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RESUMO 

Esta monografia apresenta análises sobre a religiosidade, sociabilidade e 

diversidade do Maracatu Nação Pé de elefante. Discuto e analiso o seu trajeto em busca 

da religiosidade e os afetamentos de seus integrantes, em protagonizar o possível 

ineditismo de um maracatu com características religiosas no Estado de Paraíba, a partir 

das palavras nação e jurema que os identificam enquanto cultuadores de cultos de 

origem afro e ameríndio.  

. O trabalho apresenta como o maracatu construiu um circuito, em que 

imprimem práticas e sociabilidades, constituído a partir das apresentações chamadas de 

tocadas pelos integrantes do Marcatu Pé de Elefante. Faz uma justificativa para o uso da 

imagem e o comportamento do pesquisador com câmera de filmagem durante os rituais 

e os símbolos do maracatu e do Terreiro 

 

 

Palavras-Chave: Religiosidade afro-ameríndia. Sociabilidade. Circuito. Tocadas, 

Maracatu. 

  



 

 

ABSTRACT 

This paper presents analysis of religiosity, sociability and diversity of Maracatu Nation 

Elephant Foot. Discuss and analyze your path in search of religiosity and afetamentos of 

its members, in playing the possible uniqueness of a maracatu with religious 

characteristics in the state of Paraiba, from the words nation and Jurema that identify 

them as worshipers of African origin of cults and Amerindian. The paper presents an as 

maracatu built a circuit in which print practices and sociability, made from presentations 

call played by the members of Marcatu Foot Elephant. Makes a justification for the use 

of the image and the researcher's behavior with movie camera during the rituals and 

symbols of maracatu and Terreiro 

 

Keywords: African-Amerindian religiosity. Sociability. Circuit. Played, Maracatu.  
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INTRODUÇÃO  

O trabalho de conclusão pretende abordar a trajetória de um grupo percussivo 

que se tornou um Maracatu Nação aderindo à característica da religiosidade, no terreiro 

de candomblé e Jurema Ilê Axé Xangô Agodô o qual, sofre forte influência ameríndia 

através da Jurema Sagrada. O maracatu afiliou-se a um terreiro onde transitam adeptos 

do culto ameríndio da Jurema Sagrada
1
 e do culto africano Nagô

2
, embora os rituais, 

sejam realizados em diferentes momentos no mesmo espaço. 

No seu intento enfrentou e enfrenta adversidades que vão desde a falta de uma 

sede própria, que comporte internamente a realização dos ensaios até o seu 

esvaziamento, possivelmente pela necessidade da adesão religiosa a qual afirmam ser 

inerente ao Maracatu Nação. Por outro lado, a partir da sua religiosidade, apresenta uma 

intensa sociabilidade, entre pessoas, espíritos etc., outros grupos em outros locais da 

cidade do estado e fora dele, constituindo um amplo circuito a partir de suas 

apresentações, eventos e performances. 

As observações que faço para este trabalho tentam demonstrar o processo 

protagonizado por amigos no bairro de Mangabeira, na cidade de João Pessoa, os quais 

seguem contemporaneamente a sua construção inédita de um Maracatu Nação na 

Paraíba, conforme indicam as pesquisas.  

Estudos indicam que os maracatus antigos do Recife, PE nasceram a partir das 

comunidades religiosas e étnicas. O maracatu paraibano caracteriza-se também pela 

busca da sua identidade religiosa de forma reversa, aos ditos maracatus tradicionais 

recifenses os quais nasceram a partir da coroação do Rei do Congo e divisões étnico 

religiosas. Outros autores e interlocutores registraram que o folguedo surgiu de 

momentos de lamentações dos escravos e da palavra de ordem Yorubá/Nagô Mura 

Katuka, ao final do evento significando, vamos parar e nos espalhar.  

As entrevistas realizadas entre os integrantes do Pé de Elefante indicam, que o 

Movimento Mangue Beat
3
 influenciou a criação do grupo, assim como outras bandas 

                                            
1
 Jurema Sagrada -  como tradição mágica religiosa é uma tradição nordestina que se iniciou com o uso da 

bebida chamada jurema pelos indígenas da região norte e nordeste do Brasil, tendo sofrido influências de 

variadas origens, da feitiçaria europeia à pajelança, xamanismo indígena, passando pelas religiões 

africanas, pelo catolicismo popular, e até mesmo pelo esoterismo moderno, psicoterapia psicodélica e 

pelo cristianismo esotérico. 
2
 Nagô - ou Anagôs era a designação dada aos negros escravizados e vendidos na antiga Costa dos 

Escravos e que falavam o iorubá.nome pelo qual se tornaram conhecidos, no Brasil, os africanos 

provenientes da Iorubalândia.  
3
 Manguebeat (também grafado como manguebit ou mangue beat) é um movimento cultural surgido 

no Brasil nadécada de 90 em Recife que mistura ritmos regionais nordestinos com rock, hip 

hop,
1
 funk e música eletrônica

2
 . O movimento tem como principais críticas o abandono econômico-social 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jurema_(%C3%A1rvore)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Feiti%C3%A7aria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pajelan%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Xamanismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Povos_amer%C3%ADndios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B5es_tradicionais_africanas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B5es_tradicionais_africanas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esoterismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicoterapia_psicod%C3%A9lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo_esot%C3%A9rico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1fico_negreiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Costa_dos_Escravos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Costa_dos_Escravos
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_iorub%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1990
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recife
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rock
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hip_hop
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hip_hop
http://pt.wikipedia.org/wiki/Manguebeat#cite_note-1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Funk
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_eletr%C3%B4nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_eletr%C3%B4nica
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que alguns participaram na cidade de João Pessoa. O Movimento Mangue Beat e a sua 

produção musical aparece na lista de preferências da maioria dos entrevistados. Esta 

constatação também é feita pela autora Jailma Oliveira (2007) que afirma que os 

maracatus ganharam força, a partir do Mangue Beat em Pernambuco, impulsionado e 

representado pelo cantor e compositor Chico Science e o grupo Nação Zumbi, no início 

da década de 1990. A mesma autora, afirma que novas nações de maracatu apareceram e 

outros tantos grupos surgiram no formato de grupos percussivos. (OLIVEIRA, 2007, p. 

5). 

Neste trabalho, analiso o maracatu a partir de autores como Guerra-Peixe 1930, 

Katarina Real (1967), Jailma Oliveira (2007) etc. 

Abordo o processo de construção da identidade coletiva e individual dos e das 

integrantes da bateria do Maracatu de Nação Pé de Elefante. Seu início a partir da 

percussão, que passou pela decisão dos coordenadores em reproduzir, nos seus alfaias
4
, 

o ritmo Baque Virado como unívoco da tradição religiosa dos maracatus nação antigos 

de Recife, PE. 

Detalharei parte da construção e preparação espiritual das Calungas, bonecas de 

madeira que representam as ancestrais que tiveram importância para o Pé de Elefante e 

o Terreiro. Segundo os atores sociais, é a partir delas que começa a corporificarão da 

corte do maracatu.  

Ao abordar a partir de imagens movimento, o processo de construção material 

das bonecas (calungas), e dos tambores alfaias, pude observar que neste processo é 

adotada certa consciência ecológica, já que parte dos artefatos do Pé de Elefante é feito 

de materiais extraídos de troncos de palmeiras e árvores mortas. 

Neste trabalho tentarei demonstrar que o uso da imagem foi um aporte 

fundamental para uma melhor compreensão dos processos de fabricação, dos rituais 

religiosos, dos símbolos e dos artefatos observados no maracatu e no Terreiro, além das 

performances do grupo e descrição dos seus circuitos. 

 

A metodologia que tentei buscar para a pesquisa sobre o maracatu iniciou com a 

revisão de referências consideradas clássicas no âmbito do maracatu, escritas por Guerra 

Peixe (1930) e Katarina Real (1967), dissertações, teses, artigos etc. além de 

depoimentos orais.  

                                                                                                                                
do mangue, da desigualdade de Recife (não apenas desta, sendo apenas um reflexo do descaso 

do Estado fora do eixo Rio-São Paulo). 
4
 Alfaias - São os tambores do maracatu. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mangue
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eixo_Rio-S%C3%A3o_Paulo
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Recorri à literatura histórica para tentar entender a coroação dos Reis do Congo. 

Compreendi a partir destas asseverações que as coroações eram uma estratégia dos 

colonizadores portugueses usada desde 1491 no Congo e outras colônias administradas 

por eles. Seguindo minha investigação histórica, afetei-me com a afirmativa de Julião 

Quintinha (1935), de que o “Reino do Congo” e seus reis tornaram-se vassalos de 

Portugal de forma pacífica. (QUINTINHA, 1939 p.5). Tal afirmativa me induziu a 

tentar entender o porquê desta passividade congolesa, em um dos Reinos africanos mais 

extensos e poderosos da época, além de ser um reino construído a base de conquistas 

guerreiras. 

Entendi que, nestas constatações históricas poderia estar o significado da escolha 

do “Rei do Congo” no Brasil Colônia, quando poderia este soberano pertencer a 

qualquer outro grupo étnico. Este Rei negro tinha seu poder legitimado pela igreja e a 

polícia, era ele quem reinava acima de outros Reis e Rainhas além de Juízes, e diversos 

cargos criados para darem conta do comportamento dos seus compatriotas escravos 

pertencentes aos distintos grupos étnicos ou nações da época.  

Estas investigações históricas que tomaram proporções desfocadas no meu 

trabalho acabaram satisfazendo apenas a minha curiosidade enquanto negro. Porém, 

também constatei que uma parte dos escravos africanos, pelo menos os oriundos do 

Congo, chegaram ao Brasil catolizados. Pelo que compreendi isto aconteceu, também 

por analogias de símbolos congoleses e portugueses como, por exemplo, a “cruz 

católica” que se tornou um nkisi, como parte das diferenças que se tornaram similitudes 

entre os dois sistemas religiosos, (SOUZA, 2006, p. 67).  

Diante da satisfação, decorrente da investigação histórica, retomei o meu campo 

de estudos, e nele ficou mais fácil compreender o dinamismo presente no maracatu em 

harmonia com a religiosidade do Terreiro o que, a meu ver demonstra a resistência das 

culturas afro e ameríndia até os dias de hoje.  

Usei a categoria circuito de Magnani (2007) para analisar as apresentações as 

quais os/as batuqueiros (as) chamam de “tocadas” por entender que a partir delas foram 

estabelecidas as sociabilidades do Pé de Elefante, com os bairros da cidade de João 

Pessoa, PB, com os grupos culturais da cidade, com outras cidades a partir da 

Religiosidade, com a cidade de Recife, PE etc. 

As buscas, em referências históricas, me ajudaram a entender que teria melhores 

resultados na descrição do meu campo de pesquisas revendo minhas anotações, as quais 

eram mais presentes, principalmente as imagens que colhi ao longo da pesquisa iniciada 
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em 2010. Neste sentido a câmera de filmagem acabou sendo meu artefato principal para 

o entendimento do campo.  

No início da pesquisa, não vi a câmera, simplesmente como “auxiliar do 

Caderno de Campo”, as entrevistas que realizei foram todas transcritas e analisadas a 

partir destas imagens. Foram estas transcrições que me aproximaram do campo e das 

pessoas. Com o tempo estabeleceu-se entre o pesquisador e os atores uma cumplicidade, 

que se evidenciou nos momentos em que os pesquisados, se colocaram em cena em 

função da câmera e da imagem, quando queriam passar o que eles representavam no 

contexto do Maracatu e do Terreiro. Preparavam-se, sem esconder que buscavam 

melhores ambientes, ângulos etc. 

Para a pesquisa foram entrevistadas 09 pessoas, como a intenção era deixar o 

campo se mostrar, preparei um rol de perguntas conforme fui aconselhado por meu 

orientador, após as respostas a estas perguntas deixava o entrevistado à vontade para 

falar sobre sua visão do maracatu e da religiosidade. Muitas vezes estas entrevistas 

tinham um ar de denúncia, de desabafo ou serviam para darem recados como se 

estivessem falando ao vivo a seus opositores etc.  

Nas primeiras gravações existia uma preocupação dos entrevistados em dar 

respostas e, ao mesmo tempo inserir o Pé de Elefante na cultura do bairro e da cidade de 

João Pessoa, havia uma inquietação em demonstrar que tambores enormes também 

reproduziam cultura na Paraíba. E que o Terreiro era um lugar do bem. 

Revendo as imagens, hoje em dia, como batuqueiro do Maracatu de Nação Pé de 

Elefante e após algumas leituras, chego à conclusão que seria viável a análise dos 

conflitos que, segundo Magnani (2005) fazem parte da sociabilidade e passam por uma 

negociação das partes.  

Neste contexto, seria interessante analisar como a filmagem foi usada pelos 

entrevistados, nestes momentos de discórdias internas. Tanto pelas palavras que diziam, 

como pelos ambientes que escolhiam um dos entrevistados que estava no cerne de uma 

discórdia interna foi assessorado, para a entrevista, por outro batuqueiro partidário de 

sua reivindicação de assumir o lugar da mestria do grupo.  

Além da câmera e as entrevistas captadas por ela, me vali de outras imagens 

disponibilizadas por integrantes do Terreiro, no You-Tube. Analisei imagens, que captei 

das festas do terreiro e das entidades que baixavam
5
 no espaço sagrado do Ilê Axé 

                                            
5
 Incorporavam em seus médios. 
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Xangô Agodô
6
. Também me amparei nas conversas informais, nos bate-papos no 

Facebook, nas conversas telefônicas e nos comentários entre os atores, nos quais me 

incluía como amigo e integrante da bateria do Maracatu Nação Pé de Elefante. 

A pesquisa tomou um rumo mais profundo quando fui convidado em 2012, pelos 

coordenadores, Mestre Fernando e Contra Mestre Marcilio, a integrar o grupo de 

batuqueiros e batuqueiras o que, facilitou o trânsito e a compreensão do campo com um 

olhar “de dentro”.  

Aceitei o convite, mas hesitei porque vi ameaçada a captação de imagens, meu 

aporte principal, para a elaboração de um filme ao final do curso, pois estaria deste 

momento em diante com um tambor e não mais com a câmera. Esta primeira fase do 

problema foi resolvida com algumas instruções ao meu filho Kenneth Olusegun para 

que filmasse as atividades do Pé de Elefante, enquanto eu tocava o alfaia.  

Logo em seguida, K. Olusegun entrou também para o grupo de ritmistas tocando 

caixa de guerra. Neste momento, eu já tinha uma maior inserção no campo o que 

facilitou para pedir auxilio a pessoas ligadas ao maracatu e ao Terreiro, para filmar as 

atividades do grupo. Também nesta fase eu já tinha lido Claudine de France (1992) e me 

achava apto a instruir meus “auxiliares” a filmarem priorizando alguns detalhes, que a 

autora evidencia em seu trabalho, Cinema e Antropologia de 1998.  

Baseado nesta instrui para que fossem priorizados alguns detalhes como o 

encontro das baquetas com o tambor e os outros detalhes da percussão dos instrumentos 

de uma maneira geral. 

No âmbito do Terreiro, as imagens estavam aportadas nas abordagens dos 

símbolos e dos rituais vistos em Turner, Geertz, Van Gennep etc.. Tive idéias, sobre 

imagens, pré-construídas, no aproveitamento das disciplinas do curso de antropologia 

como: Antropologia Visual I e II, Ética e Estética do Audiovisual I e II.  

Com as imagens captadas e a cada atividade do maracatu e do Terreiro, era 

visível o aumento dos arquivos do computador. Foi preciso investir em mais capacidade 

para o armazenamento das imagens através de HDs externos. Posteriormente com a 

necessidade de editar estas imagens adquiri o Software Adobe Premiere CC e o Sony 

Vegas pro 11 e, fui experimentando edições ao longo do tempo. 

Nesta fase produzi quatro vídeos de curta duração para publicar na página do Pé 

de Elefante no Facebook. A intenção era colher opiniões e idéias para o produto final e 

                                            
6
 Ilê Axé Xangô Agodô – Terreiro de Jurema e Candomblé ao qual o Grupo de Pé Maracatu Pé de 

Elefante se filiou para se tornar uma Maracatu de Nação.  
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ao mesmo tempo dar uma espécie de retorno ao campo. A metodologia, embora não 

tenha sido o que eu esperava, surtiu alguns efeitos positivos.   

Inserção no Campo 

A inserção no campo se deu a partir de um convite de minha esposa Ana 

Margarida, para assistir o ensaio de um maracatu que ela estava participando no bairro 

Mangabeira. Ana Margarida acabou sendo minha primeira interlocutora. Outra 

interlocutora na inserção no campo foi Erika Dayanna a qual já conhecíamos das rodas 

de capoeira que freqüentávamos no Busto do Tamandaré na praia de Tambaú, e as da 

Praça do Coqueiral em Mangabeira. Foram as duas que intermediaram a autorização 

para os primeiros usos da câmera no campo. 

Logo na chegada ao primeiro ensaio, me identifiquei com a batucada a qual me 

lembrou as escolas de samba de Porto Alegre, RS. Nos outros dias fui assistir aos 

ensaios, cada vez mais interessado, embora minha compreensão estivesse amparada nos 

ritmos das baterias das escolas de samba, as quais vivi da adolescência até parte da 

idade adulta. Portanto filmar as batucadas, também tinha por traz, o meu interesse em 

aprender a tocar o ritmo do baque virado, que mexia com minha afro-brasilidade. 

A decisão de pesquisar o tema me fez experimentar outras formas de observação 

sem o uso da câmera. Usava o Caderno de Campo e a lembrança dos acontecimentos, 

achava muito difícil acompanhar o dinamismo do campo. Percebi que sem as imagens 

meus momentos de produção textual ficavam incompletos. Com as imagens 

armazenadas e transcritas foi mais fácil relembrar e avançar na escrita, sobre o tema. 

Minhas primeiras transcrições das imagens, das entrevistas, eram exageradas, 

pois transcrevia até mesmo os gestos dos entrevistados, ex: ele olhou para o lado, sorriu, 

fez careta etc. Minha intenção era mergulhar no entendimento dos personagens, para ser 

o mais fiel possível às suas palavras e, talvez facilitar a análise de seus perfis. O que 

acabou sendo útil, quando a elaboração do TCC apresentava algumas perguntas. Nestes 

casos consegui responde-las, me reportando as imagens das entrevistas e suas 

transcrições. 

O uso da imagem, a inserção no campo através dela e, meus interesses por 

percussão e tambores foram fundamentais para uma observação mais aprofundada do 

meu objeto de pesquisa do qual também me tornei ator social. 

Por fim não posso afirmar que o tema me era tão desconhecido assim, tenho 

contato com o samba e tambores desde criança, quando meu Pai reunia a criançada na 

rua caieira e formava uma mini bateria de escola de samba aonde os instrumentos eram 
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latas de azeite, latas de leite, de sardinha etc. Até 1958 ano em que nasci, no pátio de 

minha casa ensaiava o Estado Maior da Estiva, uma escola de samba criada por 

sindicalistas estivadores de Porto Alegre a qual meu pai havia sido presidente. 

Na década de 70 vieram os desfiles no bloco os intocáveis da Sociedade 

Recreativa Floresta Aurora, uma entidade criada em 1872, por e para negros em Porto 

Alegre, RS, é a o clube social mais antigo do Rio Grande do sul. Depois, Bambas da 

Orgia, Acadêmicos do Samba, Imperadores do Samba, Garotos da Orgia, Praiana etc. 

Estas foram às agremiações carnavalescas que participei em função da capoeira que na 

década de 70 era a atração do carnaval, quando o tema das escolas era a negritude. 

Na mesma década participei do grupo Zumbi dos Palmares em Porto Alegre, fui 

um dos fundadores do grupo Bê a Bá da Capoeira Angola Malta dos Guris e Gurias de 

Rua atuando nas vilas Cruzeiro e Maria da Conceição etc. Em 1982 fiz minha iniciação 

no Santo em Alvorada, RS, com minha saudosa Mãe Geni de Oxum. Em 1986 fui 

enquadrado na Lei de segurança nacional 162 por greve no serviço público e fui 

demitido sem direito a nada dos Correios, em 1989 fui anistiado, em 1994 ingressei 

através de um concurso público na UFRGS. Em outubro de 2000 fiquei viúvo.  

Em 2006 vim morar na Paraíba e me filiei ao Grupo de Capoeira Angola Família 

Comunidade do bairro dos Novaes do Mestre Naldinho. Em 2009 fiz vestibular na 

UFPB e fui beneficiado pelas cotas de funcionários públicos. Em 2010 iniciei o curso de 

Antropologia em Rio Tinto e no segundo semestre 2010 iniciei as pesquisas com o 

grupo percussivo Maracatu Pé de Elefante, em 2012 entrei para o Maracatu de Nação Pé 

de Elefante como batuqueiro. 

No primeiro capítulo apresento o grupo, seu estilo de maracatu, o seu histórico e 

a persistência de amigos para torná-lo um Maracatu de Nação em um contexto religioso 

local que abarca ao mesmo tempo cosmologias indígenas e africanas presentes no 

Terreiro ao qual se afiliam. No segundo capítulo discuto a religiosidade perseguida pelo 

grupo para ratificar seu intento enquanto um maracatu religioso e as repercussões entre 

seus integrantes. No mesmo menciono as Calungas, um símbolo da continuidade 

religiosa do maracatu, onde, em uma seqüência de fotos pretendo narrar os momentos 

de rejeição e aceite das bonecas Calungas, por parte do Mestre do Maracatu, durante a 

pesquisa. Ainda neste capítulo, apresento uma discussão decorrente da nova 

nomenclatura de um grupo percussivo que se torna uma Nação de Maracatu, a partir da 

palavra “Nação”. No quarto item do mesmo capítulo, apresento os circuitos e as trocas 

protagonizadas pelo Maracatu de Nação e Jurema Pé de Elefante e as expressões de suas 
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identidades étnicas, a partir das apresentações nos diversos lugares da cidade de João 

Pessoa-PB, bem como as permutas de serviços e habilidades realizadas entre o maracatu 

paraibano e seu padrinho Estrela Brilhante de Recife-PE. No terceiro e último capítulo 

discuto o uso da imagem no campo, como ela se fez necessária para teóricos como 

Geertz (1973). E a justificativa do seu uso como tradução dos símbolos do maracatu e 

do Terreiro a partir das constatações feitas em Geertz (1973) e Turner (1974). 
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I CAPÍTULO 

1. O Grupo 

Neste trabalho pretendo refletir e apresentar análises sobre o grupo de Maracatu 

Nação Pé de Elefante, situado em Mangabeira I. Sediado na Rua Joamir Severino dos 

Santos nº 122. O Maracatu é composto, atualmente, por treze batuqueiros e batuqueiras, 

uma côrte se formando a partir do Rei que é o mesmo Pai de Santo, duas Damas de 

Passo, ainda sendo definidas.  

Seu patrimônio principal é composto por dezesseis alfaias, oito caixas de guerra, 

um gonguê, uma patagoma, oito agbês e dois ganzás, são guardados em uma peça de 2m 

por 3m, nos fundos da casa da família de Mestre Fernando e da Serralheria Naturart de 

sua propriedade. 

O grupo é uma agremiação que nasceu a partir das imaginações de dois jovens 

percussionistas, um paraibano chamado Fernando Trajano de 29 anos e outro 

pernambucano de nome Marcilio Alcântara dos Santos de 34 anos, vizinhos no Bairro 

de Mangabeira
7
. 

Os dois se encontravam entre as apresentações dos grupos musicais MOBIE
8
 e 

Realidade Crua
9
, nos diversos palcos da cidade de João Pessoa, sempre cobrando 

mutuamente a criação do maracatu. Do amadurecimento de suas conversas e encontros 

surge em 03 de maio de 2008, o grupo percussivo Maracatu Pé de Elefante executando 

o ritmo Baque Virado, como preparação à idéia de criarem um maracatu nação. 

Segundo Marcilio Alcântara o nome Pé de Elefante foi definido no seguinte 

diálogo entre os dois, enquanto produziam os instrumentos de 2005 a 2008. 

 

(...) Pra ter este nome pé de elefante. Durou um tempo. (...) dai a gente tava 

lixando uns troncos. (...) não esse dai a gente não vai lixa não. Tem umas 

listra, né. Tem umas listra em volta. Fernando fez, rapai, Marcilio?! Não 

parece um, um pé de elefante? Parece aquelas patas de elefante, né? No 

tronco? Ai eu digo, rapai, parece. Aí Fernando disse meu irmão, é um nome, é 

um nome. Eu digo é o quê? É ele! É um nome bom, não. É ele, mesmo! É ele, 

tu acertasse em cheio! Pé de elefante mesmo. Que a pesada é grande! (...) 

Porque a pesada do Pé de Elefante é forte. Os tambores da gente bate forte. 

                                            
7
 Mangabeira é um bairro da cidade de João Pessoa, subdividido em oito partes do I ao VIII. 

8
 MOBIÊ - Grupo musical que surgiu em 2001, composto pelas velhas fusões e o rock tradicional, mas 

com um perfil nacional e misturando o rock com elementos da música regional.  
9
 Realidade Crua - Realidade Crua – o grupo surgiu no final de 1997, formado por jovens de periferias da 

Capital, tendo como principal característica a fusão da música rap com influências da cultura regional. 

Munidos de uma bateria percussiva confeccionada pelo próprio grupo, eles desenvolveram ritmos em tons 

de protesto característicos da música rap e alusões a contos de romance e fé, normalmente encontradas no 

folclore nordestino. (disponível em http://www.joaopessoa.pb.gov.br/Mangabeira-assiste-shows-

do%C2%91estacao-nordeste% C2%92-na-quinta/ acesso em 18 de janeiro de 2015) 

 

http://www.joaopessoa.pb.gov.br/
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Bate forte, assim, muitos tambores por aí bate forte. Mas o da gente se tive 

reunido todos, principalmente com este grande, os maiores que tem aqui, bate 

muito forte. Foi daí que veio o nome Pé de Elefante. O tronco ta até 

pendurado lá, na serralheria de Fernando. Ele é pequeno, mais parece, a pata 

mesmo do pé de elefante, ao redor. Aquela lixa que ele tem. Ai foi daí que 

veio o pé de elefante. Por causa do tronco (...) Parece o pé? É o pé! É ele, fica 

nele, o nome!  

SANTOS, Marcílio Alcântara dos.  Ex Contra Mestre e Fundador do Grupo 

do Maracatu de Nação Pé de Elefante: depoimento [Maio. 2012].
10

. 

 

Os ensaios do grupo se realizavam na casa de Fernando, na Rua Joamir Severino 

dos Santos, em Mangabeira I e, no Centro da Juventude de Mangabeira à Rua Prof. 

Arnaldo de Barros Moreira, desde a fundação até meados de 2009. Do final de 2009 

iniciaram seus ensaios em frente ao CEHAP
11

, local que tinha muitas árvores e por isto 

foi apelidado por Fernando de “Bosque do Elefante”. Neste mesmo período 

inauguraram seus ensaios na frente da UNIMED perto da rotatória de acesso às ruas 

Josefa Taveira, conhecida como a Principal de Mangabeira, Walfredo Macedo Brandão 

conhecida como a Principal dos Bancários e Av. Hílton Souto Maior. O local de ensaios 

foi apelidado por Mestre Fernando de “Praça do Elefante”. Os dois apelidos criados 

pelo Mestre do Maracatu são referências dos batuqueiros e batuqueiras quando 

mencionam, entre eles, os locais de ensaio mais antigos do grupo.   

Em 19 de novembro de 2010 o maracatu é batizado pelo Maracatu Nação Estrela 

Brilhante de Recife, Pernambuco e, começa a se constituir, segundo os interlocutores, 

no primeiro Maracatu Nação da Paraíba. Seus ensaios seguem a partir de 2011 

intercalados entre o Terreiro e a Praça do Coqueiral localizada na Av. Alfredo Pereira da 

Rocha, conhecida como Mangabeira por dentro. 

De 2012 a 2013 seus ensaios foram realizados no Clube Fantástico, na principal 

de Mangabeira, até o convite para se afastar por ocasião das obras que transformarão o 

espaço no Centro Cultural de Mangabeira. O grupo passou um tempo sem local para 

ensaio em 2013 guardando seus instrumentos na Sub Prefeitura de Mangabeira, só os 

retirando para as tocadas.  

Foi um período crítico entre problemas internos e a falta de espaço para os 

ensaios em local coberto, devido a temporada de chuvas de março a julho. Em agosto de 

2013 a Sub Prefeitura conseguiu espaço para ensaios na Associação dos Moradores de 

Mangabeira VII, de onde o grupo foi convidado a se retirar, por perturbação sonora 

                                            
10

 Entrevistador: Paulo de Jesus. João Pessoa-PB, 2012. 2 seqüências de imagens  25m38s. Entrevista 

concedida no Ilê Axé Xangô Agodô no bairro Mangabeira, João Pessoa-PB. A entrevista na íntegra 

encontra-se no Apêndice desta Monografia. 
11

 CEHAP – Companhia Estadual de Habitação Popular. 
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alegada pelo presidente da associação. 

Do final de 2013 até o julho de 2014 os ensaios foram realizados na Rua Joamir 

Severino dos Santos, em frente à casa do Mestre Fernando. De agosto em diante na 

ONG - João Costa Frazão, perto do hospital trauma. Criada por moradores do bairro 

Mangabeira e por pastores da igreja evangélica para oferecer cursos, e cultura aos 

jovens do bairro, diminuir a violência e os assaltos etc.  

Durante uma ocorrência policial, de reclamação de barulho por parte do 

maracatu em um sábado à tarde, o pastor disse o seguinte, quando perguntei na frente do 

policial se havia um acordo de horários: o maracatu ensaiando até as 18 horas e o culto 

começando após? O pastor responde o seguinte: “O maracatu é cultura, não nos 

atrapalha em nada, (...)” (ANDRÉ, Pastor da Igreja Evangélica e fundador da ONG 

JCF- em 18/01/2015 – em frente à ONG durante a ocorrência policial). 

No dia 31 de janeiro de 2015 o maracatu teve que se retirar da ONG sob ameaça 

do policial que atendeu a acusação por parte de um vizinho, de que se retornasse no 

mesmo dia, por outra denúncia, o grupo seria multado por causa do barulho e os 

responsáveis teriam que responder a processo. Em plena véspera de carnaval tivemos 

que voltar a ensaiar na frente da casa do Mestre do maracatu. 

Sobre o número de batuqueiros, quando iniciei as observações ao então grupo 

percussivo de Maracatu Pé de Elefante, ao final de 2009 na Praça da UNIMED em 

Mangabeira, havia uma formação de integrantes na bateria, que variava de treze a 

quinze batuqueiros e batuqueiras
12

. Durante os ensaios, havia normalmente, seis 

mulheres tocando agbê e duas tocando alfaia de marcação, um homem tocando caixa de 

guerra, um tocando gongê outros dois tocando alfaia de virada e o restante tocando 

alfaia de marcação. 

Após algumas idas ao campo percebi que durante as apresentações o número de 

ritmistas era maior do que os que ensaiavam. A quantidade de participantes aumentou 

no período próximo a se tornarem um Maracatu de Nação em novembro de 2010, 

embora a quantidade de integrantes que ensaiavam era sempre inferior aos que 

participavam das apresentações, chamadas de tocadas pelos membros do grupo.  Uma 

das explicações para este fenômeno pode ser, o prestígio que o grupo alcançaria no 

contexto cultural do município de João Pessoa, ao ser batizado como um maracatu de 

nação, de forma inédita no estado da Paraíba. Sobre a denominação de Maracatu Nação, 

                                            
12

 Batuqueiros e batuqueiras é uma forma de tratamento nativa usada pelos integrantes do Maracatu de 

Nação Pé de Elefante. 
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discutirei mais adiante.  

Constatei que após a saída de Marcílio e uma parte dos batuqueiros, em janeiro 

de 2013, o número de ritmistas baixou para treze, durante os ensaios, que são ensaios 

treinos para as tocadas, e quase o dobro nas tocadas ou apresentações do grupo. Nas 

tocadas do centro histórico e as da UFPB, que parecem ser os locais de maior 

sociabilidade da cidade e ainda nas tocadas nos circuitos do carnaval de 2014, em João 

Pessoa, Picolé de Manga, Maluco Beleza, Bloco Afro etc. o número de batuqueiros e 

batuqueiras chegou a vinte e dois. 

Para exemplificar a importância da participação nos ensaios para as tocadas, 

menciono a apresentação na Fogueira Cultural da UFPB
13

 em 03 de outubro de 2014 em 

que, ensaiaram sete batuqueiros e apresentaram-se vinte e dois. Resultando, esta tocada, 

em muitos erros nas batidas do maracatu. Segundo Yuri o tocador de Gongê “(...) foi a 

pior tocada do Pé de Elefante (...)”. No sábado seguinte o grupo se reuniu para discutir a 

tocada. O primeiro ponto da reunião foi relembrar as Regras do Pé de Elefante afixadas 

em um Banner desde 2010. A VIII regra diz “Participação nas apresentações mediante a 

presença nos últimos três ensaios ou avaliação”. Segundo o Mestre Fernando ele mesmo 

não havia aplicado à regra para esta apresentação. 

Já houve no grupo de maracatu Pé de Elefante, na época que ensaiava no Ex 

Clube Fantástico, uma rotatividade de ritmistas que alterou constantemente a sua 

composição. Esta alteração no número de batuqueiros e batuqueiras pode ter confundido 

os organizadores, no sentido de acreditar que o grupo estaria crescendo rapidamente. 

Faltou, em meu entender, uma análise por parte deles de que estes componentes eram 

temporários. Eram universitários vindos de outros estados e países, ligados a convênios 

com a UFPB, e outras universidades paraibanas, interessados em ter contatos com a 

cultura afro-ameríndia e com a cultura brasileira de uma maneira geral.  

Nestes ensaios no Clube Fantástico em Mangabeira II de 2012 a 2013 cheguei a 

contar trinta e sete integrantes, sendo trinta batuqueiros e batuqueiras e um pequeno 

grupo de sete pessoas que iniciou a ensaiar passos de dança.  

Apesar de toda rotatividade observada no maracatu, percebe-se que existe um 

grupo de batuqueiros, os quais entendo ser à base de sustentação do grupo, trata-se de 

três jovens, André, Fernando e Edlúcio, hoje em dia com as idades de 32, 33 e 34 anos. 

                                            
13

 Fogueira Cultural da UFPB – Espaço reservado para o fomento cultural buscando o combate as 

opressões sociais, como o racismo e a LGBT fobia, tendo em vista que a cultura é emancipadora. 
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André Felipe tem 33 anos é músico, professor de música e cantor, atualmente 

trabalha em uma empresa de Telemarketing no bairro José Américo. Fernando Trajano 

tem 32 anos é percussionista, artesão, serralheiro, uma espécie de luthier de tambores
14

 

além de Ogã e Currupiro
15

 do Ilê Axé Xangô Agodô. Edlúcio (Lucinho) tem 34 anos é 

professor de capoeira, trabalhador autônomo, atua como serralheiro, eletricista, 

instalador hidráulico etc. 

Para dar uma idéia da importância destes três amigos para o Pé de Elefante, no 

último ritual consagrado ao Mestre José Barruada
16

, além dos rituais de praxe para o 

Tambor Mestre, foram consagrados   mais dois tambores, os quais, segundo Mestre 

Fernando, serão também os tambores Mestres do maracatu de Nação Pé de elefante.  Os 

mesmos não receberam o nome de mestres da Jurema Sagrada apenas a denominação 

de, Tambores Mestres um e dois, o primeiro tocado por Lucinho e o segundo tocado por 

André. 

 O trio se conhece e compartilha desde criança alguns gostos em comum: 

futebol, capoeira, música, o bairro de Mangabeira, etc. e atualmente o maracatu Pé de 

Elefante.  

Existe uma história comum entre estes três amigos, contada de forma 

fragmentada, colhida durante as conversas que tínhamos antes dos ensaios ou tocadas, a 

qual considerei, essencial para a continuidade do grupo de maracatu até os dias de hoje.   

Fernando (Mestre do Maracatu) e o mais jovem dos três, disse que “(...) Eu, 

André e Lucinho somos vizinhos desde as idades de oito, nove e dez anos”. Segundo 

André, Lucinho, o mais velho, foi o professor de capoeira dele e de Fernando na 

Associação dos Moradores de Mangabeira VII, viveram muitas histórias, com a 

capoeira e a música, incentivados por projetos culturais nos Bairros Mangabeira e 

Cidade Verde. 

Participaram do grupo Realidade Crua, segundo Fernando o grupo oferecia, 

 

(...) capoeira, dança de rua, discotecagem, grafite e percussão, foi quando 

fundamos o grupo Batukerê com os meninos da comunidade que gostavam de 

ver os ensaios da banda (...) no Batukerê, eu fazia muitas batidas de 

maracatu, foi ele que proporcionou a funda Pé de Elefante (...) hoje temos 

                                            
14

 Pessoa que conserta e faz tambores.  
15

 Currupiro – no Ilê Asé Xangô Agodô é tocador de tambor dos artefatos dos Mestres é o braço direito 

do Pai de Santo. O nome é também associado a uma “entidade que cuida dos seres das matas terrestres” 

(SANTOS, 2006, p. 84). 
16

 Mestre José Barruada - Mestre da Jurema Sagrada, entidade incorporada por Pai Beto de Xangô, 

responsável pelo Terreiro de nome Ilê Axé Xangô Agodô a entidade é padrinho do Maracatu Pé de 

Elefante. 
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batidas que eu já fazia no Batukerê (...).  

TRAJANO, Fernando de Araújo. Mestre e Fundador do Grupo do Maracatu 

de Nação Pé de Elefante: depoimento [Maio. 2012].
17

  

 

Fernando confeccionava instrumentos para o Realidade Crua e o Batukerê, de 

forma autodidata, “Fernandinho é incrível ele vê um instrumento e faz igual”
 18

, na 

época ele fazia as alfaias de madeira compensada
19

.  

Após formar a parceria com o pernambucano Marcilio Alcântara em 2005 para a 

criação do Maracatu de Nação Pé de Elefante, houve uma troca de experiências que 

resultou em novas técnicas de fabricação dos Bombos
20

. A partir de então começaram a 

usar a palmeira morta da macaíba como matéria prima e desenvolver todo um conceito 

de não agressão à natureza, reproduzido até os dias de hoje na busca de matéria prima 

para os alfaias do grupo, 

  

(...) Porque a gente jamais vai derruba, um tronco de macaíba desse? Eu acho 

que o meu sonho é pega cada muda de pé de macaíba e de pé de jenipapo. Saí 

plantando tudo que essa mata aí que tiver, onde tiver mato. Onde tiver assim, 

um pedaço de alguma coisa, planta. Porque eu acho que é, o meu maior 

sonho (...). Depois do Maracatu, vem esse. Porque se a gente perde essa 

matéria toda aqui né, tronco e jenipapo. Acho que a gente vai perder tudo. Por 

que vem daqui a história da gente. É do maracatu e eu acho que do, Brasil 

mesmo. Que isso aqui é brasileiro, isso não é africano, isso é indígena. Isso 

aqui é história do índio, ta aqui, tronco de macaíba, Jenipapo, né! que vira 

legal pra faze a moda
21

. I é isso aí. O sonho meu acho que é replantar. Não é 

só pega morto, e, depois? Tá morrendo! Eu vejo ai que tem gente que tá 

podando, é os tronco de macaíba, é us pé de macaíba. Eu acho que é daí que 

vai adoece os pé de macaíba. Que morrem, mais rápido. É tanto que eu vejo 

pé de macaíba novo, morrendo, na estrada da Penha. Por causa das podas, 

não pode ta podando. As palhas têm que cair naturalmente. É por isso que, a 

minha parte, eu to me preocupando muito.  

SANTOS, Marcílio Alcântara dos.  depoimento [Maio. 2012].  

 

Como já mencionei, em Janeiro de 2013, durante o período em que ensaiavam 

no ex clube Fantástico, ocorreu uma divisão no grupo. Acredito que por disputa de 

poder entre o Mestre e o Contramestre. Compreendi baseado em depoimentos de 

algumas interlocutoras, que Marcilio apoiado por outros membros além de sua 

companheira, questionava a regência de Fernando à frente dos batuqueiros e batuqueiras 

                                            
17

 Entrevistador: Paulo de Jesus. João Pessoa-PB, 2012. 2 seqüências de imagens  25m38s. Entrevista 

concedida no Ilê Axé Xangô Agodô no bairro Mangabeira, João Pessoa-PB. A entrevista na íntegra 

encontra-se no Apêndice desta Monografia. 
18

 LIMA, Kaline, Rapper do Grupo Afro-nordestinas - entrevista concedida a pesquisadora Mércia Lima – 

extraído das imagens de sua pesquisa. 
19

 Madeira Compensada - é um derivado de madeira feita de finas placas de entalho de madeira. As 

camadas são coladas umas às outras cada uma com seu grão perpendicular às camadas adjacentes para 

maior força. 
20

 Bombos - alfaias ou os tambores do maracatu 
21

 Moda – Arco de madeira pra puxar o couro das alfaias com cordas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Madeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cola
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do Pé de Elefante.  

Para Simmel (1983) “(...) o conflito possui a capacidade de constituir-se num 

espaço social, em que o próprio confronto é um ato de reconhecimento e, ao mesmo 

tempo, produtor de um metamorfismo entre as interações e as relações sociais daí 

resultantes” (SIMMEL, 1983, p. 122, apud ALCANTARA JÚNIOR, 2005 p. 9). 

 

No Maracatu Nação Pé de Elefante existia desde o seu início, um consenso de 

que os dois, Mestre e Contramestre eram os mais informados sobre a musicalidade do 

maracatu. Havia as interrupções e orientações de ambos sobre a harmonia dos 

instrumentos durante os ensaios. Logo após o batizado, em que o Pé de Elefante se 

tornou um Maracatu de Nação, começaram os conflitos, acredito que decorrentes da 

ansiedade em ter reconhecimentos individuais.  

Conforme as interlocutoras, Marcilio pressionado por um grupo de batuqueiros, 

batuqueiras e por sua companheira, teria que assumir a mestria do grupo. Segundo elas, 

alguns componentes do grupo entendiam que ele era o mais capacitado, além de ser 

pernambucano e possuir experiência com o maracatu. 

Fernando por sua vez não abriria mão da condição de mestre paraibano, por 

também entender que, tinha capacidade e um grupo de batuqueiros e batuqueiras que o 

apoiavam. 

Quando Marcilio se desligou do grupo questionando a Mestria de Fernando no 

Pé de Elefante propondo a divisão dos instrumentos, para fundar um novo maracatu, 

pareceu-me ter ignorado a rotatividade dos ritmistas estudantes. Além disto, não 

considerou a parceria antiga entre André, Fernando e Edlúcio (Lucinho). Os três 

amigos, não permitiram a retirada de metade dos instrumentos que o Contramestre 

alegava serem seus. 

No início das observações e, baseado nos depoimentos, de Fernando e Marcilio, 

entendi que havia um acordo sobre a mestria do grupo. Segundo Fernando, houve uma 

dúvida no início entre os dois, para decidir quem seria o mestre do Pé de Elefante, mas 

Marcilio disse que o maracatu era paraibano e o mestre teria que ser também da Paraíba. 

Entre 2011 e 2012 houve um movimento interno no Maracatu que conjurava a 

troca de mestre em favor de Marcilio. Segundo minha interlocutora “A”
22

 o então 

Contramestre Marcilio é que tinha "(...) mais condições de ser o mestre do maracatu ele 

                                            
22

 A interlocutora foi identificada como interlocutora “A” para preservar sua integridade. 
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é que tem toda uma vivência em Recife com o maracatu e tem um mestre de maracatu lá 

(...) nunca ouvi falar que Fernando teve um mestre (...)” (interlocutora “A” em maio de 

2012 - conversa telefônica com o pesquisador). 

O próprio Marcilio, jovem de 34 anos, Músico e Arte Educador, nascido no 

Bairro Alto do Pascoal na periferia de Recife, PE, fala de seu processo de aprendizado e 

contato com os ritmos pernambucanos, 

  

(...) Eu aprendi como eu disse. Eu escutava muito som. Meu pai colocava lá o 

forro pé de serra, colocava o samba. Eu escutava, a gente escutava muito 

dentro de casa. Meu Pai trancava, (...) porque que a gente era pirralho. 

Naquela época a gente quase não saia. (...) E a gente escutava muito os 

tambores zoando no Alto do Pasqual. A gente só escutava muito de longe, o 

som, “Tum tititum titum”. Aí a gente começou a tocar. E também via a ala 

ursa de geração em geração. (...) Aí vem dessa cultura mesmo, assim de uma 

coisa pequena que a gente pensa que não vai acontecer nada e de 

repentemente, taí de uma coisa que a gente começo só, e continua, eu 

continuo, assim só. Mais com o Fernando junto de mim. Só que eu to falando 

sim, sem apoio de ninguém ensina, ta entendendo? Aí é desta maneira que a 

gente aprende mesmo. No Daruê Malungo (...) eu comecei a percebe, pegar. 

Comecei a conhece o que era ritmo que eu não sabia o nome. Mas a gente 

tem que começa a fazer as coisas da gente. Eu sou muito de faze as coisas 

que é, assim que tenho na cabeça. Foi dai que fui aprendendo no Daruê 

Malungo, e sobrevivência mesmo de aprende, de pequeno.  

SANTOS, Marcílio Alcantara dos.  João Pessoa-PB, 2012.  

 

Quanto à divisão dos instrumentos Marcílio, havia informado em depoimento 

anterior a divisão, sua afinidade com os tambores e a valorização dos mesmos para o Pé 

de Elefante. Disse que o Maracatu Nação Pé de Elefante tem muitas dificuldades, mas já 

atingiu muita coisa como, por exemplo, os tambores que são muito caros, e não têm 

valor vendável, 

 

(...) Fernando fabrica, que é os tambores. Que ia sair muito mais caro, se a 

gente não fabricasse. Porque cada um tambor desse daí. De macaíba, não é 

barato não. É muito caro. É por isso que eu digo que não tem valor. Um cara 

querendo comprar, (...) Digo, não tem valor. Eu falo, logo que não tem valor. 

(...) A gente fica acanhado, porque não tem valor. A gente podia dize assim: 

vamos vender e a gente compra alguma coisa para o maracatu. Mas não tem 

valor, pra gente. Eu não consigo pensa em vende um tambor desses. Eu acho 

que nunca vai sai a venda  (...)  

SANTOS, Marcílio Alcantara dos.  João Pessoa-PB, 2012.  

 

O anuncio dado por Fernando, na hora da briga, de que os instrumentos que 

ambos construíram pertenciam ao Maracatu Nação Pé de Elefante e não aos dois, 

Mestre e Contramestre, foi respaldado por André e Lucinho que também exercem 

liderança no Maracatu Nação Pé de Elefante. Eles influenciaram uma parcela 
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significativa de batuqueiros e batuqueiras que ficaram a favor do Mestre Fernando.  

Outros fatores, relacionados à composição do grupo, podem ter contribuído para 

rejeição à proposta de Marcilio de dividir os instrumentos para fundar outro maracatu
23

.  

Ha entre os batuqueiros e batuqueiras, que apoiaram Mestre Fernando, laços de 

família e de amizade etc. os quais tento descrever considerando que “o parentesco é o 

resultado da conjugação de dois princípios: afinidade e consangüinidade. (...) as 

relações parentais não assentam numa base estritamente biológica.” (BATALHA, 1995, 

p. 751):  

- Canário e Rominho são irmãos,  

- Lucinho foi professor de capoeira de André e Mestre Fernando, além disto, são 

amigos desde criança, 

- Érika, Andrew e Karine são irmãos por parte de pai, 

- Daiana é sobrinha de Antônio, 

- Ana Margarida é minha esposa e Kenneth é meu filho.  

Além disso, havia articulações internas: 

- Ana Margarida arquitetava juntamente com Érika um grupo de capoeira e 

visibilidade das mulheres angoleiras
24

 da Paraíba.  

- A maioria os batuqueiros e batuqueiras Mestre Fernando, Lucinho, André, Pipi, 

Ana, Érika, Rominho, Canário, Kenneth e o pesquisador tem relação com a capoeira 

encontram-se nas rodas de capoeira do bairro e da cidade. 

O Maracatu de Nação Pé de Elefante, apesar da saída de Marcílio e outros 

batuqueiros, continuou suas atividades e persegue seus objetivos, de reafirmar-se 

enquanto um Maracatu de Nação. Já providenciou a confecção de símbolos, importantes 

para sua denominação de nação: o Estandarte, as Calungas, o Palio
25

, etc. 

Nas últimas observações percebi, ainda, uma saudável reivindicação dos filhos e 

filhas de Santo do Ilê Asé Xangô Agodô para que o Pé de Elefante seja conhecido como 

o Maracatu de Nação e Jurema Pé de Elefante. Outra possibilidade de continuidade para 

as pesquisas. 

O grupo se caracterizou, por uma busca objetiva ao Status de Maracatu Nação, 

que o coloca no contexto cultural da cidade de João Pessoa. Foram evidenciadas as 

                                            
23

 Atualmente Marcilio Alcântara está a frente de um Grupo de Coco chamado Raízes da Jurema e um 

outro projeto elaborado por sua companheira Jânia de Paula que visa criar um grupo de maracatu com 

crianças no quilombo do Gurugí no município do Conde, PB  
24

 Angoleiras – Mulheres que jogam capoeira do estilo Angola.  
25

 Pálio ou Umbrela – espécie de sombrinha que protege o Rei e a Rainha do maracatu. 
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lideranças de Fernando e Marcilio, ambos pretendiam montar um Maracatu como os do 

Recife, PE. Suas estratégias para atingir o desejado, iniciaram pela parte que considerei 

mais árdua fisicamente, que foi a construção dos alfaias e outros instrumentos para dar 

inicio a reprodução percussiva do ritmo Baque-virado. 

Os coordenadores incluíram algumas pessoas de seus círculos de amizades na 

bateria do maracatu. Levando em conta que se tratava de reproduzir o ritmo em 

tambores grandes, que lembram os ritmos africanos, pode-se dizer que ambos foram 

vitoriosos na adesão dos amigos. 

O grupo cresceu muito entre 2012 a 2013 inserindo outras pessoas do bairro e da 

cidade, com a realização dos ensaios na Ex Casa de Show do Clube Fantástico. O 

espaço bem localizado, na Principal de Mangabeira, avenida de maior fluxo do bairro, 

fez com que em seis meses o número de integrantes quase que triplicasse. 

Pareceu-me que os desejos similares, de Fernando e Marcílio em criarem um 

Maracatu Nação também estavam, relacionados ao desejo de cada um, individualmente, 

ser Mestre do seu próprio maracatu. Porém existia a questão dos instrumentos que não 

possuíam valor para a venda, segundo entendi eram o maior orgulho da dupla.  

Acredito que o nome da entidade que construíram tornou-se mais forte do que 

pensavam, foram seis anos até se tornarem uma Nação de Maracatu. Por mais que 

ambos desejassem esquecer, a história esta escrita por ambos, em fim criaram o grupo 

que pode ser o primeiro Maracatu de Nação e de Jurema da Paraíba. 

 

2. Estilo do maracatu 

Os maracatus de Baque Solto também conhecidos como Maracatu de Trombone, 

Maracatu de Orquestra ou Maracatu Rural surgiram na zona da mata norte 

pernambucana, criado após o Maracatu de Baque Virado entre os séculos XIX e XX 

durante a migração de trabalhadores rurais para a zona da mata em busca de trabalho. 

Durante a crise econômica antes da Segunda Guerra Mundial os trabalhadores 

do campo foram empurrados em direção as capitais, estes trabalhadores em suas 

incorporações ao meio social urbano adaptaram formas de lazer a partir de suas 

referências culturais e brincar maracatu no Recife foi uma delas. 

Em sua composição fica evidente “(...) a fusão de vários folguedos populares 

existentes nas áreas canavieiras do interior o estado como: reisado, pastoril, cavalo-

marinho, bumba-meu-boi, caboclinhos, etc.” (ULHÔA e BENNETT, 2009, p.18 ).  

Os instrumentos usados são: o tarol, o surdo, o ganzá, os chocalhos, a cuíca, a 
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zabumba, o gonguê além dos instrumentos de sopro: clarinete, saxofone, trombone e 

pistom, o conjunto dos instrumentos é chamado de Terno. 

O Maracatu de Nação também conhecido como Maracatu de Baque Virado, 

chamado assim para diferenciar-se do Maracatu de Baque Solto, é originário das 

coroações dos “Reis do Congo”, nomeados entre as “nações de negros”, dentro das 

Irmandades de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e de São Benedito em 

cerimônias legitimadas pela polícia da época e a Igreja Católica entre 1674 e 1676. 

Abaixo dos Reis do Congo eram nomeados também, Reis, Rainhas, Juizes etc., 

responsáveis pelo bom comportamento dos escravos. 

Após o período escravocrata no Brasil, esta cerimônia católico religiosa, 

desmembrou-se em uma diversidades de manifestações culturais, dando origem ao 

afoxé, ao maracatu, ao carnaval, aos reisados, as congadas etc.  

Todas estas manifestações religiosas sofreram influências locais e foram 

adaptadas à realidade brasileira. Estão presentes do sul ao norte do País, vivenciando a 

religiosidade africana, mesclada com o catolicismo e vertentes religiosas indígenas 

incrementando o Xangô do Recife
26

, a Jurema na Paraíba, o Candomblé na Bahia, o 

Batuque no Rio Grande do Sul etc.  

Os instrumentos usados no Maracatu de Nação ou Baque Virado são: o gongué, 

o tarol, caixa de guerra, alfaia (bombo), Agbê e a patagoma, o número dos instrumentos 

varia conforme a capacidade econômica do grupo o conjunto de instrumentos é 

chamado de bateria ou batuque.  

Parece que, nas duas manifestações do maracatu, os brincantes mantiveram “(...) 

fortes vínculos com seus lugares de origem, e suas tradições, mas sem a ilusão de um 

retorno ao passado.” (HALL, 1992, p. 88-89). 

No contexto do Maracatu de Nação e Jurema Pé de Elefante, por exemplo: 

embora as tradições do maracatu de Baque Virado ou Nação apontem para modos 

amparados pela africanidade recifense, a realidade paraibana, fortemente influenciada 

pelas concepções indígenas, os faz manter uma constante negociação que, indica a 

presença de negociações históricas com o modo europeu e novas formas de manter a 

cultura e a Resistência. Dando a impressão de que foi possível “(...) negociar com as 

novas culturas em que vivem, sem simplesmente serem assimiladas por elas e sem 

perder completamente suas identidades.” (HALL, 1992, p. 88-89). 

                                            
26

 Xangô do Recife – manifestação afro religiosa em Pernambuco, o mesmo que Candomblé na Bahia 

e Batuque no Rio Grande do Sul. 
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O Diretor de pesquisa popular do município de João Pessoa – PB.  Sr. José 

Emilson Ribeiro, assemelhou os estilos do Maracatu de Nação Pé de Elefante do bairro 

de Mangabeira ao do Maracatu Nação Maracahyba do bairro Funcionários II, fundado 

em 11 de Setembro de 2005. Seu Emilson afirmou que, 

 

(...) no Estado da Paraíba existem somente estes dois maracatus, com 

características de nação de maracatu executando o ritmo Baque Virado, os 

outros são Maracatus de outros estilos, não tenho conhecimento de outro 

maracatu que tenha executado o ritmo Baque Virado no estado antes do 

Maracahyba e o Pé de Elefante.  

RIBEIRO, Emilson. Diretor da Divisão de Cultura Popular da FUNJOPE, do 

município de João Pessoa-PB: depoimento [Março. 2013].  

Entrevistador: Paulo de Jesus. João Pessoa-PB, por telefone.  

 

Os coordenadores do Maracatu de Nação Pé de Elefante acreditam que os 

grupos de maracatu, existentes em João Pessoa, normalmente executam o “côco” como 

ritmo, e não o baque virado, que segundo eles é o ritmo dos autênticos maracatus de 

nação. Afirmam executarem este rítmo de forma inédita no Estado, sustentam em seus 

alfaias o ritmo baque virado como unívoco de uma nação de maracatu, atrelada as 

tradições religiosas (assunto que discutirei mais adiante). 

Lideranças do Grupo Maracatu Nação Maracahyba, também associam o seu 

ritmo Baque Virado a um ineditismo na cidade de João Pessoa, embora atualmente, 

executem seu ritmo mesclado com instrumentos de sopro, guitarras etc., fazem menção 

ao culto religioso intrínseco à origem do maracatu. Ressaltam que o grupo não é 

oriundo da corrente das tradições religiosas de matriz africana, segundo eles, é um 

trabalho musical e cênico que rememora e mantêm viva a tradição do maracatu na 

Paraíba, daí a origem do seu nome Nação Maracahyba, com sua sonoridade próxima a 

Parahyba, nome de João Pessoa, capital paraibana até 1930.  

 

Neste tópico tentei demonstrar que, as diferenças entre os estilos de maracatu. A 

escolha do Pé de Elefante pelo ritmo Baque Virado e a denominação de Maracatu de 

Nação ligado às tradições religiosas. Segundo afirmaram alguns entrevistados do grupo, 

se deve ao Movimento Mangue Beat em Pernambuco, a Chico Sciense e ao Grupo 

Nação Zumbi. O que pretendo discutir no tópico seguinte. 
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3. Histórico do Grupo 

Sustentando a admiração ao grupo Nação Zumbi liderado por Chico Science 

(considerado o ícone do movimento manguebeat”
27

 nos anos 1990), Fernando Trajano 

passou a se definir pelo maracatu enquanto estilo musical. Como músico, no entanto, 

não estava interessado apenas em criar um grupo musical alinhado com a proposta 

estética da famosa banda pernambucana, mas em formar um,  

 

Autêntico maracatu (...) essa coisa não saía da minha cabeça. Eu trabalhei em 

serralharia, toquei em bandas de rock e de rap, aprendi a fazer instrumentos 

musicais, mas eu não tinha sossego com essa ideia que batia na minha cabeça 

de criar um maracatu. Eu vivia maquinando isso (...)  

TRAJANO, Fernando. Mestre e Fundador do Grupo do Maracatu de Nação 

Pé de Elefante: depoimento [Fev. 2010]. Entrevista concedida: Jornal o 

Norte. João Pessoa-PB, 2010. Publicada em 13/02/2010. 

 

Seu desejo coincide com o do pernambucano Marcilio Alcântara, na época com 

32 anos, após sair do Alto do Pascoal, em Recife, para vir morar em Mangabeira em 

João Pessoa, tornou-se o grande amigo de Fernando Trajano e parceiro na fabricação de 

alfaias e restauração de outros instrumentos de percussão, na pequena serralheria de 

propriedade de Fernando de nome Naturart.  

Marcilio adquiriu conhecimento da fabricação dos alfaias em Recife junto a 

ONG Daruê Malungo
28

, falou sobre seu antigo sonho de criar um maracatu.  

 

 (...) A gente conversava muito sobre o assunto, pois também toquei na banda 

(Geração Mangue) lá em Recife e tinha a mesma ideia. Mas a coisa não 

andava. Então chegou um dia e eu disse: a gente vai ou não vai fazer? Vamos 

fazer porque eu já estou agoniado. Está na hora de botar o maracatu na rua. 

Tinha uns troncos de macaíba caídos aqui em Mangabeira que pareciam os 

pés de elefante, deram o nome ao grupo. A gente pegou um arco-de-serra e 

cortamos os troncos. O pessoal dizia: esses meninos são é doidos. Não 

ligamos e começamos a fazer alfaias (...)  

SANTOS, Marcílio Alcantara dos.  João Pessoa-PB, 2012.  

 

 

No dia 5 de maio de 2008, Fernando e Marcilio estreavam o Maracatu Pé de 
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 Movimento Manguebeat - é um movimento contracultura surgido no Brasil na década de 

90 em Recife que mistura ritmos regionais, como o maracatu, com rock, hip hop , funk rock e música 

eletrônica. O movimento tem como principais críticas o abandono econômico-social do mangue, da 

desigualdade de Recife. 
28

 Daruê Malungo - Daruê = Força Malungo = Companheiros é um projeto que abriga 250 crianças e 

adolescentes entre 03 e 18 anos em sua maioria negros – cerca de 80%, pobres, com altos índices de 

analfabetismo e violência. Localizado na Comunidade de Chão de Estrelas – Região ribeirinha que faz 

divisa entre Recife e Olinda criado em 1988, Ocupa-se de salvar crianças e jovens fazendo arte. Dando o 

que fazer. Com oficinas de dança, trabalhos manuais e confecção de instrumentos de percussão. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Contracultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1990
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1990
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recife
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maracatu_(ritmo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rock
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hip_hop
http://pt.wikipedia.org/wiki/Funk_rock
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_eletr%C3%B4nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_eletr%C3%B4nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mangue
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Elefante, no Centro da Juventude de Mangabeira, com dez componentes, tocando o 

ritmo Baque Virado nos instrumentos fabricados por eles: Alfaias, Agbês, Caixas de 

Guerra, e Gongê.  

Marcilio descreve a maneira como conheceu Fernando em 2005, 
 

(...) eu comecei a ver o Fernando por aí pelos palcos, eu, e uns caras aí 

formamos uma Banda chamada MOBIE. Agente se encontrava muito a banda 

dele com a minha banda, eu ficava olhando. O cara ta aprendendo a fazer 

tambor. Tambor assim, meio desajeitado, mas daqui a pouco ele começou a 

fazer uns tambores que começou a me chamar atenção. (...) Esse cara aí é um 

cara que tem que trabalha comigo e eu tenho que trabalha com ele. É esse 

cara que eu quero pra junto de mim. (...) e daí rapais, eu comecei a morar 

aqui, a morar mesmo firme. Porque antes eu ia pra Recife e voltava. Aí eu sei 

que, me casei. Me casei e fui morar na Cidade Verde
29

, aí como la tinha um 

projeto chamado batukerê, que o Fernando coordenava, lá na cidade verde, 

então, eu comecei a escutar um som que vinha de lá. (...) Rapais o que é 

aquilo ali. Comecei a chegar lá, quando cheguei la. Estava Fernando e umas 

pessoas que conhecia. Disse ‘Rapais eu tenho que entra aqui’, to vendo um 

negócio ai que dá pra entrar. Porque to vendo uma coisa diferente, Que era 

um coco, mas estava faltando alguma coisa. Ai comecei, eu digo não. Vou 

entra miudinho, pra não chatear ninguém. Fazer que não sei tocar. E comecei 

a chegar. Comecei a conversa com Fernando, e falei pronto to morando ali. 

Fernando começou a ir lá em casa, e a gente começou a troca uma ideia. Mas 

como Fernando era muito firme na banda que ele estava tocando. Aí eu disse, 

Fernando e aí que tal, vamos forma um maracatu (...) aí ele disse rapais, eu 

vo vê aí. Aí ele perguntou até a um minino qui era da banda (...) Aí o minino 

fico meio assim, né. Acho que o minino fico com... assim, com ciúmes. E 

falou qui negócio de maracatu rapais! Maracatu é do Recife. Ai eu disse, que 

maracatu é do Recife, boi! Maracatu sim, é forte no Recife! Mas isso é da 

gente. É do Nordeste. Eu sou do Recife, mas é do Nordeste. I o cara qui é do 

recife quita falano isso.  

SANTOS, Marcílio Alcantara dos.  João Pessoa-PB, 2012.  

 

Para chegar a esta estreia a dupla estudou o ritmo do maracatu dia e noite, 

durante três anos, repassou aos demais, caprichou nos ensaios, fez apresentações, em 

palcos, fez arrastões (desfiles) nas ruas de Mangabeira, fabricou dezenas de 

instrumentos e se aperfeiçoou na arte de confecção de alfaias, até se convencerem que o 

Pé de Elefante estava no ponto. Segundo Fernando, uma das motivações era o fato de na 

Paraíba também já ter existido maracatu, “(...) só que não houve continuidade, por isso, 

tem que fazer o resgate (...)” (Fernando Trajano, Mestre do Maracatu Nação Pé de 

Elefante e Fundador do Grupo entrevista concedida ao pesquisador em 23 de março de 

2011 no Ilê Axé Xangô Agodô).  

Suas palavras foram incentivadoras para a continuidade das investigações em 

torno de uma possível origem paraibana para o maracatu e o resgate histórico que 

poderá contribuir para a memória e a identidade afro ameríndia no estado.  

                                            
29

 Cidade Verde – é um conjunto habitacional da cidade de João Pessoa, PB conhecido popularmente 

como Mangabeira VIII 
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Embora, possamos especular que a afirmativa identitária do Mestre Fernando, 

pode ter sido transmitida de diversas maneiras. Segundo Pollak. (1992) "É 

perfeitamente possível que, por meio da socialização política, ou da socialização 

histórica, ocorra um fenômeno de projeção ou de identificação com determinado 

passado, tão forte que podemos falar numa memória quase herdada." (POLLAK, 1992, 

p. 201). 

O ex-integrante do maracatu Marcilio Alcântara, em sua entrevista parece um 

exemplo de que “(...) em todos os níveis, a memória é um fenômeno construído social e 

individualmente, quando se trata da memória herdada, podemos também dizer que há 

uma ligação fenomenológica muito estreita entre a memória e o sentimento de 

identidade.” (POLLAK, 1992, p. 204). 

 

(...) aqui, eu acho que era no varadouro
30

. Ela tinha uma escola de samba, a 

minha avó, que eu não sabia! Minha tia que ha pouco tempo me falou, é por 

isso que eu to dizendo. Que eu acho que é de dentro da barriga da minha Mãe 

que eu escuto alguma coisa que eu me inseri, né. Que eu já nasci, já doido 

com música mesmo, assim principalmente cultura. Cultura que é mais forte 

dentro de mim.  

SANTOS, Marcílio Alcantara dos.  João Pessoa-PB, 2012. . 

 

O mesmo autor Pollak (1992) afirma que "Locais muito longínquos, fora do 

espaço tempo da vida da pessoa, podem constituir lugar importante para a memória do 

grupo e, por conseguinte da própria pessoa, seja por tabela, seja por pertencimento a 

esse grupo.” (POLLAK, 1992, p. 204). 

Sobre as Cambindas referidas por Mestre Fernando, Cesar Guerra Peixe (1955), 

apresentou três versões na tentativa de defini-las: 

 

1 - Eram ‘Nações organizadas’ a semelhança dos maracatus, aparecendo 

na ocasião do carnaval. Isso equivaleria quase a dizer que os 

‘Cambindas’ eram os mesmos maracatus, (...) 2 - ‘Nações antigas’ 

constituídas unicamente por ‘negros africanos e seus descendentes’ mais 

próximos, não se exibiam no carnaval 3- (...) grupos em que 

predominavam negras vestidas de baiana. Participavam também mestiços 

e brancos, estes pintados de preto. Além de Rei e Rainha, havia 

personagens imitando os diversos postos de uma corte real, afora uma 

‘quantidade de crianças’ de ambos os sexos, de dez e doze anos, (...). 

(GUERRA-PEIXE, 1955, p. 29) 

 

Conforme Guerra-Peixe as Cambindas, podem ter dado origem aos maracatus 

mais antigos do Recife e, eram originários da Paraíba, constituídos em sua grande 
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maioria de mulheres negras vestidas de baianas (ONEYDA ALVARENGA, 1958, apud 

GUERRA PEIXE, 1955, p. 29), o mesmo autor explorou a possibilidade das alas de 

baianas do maracatu terem sua origem nesta manifestação paraibana. 

Neste capítulo apresentei o grupo, a persistência de dois amigos para cria-lo e, 

perseguir seus sonhos comuns a partir da escolha do estilo do maracatu. As dificuldades 

para abrigarem-se em uma sede própria, as quais permanecem até hoje, os conflitos de 

poder e a importância, das amizades e das afinidades para a continuidade do maracatu. 

No próximo capítulo abordarei e religiosidade aderida pelo Pé de Elefante a 

partir do Terreiro localizado no bairro de Mangabeira. A descrição das cerimônias de 

batismo, o comprometimento do Mestre do Maracatu com o grupo e a religiosidade do 

contida no envolvimento dos batuqueiros e batuqueiras com os novos símbolos que 

caracterizam o grupo.    

 

II CAPÍTULO 

1. A religiosidade 

O Maracatu de Nação e a religiosidade, hoje em dia, estão intrinsecamente 

ligados, pois embora sejam uma demonstração aparentemente lúdica por apresentar, 

fantasias, que reproduzem a corte ocidental, no seu escopo está a resistência dos 

sistemas culturais dos povos africanos e indígenas. Segundo Isabel Guillen “na 

atualidade os chamados ‘autênticos’ maracatus de nação, devem necessariamente ter 

uma relação intrínseca com as religiões afro brasileiras seja o Xangô ou a Jurema 

(GUILLEN, 2005, p. 59-72, apud PRAZERES, 2007, p. 57). 

A partir do momento em que são lembrados os espíritos de pessoas mortas, 

importantes para o maracatu a partir de suas Calungas, recorre-se ao culto dos eguns 

que são os espíritos dos ancestrais, este culto é uma característica do grupo religioso 

conhecido como nagô. É bom lembrar, também que para os nagôs nada se faz sem exu 

ser ofertado em primeiro lugar, depois veem as outras entidades, Orixás e Mestres etc. 

“Exu, é o signo da resistência, aquele que abre, que dá início, e que também fecha, o 

elemento da dinâmica e da existência de todas as coisas”. (CONRADO, 2013, p. 181). 

A maioria dos passos dados pelo maracatu e outros folguedos de origem 

africana, são orientados por consultas aos oráculos do panteão africano, búzios, Opelê 

Ifá, Opon Ifá, etc.  

Um Maracatu Nação ou Maracatu de Baque Virado apresenta-se para brincar o 

carnaval, com todos os preceitos religiosos em dia. Todas as ofertas, a Exú, aos Orixás, 
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aos Caboclos, aos Mestres e as Calungas (Eguns) são rigorosamente vigiadas pelo 

Terreiro e seus oficiantes. 

As primeiras atividades religiosas do Maracatu Nação Pé de Elefante, 

acompanhei pelo canal do Terreiro no You Tube. O convite para que Pai Beto de Xangô 

aceitasse o grupo no Ilê Axé Xangô Agodô como o maracatu do terreiro. Com este 

convite, ele se tornou Rei do Maracatu, e responsável para oficiar as obrigações 

espirituais do grupo.  

Na sequência veio o batizado, do Grupo Percussivo Maracatu Pé de Elefante 

onde, o Maracatu Nação Estrela Brilhante de Recife, PE, fundado em 1906, se tornou 

padrinho do Pé de Elefante, ritual realizado em 20 de novembro de 2010, no Ponto do 

Cem Réis, Centro Histórico da cidade de João Pessoa, PB. Seguindo as imersões por 

este mesmo canal do You tube, veio o batismo do Tambor Mestre e da bateria, 

realizados no Terreiro em março de 2011. 

Posteriormente, com as devidas permissões, do Pai de Santo e do Mestre do 

Maracatu, continuei as pesquisas, no Terreiro onde o Tambor Mestre havia sido 

consagrado, representando toda a bateria do maracatu, recebendo o nome de Zé 

Barruada. Mesmo nome da entidade da Jurema Sagrada, Mestre José da Barruada 

incorporado em Pai Beto de Xangô, o qual pronunciou as seguintes palavras durante o 

evento: 

 

E vou dizer a todos vocês porque este tambor a partir de hoje se torna o 

Tambor Mestre. Este tambor a partir de hoje tem o meu nome Seu Zé 

Barruada. É que partir de hoje o homem ou a mulher que tocar neste tambor 

ele tem que ter a responsabilidade de saber que ele está sintonizado como o 

mundo material, que maracatu é isto mesmo, no meu tempo de menino já 

tinha e que tem que ser levado pela espiritualidade, o respeito aos 

antepassados, muitos que fizeram este trabalho hoje não tá mais na terra, e 

que tem que ser levado assim mesmo com respeito, pela espiritualidade que 

vocês chamam de cultura. E se vocês prestarem atenção no que falo eu não 

sou tão diminuído nem desfavorecido como muitos pensam ou acredita! eu 

vivi na terra eu morei na terra eu sei o que é um tambor e sei o que é um 

chapéu eu sei o que é bebe o que é fuma, nós sabemos de tudo que acontece 

aqui em baixo. Que a jurema sagrada traga muita paz, muito axé, muito 

caminho, muita proteção pra este trabalho de vocês.  

Transcrita de imagens públicas do You Tube: [Nov. 2011]. Durante o batismo 

do Tambor Mestre do Maracatu de Nação Pé de Elefante realizado no Ilê Axé 

Xangô Agodô em 13de novembro de 2011, no Ilê Axé Xangô Agodô no  

 

 

 Conforme as palavras de Seu José da Barruada, o Tambor Mestre que recebeu o 

mesmo nome do Mestre, passa a ser, a partir desse ritual, a representação no mundo 

material do mestre da Jurema Sagrada, Seu José Barruada ou Zé Barruada, forma de 
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chamá-lo que exige cuidados ao pronunciá-la, do contrário poderá ser repreendido pelo 

espírito do mestre
31

. 

Através das informações dos idealizadores do Maracatu de Nação Pé de 

Elefante, Fernando, Mestre do Maracatu e Marcilio, Contramestre e primeiro tocador do 

Tambor Mestre do Pé de Elefante, compreendi que a relação do tocador com o tambor 

implicaria em dar oferendas, e agrados ao novo artefato, anualmente, além de, cuidar do 

mesmo como se deve cuidar de uma entidade do Terreiro, pois “os instrumentos 

precisam ser consagrados (compartilhar o axé das divindades, sua essência) e 

‘alimentados’ através de oferendas rituais.” (CAMBRIA, 2006, p. 96).  

Vale ressaltar que da parte ritualística no preparo das oferendas aos Orixás e 

Mestres etc. só participam o Mestre Fernando e o Pai de Santo juntamente com outros 

filhos de santo, os quais intercedem em nome do grupo. Os outros integrantes do 

maracatu compartilham da parte festiva com as tocadas e a farta comida, feita com as 

partes dos animais sacrificados não utilizadas para as entidades, boi, cabritos, galinhas 

etc. servidos ao final de cada festa.  

A comida consumida pelos batuqueiros e batuqueiras do Maracatu de Nação Pé 

de Elefante, também indica o pertencimento religioso. Afinal, “Aquilo que comemos 

pode nos dizer muito sobre quem somos e sobre a cultura na qual vivemos. A comida é 

um meio pelo qual as pessoas podem fazer afirmações sobre si próprias.” (HALL e 

WOODWARD, 2009, p. 42-43). Neste contexto ritualístico a comida demarca também a 

divisão entre os seres humanos e as entidades do mundo espiritual, (Orixás, Caboclos, 

Mestres, Eguns etc.). 

Os batuqueiros e batuqueiras do Pé de Elefante, não ficam alheios à 

religiosidade inerente ao maracatu de nação, nem a suas responsabilidades neste 

contexto. Sabem que o esforço destinado a agradar as entidades “através de cultos, 

cerimônias e representações alegóricas, buscam obter a proteção dos Orixás, e garantir o 

sucesso dos desfiles, das tocadas e dos rituais festivos” (Grifo meu - MAAKAROUN, 

2005, p. 14-15), a compreensão observada entre os batuqueiros e batuqueiras que 

participam do ritual, pode ser vista sob o ponto de vista de Durkheim (1858 – 1917) 

para ele: 
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 Em certa ocasião, um frequentador do Terreiro e batuqueiro do Pé de Elefante, segundo relato do 

Mestre Fernando, o Mestre José Barruada teria reclamado da intimidade proposta pelo batuqueiro, (…) 

Zé Barruada não, seu caba safado! Seu José Barruada, eu não sou seu irmão (...).  
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As representações religiosas são representações coletivas que exprimem 

realidades coletivas; os ritos são maneiras de agir que nascem no seio dos 

grupos reunidos e que são destinados a suscitar, a manter ou a refazer certos 

estados mentais desses grupos. Mas então, se as categorias são de origem 

religiosa, elas devem participar da natureza comum a todos os fatos 

religiosos: elas também devem ser coisas sociais, produtos do pensamento 

coletivo. (DURKHEIM, 1912, p.212). 

 

As oferendas tomam aparência de espontâneas e aleatórias, porém, elas são 

obrigatórias e cíclicas dentro da Jurema Sagrada
32

, estabelecem a partir do batismo que 

é o elo com o Mestre Zé Barruada no mundo “encantado” e o tocador do Bombo 

Mestre, representando seus outros companheiros (batuqueiros e batuqueiras do 

maracatu), a ligação social com o mundo religioso representado pela imersão do tambor. 

Segundo Silvério e Silva, (2011) “assim como a dádiva mantém as relações 

sociais entre tribos, clãs, famílias, a ponto de gerar guerras públicas se não forem 

cumpridas, as oferendas também estabelecem esse laço de ligação entre as pessoas do 

mundo físico e o mundo sobrenatural”, (SILVÉRIO e SILVA, 2011, p. 10) as coisas 

podem não dar certo para o maracatu se as obrigações/oferendas anuais, não forem 

cumpridas. “Enfim, essas prestações e contra prestações se estabelecem de uma forma 

sobretudo voluntária, por meio de regalos, presentes, embora elas sejam no fundo 

rigorosamente obrigatórias, (...)” (MAUSS, 2003, p. 191) 

O Mestre Fernando me disse que é muito atento quanto as oferendas e agrados 

as entidades do maracatu quando o grupo enfrenta dificuldades como a ausência de 

batuqueiros e batuqueiras anuncia “(...) vou curiar pro Exu do maracatu e dar um 

esquente nele, tá muito relaxado tem que abrir os caminhos e trazer o povo da bateria 

(...)”
33

  

O Maracatu Nação Estrela Brilhante, padrinho do Maracatu Nação Pé de 

Elefante, teve problemas com diretores anteriores Cabeleira e Maria Madalena. Segundo 

Dona Marivalda, atual Rainha e Presidente do Maracatu Nação Estrela Brilhante “(...) 

eles não sabiam cuidar do maracatu”, eles não tinham o conhecimento necessário acerca 

do “Mestre Cangarussu”
34

 (...) (MARIVALDA apud, KUBRUSLY, 2007, p. 103), 
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 A Jurema Sagrada passou a representar para o Maracatu de Nação Pé de Elefante, a sua identidade 

religiosa, o seu culto etc., e uma série de obrigações especificas, implícitas na ritualidade do maracatu, 

com o apoio do Ilê Axé Xangô Agodô que se identifica, principalmente, como um Terreiro de Jurema 

Sagrada. 
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 TRAJANO, Fernando. Mestre e Fundador do Grupo do Maracatu de Nação Pé de Elefante: depoimento 

[Jan. 2015].  

Entrevistador: Paulo de Jesus. João Pessoa-PB, 2012. Entrevista concedida pelo Whatsapp. 
34

 Mestre Cangarussu – Nome do Tambor Mestre e do Mestre da Jurema Sagrada que cuida do Estrela 

Brilhante. 
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devido a essa falta de conhecimento na época de Cabeleira
35

, foi acumulada uma série 

de demandas espirituais que fizeram o maracatu Estrela, nas mãos de Cabeleira e Maria 

Madalena, decair a ponto de quase parar as atividades no início de 1990. 

Em meio a esta conscientização religiosa do grupo, podemos perceber alguns 

preconceitos e resistências em relação à religião de matriz africana de alguns 

batuqueiros e batuqueiras. Alguns destes preconceitos se deve à falta de conscientização 

que os coordenadores deixaram de trabalhar entre os integrantes.  

A interlocutora Ana Margarida informou que a coordenação do maracatu tomava 

as decisões entre eles e as implantava sem consultar o restante do grupo. Segundo ela, 

esta decisão sobre a religiosidade também foi implantada desta maneira, acarretando 

algumas resistências nos batuqueiros e batuqueiras. 

Outra situação que presenciei foi a reivindicação do batuqueiro Ivan, durante a 

reunião para uma tocada na sexta-feira santa de 2012, dizendo, “(...) eu não virei nesta 

tocada porque é sexta-feira santa e, minha família se reúne, lá em casa, neste dia (...)”, 

(Ivan, tocador de alfaia, trecho extraído da reunião realizada no dia 31 de março de 

2012 – na calçada em frente ao Ilê Axé Xangô Agodô). 

Rominho, por exemplo, foi consagrado como o atual tocador do Tambor Mestre, 

me disse durante a festa de aniversário de sua sobrinha no bairro de Mangabeira II, que 

não participava das festas das entidades no Terreiro. Segundo ele, a única coisa que faz 

é tocar o Tambor Mestre, em qualquer lugar inclusive no Terreiro se precisar. Disse ser a 

coisa que mais gosta de fazer na vida. Afirmou que, ao tocar o barruadinha
36

 sente 

“uma vibração inexplicável parece que o tambor tem vida própria”. (Romulo, 32 anos, 

batuqueiro tocador do Tambor Mestre do Maracatu Nação Pé de Elefante – em 22 de 

março de 2013).  

Nas palavras do Mestre Zé Barruada, ditas a Marcilio ex-tocador do Tambor  

Mestre e a todos os batuqueiros e batuqueiras presentes no ritual, contém a explicação 

da entidade para o grupo e para os filhos do Terreiro sobre o que representava o Tambor 

Mestre e as responsabilidades de seu tocador, 

 

(...) E vou dizer a vocês porque que este tambor a partir de hoje se torna o 

Tambor Mestre, este tambor a partir de hoje tem o meu nome, Seu José 

Barruada, e a partir de hoje o homem ou a mulher que tocar neste tambor tem 
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 Cabeleira – José Martins de Albuquerque, empresário de agremiações carnavalescas que em 1970, , 

comprou o Estrela Brilhante e o levou para o Alto do Pascoal.  
36

 Barruadinha – Forma respeitosa de Rominho se referir ao Tambor Mestre já que tem o mesmo nome da 

entidade da Jurema Sagrada, Mestre José Barruada. 



37 

 

que ter a responsabilidade que ele está sintonizado com o mundo material 

porque maracatu é isto mesmo (...) (Mestre José Barruada, durante o batizado 

do Tambor Mestre em 13 de novembro de 2011, no Ilê Axé Xangô Agodô). 

 

 As reponsabilidades atribuídas a Marcilio que se autodenominou Tocador do 

Tambor Mestre, não foram as mesmas para, Rominho segundo tocador deste artefato.  

 O primeiro tocador me revelou que era simpatizante da religiões afro ameríndia, 

sendo, inclusive, suspenso
37

 como um Ogã do Ilê Axé Xangô Agodô.  

Para Rominho, o atual tocador do Tambor Mestre que se autodenomina católico, 

não houve a suspensão como Ogã. Seu José da Barruada, que fez a sua escolha 

informou o seguinte:  

 

(...) ser o tocador do Tambor Mestre é me representar e isto não te obriga a 

ser da religião, você apenas me representa e eu tenho que ser respeitado, a 

guia (colar) que você usa pertence a mim e você usa e zela por ela assim 

como o tambor, que pertence a mim (...) você é merecedor para me 

representar na terra (...). 

Transcrita das imagens colhidas durante o ritual do Tambor Mestre. 

[Set.2015] no Ilê Axé Xangô Agodô no bairro Mangabeira, João Pessoa-PB.   

2. As Calungas 
 

As Calungas são bonecas feitas de madeira, no caso do Pé de Elefante, as 

mesmas são feitas da madeira chamada umburana
38

. A julgar pelas concepções dos três 

maracatus onde colhi informações, elas são pintadas de preto para representar a ligação 

com a cosmologia africana. As bonecas além de representar os espíritos das mulheres 

importantes para a história do maracatu representam também, o orixá que elas 

cultuaram em vida, o que pode também justificar sua cor preta.  

O significado das calungas no maracatu me fez buscar a compreensão mínima de 

parte da cosmovisão nagô, uma das identificações do Maracatu e do Terreiro. 

Basicamente é preciso considerar o Aye (terra) e o Orum (além). O Aye é o lugar 

onde moram os homens e as mulheres e todos os seres vivos. O Orum pertence a outra 

“(...) dimensão, que pode ser aqui mesmo, onde moram as forças da natureza e o espírito 

dos mortos”. (THEODORO, 2008, p. 66).  

Consciente de que uma analogia entre o céu dos católicos e o Orum dos nagô é 

arriscada, aventuro diferencia-los como o mundo dos vivos e mundo dos mortos 
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 Suspenso - cerimônia onde o ogã é colocado em uma cadeira e suspenso pelos ogãs da casa, 

significando que, futuramente, será confirmado e passará por todas obrigação para ser um ogã. 
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concordando com Tim Ingold quando afirma que “(...) não pode haver vida num mundo 

onde o céu e a terra não se misturam’ (INGOLD, 2012, p. 32).  

Na concepção nagô, a ligação entre o Aye e o Orum é estabelecida através de 

invocações direcionadas aos assentamentos em objetos, segundo Miller “(...) o caminho 

para a compreensão e para a empatia está ‘naquilo que as pessoas fazem com os objetos’ 

(MILLER, 1998, p. 19 apud INGOLD, 2012, p. 26). 

As Calungas seguem o princípio do culto nagô aos Eguns
39

 “(...) quaisquer 

delas, como bonecas representam os ancestrais, africanos, é um registro repetido em 

diversos Maracatus tradicionais.” (PEIXE, 1980 p. 39). O culto dos Eguns tenciona 

tornar conhecido o espírito dos ancestrais, funciona como um elo de ligação entre os 

vivos e os mortos.  

No Maracatu Nação Raizes de Pai Adão de Água Fria criado em 2008, o 

interlocutor Paulo Braz nos informa que “(...) as calungas são as nossas ancestrais como 

Tia Vicença e Alexandrina, as calungas representam os espíritos delas (...)”
40

. 

As bonecas Calungas do Estrela Brilhante, Dona Joventina e Dona Erondina, 

tem mais de cem anos de existência, para dona Marivalda possuem poderes 

comparáveis aos Orixás, 

  

(...) são duas bonecas vivas, não são mortas, o povo pensa que são mortas 

mas não são, essas duas calungas que para muitos não significa nada, (...) é 

um orixá vivo. (...) Então essas duas bonecas que estão aí estão vivas, tem 

vida igual a eu e você. (MARIVALDA, apud KUBRUSLY, 2007, p. 103). 

 

As duas bonecas de madeira pintadas de preto, para serem as Calungas do 

Maracatu Nação Pé de Elefante, foram assentadas no Ilê Axé Xangô Agodô com os 

nomes de Maria do Acais
41

 e Maria do Peixe
42

 são as ancestrais do culto da Jurema. De 

acordo com a consulta do jogo de búzios, aceitaram cuidar do Pé de Elefante. Suas 

preparações seguiram o ritual quase idêntico ao dos filhos e filhas de santo do Terreiro, 

que são considerados ‘altares vivos’ pessoas que tem o privilégio de incorporar os 
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 Eguns – Espíritos de ancestrais, o Culto aos Egungun, é o culto aos ancestrais masculinos, originário de 

Oyo, capital do império Nagô, que foi implantado no Brasil no início do século XIX. 
40 COSTA, Paulo Braz Felipe da.  Baba Ifa Muyide, responsável espiritual pelo Maracatu Raízes de Pai 

Adão: depoimento [Março. 2014]. Entrevistador: Paulo de Jesus. João Pessoa-PB, 2014. 2 sequências de 

imagens  15m58s. Entrevista concedida no Ilê Axé Xangô Agodô no bairro Mangabeira, João Pessoa-PB. 

A entrevista na íntegra encontra-se no Apêndice desta Monografia. 
41

 Maria do Acaís - Maria Gonçalves de Barros, conhecida na Paraiba, no Nordeste e em todo o Brasil 

como Mestra Maria do Acais, porque nasceu e residiu toda sua vida nessa localidade do município de 

Alhandra, Estado da Paraíba considerada o berço da Jurema Sagrada,  
42

 Maria do Peixe – Mãe de Santo de Pai Beto. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Oyo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nag%C3%B4s
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
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espíritos no próprio corpo (SANTOS,1976, apud THEODORO, 2008, p. 66). 

Segundo Pai Beto de Xangô as Calungas do Pé de Elefante estão muito 

energizadas, anunciou aos presentes durante as suas saídas “(...) gente vocês não têm 

noção da energia que estas calungas carregam, vocês vão ver o quanto o maracatu vai 

crescer a partir delas (...)”
43

. 

A partir de uma das explicações sobre o que representa axé para os nagôs 

poderemos tentar entender, a força das calungas e como esta força chega até elas, 

 

Axé é a força que assegura a existência dinâmica, o princípio que torna 

possível o processo vital. Como toda a força, é transmissível, sendo 

conduzido por meios materiais e simbólicos. É uma força que só pode ser 

adquirida por introjeção ou contato, podendo ser transmitida a objetos ou 

seres humanos. (THEODORO, 2008, p. 66) 

 

O ritual das calungas passou a ser mais um compromisso do Maracatu de Nação 

Pé de Elefante. O grupo assume a obrigação de agradar, anualmente, estas duas novas 

entidades, que aceitaram pertencer a sua corte e assim participar das apresentações. 

Conforme apontam os integrantes do maracatu, após as bonecas virão as Damas de 

Passo e o restante dos integrantes da corte. 

Segundo a autora Inaldete Pinheiro de Andrade 

 

O maracatu seria um reino, com Rei e Rainha. Estes dois comandariam o 

grupo. Tal como o reino, uma corte foi formada com todos os elementos. Para 

estabelecer relações com o meio externo e o divino, criaram a Calunga, a 

embaixadora que completava este mundo de liberdade para os escravizados. 

‘A Calunga é a embaixadora da nação. Ela pede passagem para maracatu 

chegar, exaltar a nação e passar’ (ANDRADE, 2010, p. 8-11). 

 

2.1. Em busca da Calunga perfeita: em imagens  

A busca das Calungas do Maracatu de Nação e Jurema Pé de Elefante foi outra 

atividade que acompanhei com Mestre Fernando. As bonecas deveriam ser feitas de 

madeira, a ideia do Mestre Fernando foi procurar um artesão paraibano, segundo ele 

tinha que ser um artista da Paraíba. Após o carnaval de 2013 fizemos o primeiro contato 

com o artista plástico Izac, no bairro Cidade Verde em João Pessoa.  

O modelo de boneca que o Mestre tinha em mente era o de Dona Joventina a 

Calunga do Maracatu de Nação Estrela Brilhante do Morro Zé do Pinho. A qual nos foi 
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 RIBEIRO, Eriberto Carvalho. Pai Beto de Xangô, Responsável espiritual e Rei do Maracatu Nação Pé 

de Elefante: [Set. 2015]. Transcrita das imagens da saída das calungas no Ilê Axé Xangô Agodô no bairro 

Mangabeira, João Pessoa-PB. A entrevista na íntegra encontra-se no Apêndice desta Monografia. 
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mostrada em 31 de março de 2013 por Dona Marivalda, Rainha do maracatu 

pernambucano. (Fotos: 05,06 e 07) 

Dona Marivalda fala das bonecas calungas ao Mestre Fernando com todo o 

carinho. Retira Dona Joventina da prateleira mais alta do lado direito do barracão onde 

estavam cobertas ela e dona Erondina, numa espécie de altar. Se refere a sua Calunga 

como uma entidade viva.  

Percebo o significado de boneca, quando pergunto o que achou de ter vindo a 

João Pessoa batizar o Maracatu Pé de Elefante? Ela Responde: “(...) para mim foi uma 

honra sair daqui do Recife e batizar o Pé de Elefante, acho que para Dona Joventina 

Também (...)” olhando em direção a sua Calunga Dona Joventina como se a mesma lhe 

desse uma mensagem de confirmação ao que havia dito. 

Sua emoção e o tratamento dispensado a Dona Joventina, parece ter influenciado 

Mestre Fernando, que passou a exigir, além dos traços indígenas e africanos, que já 

desejava, feições próximas as humanas. Em seguida Dona Marivalda mostra os detalhes 

da boneca, os seios, colares etc. Mestre Fernando tira uma trena do bolso e começa a 

medir a boneca, para passar orientações ao artesão paraibano. (Fotos: 08 e 09) 

A busca por sua concepção de “Calunga Perfeita” começa em João Pessoa no 

bairro Cidade Verde e, consequentemente a primeira rejeição aos traços impressos na 

boneca pelo artista plástico paraibano chamado Izaq, alegando serem “caricaturados”. 

(Fotos: 10 e 11) 

Dona Joventina, transmite algo muito além da escultura, o trato com a Calunga 

dispensado pela Rainha do Estrela Brilhnate me faz imaginar uma essência de tudo que 

ela significa para o maracatu. Dona Marivalda afirma consultar a boneca para saber de 

seus passos em relação ao maracatu, já que a mesma aceitou cuidar do grupo. 

A idealização das Calungas do Pé de Elefante foi avigorada pela narrativa de 

Dona Marivalda e a concepção religiosa que Fernando adquiriu após se tornar membro 

da casa do Terreiro de Pai Beto. Perguntei a ele o que sentiu ao ver e tocar em Dona 

Joventina pela primeira vez? Ele responde “(...) senti a força de nossos ancestrais, uma 

energia bem positiva que pode nos oferecer paz proteção e caminho (...)”. 

No mesmo mês, após nos perdermos no Bairro Água fria na cidade de Recife-

PE, em busca do caminho para chegar na sede do Estrela Brilhante, acabamos 

coincidentemente parando no Terreiro de Yemanjá Ogunté, que cuida da parte espiritual 

do Maracatu de Nação Raízes de Pai Adão. Já que estávamos lá, adentramos no terreiro 

para fazer reverencias a Yemanjá, mas fomos barrados, pois naquele dia estava sendo 
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feita oferenda para os Eguns e quando se meche nos Eguns não se meche nos Orixás.  

Aproveitei para mostrar ao Mestre Fernando que as Calungas do maracatu 

Raizes de Pai Adão estavam no quarto dos Eguns. 

Na sequencia, fomos em busca do artista plástico de Recife, que após algum 

tempo nos apresentou mais duas versões de calungas, ambas rejeitadas pelo Mestre 

Fernando, a primeira  rejeitada, era muito desproporcional sua cabeça, quase do mesmo 

tamanho de uma pessoa, na figura a dimensão da cabeça pode ser comparada com a 

cabeça de Mestre Fernando, segundo ele, se esta fosse aceita teria que usar um vestido 

muito grande e ficaria difícil para a Dama de Passo carregar durante um desfile de 

carnaval (Fotos: 12). Mestre Fernando, ficou decepcionado com o trabalho do artista 

plástico que havia sido indicado por Valdir ex-rei do Estrela Brilhante o mesmo que 

confeccionou o Estandarte do Pé de Elefante.  

As segunda versão feita por Max foi também rejeitada, o Mestre não gostou da 

adaptação feita pelo artista, no lugar da mão fechada com espaço para um acessória que 

a boneca deveria segurar, Max colocou um gancho em cada mão (Fotos: 13 e 14). 

A terceira versão das bonecas tiveram uma história mais duradoura, apesar de 

terem sido também rejeitadas, elas foram a princípio aceitas por Dona Marivalda que 

mandou que fizessem roupas para ambas, uma vestida de amarelo representando Oxun e 

outra de vermelho representando Yansã. Só não foram apresentadas para os batuqueiros 

e batuqueiras do Estrela Brilhante porque ainda não tinham escolhido na Paraíba o 

nome de uma delas, já sabíamos que Maria do Acais seria uma delas Fotos: 15, 16 e 17). 

Estas bonecas chegaram a vir para João Pessoa e serem submetidas à consulta de 

búzios, onde o Pai Beto traduziu do recado do seu oráculo, que elas poderiam ser usadas 

se nós assim desejássemos, mas Mestre Fernando, indignado, com o trabalho de Max 

recusou-as. 

A alegação de Max de Castro para as bonecas não terem ficado como pretendia, 

foi a madeira muito dura que dificultou o entalhe. No sábado seguinte fomos a Recife 

devolver as bonecas e levar uma madeira mais maleável para facilitar o trabalho de 

Max. 

Para conseguir a madeira de nome Umburana, tivemos que ir a Itabaiana, PB 

cidade localizada a 82 Km de João Pessoa, (Fotos: 01, 02 e 03). Com esta madeira Max 

conseguiu em Janeiro de 2015, esculpir as Calungas consideradas perfeitas por Mestre 

Fernando, (Fotos: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25). 

Em Fevereiro elas foram feitas no Santo e apresentadas ao povo do Terreiro e da 
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Comunidade, (Foto: 26). 

Inspirado na Obra Balinese Character: A Photographic Analysis de Gregory 

Bateson e Margaret Mead (1942) comentada por Etienne Samain, tentarei através das 

fotos que captei no campo, durante esta busca pela Calunga Perfeita, descrever os 

momentos de rejeição das calungas. Nas fotos finais a aceitação e momentos da saída 

das Calungas do Pé de Elefante, as quais receberam os nomes de Maria do Acaís e 

Maria do Peixe, que aceitaram cuidar do Maracatu Pé de Elefante, conforme consulta de 

búzios realizada no Ilê Axé Xangô Agodô. 
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2.1.1 A escolha da Umburana para a confecção das calungas 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: 01 - Mestre Fernando escolhendo na fábrica de Cachimbos, na cidade de Itabaiana, PB, a 

madeira ideal para a confecção das Calungas do Pé de Elefante. 

Dezembro de 2014. Foto: Paulo de Jesus 

Foto: 02 – É preciso imaginar o tamanho da boneca 

para escolher a madeira certa. Dezembro de 2014 – 

Itabaiana-PB. 

Foto: 03 – O Mestre escolhendo a madeira para ser serrada, coloca de 

pé para ter uma ideia do tamanho da Calunga que idealiza. 

Dezembro de 2014 – Itabaiana-PB 

Foto: 02 – É preciso imaginar o tamanho da boneca para 

escolher a madeira certa. Dezembro de 2014 – Itabaiana-PB. 
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2.1.2 Dona Joventina, o modelo considerado perfeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto: 04 - Dona Joventina de frente, o olho esta ofuscado porque a mesma tomou um 

banho de cera para proteger sua pintura e dar brilho.  

Esculpida por um santeiro de Campo Grande  

Março de 2013 – Foto: Paulo de Jesus 

Foto: 05 - Dona Joventina de perfil, nela se percebe que o olho é de outro 

material e foi implantado na madeira.  

Março de 2013 – Foto: Paulo de Jesus 

 

Foto: 06 - Embora se perceba ser uma boneca também pelo entalhe das mãos, nota-se 

que ao afastar a câmera um pouco mais, a boneca ganha feições mais próximas da 

humana. 

Março de 2013 – Foto: Recife-PE. 

Foto: 07 - Por um outro ângulo, percebe-se o movimento que Dona Joventina 

sugere pela posição dos braços. 

Março de 2013 – Recife-PE 

Foto: 08 - Dona Marivalda delicadamente ajeita a boneca como se fosse posicioná-la 

para a fotografia e o olhar de Mestre Fernando. 

Março de 2013 – Recife-PE. 

 

Foto: 09 - Mestre Fernando com a trena medindo a Boneca para passar as 

dimensões ao artista Plástico Paraibano. 

Março de 2013 – Recife-PE 
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2.1.3 As Calungas rejeitadas por Mestre Fernando. 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

Foto: 11 - A primeira versão de Calunga esculpida por um artista paraibano. 

Mestre Fernando a considerou muito caricaturada. 

Maio de 2013 – João Pessoa-PB. 

Foto: 12 - A primeira versão da Calunga esculpida  

por Max de Castro no Recife. 

Mestre Fernando achou muito desproporcional  

Outubro de 2014 - Recife-PE 

Foto: 14 - Na segunda versão, Max de Castro não conseguiu fazer a 

cavidade das mãos das bonecas e improvisou dois ganchos de ferro. 

Novembro de 2014 – Recife-PE 

Foto: 15 – Na terceira versão o artista plástico consegue esculpir o rosto da 

boneca porém não consegue os detalhes do corpo alegando que a madeira é 

muito dura. Dezembro de 2014 – Recife-PE 

Foto: 10 – Na primeira versão de Calunga de Izac a maior reclamação do 

Mestre foram os seios.  Mestre achou muito caído. Maio de 2013 – João 

Pessoa-PB. 

Foto: 13 – A segunda versão, a expressão de decepção de Mestre Fernando 

segunrando as bonecas. Novembro de 2014 – Recife-PE 
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2.1.4 As Calungas aceitas. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Foto: 16 – Na segunda Boneca da terceira versão o artista plástico tem 

dificuldades para esculpir o peito e dar movimento aos braços . 

Dezembro de 2014 – Recife-PE 

Foto: 17 – No barracão do Estrela Brilhante em Recife-PE a segunda 

calunga com a roupa feita especialmente para ela, parece ter mais 

movimento. 

Dezembro de 2014 – Recife -PE 

Foto: 18 – Mestre Fernando sorrindo com  as calungas na mãos. 

Recife –PE – Janeiro de 2015. 
Foto: 19 – ao ser perguntado se gostou das bonecas, sorri mais. 

Recife-PE – Janeiro de 2015. 

Foto: 20 – O Mestre olha para o artista plástico sorrindo com as 

Calungas. 

Recife-PE – Janeiro de 2015. 

Foto: 21 – O artista plástico Max de Casto segurando as Calungas com 

expressão de orgulho e satisfação. 

Recife-PE – Janeiro de 2015. 
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Foto: 22 – O Mestre e o batuqueiro Segun  sobem a Rua 21 com as 

Calungas 

Recife-PE – Janeiro de 2015. 

Foto: 23 – Carregam as Calungas e dois alfaias em direção ao Estrela 

Brilhante. 

Recife-PE – Janeiro de 2015. 

Foto: 25 – Dona Marivalda devolve a boneca para Mestre Fernando e 

recomenda que faça os rituais de preparação delas. 

Recife-PE – Janeiro de 2015 

 Foto: 26 – As Calungas foram entregues aos Batuqueiros e Batuqueiras do Pé de Elefante,  

de Amarelo Dona Maria do Peixe e de Vermelho Dona Maria do Acais. 

João Pessoa-PB – Fevereiro de 2015. Foto: Oswaldo Giavanini Jr. 

Foto: 24 – Dona Marivalda aprova a Calunga e examina os detalhes 

enquanto costura. 

Recife-PE – Janeiro de 2015 
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3. A denominação de “Nação de Maracatu” 

Os “elefantinos” aderiram à religiosidade, após formarem o grupo percussivo, o 

que acreditam conferir-lhes a autenticidade de um maracatu nação, ao molde dos 

antigos maracatus pernambucanos. 

Fundado em 2008 seu processo para se tornar uma nação, foi inverso a maioria 

dos grupos pernambucanos. Até meados de 2010, não havia vínculos religiosos, a 

escolha de um Terreiro no bairro de Mangabeira, além de completar os pré-requisitos 

para o grupo se tornar uma nação de maracatu, também se deu por questões de 

territorialidade e identificação com o bairro de Mangabeira, apontadas por Jânia, na 

época, coordenadora de projetos do Maracatu Pé de Elefante; 

 

(...) teríamos que encontrar uma casa de santo para nos filiarmos por conta da 

nova identidade que assumiríamos de Maracatu Nação, cogitamos uma casa 

de candomblé no bairro Cabo Branco (...) mas demos preferência para o Ilê 

Axé Xangô Agodô, pela localização e depois, (...) havia, também, a 

identificação com a comunidade (...)  

PAULA, Jânia de. Ex Integrante do Maracatu Nação Pé de Elefante, 

coordenadora de projetos do grupo e tocadora de alfaia: conversa informal 

com pesquisador. [Maio, 2013], em sua residência no bairro Valentina. 

 

Na visão dos geógrafos, Kleison Leite Ferreira e Rafael Sanzio Araújo dos 

Anjos, 2012,  

 

Maracatu-Nação se define também a partir de uma essência territorial. Pois 

está no chão, no Terreiro, na terra a sua composição identitária. Ser 

Maracatu-Nação passa por elos comunitários, afetivos e valores partilhados 

entre as pessoas que o compõem. A vivência cotidiana coletiva está inserida 

no que vem a ser Maracatu-Nação e um ethos, uma referência étnico-cultural, 

é central, é o “caldo espesso” que sustenta e agrega pessoas que têm histórias 

de vida comum. Além da relação com o sagrado advindo das Religiões de 

matriz africana, que também tem sua essência no território. Aí está o fato de 

denominar-se “Nação” e não grupo, e é onde podem ser traçadas as fronteiras 

identitárias entre os grupos percussivos, os grupos estilizados e os Maracatus-

Nação. (FERREIRA, e SANTOS, 2012, p. 57). 

 

No entanto não podemos nos enganar acreditando que a adesão religiosa do 

grupo de maracatu, nos dias de hoje, para tornar-se uma Nação de Maracatu, não 

produzirá preconceito. Mais de uma vez os ensaios foram interrompidos, por um pastor 

evangélico e até mesmo vizinhos do bairro, pedindo para parar com o “barulho” dos 

tambores.  

 

(...) é muita dificuldade e muito preconceito. (…) tem muito preconceito. Eu 

acho! A Paraíba que me desculpe se alguém ouvir o que eu falo aqui na 
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Paraíba, aí vai sentir, mas é verdade. Faça alguma coisa de Terreiro, quem é 

de Terreiro. Sai no meio da rua tocando pra você ver se você não é quase 

apedrejado. Faça. (...), tem gente que vai dize, poxa mais e as outras cidades! 

Mas vá fazer aqui (…). É muito preconceito. Eu acho que religião, é pra 

todos.  (…) tem que parar com preconceito.  

SANTOS, Marcílio Alcantara dos.  depoimento [Maio. 2012].  

 

O pastor da Igreja Evangélica localizada atrás do Clube Fantástico em uma 

Terça-Feira à noite invadiu o espaço e interrompeu o ensaio do maracatu aos gritos, 

segundo Fernando chamando todos de desocupados, pois estavam atrapalhando os 

cursos que a igreja realiza naquele horário.  

Presenciei uma reunião em julho de 2012, no Clube Fantástico, cujo tema era a 

transformação do Ex clube em um Centro de Cultura em Mangabeira, cuja Ordem de 

Serviço foi assinada em 23 de Abril de 2013, Prefeito de João Pessoa Luciano Cartaxo. 

Nesta reunião com os representantes da prefeitura de João Pessoa, o mesmo pastor se 

manifestou e exigiu que o maracatu não fizesse mais barulho. A FUNJOP informou que 

ali será um espaço para a cultura e o maracatu e o seu som é bem-vindo no local.  

Em 2013, o Pé de Elefante foi convidado a se retirar da Associação dos 

Moradores de Mangabeira VII a convite do Presidente. Seu argumento era o mesmo, 

todas as terças-feiras e sábados, antes de ensaio, chamava o Mestre Fernando em sua 

sala e informava que a Igreja Evangélica e os moradores consideravam muito barulho o 

som dos tambores
44

. Segundo ele havia um abaixo assinado dos moradores, 

frequentadores do culto evangélico e dos comerciantes do bairro manifestando o 

descontentamento com o “barulho do maracatu”. 

Por sua vez, Mestre Fernando lhe respondia que ele não se preocupasse e 

deixasse o pessoal encaminhar o documento, só assim poderia caracterizar racismo e 

discriminação. Ele entendia que, com o documento poderia entrar na justiça contra os 

manifestantes e a igreja. 

Se tornar uma Nação de Maracatu, para os idealizadores do Pé de Elefante, 

significou reafirmar e resgatar valores culturais e religiosos afros indígenas. Embora 

tenha se referido à juventude Marcos Paz Tella (2000), nos permite compreender que a 

“(...) afirmação de uma identidade cultural (...) pela recriação do passado possibilita a 

                                            
44

 Durante os ensaios, do Maracatu de Nação Estrela Brilhante no Recife, este tipo de interpolação, não 

aconteceu, não pude ainda fazer um trabalho de campo no local, embora já tenha ouvido sons que aludiam 

a existência de igrejas pentecostais em outros locais da cidade de Recife, como água fria, linha do tiro etc.  

Mas com certeza é impossível ouvir qualquer outro som na quadra do Estrela durante os ensaios.  Pelo 

menos foi o que constatei durante o período que precede o carnaval.  
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instrumentalização (...) para realizar releituras das relações sociais e étnicas em nossa 

sociedade.” (TELLA, 2000, p. 12). 

Por outro lado, criar um maracatu ao molde dos maracatus de mais de duzentos 

anos, pode significar uma reinterpretação das histórias dos povos oprimidos e 

invisibilizados.  

Para o autor, elaborar e valorizar novos símbolos e novas referências culturais 

pode proporcionar a esse segmento da sociedade a denúncia do projeto ideológico da 

democracia racial, presente na formação do imaginário social. (TELLA, 2000, p. 12).  

Continuar sendo um Grupo Percussivo, não modificaria, o que já haviam vivido 

no Grupo Realidade Crua e no MOBIÊ. Projetos bons mas, que não atingiam a 

proporcionalidade que idealizavam, com muitos tambores e símbolos afros e 

ameríndios.  

Neste sentido, o Terreiro Ilê Axé Xangô Agodô, no bairro de Mangabeira, reuniu 

as expectativas dos integrantes do maracatu. Além dos intercruzamentos das culturas 

afro e indígena, o Terreiro é um espaço onde, questões de identidades, gênero etc. são 

abordados, pelo Pai de Santo, seus Filhos de Santo e, inclusive, pelas entidades.   

 

(...) o Terreiro na realidade, funciona como uma comunidade. (...) A casa hoje 

funciona como um centro comunitário, onde recebe todas as pessoas do 

bairro, onde faz um trabalho com todas as pessoas. Então a gente consegue 

sim, é transformando essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes em 

pessoas do axé. Com seus cargos de Ogãns para percussão, bater atabaque, 

(...) hoje a gente tá agrupando este pessoal do maracatu. Pra dar aula de 

percussão. Temos o Ogãn Netinho que promove essas aulas. Temos o Ogãn 

Fernando (Mestre do Maracatu) também que já da aula de percussão. Então a 

gente procura trabalha, a criançada, os adolescentes, com o nosso trabalho 

religioso que nós temos dentro da casa. O trabalho social é o trabalho através 

da percussão.  

RIBEIRO, Eriberto Carvalho. Pai Beto de Xangô, Babalorixá responsável 

pelo Ilê Axé Xangô Agodô, Rei do Maracatu Nação Pé de Elefante: 

depoimento [Ago. 2012]. Entrevistador: Paulo de Jesus. João Pessoa-PB, 

2012. 2 sequencias de imagens  30m18s. Entrevista concedida no Ilê Axé 

Xangô Agodô no bairro Mangabeira, João Pessoa-PB. A entrevista na íntegra 

encontra-se no Apêndice desta Monografia. 

 

A nova denominação, Maracatu Nação, teve no início, significados diferentes 

para a maioria dos(das) integrantes. Os coordenadores da época, Fernando, Marcilio e 

Jânia, conscientes da religiosidade incutida na palavra “nação”, sabiam dos novos 

caminhos que o maracatu trilharia a partir do convite oficial que fizeram ao Terreiro. 

Quanto aos demais se confessaram, a princípio, admirados já que seus objetivos iniciais 

não deveriam ir além da participação em um grupo percussivo. Hoje em dia alguns 
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deles frequentam as festas do Terreiro a convite de Mestre Fernando.  

Rominho, o atual responsável pelo Tambor Mestre afirmou:  

 

(...) não sei vocês (se referindo a mim, minha companheira e meu 

filho), mas entre nós, só Fernando é catimbozeiro
45

, quando o 

maracatu se tornou nação eu pensei: agora ferrou tudo, a gente vai se 

juntar a uma casa de catimbó, como é que vai ficar (...)? (...), hoje o 

maracatu é minha segunda pele (...)  

OLIVEIRA, Rômulo Fernandes de. Rominho, tocador do Tambor 

Mestre do maracatu: conversa informal com pesquisador. [..., 2013], em na 

residência de sua cunhada no bairro Mangabeira. 
 

O Batuqueiro Rominho faz sua afirmação baseada nas influências que sofreu 

durante a infância e parte da adolescência. Catimbó é uma expressão pejorativa para 

designar o mal
46

. Sua mudança de opinião pode ter sido construída a partir de outras 

atividades que participa no bairro de Mangabeira, como a capoeira, o pagode nos finais 

de semana. Seu aceite para ser o Tocador do Tambor Mestre é uma responsabilidade que 

confere ao batuqueiro status perante seus companheiros e autoestima. A escolha entre 

outros batuqueiros que estavam há mais tempo no grupo foi uma honra conferida por 

uma entidade espiritual. Talvez por isto e pelas vibrações que diz sentir ao tocar o 

Tambor Mestre é que considere hoje em dia o Maracatu de Nação Pé de Elefante, sua 

segunda Pele. 

Rominho, usa um colar da Jurema Sagrada no pescoço, somente na hora de tocar 

no maracatu. Reconhece que estes colares precisam ser usados pela força que o Tambor 

Mestre tem. Afirmou que sua religiosidade está entre o candomblé e o catolicismo.  

Um olhar interno me revela o quanto sua forma vibrante de tocar e chamar os 

gritos de guerra do maracatu contagiam os demais batuqueiros, em minha opinião e de 

outros(as) colegas, a bateria sem Rominho não é a mesma. 

Mestre Fernando ocupa o cargo de Ogã no Terreiro, porém cabe destacar que a 

produção de sua serralheria voltou-se expressivamente para o Terreiro de seu Pai de 

Santo, conforme demonstram as fotos de 01 à 07 e a cópia da impressão 01. Ele também 

atende as demandas dos Ilús (tambores), para os terreiros dos seus irmãos de santo. 

Quase todos os artefatos para as entidades (Orixás, Mestres, Ciganas, etc.) são supridos 

pelo seu talento artesanal. Para ele, o maracatu e o Terreiro são complementos naturais 

                                            
45

 Catimbozeiro - termo usado para definir de forma pejorativa os praticantes de religião ou doutrina 

ligada a espiritismo, mais utilizado por pessoas do nordeste. 
46

 Na linguagem corrente do nordeste, significa magia negra, feitiçaria, qualquer forma de manipulação 

do sobrenatural com fins maléficos ou diabólicos, coisa-feita, mau-olhado etc. (SALLES, 2011, p. 3) 
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um do outro. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Foto: 01 - Mestre Fernando e Pai Beto de Xangô 

Em 2011. Fotos: de Ana Júlia. 

Foto: 02 - Os instrumentos do Pé de Elefante em Frente 

ao Congá do Ilê Axé Xangô Agodô.  

Em 2011. Foto: de Ana Júlia. 

Impressão: 01 - Cartão de apresentação do Mestre Fernando após 

ingressar no Ilê Axé Xangô Agodô como Ogã. 

Foto: 03 - Ilús feitos por Mestre Fernando  

para o Ilê Axé Xangô Agodô. 

Em 2011. Foto: Mestre Fernando 

Foto: 04 - Machados representando a 

ferramenta de Xangô, fabricados por Mestre 

Fernando, Em 2011. Foto: Mestre Fernando 

Foto: 05 - Os mesmos machados da foto: 04 ornamentando a 

entrada do Ilê Axé Xangô Agodô.  

Em 2011. Foto: Mestre Fernando 
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Mara tocadora de Agbê, há seis anos no maracatu acha que “nação significa 

alegria, uma responsabilidade muito grande, muitas pessoas não sabiam o que é nação 

agora a partir do Pé de Elefante sabem, já que maracatu não é uma cultura muito forte 

aqui”. Ela trabalha com usuários de álcool e outras drogas, para ela o maracatu funciona 

como lazer, esteve um tempo fora do grupo, mas sentia falta, cada vez que vem aos 

ensaios sente suas energias renovadas.  

Carol é paulista, quando chegou há quatro anos o grupo já tinha se tornado 

nação,  

 

Eu não tocava nenhum instrumento, aqui eu aprendi o que eram os 

instrumentos o que é a cultura, em São Paulo tem maracatu também, mas é 

uma coisa muito superficial, aqui na Paraíba é uma coisa muito mais de raiz e 

Fernando se preocupa em manter isto desta forma, em  levar esta tradição 

adiante, eu acho a parte mais interessante a gente manter o maracatu como 

ele é em si, a gente tem outros grupos ai que não trabalham desta forma, são 

tão bons quanto, mas não tem a preocupação de trabalhar o maracatu como o 

maracatu é realmente, na parte religiosa também. Nação pra mim, acho que 

tem um significado diferente, para o maracatu é ele deixar de ser um grupo de 

percussão e ter uma parte espiritual já feita, pra mim, sei lá o maracatu é uma 

família então é a minha família, acho que é isso, o maracatu é a parte profana 

do candomblé a parte da rua, a bagunça, a festa do candomblé, não existiria 

um sem o outro, não teria como existir um maracatu se não tivesse a parte 

espiritual, como a parte espiritual não seria tão bela se não tivesse a parte 

profana na rua, não dá pra diferenciar os dois (...).  

ANDRADE, Carolina de. Tocadora de agbê e alfaia do Grupo Pé de Elefante: 

depoimento [Ago. 2014]. Entrevistador: Paulo de Jesus. João Pessoa-PB, 

2012. 3 sequencias de imagens  4m13s. Entrevista concedida na sede do Pé 

de Elefante, João Pessoa-PB. A entrevista na íntegra encontra-se no Apêndice 

desta Monografia. 

 

Foto: 06 - Escultura representando  

Ogun  (deus do ferro) para assentamento.  

Em 2012. Foto: Mestre Fernando 

Foto: 07 - Os Alfaias do Pé de Elefante guardados 

atrás dos Ilús, confeccionados por Mestre Fernando, 

no espaço reservado aos Ogãs do Ilê Axé Xangô 

Agodô em 2011. Foto: Mestre Fernando  



54 

 

Érika Dayanne é tocadora de abgê e foi uma das primeiras mulheres do 

Maracatu de Nação Pé de Elefante, segundo a mesma, o maracatu e a capoeira a fazem 

valorizar suas raízes africanas, das quais ela afirma que tinha receio, antes de ter contato 

com maracatu e capoeira, já que foi criada também por uma família que frequentava a 

igreja evangélica,  

 
(...) No inicio eu não sabia que o maracatu tinha ligação com as religiões 

africanas, pra mim era só musica! Depois que comecei a entender melhor 

sobre essa parte. Comecei a entender melhor no nosso batismo, onde fiquei 

sabendo que pra o maracatu virar Nação é preciso ter um Terreiro. Não 

entendo a fundo ainda, mas sei que os instrumentos foram consagrados e foi 

escolhido um Tambor Mestre que representa a entidade chamada Mestre 

Barruada, como guia daquele tambor. Também não sabia que o maracatu 

tinha ligação com a Jurema. Mas hoje sei, que o maracatu é uma mistura de 

culturas indígenas, africanas e europeias. (...) Pra mim, é o enriquecimento e 

fortalecimento da cultura afro, não só em Mangabeira, mas, pra João Pessoa. 

(...) sempre! Dizem que é macumba, não são acostumados a vê isso todos os 

dias como em Recife, acho que é uma falta de conhecimento da arte. 

Preconceito. (...)  é bom falar sobre o maracatu e muito importante, depois 

dele e da capoeira foi que comecei a me interessar mais sobre um tesouro que 

tem na minha família que é o candomblé que eu tinha um certo receio e hoje 

procuro e busco essa religião linda. 

SOUZA, Erika Daynne, de. Tocadora de Agbê do Maracatu Nação Pé de 

Elefante: entrevista concedida ao pesquisador via Facebook [Maio, 2012]. A 

entrevista na íntegra encontra-se no Apêndice desta Monografia. 

 

Nas palavras desta interlocutora pude perceber que sua identidade étnica 

formou-se a partir de várias influências familiares e culturais, presentes nos bairros de 

Mangabeira e Cabo Branco.  

Segundo Stuart Hall, 

A identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de 

processos inconsistentes, e não algo inato, existente na consciência no 

momento do nascimento, existe sempre algo ‘imaginário’ ou fantasiado sobre 

sua unidade. Ela permanece sempre incompleta, está sempre ‘em processo’ 

sempre ‘sendo formada’. (HALL, 1992, p. 38) 

 

Sua mãe e sua avó materna são evangélicas e sua avó paterna é Xangozeira
47

 e 

tem um Terreiro no bairro do Cabo Branco. Parece que a capoeira e o Maracatu de 

Mangabeira além do Xangô, praticado na casa de sua avó paterna, determinam 

atualmente sua identidade negra assumida ao fazer sua primeira “obrigação para o 

Orixá”
48

 no final de 2014.  

Me parece que as três entrevistadas relacionam o maracatu e a religiosidade, 

contida na palavra nação, de formas diferentes. A primeira, não negra e não indígena, 

destaca o lazer, o diferencial, a alegria e a responsabilidade a partir da denominação 

                                            
47

 Xangozeira – praticante do Xangô do Recife. O mesmo que Candomblé. 
48

 Iniciação no culto dos orixás 
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nova de Maracatu Nação.  A segunda entrevistada, também não negra e não indígena, 

destaca a profanidade e considera a religiosidade inerente ao maracatu, reconhece 

também a importância do maracatu ter se tornado nação, pela diferença entre ser um 

Grupo Percussivo ou um Maracatu Nação.  A terceira, que se auto denomina negra, na 

medida em que vai se empoderando dos aspectos culturais, através do envolvimento, na 

Capoeira, no Xangô e no Maracatu parece que reforça sua identidade negra, em 

constante formação. 

No Xangô ou Candomblé, por exemplo, existe uma série de estágios que o(a) 

adepto(a) deve atingir se desejar a continuidade, “(...) operado por uma sequência de 

rituais, da iniciação (...) à obrigação de vinte e um anos, passando por todas as 

obrigações intermediárias (...)” (GOLDMAN, 1985, p. 185). Na Capoeira Angola 

praticada por Érica, também existe um seguimento calcado no tempo, porém cada 

Mestre de Capoeira emprega sua própria interpretação ao grupo que coordena. No 

maracatu paraibano por ser recente ainda não foram definidas regras de continuidade. 

Segundo apurei as mudanças de cargo, são observadas na corte do maracatu entre os 

figurantes.   

 

4. Circuitos e trocas 

A partir das minhas participações nas atividades do grupo de Maracatu Nação Pé 

de Elefante como, ensaios em (João Pessoa, PB e Recife, PE), apresentações, 

manutenção de instrumentos, confraternizações, busca na mata atlântica à palmeira 

morta da macaíba
49

, as festas religiosas das entidades do maracatu e do Terreiro, a 

escolha da madeira umburana
50

 em Itabaiana, PB para a confecção das calungas, a 

contratação de um artesão que confeccionasse as Calungas em João Pessoa, PB e 

Recife, PE, entre outras. Observei nas “tocadas”
51

 a formação de um amplo “circuito” e 

sociabilidades do grupo, constituído por algumas diversidades e também analogias 

                                            
49

 Palmeira da Macaíba - matéria prima para a fabricação dos tambores, denominados alfaias ou bombos, 
Reino: Plantalia, Divisão: Magnoliophyta, Classe: Lilopsida, Ordem: Arecaceles, Família: Arecaceae, 

Gênero: Acrocomia, Espécie: Acrocomia Intumescens Drude, Tipo: Palmeira, Família: Palmae (ou 

Arecaceae)., Altura: 8 a 20 m., Diâmetro: 3 m., Ambiente: Pleno Sol., Clima: Tropical, Tropical úmido., 

Origem: Alagoas, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Ceará., Propagação: Mudas, Sementes., 

Mes(es) da Propagação: Primavera, Verão, Outono, Inverno., Persistência das folhas: Permanente. 
50

 Umburana – a madeira mais usada no fabrico do artesanato e arte popular, conhecida popularmente 

como cumaru-do-ceará, cumaré, cumaru-das-caatingas, imburana-de-cheiro, umburana-de-cheiro, 

cerejeira rajada,, e/ou cumaru-de-cheiro. É a preferida pelos artesãos nordestinos, principalmente por 

aqueles do cariri paraibano, sobretudo porque apresenta mais facilidade no manuseio de instrumentos, 

como facas e canivetes. 
51

 Tocadas – nome dado pelos integrantes às apresentações do Maracatu Nação Pé de Elefante nos eventos 

da cidade. 
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culturais.  

As tocadas mais próximas, dos ensaios em Mangabeira
52

, das apresentações no 

bairro, ou nos eventos do grupo de capoeira local etc. Considero o início do circuito, o 

qual apresenta um sistema de trocas de performances e serviços, exemplificado da 

seguinte forma: o grupo de capoeira realiza um evento e o maracatu contribui com a 

tocada, em contrapartida os capoeiristas fazem a roda de capoeira nos eventos do grupo 

Pé de Elefante. Já houve a troca de instrumento fabricado pelo mestre do maracatu, por 

um logotipo do maracatu feito por um designer do grupo de capoeira. 

Em outubro de 2014 o Pé de Elefante se apresentou na exposição “Sim 

África”
53

, no Centro Cultural São Francisco
54

, a convite do artista Plástico e músico 

Guinense
55

 Guilherme Semedo, um conhecido do “pedaço”
56

 o qual possui uma banda 

chamada “Mama Jazz”, que também integrou o circuito de performances e trocas com o 

maracatu.  

A partir do círculo social de cada integrante do maracatu são feitos também 

contratos para as tocadas em espaços fora do bairro como por exemplo, a tocada no 

CAPS
57

 local onde trabalha a tocadora de agbê Mara, e o evento de mulheres 

capoeiristas organizado por Ana Margarida, realizado em Rio Tinto, PB em que o Pé de 

Elefante fez uma apresentação no encerramento do evento. Algumas tocadas 

intermediadas pelos elefantinos
58

 decorrem de cooperações com organizações de alunos, 

CAs, DCEs etc., eventos de Cursos de graduação e Programas de Pós Graduação da 

Universidade Federal da Paraíba. 

Tocadas nas festas do Terreiro, destinadas aos orixás e Mestres da Jurema 

ligados ao maracatu são vistas como uma obrigação, por parte do grupo de 

                                            
52

 Mangabeira é um bairro da cidade de João Pessoa, subdividido em oito partes do I ao VIII. 
53

 Exposição Sim África – apresentada pelo artista plástico Guilherme Semedo da seguinte forma: África 

de mim, raízes de mim, natureza de mim, pedaços de mim, tambores, cores, dores. Tribos, danças, 

esperanças. Nação, utopia. Sim África! Minha mãe, somos todos irmãos, somos todos África. 
54

 Centro Cultural São Francisco - um complexo arquitetônico formado pela Igreja de São Francisco e 

pelo Convento de Santo Antônio, mais a Capela da Ordem Terceira de São Francisco, a Capela de São 

Benedito, a Casa de Oração dos Terceiros (chamada de Capela Dourada), o Claustro da Ordem Terceira, 

tombado pelo IPHAN em 1952. 
55

 Guinense – Nascido na Guiné-Bissau. 
56

 Pedaço – uma categoria usada por Magnani para identificar a vizinhança, espaço marcado por uma rede 

de relações específicas, geralmente de parentesco e vizinhança. Uma categoria que define um tipo 

específico de apropriação de um determinado espaço e das relações de sociabilidade que o permeiam 
57

 CAPS – Centro de Atenção Psicossocial da cidade de João Pessoa, local que oferece atendimento a 

pessoas com transtornos relacionados a uso e abuso de dependências de álcool e outras drogas. 
58

 Elefantinos – apelido dado aos participantes do grupo de Maracatu Nação Pé de Elefante, raramente 

usado. 
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batuqueiros
59

, desde que se tornaram em novembro de 2010, o maracatu do Ilê Axé 

Xangô Agodô. Caracterizando assim, uma parceria com deuses e deusas do panteão 

afro-ameríndio que cuidam do maracatu e habitam o Terreiro. Oferecem-lhes sacrifícios 

de acordo com os desejos manifestados no jogo de búzios onde estão cientes de que as 

oferendas representarão “(...) uma doação a ser retribuída.” (MAUSS, 2003, p. 206).  

No contexto percussivo é possível “perceber (...) a extensão das esferas da 

espiritualidade e da religiosidade em diálogo com outros lugares da cidade (...)” 

(AMARAL, 1999, p. 253). Sua rede de sociabilidades é estendida a outros municípios 

da Paraíba, como por exemplo, as comunidades quilombolas do Conde, Alhandra e 

Puxinanã, as duas últimas cidades pertencem ao “circuito da Jurema Sagrada”, 

construído a partir da “casa de santo” em João Pessoa.   

Seguindo as tocadas do Pé de Elefante, fora da cidade e, na própria cidade de 

João Pessoa, visualiza-se o circuito da Jurema Sagrada, percebendo-se nele a presença 

de dois “sub circuitos”, o “da fumaça” representado pelos cachimbos de angico (acácia-

angico) a sua ostentação pelos adeptos ao culto e pelos Mestres (espíritos) os quais 

precisam ser abastecidos pela mistura de ervas
60

 para produzir a “fumaçada”
61

. E o da 

“Jurema de Beber”
62

 feita com a casca da jurema e outras misturas conhecidas pelos 

Juremeiros e Juremeiras. A atividade nestes circuitos menores, "(...) também designa um 

uso do espaço e de equipamentos urbanos – possibilitando, por conseguinte, o exercício 

da sociabilidade por meio de encontros, comunicação, manejo de códigos." 

(MAGNANI, 2002, p. 22-24). 

A “fumaçada” esteve presente, nas sessões de Jurema no Ilê Asé Xangô Agodô, 

nos encontros dos Juremeiros e Juremeiras nos municípios de Alhandra, Puxinanã entre 

outros. A bebida é disponibilizada para os praticantes, para os assistentes e 

principalmente para os copos dos Mestres, quando estão incorporados em seus médiuns. 

Ambos os circuitos que menciono, tem uma extensão proporcionalmente interessante 

que poderá ser explorado em outro trabalho.  

                                            
59 Batuqueiros – os tocadores do maracatu instrumentistas são conhecidos no contexto do maracatu como 

batuqueiros.  
60

 Jurema, alfavaca de caboclo, alecrim, erva doce, abre caminho, alfazema, fumo de rolo, fumo trevo etc. 

dependendo da finalidade. 
61

 Fumaçada – termo usado pelos Juremeiros e Juremeiras quando usam a fumaça de seus cachimbos para 

suas magias e encantações. 
62

 Jurema de Beber - bebida feita com a entrecasca do caule ou raiz da Jurema e outras ervas de “ciência” 

(Junça, Angico, Jucá, entre outras) acrescidas à aguardente, é, entretanto, a maior fonte de força e 

“ciência”, para as entidades. da Jurema Sagrada. 
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O “circuito” estabelecido pelo maracatu Pé de Elefante se estende até a capital 

de Pernambuco localizada a 122 km de distância da sede do grupo em João Pessoa, 

incluída “no circuito não (…) como uma referência distante e nostálgica, mas como 

polo efetivo num sistema de trocas de longo alcance (…)” (MAGNANI, 2002, p. 25). 

Realizam desde 2010 cooperações e permutas de conhecimentos espirituais, 

percussivos, de materiais, de serviços, comungam a bebida chamada Jurema
63

 e a 

mistura de ervas para defumar
64

.  

Uma conversa entre os batuqueiros do Pé de Elefante e os filhos de santo do Ilê 

Asé Xangô Agodô, me revelou que haviam participado no carnaval de 2012 em Recife 

junto ao Estrela Brilhante. Durante este encontro o Mestre do maracatu paraibano 

presenteou o Mestre do Maracatu Estrela Brilhante com uma garrafa da Jurema de 

Beber. Mestre Fernando, informou que foi ele quem levou para Mestre Walter uma 

garrafa da Jurema feita no Ilê Axé Xangô Agodô.  

Parece que este presente, da Jurema de Beber, ajudou na sociabilidade entre os 

grupos e coincidentemente o Maracatu Nação Estrela Brilhante foi campeão daquele 

carnaval.  

 

 

 

 

 

   

Em março de 2013, a convite do Mestre do Pé de Elefante, fiz minha primeira 

visita ao Morro José do Pinho em Recife onde, o Maracatu Nação Estrela Brilhante 

                                            
63

 fortalecendo o elo para a manutenção do circuito interestadual da bebida Jurema é algo que com certeza 

merece um estudo mais aprofundado. 
64

 Defumar - A principal função da defumação desde a Antiguidade, é com a queima de ervas e resinas, 

modificar a energia existente no ambiente para equilibrá-lo de acordo com a necessidade. 

 

Foto: 08 - Mestre Walter, a esquerda, exibindo a garrafa 

de Jurema presenteada por Mestre Fernando a direira. Carnaval 2012, Recife, 

PE – foto de Ana Julia 
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padrinho do Maracatu Nação Pé de Elefante, tem sua sede desde 1990. Fizemos outras 

visitas ao padrinho durante o ano de 2013 em busca de informações, técnicas e das 

Calungas Maria do Acaís e Maria do Peixe que estavam sendo confeccionadas pelo 

artista plástico Max de Castro. 

No final do mesmo ano começamos a participar dos ensaios do Estrela Brilhante 

e, em decorrência disto, passar o dia inteiro na sede e arredores, nos degraus da 

escadaria de acesso a sede, chamada Escadaria da Rua 21, conversando com batuqueiros 

já conhecidos do Mestre Fernando, aguardando o momento do ensaio.  

Percebi que a Jurema de Beber era oferecida para a maioria das visitas que 

fazíamos como uma espécie de boas-vindas e também reconhecimento da identidade 

Juremeira comum aos dois grupos. Alguns anfitriões retiravam a bebida da casa de 

Exú
65

 localizada do lado de fora de suas casas.  

Existe neste circuito interestadual da Jurema de Beber a troca e a necessidade de 

retribuir, assim fortalecendo os laços de sociabilidade entre os dois grupos. A bebida é 

oferecida sob o anuncio de que “a minha jurema é especial” seja porque acrescentou 

uma folha a mais, seja pela forma como curtiu a bebida, ou o tempo que ficou nos pés 

do santo, sendo abençoada e até mesmo enterrada na terra durante “x” dias.  

No Ilê Asé Xangô Agodô  existem sete tipos de Jurema todas feitas com misturas 

de ervas,  algumas levam cachaça, outras são feitas somente de ervas e podem ser 

tomadas apenas pelos espíritos, pois causam   alucinações aos humanos. 

 Percebe-se neste contexto, a sociabilidade entre as pessoas e os espíritos, 

quando as pessoas usam a Jurema para o desenvolvimento espiritual, dos humanos entre 

si, quando comungam a bebida durante as festas, e dos espíritos entre si nas sessões 

quando estão na terra, (mundo material).  

Para alguns batuqueiros e batuqueiras do Pé de Elefante as tocadas constituem 

momentos de lazer, o maracatu não para com as suas atividades, durante todo o ano 

realizam ensaios aos sábados das dezesseis às dezenove horas, parece-me que os ensaios 

já se constituíram em outra obrigação do grupo.  Talvez por isto sintam a necessidade de 

‘outra espécie de lazer’ “(...), sobretudo, por oposição ao conjunto das necessidades e 

obrigações da vida cotidiana (...)” (DUMAZEDIER, 2012, p. 31), neste contexto, 

representada pela tocada, a qual foi referida pelos batuqueiros e batuqueiras como lazer 

e, o descanso ou lazer da tocada passa a ser uma tocada diferente.   

                                            
65

 Exú - Orixá que liga os humanos ao mundo dos orixás, o mensageiro entre o Orun (além) e Aye (terra), 

orixá que leva o pedido dos homens ao Orun. 
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No circuito das tocadas incluo as confraternizações de final de ano ou as 

eventuais comemorações do grupo as quais, têm sido realizadas na orla da praia do 

Cabo Branco, mais próxima da Avenida Beira Mar, a uns 500 metros após o Ibis Hotel, 

perto da estárua de Iemanjá, no sentido de quem vai em direção à praia do Seixas. As 

músicas mais ouvidas são Reggae, Coco, Forró, Samba de Roda e a “tocada livre” em 

que todos se alternam nos instrumentos. Nestes momentos de lazer as “regras de 

gênero”
66

 em relação aos instrumentos e as roupas, que se constituem também a partir 

do sexo dos instrumentos e dos participantes dão lugar a descontração. 

“Usei a categoria “circuito” criada por Magnani, para definir o exercício da 

sociabilidade por meio de encontros, comunicação, manejo de códigos” (MAGNANI, 

2002, p. 7) observado entre os grupos de maracatu das cidades de João Pessoa e Recife, 

percebi que o uso desta categoria me fez entender que o grupo paraibano extrapolou “o 

espaço físico, mesmo da metrópole, possibilitando recortes não restritos a seu território” 

(MAGNANI, 2002, p. 6) a partir de suas tocadas.   

 

4.1 Identidades expressas nas tocadas 

Observa-se que, nas tocadas em eventos da estação Ciência no bairro Altiplano 

Cabo Branco, do Centro Histórico da cidade
67

, da UFPB, e em outros locais afastados 

do bairro de Mangabeira que, o Maracatu de Nação e Jurema Pé de Elefante se auto 

afirma, com a sua “identidade fragmentada”, entre o afro, o ameríndio, e a presença de 

tocadores e tocadoras, negros(as), não negros(as) e os não indígenas. Durante estas 

tocadas repercutem o seu ritmo baque-virado e representam a sua nação como uma 

trademark
68

. 

Segundo Stuart Hall (1999), 

 

(...) o sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 

identidades que não são unificadas ao redor de um ‘eu’ coerente (...) somos 

confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de 
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identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar – 

ao menos temporariamente (HALL, 1999, p. 13). 

 

Alguns autores apontam que o maracatu, dito tradicional, tem uma característica 

originalmente híbrida desde 1801, pela presença do negro, do índio e a repetição de 

alguns costumes lúdicos da corte imperial portuguesa.  

Para Barth (2000) os observadores ao perceberem a interação de grupos étnicos 

num mesmo espaço tenderam a “(...) pensar em termos de povos diferentes, com 

histórias e culturas diferentes, que em dado momento se reúnem e se acomodam uns aos 

Outros, geralmente em um contexto colonial. (BARTH, 2000, p. 36).  

 

Ernest Renan afirma que 

 
(...) três coisas constituem o princípio espiritual da unidade de uma nação (...) 

a posse em comum de um rico legado de memórias (...), o desejo de viver em 

conjunto e a vontade de perpetuar, de uma forma indivisiva, a herança que 

recebeu (RENAN, 1990, p. 19, apud HALL, 1999, p. 58)    
 

No contexto religioso que alguns batuqueiros vivenciam no Terreiro, são tocados 

ilús
69

 para os Orixás do panteão africano e para os Mestres do panteão encantado da 

Jurema Sagrada, espaço onde os tambores “(...) são considerados como poderosos 

intermediários entre o humano e o divino. Sua ‘voz’ tem o poder de chamar (de uma 

forma quase compulsória) as divindades para que se manifestem nos adeptos 

consagrados.” (CAMBRIA, 2006, p. 95-96). 

 

(…) é utilizado para enviar e receber mensagens espirituais, e é essencial na 

preservação da tradição oral. Na religião africana de culto aos Orixás e 

Ancestrais, é considerado sagrado, e seu tocador é classificado como um 

comunicador oral. Aquele que toca o tambor é um orador e um comunicador 

de mensagens sagradas.  (AZEVEDO, 2009/2010 p. 39). 

 

A identidade ameríndia do culto da Jurema Sagrada, no maracatu é alardeada nos 

colares usados pelo Mestre da Bateria que de auto denomina índio e também é 

Currupiro da Jurema Sagrada e por Rominho que se auto denomina negro é católico e 

recebeu os colares do Mestre Zé Barruada juntamente com a incumbência de tocar o 

Tambor Mestre.  

Nas camisas de todos os tocadores de alfaia esta impressa à figura do chapéu de 

palha, (um dos símbolos da jurema sagrada), e abaixo do chapéu a frase “salve a cultura 

raiz da nossa terra” e mais abaixo outra frase “salve o nosso mestre José Barruada”, 
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além disto, nas toadas (cantigas) executadas sob o ritmo baque virado, são 

homenageados os Mestres da Jurema Sagrada, as Calungas e os Orixás. 

Alguns cartazes de divulgação de eventos da Casa de Santo anunciam o grupo 

como, “Maracatu de Nação e Jurema Pé de Elefante”, acrescentam a palavra Jurema que 

não consta no registro oficial do grupo, como uma identificação local paraibana. 

Segundo Pai Beto de Xangô, 

 

A jurema está aqui no estado da PB, antes que qualquer religião de matriz 

afro, se instalasse. Aliás, a jurema é a religião mais antiga do Brasil. Porque 

ela já era trabalhada pelos índios antes que aqui chegasse qualquer branco ou 

qualquer negro. Então a jurema, ela já tem aí seus quinhentos e poucos anos, 

a idade que tem o Brasil. E muito antes porque daí então não se sabia quanto 

tempo os índios já moravam. A jurema era trabalhada pela pajelança, 

inclusive eu tenho muitos filhos potiguaras de Baía da Traição, filhos de 

santo, filhos de fé, que trabalham a jurema de uma maneira completamente 

diferentes da nossa. Eu tive recentemente a oportunidade de ver um dos 

pajés, mais antigo da aldeia dentro de rio com a maraca na mão cantando pra 

Cabocla jurema, então já era raiz dos antepassados deles lá então, é uma 

prova que o culto da jurema no Brasil, é a religião mais antiga do Brasil. 

Agora, essa jurema de mestre do cachimbo, da fumaça, do culto a arvore 

jurema preta, a arvore jurema branca, a jurema de beber, que tem uma bebida 

que é feita com as casca da jurema, a jurema de cheirar que é a jurema de dar 

passe de descarregar essa jurema ela é  típica da Paraíba. Ela é genuinamente 

paraibana.  

RIBEIRO, Eriberto Carvalho. Pai Beto de Xangô, João Pessoa-PB, 2012 

 

Participei de conversas entre os integrantes do grupo que indicavam que, como 

uma exigência tradicional, a figura do caboclo de penas deverá integrar a formação da 

corte, para o carnaval e futuras apresentações, representando os povos indígenas e a sua 

proteção à nação, “denominado ‘arreá-ma’, que conjura e exorciza o Maracatu de 

qualquer sortilégio, simbolizando o índio da terra brasilis” (MAKAAROUN, 2005, p. 

30). 

Por outro lado, a afro indianidade será representada nas bonecas Calungas do Pé 

de Elefante que são pretas e têm o nome de duas Mestras Juremeiras famosas da 

Paraíba. São elas, Maria do Acaís, considerada a Mestra “(...) que iniciou o culto da 

Jurema na Paraíba e Maria do Peixe que “(...) iniciou a Umbanda na Paraíba, também 

era adepta ao culto da Jurema. (OLIVEIRA, L. F. B., Mãe Lúcia de Oxum do Terreiro 

Ilê Asé Omidewa Disponível em: http://ancestralidadeafricana.org.br/?page_id=128 – 

acesso em 20/01/2015), Dona Maria do Peixe também foi Mãe de Santo de Pai Beto, o 

responsável pela parte espiritual do Maracatu de Nação Pé de Elefante. 

Em março de 2013, a convite do Mestre do Pé de Elefante, fiz minha primeira 

visita ao Morro José do Pinho em Recife onde, o Maracatu Nação Estrela Brilhante 

http://ancestralidadeafricana.org.br/?page_id=128
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padrinho do Maracatu Nação Pé de Elefante, tem sua sede desde 1990. Fizemos outras 

visitas ao padrinho durante o ano de 2013 em busca de informações, técnicas e das 

Calungas Maria do Acaís e Maria do Peixe que estavam sendo confeccionadas pelo 

artista plástico Max de Castro. 

No final do mesmo ano começamos a participar dos ensaios do Estrela Brilhante 

e, em decorrência disto, passar o dia inteiro na sede e arredores, nos degraus da 

escadaria de acesso a sede, chamada Escadaria da Rua 21, conversando com batuqueiros 

já conhecidos do Mestre Fernando, aguardando o momento do ensaio.  

Percebi que a Jurema de Beber era oferecida para a maioria das visitas que 

fazíamos como uma espécie de boas-vindas e também reconhecimento da identidade 

Juremeira comum aos dois grupos. Alguns anfitriões retiravam a bebida da casa de 

Exú
70

 localizada do lado de fora de suas casas.  

Existe neste circuito interestadual da Jurema de Beber a troca e a necessidade de 

retribuir, assim fortalecendo os laços de sociabilidade entre os dois grupos. A bebida é 

oferecida sob o anuncio de que “a minha jurema é especial” seja porque acrescentou 

uma folha a mais, seja pela forma como curtiu a bebida, ou o tempo que ficou nos pés 

do santo, sendo abençoada e até mesmo enterrada na terra durante “x” dias.  

No Ilê Asé Xangô Agodô existem sete tipos de Jurema todas feitas com misturas 

de ervas, algumas levam cachaça, outras são feitas somente de ervas e podem ser 

tomadas apenas pelos espíritos, pois causam alucinações às pessoas sem preparação 

para incorpora-los. 

 Percebe-se neste contexto, a sociabilidade entre as pessoas e os espíritos, 

quando as pessoas usam a Jurema para o desenvolvimento espiritual, dos humanos entre 

si, quando comungam a bebida durante as festas, e dos espíritos entre si nas sessões 

quando estão na terra, (mundo material).  

Para alguns batuqueiros e batuqueiras do Pé de Elefante as tocadas constituem 

momentos de lazer, o maracatu não para com as suas atividades, durante todo o ano 

realizam ensaios aos sábados das dezesseis às dezenove horas, parece-me que os ensaios 

já se constituíram em outra obrigação do grupo.  Talvez por isto sintam a necessidade de 

‘outra espécie de lazer’ “(...) sobretudo, por oposição ao conjunto das necessidades e 

obrigações da vida cotidiana (...)” (DUMAZEDIER, 2012, p. 31), neste contexto, 

representada pela tocada, a qual foi referida pelos batuqueiros e batuqueiras como lazer 
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e, o descanso ou lazer da tocada passa a ser uma tocada diferente.   

No circuito das tocadas incluo as confraternizações de final de ano ou as 

eventuais comemorações do grupo as quais, têm sido realizadas na orla da praia do 

Cabo Branco, mais próxima da Avenida Beira Mar, a uns 500 metros após o Ibis Hotel, 

perto da estárua de Iemanjá, no sentido de quem vai em direção à praia do Seixas. As 

músicas mais ouvidas são Reggae, Coco, Forró, Samba de Roda e a “tocada livre” em 

que todos se alternam nos instrumentos. Nestes momentos de lazer as “regras de 

gênero”
71

 em relação aos instrumentos e as roupas, que se constituem também a partir 

do sexo dos instrumentos e dos participantes dão lugar a descontração. 

Usei a categoria “circuito” criada por Magnani, para definir o exercício da 

sociabilidade por meio de encontros, comunicação, manejo de códigos” (MAGNANI, 

2002, p. 7) observado entre os grupos de maracatu das cidades de João Pessoa e Recife, 

percebi que o uso desta categoria me fez entender que o grupo paraibano extrapolou “o 

espaço físico, mesmo da metrópole, possibilitando recortes não restritos a seu território” 

(MAGNANI, 2002, p. 6) a partir de suas tocadas.   

 

4.2 Explicando diversidades e analogias  

Chamei de diversidades culturais os aspectos que pareciam diferenciar até 

meados de 2013 as procedências religiosas e as afirmações de auto pertencimento, no 

bairro Mangabeira em João Pessoa em comparação com as mesmas características de 

auto afirmação no alto Zé do Pinho em Recife. O Maracatu de Nação Pé de Elefante 

tem a “Jurema Sagrada” 
72

, como o principal sustentáculo da sua religiosidade indígena, 

embora também se auto defina como um maracatu de nação nagô, caracterizado em seu 

“grito de guerra” que durante as tocadas é sustentado por seus tocadores e tocadoras: 

 

Sou Pé de Elefante 

Vim do baque-virado 

Sou nação nagô! 
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No Estado de Pernambuco o Maracatu Nação Estrela Brilhante do morro Zé do 

Pinho em Recife sustenta o título de “nação de maracatu” ou “baque-virado” a partir de 

seu baluarte principal o culto nagô dedicado aos orixás e aos “eguns” 
73

, o Estrela e seus 

integrantes, a maioria negros, ostenta um sentimento de pertença africano 

aparentemente inquestionável. Porém a sua Rainha Dona Marivalda, “pronta no 

santo”
74

, na sede do Estrela cultua a Jurema Sagrada, segundo ela para cuidar do Mestre 

Cangarussu, pois no período anterior este mestre da Jurema não era bem cuidado pelos 

antigos responsáveis pelo maracatu que sofreram as conseqüências. 

Segundo ela:  

 

(...) eles não sabiam cuidar do maracatu, eles não tinham o conhecimento 

necessário acerca do ‘mestre Cangarussu’ e das práticas do ‘estado’ de seu 

Cocó
75

 (SANTOS M. dos, Rainha do Maracatu Nação Estrela Brilhante, 2007 

Disponível em: http://blogdotrovaodasminas.blogspot.com.br/p/nacao-

estrela-brilhante.html grifo meu). 

 

 

Titulei de analogias religiosas as similaridades que envolvem os tambores 

mestres Zé Barruada na Paraíba e Cangarussu em Pernambuco. Os dois maracatus 

possuem seus Mestres no mundo espiritual e os tambores com seus nomes os 

representam no interior da bateria. Uma espécie de adornos dos espíritos, entre outros 

fatores reforçam estas paridades.  

Na Paraíba conheci o Mestre José da Barruada que incorpora no Babalorixá Pai 

Beto de Xangô. Em Pernambuco meu interlocutor conhecido como Júnior Boto, 

informou que o Mestre incorpora em um Babalorixá morador do José do Pinho 

conhecido como Dão o qual não pertence mais ao Estrela Brilhante. É certo que este 

mestre tem no mínimo 109 anos. Está em plena atividade espiritual do contrário 

saberíamos já que “(...) alguns mestres avisam quando é sua última vinda na terra (...)” 

(COSTA, P. B. F. da. Baba Ifá Muyide, Babalawo do Maracatu Nação Filhos de Pai 

Adão em 23 de março de 2014). 
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  Cosme Damião Tavares, conhecido como seu cocó – fundador do Maracatu Estrela Brilhante em 16 de 

julho1906. 

http://blogdotrovaodasminas.blogspot.com.br/p/nacao-estrela-brilhante.html
http://blogdotrovaodasminas.blogspot.com.br/p/nacao-estrela-brilhante.html


66 

 

III CAPÍTULO 

1. O uso da imagem no campo 

  

Uma grande parte do tema de estudo, que escolhi, envolvendo o maracatu e sua 

religiosidade, é rica em imagens, símbolos e sociabilidades. A cada narrativa de meus 

interlocutores e os rituais que presencio, minha mente recheia-se de novas imagens e 

símbolos, “(...) o pensamento humano não tem outro conteúdo que não sejam imagens, 

expressando-se através do apelo às formas simbólicas.” (ROCHA, 1995, p. 111).  

Abordar símbolos, cujas imagens demonstram as evidências citadas acima, 

alimentam minhas próprias motivações simbólicas, construídas no campo e presentes na 

minha vida cotidiana. Segundo Ana Luiza Carvalho da Rocha (1995) “(...) são 

principalmente as motivações simbólicas do pesquisador que lhe permitem transformar 

os dados sensíveis, obtidos no trabalho de campo, em imagens-objetos de conhecimento 

para a antropologia.” (ROCHA, 1995, p. 108). 

Se a antropologia e a etnografia segundo afirmou Ruby (1996) “(...) decorrem 

em primeiro lugar da ideia de que as culturas se revelam através de formas e símbolos 

visuais subjacentes aos gestos, cerimônias, rituais e artefatos situados em ambientes 

construídos e naturais (...)” (RUBY 1996, apud RIBEIRO, 2007 p-11), tentarei buscar 

relevância ao meu Campo de Estudos visuais a partir da “Antropologia Simbólica”
 76

 

dos anos 60.  

Neste campo sobressaem-se, em minha opinião, Clifford Geertz influenciado por 

Max Weber que representa abertamente “(...) uma transformação da antropologia 

americana anterior, debruçada principalmente sobre as formas de operar da 

‘cultura’(...)” e Victor Turner influenciado por Emile Durkheim, que representou “(...) 

uma transformação da antropologia britânica anterior, principalmente debruçada sobre 

as formas de operar da ‘sociedade’.” (ORTNER, 2011, p. 422). 

Para Geertz (1973) a cultura é intrínseca aos símbolos públicos, é através deles 

que os atores sociais concebem sua visão de mundo e organizam seus valores “(...) ethos 

e tudo mais uns aos outros, às gerações futuras - e aos antropólogos.” (ORTNER, 2011, 

p. 422).  

Por outro lado, Turner entendeu que os símbolos não serviriam apenas para 

analisar a identidade social de um grupo cultural, mas como algo que organiza o 
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processo social, pois ao serem colocados juntos em alguns contextos rituais, por 

exemplo, podem produzir alterações basicamente sociais.  

Aqui cabe observar que, uma parte dos atores sociais envolvidos na religiosidade 

do maracatu e do Terreiro, parece conceber os símbolos da Casa de Santo
77

, os adornos 

ostentados pelos Orixás, Mestres, Caboclos e Ciganas, os conselhos proferidos por estas 

entidades e pelo Pai de Santo durante os rituais, e através do jogo de búzios, etc. como 

elementos de uma organização social própria. Segundo Geertz (2008) a concepção é o 

‘significado’ do símbolo.  

As atividades rituais do Terreiro em ritmo constante, não permitiram um 

aprofundamento, por parte do pesquisador, baseado em informações através de 

entrevistas. Tanto o oficiante dos ritos, neste caso o Pai de Santo, como os seus filhos de 

santo,  não conseguem parar, são momentos de intenso movimento e concentração. 

Neste caso a permissão para a captação de imagens é usado, seguindo critérios de 

comportamento, para tentar demonstrar  que houve um processo de ritualização no 

Terreiro, como foi e para que foi. 

Clifford Geertz (1973) em Bali, durante sua pesquisa em uma rinha de galos, 

reconhece que o uso da câmera de filmagem poderia ter facilitado seu trabalho, segundo 

o autor: 

A dinâmica precisa do movimento de apostas é um dos aspectos da luta mais 

intrigante, mais complicada e, dadas as condições agitadas em que ocorrem, 

mais difícil de se estudar. Seria necessário talvez registrar a situação através 

de filmes, com múltiplos observadores, para ter uma noção precisa. 

(GEERTZ, 1973, p. 196). 

 

Victor Turner (1974) em sua busca pela compreensão ritual dos Ndembu
78

 me 

ajudou a compreender a importância da captação das imagens no campo, ao citar as 

palavras de Mônica Wilson (1957) informando que “(...) qualquer análise que não se 

baseasse em alguma tradução dos símbolos usados pelo povo daquela cultura estaria 

exposta a suspeitas.” (WILSON, 1957, p. 6 apud TURNER, 1974, p. 22).  

No exposto pelos autores arrisco justificar o uso da imagem no campo, como 

auxiliar na tradução dos símbolos do maracatu e do Terreiro ao qual a nação de 

maracatu pertence. Valho-me das constatações de Turner, a partir da citação de Wilson 

(1957) usando, neste contexto, a imagem in loco como tradução dos rituais e dos 
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 Ndembu – grupo étnico do noroeste africano. 
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símbolos. A inspiração por Geertz vem da sua afirmação de que o agitamento de um 

ritual necessita, o uso da imagem movimento para melhor descrevê-lo.  

A partir do registro dos autores e a permissão dada pelo Pai de Santo de, adentrar 

no Terreiro para filmar alguns símbolos e rituais etc., persegui uma melhor 

inteligibilidade do campo.  

Com a câmera na mão, filmando quase todas as atividades do maracatu e do 

Terreiro, produzi imagens que só tiveram sentido quando entendi um pouco melhor meu 

campo de pesquisa (ver quadro 01). Estas imagens, as quais chamarei de fragmentos de 

imagens do campo, não por serem curtas, mas por registrarem partes do contexto que 

pretendo demonstrar. Ao serem analisadas, após dois anos de registro, me incentivaram 

a produzir quatro pequenos vídeos de três a quatro minutos cada, os quais serviram para 

aguçar nos atores sociais, a idéia de um produto fílmico como resultado das pesquisas 

que realizava entre eles.  

Entre os batuqueiros e batuqueiras do Maracatu Nação Pé de Elefante, já existia 

a certeza de que eu filmava as tocadas do grupo, porém faltava um retorno. Em alguns 

ensaios havia a cobrança, que me fazia entender claramente que queriam saber o que eu 

faria com as imagens. Além disso quando falávamos sobre divulgação de imagens, 

ficava claro que preferiam filmes curtos, "(...) o filme tem que ter no máximo 4 min. 

senão ninguém vê (...)" (TRAJANO, F. 32 anos, Mestre do Maracatu Nação Pé de 

Elefante, artesão, currupiro e ogã do Ilê Axé Xangô Agodô)  

Os vídeos lançados no facebook, como uma “observação diferida”
79

 (DE 

FRANCE, 1998, p. 23) apenas tentaram cumprir meu intento metodológico de utilizar 

“(...) as imagens projetadas diante dos interessados.” (DE FRANCE, 1998, p. 29). A 

partir das opiniões, sobre estes vídeos postados na rede social, compreender como eles 

vêm seu maracatu, seu Terreiro e, como gostariam de ser vistos no contexto cultural da 

cidade, seus posicionamentos religiosos etc.  

Construir um filme a partir destas concepções de filmes curtos, os quais foram 

lançadas para análise dos atores sociais, no grupo fechado do Pé de Elefante aberto no 

facebook, foi viável a partir da vivência do pesquisador em campo.  

Segundo Leuroi Gouran (1948), todo o filme etnográfico é bom, se o que for 

descrito formar um ‘todo’ (...)”, além disso, o mesmo autor orienta sobre a importância 

da edição, a qual, deve ser baseada na sensibilidade do operador que vivenciou o 
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 Observação Diferida - é aquela feita posteriormente à efetiva ocorrência do fenômeno graças aos 

dispositivos de registros audiovisuais.  
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fenômeno da vida material, religiosa ou social, “(...) não se trata de colar, uns atrás dos 

outros fragmentos incoerentes, indefinidamente (...)” (LEROI-GOURHAN, 1948. p. 4 e 

5). 

 

Outra percepção importante foi registrar que Victor Turner (1974) implantou 

conceitos para a análise dos rituais, liminaridade, marginalidade, antiestrutura, 

comunistas, etc. que facilitaram o entendimento dos rituais no Ilê Xangô Agodô, desde o 

recolhimento
 
ou liminaridade

80
 até as saídas

81
 dos seus adeptos ou iniciados.  

Para o autor:  

A liminaridade, a marginalidade e a inferioridade estrutural são condições em 

que freqüentemente se geram os mitos símbolos, rituais, sistemas filosóficos 

e obras de arte. Estas formas culturais proporcionam, aos homens um 

conjunto de padrões ou modelos que constituem, em determinado nível, 

reclassificações periódicas da realidade e do relacionamento do Homem com 

a sociedade, a natureza e a cultura. (TURNER, 1974 p. 156) 

 

Outras situações do campo me fizeram retroceder no tempo e optar pela 

antropologia francesa, para pautar a visão de organização social dos atores, com os 

Ritos de Passagem na visão de Van Gennep (1909). A concepção de Turner se 

distanciava da abordagem dos antropólogos vitorianos
82

, “(...) evolucionistas, todos 

mais ou menos convencidos da superioridade integral (biológica e cultural) dos 

europeus na segunda metade do séc. XIX sobre os chamados “selvagens” ou 

“primitivos” (...), (DA MATTA, 2011, apud TURNER, 2011 p. 11).  

Van Gennep (1909) propôs um olhar para o cotidiano das pessoas, em todos os 

seus aspectos iniciais e finais “nascimento e morte”, independente de idade sexo “(...) 

como um ritual, posto que o mundo social se funda em atos formais cuja lógica tem 

raízes na própria decisão coletiva e nunca em fatos biológicos, marcas raciais ou atos 

individuais (...)” (DA MATTA, apud TURNER, 2011 p. 10).  

Acredito que, a minha interpretação das concepções de Van Gennep ajudaram a 

constituir um comportamento “adequado” no registro das imagens. De certa forma, 

pontuaram os momentos em que devem e podem ser filmados, os rituais, os iniciados, 

os oficiantes e as entidades que incorporam em seus médiuns no Terreiro.  

Foram atitudes aprendidas na convivência do campo, na “espiritualidade 
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 Liminaridade ou recolhimento – momento em que o iniciado no ritual da Jurema Sagrada ou 

Candomblé é colocado em um quarto solitário para fazer ou renovar seus elos com o mundo espiritual. 
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 Saídas - Momento em que o iniciado é reapresentado a sociedade após o recolhimento. 
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 Antropólogos vitorianos - Relacionados a Era Vitoriana foi o período no qual a Rainha Vitória reinou 

sobre a Inglaterra, no século XIX, durante 63 anos, de junho de 1837 a janeiro de 1901. 
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construída”
83

.  Elas corroboraram com a negociação para o uso da câmera filmadora, 

além do entendimento de que as pessoas filmadas poderiam ter consciência da minha 

presença (DE FRANCE, 1998, p. 21) 

 

2. O filme 

Durante pesquisa que fiz com o Maracatu de Nação e Jurema Pé de Elefante, 

colhi muitas imagens, as quais no inicio eram apenas trechos de eventos, ensaios e 

rituais, que me foram permitidos o acompanhamento, pelo oficiante. Estas imagens 

eram temperadas por minha inexperiência e a idéia de que deveriam me auxiliar na 

pesquisa. Tentar entender o que imagens muito repetitivas, poderiam informar, não foi 

uma tarefa fácil elas começaram a ter mais sentido, para mim, a partir das entrevistas 

gravadas com os responsáveis pelo maracatu. 

Percebia que os atores se colocavam em cena buscando ângulos e ambientes que 

entendiam lhes favorecer. A princípio me parecia que o produto do TCC seria o fruto 

destas imagens, mais tarde, após começar a integrar o grupo de batuqueiros do grupo, 

acredito ter entendido um pouco mais o campo de pesquisas e as próprias entrevistas 

que realizei.  

As imagens que eu colhia começaram a criar, em mim, uma expectativa sobre a 

divulgação do maracatu. Estava tendo um sentimento de pertencimento ao grupo e já 

tinha uma idéia de como gostaria que o meu maracatu fosse visto e estava apreensivo 

com o uso destas imagens. Havia certo cuidado em divulgá-las nas redes sociais 

(Facebook etc.), já que eu não entendia o funcionamento das postagens em algumas 

redes sociais.  

Pretendia começar a disponibilizar algumas imagens para que os meus 

companheiros vissem e opinassem sobre, assim descobri que publicando no grupo 

fechado do Pé de Elefante no Facebook, as imagens seriam discutidas internamente. As 

experiências com imagens nas redes sociais e a vivência como batuqueiro do Maracatu 

Pé de Elefante, me fizeram decidir por um filme que mostrasse um pouco, da trajetória 

de um grupo percussivo que se tornou um Maracatu de Nação e de Jurema, como 

reivindicam alguns integrantes. Aprendi acima de tudo, que para os integrantes do 

maracatu o mais importante é a divulgação, o “compartilhar” na rede social, para que 

seus seguidores vejam o que o grupo está produzindo. 
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 espiritualidade construída – o envolvimento no campo produziu uma cumplicidade espiritual com os 

rituais realizados no maracatu e na religiosidade do campo. 
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Ao pensar nas imagens e a trajetória do grupo, pude comparar a sensação de ser 

integrante batuqueiro do maracatu e o tempo que era um pesquisador que via o maracatu 

de fora. Como integrante do Pé de Elefante, pude compreender símbolos e rituais que 

antes não compreendia. Penso que a edição do filme foi facilitada por este ingresso no 

grupo de batuqueiros e batuqueiras. 

As imagens tentam demonstrar esta trajetória, em busca da religiosidade que o 

grupo entende ser inerente ao processo de construção de um Maracatu Nação. Ao 

mesmo tempo, tentam demonstrar que a dinâmica das tocadas (apresentações) do Pé de 

elefante, um produz amplo circuito e sociabilidades que ultrapassam as barreiras do 

bairro da cidade e do estado da Paraíba. 

A tarefa de construir este produto fílmico em no máximo 15 minutos, se tornou 

extremamente difícil. De início gostaria que todas as imagens dos eventos e rituais que 

filmei, fossem divulgadas e que meus companheiros batuqueiros e batuqueiras se 

vissem nas 1.196 fotos e os 13h49min20s de filmes que gravei de 2010 a 2015. Como 

isto não seria possível doei ao grupo, um HD de 500 GB com todas as imagens, do 

Maracatu, organizadas em pastas para poderem assistir quando desejarem. 

Não fosse pela convivência, após ter me tornando um tocador de alfaia que 

partilha do mesmo desejo de visibilidade dos companheiros do maracatu, as 

dificuldades seriam maiores. Produzir imagens sem ouvir os atores sociais e aceitar suas 

opiniões foi algo que não concebi, mesmo que tenham me legitimado a fazê-lo, já que 

confiam as imagens do grupo a mim. 

CONCLUSÕES 
 

O objetivo desta pesquisa foi analisar e escrever a especificidade de um grupo de 

maracatu paraibano, que buscou a similitude com os antigos grupos de maracatu 

pernambucanos, os quais aparecem hoje em dia como símbolos de pertencimento ao 

Estado de Pernambuco. Se reafirmando, se resignificando e sobrevivendo em um 

sistema competitivo, no contexto carnavalesco da capital pernambucana.  

Em Mangabeira, bairro da cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba o 

Maracatu de Nação e Jurema Pé de Elefante se constituiu ao que as pesquisas indicam 

até agora, no único maracatu de nação do estado. Ao tentar relacioná-lo com uma 

característica religiosa considerada, pelos atores sociais, como genuinamente paraibana, 

pude constatar no campo que estas características apresentam analogias bem próximas. 
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Alguns afirmam que o culto da Jurema Sagrada é paraibano e outros afirmam que é 

pernambucana. Talvez nesta questão, possam-se empreender novas pesquisas.  

No âmbito dos maracatus Pé de Elefante e Estrela Brilhante, pude constatar a 

presença de traços ameríndios e africanos tanto nas cortes dos dois maracatus, como 

também, nas duas casas que cuidam dos rituais das agremiações. Em ambas há o 

transito dos dois traços religiosos e dos símbolos afros e ameríndios. 

A pesquisa que fiz, não foi focada, nesta reivindicação ao culto da Jurema 

Sagrada entre Pernambuco e a Paraíba, porém visualiza-se uma possibilidade de analise, 

para entender porque as pessoas de um Estado reivindicam este pertencimento em 

detrimento ao outro Estado. 

A pesquisa realizada de 2010 a 2015 ainda está longe de terminar. Esta é uma 

sensação, a qual acredito ser uma das contribuições da antropologia à sociedade.  

O Maracatu de Nação e de Jurema Pé de Elefante, além da palavra nação que 

acrescentou ao ser batizado por outro Maracatu de Nação pernambucano, parece estar 

ganhando mais força com mais este símbolo de pertencimento ao culto da Jurema 

Sagrada, expresso pela palavra “Jurema” que parece ser uma reivindicação de alguns 

integrantes, já que não consta no registro oficial da entidade. 

Segundo Silvia Costa Couceiro (2010) identificar o nascedouro desse tipo de 

manifestação, ou seja o maracatu, como se fosse originalmente de origem africana, 

reforça a idéia que os maracatus-nação são produto único dessas tradições, descartando 

as misturas e transformações ocorridas ao longo dos séculos. 

Barth (2000) argumenta que,  

 

(...) para melhor visualizar os requisitos básicos da coexistência de diferentes 

grupos étnicos, deveríamos nos perguntar o que é necessário para que as 

instruções étnicas surjam em uma dada área. Em termos organizacionais fica 

claro que esses requisitos são, em primeiro lugar uma classificação de setores 

da população em categorias de status exclusivas e imperativas e, em segundo 

lugar, uma aceitação do princípio segundo o qual os padrões aplicados a uma 

dessas categorias podem ser diferentes daqueles aplicados a uma outra. Ainda 

que isso por si só não explique por que as diferenças culturais surgem, 

permite-nos perceber como elas persistem. (BARTH, 2000, p. 36) 

 

Pesquisar o maracatu implicou em uma convivência, em vínculos de amizade e 

companheirismo do pesquisador com seus pesquisados. Hoje me vejo como integrante 

do Maracatu de Nação e de Jurema Pé de Elefante assumindo o compromisso no papel 

de tocador de bumbo ou alfaia que me foi atribuído pelo Mestre do maracatu e aceito 

por meus colegas batuqueiros. 
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As maiores dificuldades para este trabalho foi justamente a visão de que poderia 

ser impossível separar o pesquisador do batuqueiro, hoje me reconheço como um 

pesquisador batuqueiro. Percebo que o tema é rico e permite continuidades, já que o 

próprio maracatu está apenas começando a organizar sua corte e preparando sua estréia 

para um futuro desfile no Carnaval Tradição da cidade de João Pessoa, PB.   

De forma quase natural surgiu no campo, o entendimento de como o Pé de 

Elefante se articula em seu propósito de explorar sua trademark religiosa, a partir dos 

alfaias e suas músicas chamadas de toadas homenageando as entidades do panteão afro 

ameríndio.  

No caso fica entendido que, o sustentáculo à religiosidade compete ao Terreiro, 

porém o Pé de Elefante reafirma sua identidade nos lugares afastados de Mangabeira e 

da cidade “profanizando” os cânticos e as entidades conforme permissões dos búzios. 

Uso a palavra profanizar, significando divulgar nas ruas a sua concepção de 

religiosidade e com isto contribuir para mostrar sua cultura e buscar novos participantes. 

A característica sui generis do Pé de Elefante, no estado, de cantar músicas para 

seus mestres, caboclos, eguns (calungas) e para os e as Orixás africanos, demonstra sua 

capacidade em sociabilizar, com outros grupos nos diversos cantos da cidade, do estado 

e fora dele, e na rede social Facebook onde divulga suas tocadas, aqui detectadas como 

um amplo circuito e espaço de sociabilidades. 

 Esta habilidade em sociabilizar a partir de suas tocadas e nelas imprimir sua 

identidade religiosa, me parece uma das características mais marcantes do Maracatu de 

Nação e Jurema Pé de Elefante.  
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