número de participantes: (fundação) ________ (hoje) _______ 
Símbolo: _________________________ Significado: _____________________________ 
 

1. Os participantes são: 
 

 Voluntários Remunerados Cedidos Terceirizados Contratados 
(formal) 

Mestre      
Passista      

Costureiras      
Secretária      

Faz instrumentos      
Assist. social      
Profs. Dança      

Contador      
Relações 
Públicas 

     

Estilista      
Músicos      
Cantores      

Tesoureiro      
Outros 

_____________ 
     

      

2. O Grupo é formado por: 



  

 
 Possui Mais representativo 

Estudante (ensino médio)   
Universitário   
Trabalhador   

Pessoas do bairro   
Pessoas de fora   

Adeptos do candomblé   
Católicos   
Crentes   
Velhos   
Jovens   

Homens   
Mulheres   
Negros   
Brancos   
Ricos   
Pobres   
Outros 

_________________________ 
  

   

 
 

3. Porque é que você acha que o pessoal participa do Grupo? 
 
 

Mais Representativo 
 Por diversão  
 Para ganhar dinheiro  
 Por continuar tradição de família   
 Por gostar de dançar Maracatu  
 Por gostar de se apresentar  
 Pela convivência   
 Por orgulho de ser pernambucano  
 Pela religião   
 
 
 

4. Como são passadas as orientações entre as pessoas do grupo? 
 

[    ] Na casa    [    ] Telefone 
[    ] E-mail    [    ] Quadro de avisos 
[    ] Por escrito     [    ] Ensaios 
[    ] Reuniões    [    ] Outros________________ 

 
 
 
 
 
 

5. Fontes de Recursos: 



  

 
EXIGÊNCIAS 

Apoio FONTE Ordem de 
Importância

Prestação de 
contas/Contabilidade

Orçamento Padrão de 
Qualidade 

Contrato 
Formal 

Divulgação 
Institucional

 Governo 
Estadual 

      

 Associações / 
Fundações 
Culturais 

      

 Pessoa Física       
 EMPETUR       
 Empresas 

Privadas 
      

 Vendas de 
Produtos 

      

 Prefeitura       
 Federação 

Carnavalesca 
      

 Outros: 
___________ 

      

        
 
 

RECEBE POR 
 

FONTE 
 

Apresentação 
Manutenção 

do grupo 
Melhoria 
do grupo 

Remuneração 
de Participantes

Remuneração 
de pessoal 

administrativo 

 
Doação 

Outras 
atividades 

Governo 
Estadual 

       

Associações / 
Fundações 
Culturais 

       

Pessoa Física        
EMPETUR        
Empresas 
Privadas 

       

Vendas de 
Produtos 

       

Prefeitura        
Federação 
Carnavalesca 

 
 

      

Outros 
__________ 
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