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O cavalo-marinho é uma cultura viva, porque é do 

povo, e o povo é vivido (mestre Antônio Teles).  



  

RESUMO 

 

 
O cavalo-marinho é uma manifestação característica da região canavieira de Pernambuco em 

que a música funde-se com elementos de dança, poesia e entrecho dramático para formar uma 

rica expressão de sons e movimentos. Nos últimos anos, entretanto, esse folguedo vem 

frequentando contextos de maior visibilidade, sobretudo os espaços urbanos e a indústria de 

bens simbólicos, como forma de inclusão social e reconhecimento cultural. É dentro desse 

quadro que surge a família Teles, onde três diferentes gerações vivenciam, criam e recriam o 

cavalo-marinho na pequena cidade de Condado-PE, dialogando o passado com o presente e 

apontando possíveis caminhos para o futuro desse folguedo.  Dessa maneira, o presente texto 

procura avançar na compreensão do patrimônio musical do cavalo-marinho em seus vários 

aspectos, visando interpretar suas continuidades e atuais mudanças a partir das experiências, 

discursos, práticas, valores e concepções de seus criadores e herdeiros.  

 

Palavras-chave: cavalo-marinho, família Teles, patrimônio musical.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

 
The cavalo-marinho, a traditional practice from the sugarcane region of Pernambuco, fuses 

music with aspects of dance, poetry, and drama to constitute a brilliant expression of sound 

and movement. Yet in recent years this playful activity has gained increasingly ample 

notoriety, primarily in urban spaces and within the industry of symbolic goods, as a means of 

social inclusion and cultural recognition. Emerging from within this context is the Teles 

family, a family comprising three generations of individuals who live, create, and recreate 

cavalo-marinho in the small city of Condado (Pernambuco), placing the past into dialogue 

with the present and signaling possible directions for the practice‟s future. As such, the 

present text seeks to advance an understanding of various aspects of cavalo-marinho‟s 

musical heritage, aiming to interpret the practice‟s continuities and current transformations by 

way of the experiences, discourses, practices, values, and conceptions of its creators and heirs.  

 

Keywords: cavalo-marinho, Teles family, musical heritage. 
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Introdução 
 

 

 Na região canavieira de Pernambuco é possível encontrar homens, mulheres e crianças 

que vivenciam de maneira profunda e significativa uma forma de expressão musical 

acompanhada por danças e encenações com textos fixos e improvisados, misturando 

elementos sagrados e profanos, apresentando histórias repletas de jocosidade e mistério.  

Em uma noite quente de janeiro na cidade de Condado, zona da mata norte de 

Pernambuco, presenciei pela primeira vez o cavalo-marinho. Era o ano de 2010. Quase nada 

conhecia desse folguedo, mas sabia que iria me encontrar ali com o Cavalo-Marinho Estrela 

Brilhante e o Cavalo-Marinho Estrelas do Amanhã, grupos criados e conduzidos por 

diferentes gerações da família Teles. Lembro-me que havia muitas pessoas ocupando aquele 

espaço de chão batido, preenchendo-o com som de conversas, risos e com um cheiro forte de 

fumo e cachaça. Em determinado momento, um comprido banco de madeira, já um pouco 

surrado pelo uso, foi colocado no meio da rua, e nele sentaram-se cinco pessoas cujas vozes e 

instrumentos começaram a executar uma música pulsante. Não demorou muito para se formar 

um círculo humano dentro do qual ocorreram várias danças e encenações durante a 

madrugada até o amanhecer.  Nos meses seguintes àquela noite, para minha surpresa, comecei 

a encontrar o cavalo-marinho de maneira diferente no ambiente urbano do Recife, seja em 

shows, eventos culturais ou nas prateleiras de lojas de discos.  Fiquei curioso para conhecer 

mais sobre esse rico patrimônio musical, como ele se transforma e se mantém ao longo do 

tempo. Desse modo, a família Teles mostrou-se um campo fecundo para mergulhar nesse 

universo de sons e movimentos.   

*** 

O cavalo-marinho em Pernambuco já foi alvo de estudos nas mais diferentes áreas do 

pensamento científico, e eles tornaram-se importantes pontos de partida para a pesquisa que 

eu estava prestes a iniciar.  

Um dos primeiros estudos sobre o cavalo-marinho foi realizado por Edval Marinho na 

área da administração rural pela UFRPE. Sua dissertação – O folguedo popular como veículo 

de comunicação rural: estudo de um grupo de Cavalo-Marinho (1984) – concebe o folguedo 

como uma crítica dos trabalhadores da cana-de-açúcar às relações sociais existentes no 

contexto da zona da mata norte de Pernambuco.     
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 No campo da etnomusicologia, John Patrick Murphy escreveu o livro Cavalo-marinho 

pernambucano (2008), fruto de sua tese de doutorado defendida em 1994 pela Columbia 

University, onde o autor faz uma rica contextualização da zona da mata de Pernambuco, 

destacando o que para ele constituem os três significados mais importantes do cavalo-

marinho: visão moral camponesa, devoção religiosa e arte cômica. Também no campo da 

etnomusicologia, a monografia de especialização intitulada Música e Movimento no Cavalo 

Marinho de Pernambuco (2001), escrita por Gustavo Vilar Gonçalves na UFPE, traz uma 

análise do papel da música no folguedo, voltando sua atenção às mudanças e permanências do 

cavalo-marinho através da comparação de suas práticas no passado e no presente.     

 Os trabalhos no campo da antropologia também renderam importantes produções. O 

livro Viva Pareia! Corpo, dança e brincadeira no cavalo-marinho de Pernambuco (2013) é 

fruto da dissertação defendida pela dançarina e coreógrafa Maria Acselrad em 2002 na UFRJ. 

Através da análise do corpo e seus movimentos no cavalo-marinho, a autora propõe uma 

interessante análise estética desse folguedo, concebendo-o na categoria de “arte”, a fim de 

compreender o significado do prazer e da beleza da qual desfrutam seus participantes. Já a 

dissertação Na Pisada do Galope: Cavalo Marinho na fronteira traçada entre Brincadeira e 

Realidade (2003), escrita por Helena Tenderini na UFPE, aborda a relação entre a “vida 

brincada” e a “vida real” experimentada por aqueles que fazem e vivem o cavalo-marinho.  

 Utilizando os instrumentos teóricos da etnocenologia, o livro A roda do mundo gira: 

um olhar sobre o Cavalo Marinho Estrela de Ouro (2006), de Érico José de Oliveira, aborda 

o cavalo-marinho a partir dos conceitos de “teatralidade” e “espetacularidade”. Ainda no 

campo das artes cênicas, foi defendido na UNIRIO, em 2006, o trabalho O jogo da Cena do 

Cavalo-Marinho: diálogos entre teatro e brincadeira, onde Mariana Silva Oliveira faz 

reflexões a partir de um diálogo estabelecido entre o folguedo e a cena teatral.  

 Da UNICAMP, a área das artes também contribuiu para os estudos do cavalo-marinho. 

Diferentes abordagens foram realizadas a partir das correlações entre as especificidades do 

corpo no cavalo-marinho e no ator-dançarino, como nas dissertações de Carolina Dias 

Laranjeira – Corpo, Cavalo Marinho e Dramaturgia a partir da investigação do Grupo 

Peleja (2008); Ana Caldas Lewinsohn – O Ator Brincante: no contexto do Teatro de Rua e do 

Cavalo Marinho (2008); e Lineu Guaraldo – Na mata tem esperança: encontros com o corpo 

sambador no cavalo marinho (2010).    

No território da história social, a tese de doutorado intitulada Capitães e Mateus: 

relações sociais e culturas festivas e de luta dos trabalhadores dos engenhos da mata norte 
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de Pernambuco (comarca de Nazareth – 1870-1888), defendida em 2011 por Beatriz 

Brusantin na UNICAMP, faz uma reconstrução do contexto festivo e social dos trabalhadores 

rurais na zona da mata norte de Pernambuco às vésperas da abolição da escravidão no Brasil.   

O cavalo-marinho presente na Paraíba também foi alvo de pesquisas acadêmicas. 

Dentro do campo das ciências sociais, o trabalho intitulado O Cavalo-Marinho de Várzea 

Nova: um grupo de dança dramática em seu contexto sócio-cultural, defendido por Werber 

Pereira Moreno em 1997 na UFPB, apresenta o folguedo como um espaço de comunicação 

simbólica inserido em um contexto social e econômico em que vivem seus participantes. 

Enquanto estudo na área das letras, a dissertação Versos e Espetáculos do Cavalo-

Marinho de Várzea Nova, defendida em 1998 na UFPB por Josane Cristina Santos Moreno, 

faz uma análise das estruturas métricas e temáticas dos versos cantados e falados nesse 

espetáculo popular, destacando a acirrada disputa entre o sério e o cômico.  

O cavalo-marinho também aparece como pano de fundo nos estudos 

etnomusicológicos sobre a rabeca e sua importância no folguedo, como é o caso do livro A 

Rabeca no Cavalo Marinho de Bayeux, Paraíba (2000), escrito por Ana Cristina Perazzo da 

Nóbrega e, no ano seguinte, com a dissertação intitulada Música tradicional e com tradição 

da rabeca (2001), defendida na UFBA por Agostinho Jorge de Lima. Ainda na UFBA, agora 

no doutorado, este último defendeu a sua tese intitulada A brincadeira do cavalo-marinho na 

Paraíba (2008), voltada à compreensão das mudanças e continuidades no processo de criação 

e reestruturação de dois grupos paraibanos.  

Todos esses estudos tiveram sua importância na construção de um melhor 

entendimento desse universo tão rico, maravilhoso, dinâmico e até impreciso, como é o 

cavalo-marinho. 

*** 

 O objetivo central do presente texto consiste em avançar na compreensão musical do 

cavalo-marinho, suas mudanças e continuidades a partir das relações socioculturais existentes 

e desenvolvidas em torno desse folguedo. Para isso, assumo uma perspectiva semiótica da 

cultura, concebendo-a não apenas como um conjunto de objetos ou práticas, mas como uma 

intrincada rede de significados produzida e interpretada pelo homem através de suas 

interações sociais (GEERTZ, 1989, p. 4). Com isso, a música torna-se uma importante 

ferramenta para compreender as pessoas, seus comportamentos e concepções (MERRIAM, 

1964, p. 13), pois ela envolve não apenas o objeto sonoro, mas os seus criadores, mediados 
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por estruturas socioculturais. Sintetizando esses dois autores, procuro responder a seguinte 

questão delimitadora do campo da etnomusicologia: “como o povo faz a música, ou na sua 

mais elaborada forma, como o povo historicamente constrói, socialmente mantém e 

individualmente cria e vivencia a música?” (RICE, 1987, p. 473).  

 Meus procedimentos metodológicos foram construídos entre Recife e Condado. 

Realizei inúmeras viagens entre essas duas cidades. A primeira parte do percurso é realizada 

dentro de um ônibus que parte do centro do Recife com destino a Goiana, a maior cidade da 

zona da mata norte de Pernambuco. A segunda parte do percurso é realizada dentro de uma 

lotação que vai de Goiana a Condado, onde sempre é possível ouvir conversas que retratam 

um pouco da realidade cotidiana da região, tendo por visual um mar de canaviais estendendo-

se entre os dois lados da estrada.  

 Em Recife realizei visitas a importantes instituições de acervos bibliográfico, 

iconográfico e sonoro, como a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a Fundação 

Joaquim Nabuco (FUNDAJ), o Museu da Imagem e do Som (MIS) e o Centro de Estudos de 

História Municipal (CEHM), onde pude constatar a escassez de material científico e 

documental sobre o cavalo-marinho disponível nos acervos públicos.  

 Foi no seio da família Teles em Condado, entretanto, que me senti mais próximo do 

cavalo-marinho, conhecendo-o pelas lentes das pessoas que dão existência ao folguedo.  Lá, 

tive o privilégio de acompanhar de perto o Cavalo-Marinho Estrela Brilhante e o Cavalo-

Marinho Estrelas do Amanhã, realizando entrevistas, registros fotográficos e algumas 

gravações em áudio e vídeo. Não menos importantes foram as nossas longas conversas 

quando sentávamos à mesa para almoçar ou jantar, durante as obrigações domésticas, ou 

mesmo nas madrugadas, após uma noitada de cavalo-marinho. Dessa forma, a chamada 

“pesquisa de campo” apresenta-se aqui muito mais que um espaço físico de investigação, mas 

um espaço humano onde ocorre o compartilhar de vidas e experiências que se encontram, 

mediadas pela música (KISLIUK, 2008, p. 204).  

*** 

 Visando uma melhor organização do conteúdo, reflexões e discussões, o texto que o 

leitor tem em mãos está estruturado em três partes distintas, porém interligadas.  

 A primeira parte, “Abrindo o terreiro da família Teles”, faz um mergulho na região de 

origem do cavalo-marinho, a zona da mata norte de Pernambuco, para, logo em seguida, 

apresentar Condado, cidade nascida em meio aos canaviais e que viria a receber o título de 
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“terra do cavalo-marinho”. É claro que não poderia aqui ser esquecida a imprescindível 

apresentação dos membros da família Teles, cujas histórias de vida, ligadas ao cavalo-

marinho, constituem alvo principal de minhas atenções.  

 Na segunda parte, intitulada “Sons e movimentos no terreiro”, são abordados os 

aspectos artísticos e simbólicos do cavalo-marinho, compreendidos a partir da relação que a 

música estabelece com os elementos cênicos, poéticos e coreográficos.  Em um momento 

seguinte, são apresentados o conjunto musical, o gênero e as estruturas musicais, a relação da 

música com os aspectos religiosos e a complexa paisagem sonora que caracteriza esse 

folguedo.   

A terceira parte, “Mudanças e continuidades musicais”, dedica atenção aos processos, 

situações e valores existentes na transmissão e continuidade da linguagem musical do cavalo-

marinho, envolvendo as três gerações que constituem a família Teles. Por fim, são analisadas 

e discutidas as recentes mudanças nas práticas e concepções musicais do cavalo-marinho a 

partir da crescente aproximação desse folguedo com a realidade moderna, sobretudo o espaço 

urbano e a indústria cultural.   

Nos anexos, o leitor encontrará um pequeno glossário que reúne as palavras e 

expressões que fazem parte do vocabulário do cavalo-marinho e que em alguns momentos se 

fizeram presentes ao longo do trabalho, sendo todas elas grafadas em itálico para facilitar a 

identificação. Ainda nos anexos, o leitor poderá encontrar uma relação dos grupos de cavalo-

marinho em atividade no Estado de Pernambuco e os componentes do Estrela Brilhante e 

Estrelas do Amanhã.   

 Como afirma Boaventura de Sousa Santos (2009, p. 84), “a ciência é autobiográfica”, 

ou seja, ela é uma forma de autoconhecimento onde o sujeito epistemológico não expulsa o 

sujeito empírico. Por isso, não tenho aqui a intenção de produzir um conhecimento objetivo, 

factual e rigoroso, mas um conhecimento a partir do que vivenciei e do que acredito, sem 

desprender-me das subjetividades que fazem parte de minha natureza humana. Nesse sentido, 

acredito que a particularidade deste trabalho está em apresentar o patrimônio musical do 

cavalo-marinho a partir do universo da família Teles, e como essas pessoas se relacionam com 

e em torno dessa forma de expressão. Se eu conseguir de alguma forma ajudar na maior 

valorização do cavalo-marinho e das histórias de vida de seus criadores e herdeiros, 

suscitando posteriores reflexões, sentirei cumprida esta agradável e prazerosa tarefa.   
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Sem mais demora, convido o leitor à região canavieira de Pernambuco, mais 

precisamente ao terreiro da família Teles em Condado, onde um rico patrimônio musical se 

mantém vivo e se transforma ao longo do tempo e de gerações.  
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Capítulo 1 
 

 

Uma viagem à zona da mata norte de Pernambuco 
 

 

O cavalo-marinho tem uma procedência atrelada aos engenhos e usinas da região 

canavieira de Pernambuco, sendo realizado predominantemente por pessoas ligadas ao plantio 

e corte da cana-de-açúcar.   

Com base nessa afirmativa, este primeiro capítulo volta-se à contextualização histórica 

e social da zona da mata norte de Pernambuco e da cidade de Condado, tendo por fundamento 

a obra do sociólogo Gilberto Freyre (1900-1987), da antropóloga Lygia Sigaud (1945-2009), 

e do historiador condadense Ludovico Andrade (1917-2001).  

1.1 A “civilização do açúcar” 

 Pernambuco revela uma história intimamente ligada à monocultura açucareira, que 

transformou a região do nordeste, durante séculos, no mais importante polo socioeconômico 

do Brasil colonial. Gilberto Freyre chega a nomear de “a civilização do açúcar” toda uma 

estrutura erigida desde a implantação dos primeiros engenhos no século XVI até a ascensão e 

decadência das usinas no século XX.  

A carência de produtos animais, vegetais e minerais valorizados pela necessidade ou 

gosto da burguesia e aristocracia europeia, bem como a ausência de práticas mercantilistas 

nativas, levaram os colonizadores portugueses a se instalarem nos trópicos e a se dedicarem à 

exploração agrícola, o que contribuiu para o desenvolvimento de uma sociedade patriarcal, 

alicerçada no latifúndio, na monocultura do açúcar e no trabalho escravo (FREYRE, 1987, p. 

24).  

Com a introdução dos primeiros engenhos, iniciou-se um processo de desvirginização 

das terras com o desmatamento da mata tropical, por onde se estendeu o “canavial civilizador, 

mas ao mesmo tempo devastador” (idem, 2004, p. 79). Por volta de meados do século XVII, a 

produção açucareira dos engenhos atingiu seu ápice, quando o Brasil era o responsável por 

uma considerável porcentagem do açúcar produzido em escala mundial.  

A estrutura social do engenho girava em torno da casa-grande e da senzala, como 

espaços delimitadores das posições sociais. A casa-grande funcionava como uma espécie de 

corte da aristocracia colonial, onde vivia o senhor de engenho, dono e administrador das 
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terras, e a sua família. A senzala, por sua vez, era o precário espaço onde vivia a mão de obra 

escrava, o núcleo da força de trabalho que movia todo sistema. Mais do que duas edificações, 

a casa-grande e a senzala representavam o antagonismo social mais básico e profundo da 

sociedade colonial: o senhor e o escravo (FREYRE, 1987, p. 53).  

Dois momentos históricos, entretanto, foram impactantes em toda essa estrutura social 

e econômica: a abolição da escravidão, no final do século XIX; e a modernização da produção 

açucareira através da implantação das usinas no limiar do século XX.    

A abolição da escravidão afetou significativamente não só a economia açucareira, mas 

toda a ordem social estabelecida. Nesse sentido, a força de trabalho transfere-se das mãos 

escravas para as mãos dos trabalhadores residentes nos engenhos, os chamados moradores. 

Ao tornar-se morador de um engenho, o trabalhador recebia do proprietário 

da terra uma casa e um pequeno roçado para cultivar seus produtos de 

subsistência ou criar alguns animais domésticos, além de alguma 

remuneração e o acesso aos rios e matas do engenho em troca de sua força 

de trabalho e de sua disposição para o que fosse necessário dentro da 

propriedade. Sem que fosse necessário consagrá-las formalmente no papel, 

proprietário e moradores, ao estabelecerem o “contrato” de morada, tinham 

internalizadas as regras de uma relação assimétrica que tornava o morador 

mais um bem do proprietário. Ao transgredir as regras da morada, o 

proprietário se tornava ilegítimo para o morador, que se sentia então 

legitimamente autorizado a buscar morada com outro senhor que não 

abusasse de seu poder. Da mesma forma, os moradores que não cumpriam 

suas obrigações eram postos para fora da propriedade por um senhor que não 

tolerava maus moradores (SIGAUD, 1979, p. 34-35).  

 A transição do sistema de engenho para o sistema de usina, durante a passagem do 

século XIX para o século XX, provocou profundo impacto na paisagem natural da região, na 

economia canavieira e nos padrões das relações sociais. Nesse momento, a estrutura do 

latifúndio moderniza-se através da usina, onde a industrialização da propriedade rural, o seu 

devorador maquinário e a ganância de lucro sacrificaram, de maneira cada vez mais violenta e 

cruel, as terras, os rios, a vegetação virgem e a vida do homem da região. Com isso, a 

produção econômica deixa de ser uma consequência da estrutura social, passando a ser o seu 

objetivo único e soberano. A transição dos engenhos para as usinas destruiu a velha estrutura 

feudal dos trópicos, baseada nas relações de compadrio em suas trocas simbólicas e afetivas, 

para dar lugar à ordem capitalista com toda sua impessoalidade e objetividade, em que a 

presença patriarcal do senhor de engenho é substituída pelo anonimato do usineiro, um 

administrador indiferente e sem qualquer vínculo com a terra e a sua gente.  
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Com a instalação das primeiras usinas, a relação de morada começa a entrar em 

processo de dissolução, propiciando uma crescente degradação das condições de vida e da 

dignidade dos trabalhadores rurais, esmagados e humilhados pelo novo capitalismo 

açucareiro. Nesse novo quadro, o trabalhador deixa de ser responsabilidade do proprietário, 

perdendo a assistência patriarcal que lhe era oferecida, transformando-se em um mero 

vendedor de sua força de trabalho. Além disso, esses trabalhadores começaram a ver seus 

roçados de subsistência invadidos pela expansão da produção açucareira, uma vez que os 

engenhos se tornaram simples fornecedores de matéria-prima às usinas.  À medida que a 

indústria do açúcar crescia, as pessoas eram diminuídas por ela: “um açúcar dono dos homens 

e não ao serviço da gente da região” (FREYRE, 2004, p. 87).  

Na década de 1950, entretanto, foi criada em âmbito nacional a Liga Camponesa: uma 

organização política dos pequenos trabalhadores rurais que assumiu uma postura ofensiva 

diante da arbitrariedade dos grandes proprietários, cujas reivindicações trabalhistas 

fundamentavam-se principalmente em questões referentes ao direito do uso da terra. Nessa 

mesma década, inicia-se um processo gradativo de transferência da força de trabalho de 

dentro para fora dos engenhos, com os moradores abandonando as propriedades e se 

instalando nas pequenas cidades da zona da mata de Pernambuco, chamadas de ruas. Esse 

fato constituiu muito mais que uma mudança de domicílio, mas uma mudança definitiva das 

relações existentes entre proprietários e trabalhadores rurais.  

A partir do momento em que a resistência dos trabalhadores a um 

determinado tipo de acumulação se torna efetiva e passa a contar com um 

suporte legal, a sua própria presença dentro da propriedade torna-se 

incômoda para os proprietários. No processo de luta, os moradores não só 

haviam rompido com a relação personalizada com os proprietários, ao se 

articularem horizontalmente, como também haviam transformado a relação 

com o proprietário em base para reivindicação trabalhista e relativa ao 

direito do uso da terra (SIGAUD, 1979, p. 39-40).  

Dessa forma, a luta dos trabalhadores desfigurou definitivamente o sistema de 

morada, uma vez que o uso da terra deixou de ser fruto de um acordo, mesmo que 

assimétrico, para constituir-se em um direito a ser conquistado.  

A resposta dos proprietários a um movimento camponês foi a de se livrar da presença 

dos moradores, fechando o acesso à morada ou expulsando-os da propriedade, além do uso 

da força e violência para eliminar os principais líderes locais desse movimento camponês. É 

dessa época que datam as saídas em massa de trabalhadores das propriedades para as ruas, 
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resultando no crescimento urbano das pequenas cidades da zona da mata de Pernambuco na 

década de 1960 (SIGAUD, 1979, p. 33).  

Os sindicatos que resistiram à repressão conseguiram, até certo ponto, impor limites à 

saída dos moradores, ou pelo menos dificultá-la através do encaminhamento de questões à 

Justiça. No entanto, suas ações se apresentaram pouco eficientes diante do poder dos grandes 

proprietários que contavam com um aparelho jurídico consistente e com o autoritarismo do 

Estado (ibid. p. 41-43).  Com isso, a maioria dos trabalhadores passou a trabalhar na 

clandestinidade, explorados pelos patrões, sem acesso à terra, sem direitos e sem as 

assistências garantidas por lei.   

Em Pernambuco, a economia canavieira foi a principal fonte de renda desde o início 

da colonização até a falência da maioria das usinas em meados do século XX, deixando 

marcas profundas na paisagem física e humana da região: imensos canaviais, velhos 

engenhos, usinas decadentes, histórias de lutas pela terra e das relações entre patrões e 

empregados, fruto de uma sociedade desenvolvida “à sombra das grandes plantações de 

açúcar” (FREYRE, 1987, p. 17).  

 

FIGURA 01 – Engenho Vargem Grande em Condado (foto: Paulo Alcântara). 

Recentemente, a zona da mata norte de Pernambuco tem assistido à chegada de 

promissores empreendimentos, trazendo a esperança de novas oportunidades à população da 

região, com destaque a uma empresa multinacional automotiva, com investimentos de quatro 

bilhões de reais; e um polo farmacoquímico, construído com recursos do Governo Federal. 

Ambos estão em fase de construção em Goiana e prometem beneficiar esta e outras 18 

cidades da zona da mata norte de Pernambuco.  
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FIGURA 02 – Mapa de Pernambuco com suas regiões geográficas (fonte: 

http://www.apac.pe.gov.br/meteorologia, acesso em 17.02.2014).  

Durante séculos, a região dependeu predominantemente dos engenhos e das usinas que 

deixaram um rico patrimônio histórico, mas que favoreceu apenas a uma minoria, 

representada pelos poderosos proprietários de terras, negando opções de uma vida melhor à 

maior parte da população, formada pelos trabalhadores rurais e suas famílias. 

1.2 Condado: a “terra do cavalo-marinho” 

 A pequena cidade de Condado encontra-se nesse mundo de canaviais, engenhos e 

usinas. Uma entre dezenas de cidades que compõem a zona da mata norte de Pernambuco, 

mas que possui suas particularidades históricas, sociais e, sobretudo, culturais. Foi nela que 

encontrei uma família que me apresentou um novo mundo até então desconhecido por mim: o 

cavalo-marinho.   

Segundo os registros levantados pelo historiador condadense Ludovico Andrade, 

Condado era inicialmente um caminho de passagem, uma trilha utilizada tanto pelos nativos 

indígenas quanto pelos viajantes transportadores de açúcar. Por sua planície verdejante, 

excelente água potável e clima agradável, esse ponto de passagem acabou convertendo-se em 

um local de descanso dos trabalhadores e aventureiros que se dirigiam a Goiana, dando 

origem a um arruado
1
 chamado de Goianinha. 

[...] Goianinha nasceu com o aparecimento dos primeiros engenhos 

implantados na redondeza. Antes, era apenas um caminho, a trilha de 

penetração dos índios potiguares na mata virgem do Nordeste. Deve-se a sua 

origem a construção de um rancho tosco, junto a um cedro frondoso à beira 

da estrada. Por ali passavam os tropeiros tangendo as burramas
2
 com “guia” 

de chocalho no pescoço, carregadas de açúcar em direção a Goiana 

(RODRIGUES apud ANDRADE, 1993, p. 20).   

                                                 
1
 Espaço com pequenas fileiras de ruas.  

2
 Ajuntamento de burros.  
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 Por volta de 1800, a população começou a crescer consideravelmente à medida que 

aumentava o número de casas ladeando o arruado. Faltava-lhe, no entanto, um templo para a 

população sentir-se mais próxima de Deus. Com esse intuito, graças aos esforços dos 

católicos residentes, uma capela foi erguida em nome de Nossa Senhora da Conceição 

(ANDRADE, 1993, p. 21).  

 O aumento populacional e a presença da instituição cristã foram acompanhados pelo 

desenvolvimento de atividades locais como a agricultura de subsistência e o comércio de seus 

produtos, contribuindo para a elevação de Goianinha à condição de povoado nas primeiras 

décadas do séc. XIX.   

 O primeiro registro oficial da história desse povoado está no diário escrito por Frei 

Caneca em 1824, na ocasião de sua passagem com as tropas do movimento separatista e 

republicano, da qual resultaria a Confederação do Equador. Ao deslocar-se de Olinda para 

Goiana, o intrépido frei e sua comitiva encontraram estada no povoado de Goianinha.  

Chegamos afinal a Goianinha, e ali achamos o grosso da divisão e um povo 

numeroso com algumas famílias honestas [...] Goianinha é uma povoação, 

não pequena, e representa ter algum comércio dos gêneros de lavouras. Tem 

uma igreja pequena; ela e as casas da povoação são de má ou nenhuma 

arquitetura; a exceção de mui poucas, as outras são de palha (CANECA 

apud ANDRADE, 1993, p. 19).    

 No ano de 1896, a Câmara Municipal de Goiana, pela Lei nº 28, elevou o povoado de 

Goianinha à categoria de vila, e a partir das primeiras décadas do séc. XX, sua população 

começou a sentir o desejo de uma emancipação política e territorial, para libertar-se da 

gerência que o velho município de Goiana lhe impunha. Nesse sentido, uma primeira 

iniciativa seria mudar o nome da vila, que deixou de chamar-se Goianinha para chamar-se 

Condado, em homenagem ao riacho de mesmo nome que cortava a vila, sugestão dada pelo 

geógrafo, historiador e professor Mário Melo, então presidente da comissão responsável pela 

demarcação dos limites territoriais da região. No entanto, só em 31 de dezembro de 1943, por 

ocasião da Lei Estadual nº 982, houve uma oficialização legal que mudou o nome da vila de 

Goianinha para Condado. A luta pela emancipação continuou, até que em 1958, através da Lei 

nº 3344, a vila de Condado é elevada à condição de município independente. Essa separação 

de Condado em relação à Goiana foi consumada de maneira definitiva no ano de 1962, com a 

instalação da Comarca, realização de sua primeira eleição e a consequente nomeação do 

primeiro prefeito, o senhor Honorato de Souza Campos, e da 1ª Câmara Municipal (ibid. p. 

21-24).  
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A religiosidade do catolicismo popular e o espírito festivo de Condado são marcantes 

na história desse lugar e se mantêm presentes até o dia de hoje. O maior exemplo disso é a 

festa em homenagem a São Sebastião, da qual Ludovico Andrade relata sua origem, que 

remonta ao tempo do povoado de Goianinha. 

Goianinha era uma pequena povoação com dois templos católicos – a Igreja 

de Nossa Senhora da Conceição e a de Nossa Senhora das Dores – 

possivelmente com oitenta casas de telha e trezentas de palha, com algum 

comércio, pousada preferida pelos que se dirigiam a pé ou a cavalo para a 

cidade de Goiana. Quando sua população foi atacada pelo surto de bexiga 

verdadeira
3
, que vinha se espalhando por toda a circunvizinhança, sem 

nenhum recurso médico, [...] restavam aos doentes e suas famílias apenas a 

fé em Deus e a esperança de um milagre dos santos [...] Gente católica, em 

sua maioria freqüentando assiduamente as duas capelas, e lá de joelhos, certo 

dia foi invocado o nome de São Sebastião para que a terrível moléstia 

deixasse de ceifar tantas vidas e não ameaçasse a fama de saudável que já 

então gozava a localidade. O Santo fez o milagre (ANDRADE, 1993, p. 45-

46). 

 No mês de janeiro de 1871 foi realizada a primeira festa de São Sebastião, com a 

promessa de sua realização anual em gratidão ao milagroso santo que se tornou padroeiro da 

localidade. Em 1875, estando a velha Capela de Nossa Senhora da Conceição em estado de 

ruínas, sua imagem foi transladada para a Igreja de Nossa Senhora das Dores, que fora 

construída entre os anos de 1840 e 1860 (ibid. p. 46).  

 

FIGURA 03 – Igreja de Nossa Senhora das Dores em Condado (foto: Paulo Alcântara).  

As festas católicas dedicadas aos santos padroeiros possuem uma importância central 

na vida cultural das cidades da zona da mata norte de Pernambuco, pois além das cerimônias 

religiosas com suas missas e procissões, essas festividades contam com a presença dos mais 

                                                 
3
 O mesmo que varíola, popularmente chamada de bexiga-lixa.  
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diversos divertimentos culturais. Ludovico Andrade narra e descreve uma dessas festas que 

ele presenciou no ano de 1926. 

[...] havia muita animação, do que eu sou testemunha e muitos de meus 

contemporâneos. A rua era fartamente embandeirada, o carrossel de “seu” 

Mundinho fazia um bom dinheiro cobrando de cada usuário um tostão por 

carreira, a Banda Musical “28 de Junho” executando marcha de procissão e 

fazendo retreta de repertório variado até o passar da meia-noite, havia 

também animado leilão ao grito de “quem dá mais”, não faltava um pastoril 

e, às vezes até, se podia apreciar um cavalo marinho ou um babau [...] 

(ANDRADE, 1993, p. 27).  

Condado localiza-se a 74 km da capital pernambucana, e possui, conforme dados 

atuais do IBGE 2010, uma população de 24.282 habitantes, distribuída em uma extensão 

territorial de 89.645 km². Sua economia ainda fundamenta-se na agricultura e no comércio 

local.  

 

FIGURA 04 – Localização do município de Condado na zona da mata norte de Pernambuco (fonte: 

https://www.google.com.br/maps/place/Pernambuco, acesso em 17.02.2014).  

Tive muitas oportunidades de caminhar por várias localidades da cidade, observá-las e 

conversar com seus moradores. A parte central de Condado, formada basicamente pela Av. 

Quinze de Novembro, é ocupada pelo comércio local, edificações públicas (hospital, 

delegacia, escolas municipais, prefeitura e outros órgãos administrativos), pela Igreja Matriz 

de Nossa Senhora das Dores e pelas residências das pessoas que possuem melhores condições 
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sociais, sendo o espaço onde são realizadas as festividades cívicas e religiosas.  Motos e 

bicicletas ainda são os principais meios de transporte utilizados e, em determinados 

momentos, é possível encontrar ônibus muito velhos que transportam diariamente 

trabalhadores para os canaviais.   

A parte da periferia de Condado, por sua vez, apresenta a forte carência social 

marcante na vida da maioria de sua população, ainda desprovida de assistência nos campos da 

saúde, educação e saneamento básico.  

 Mergulhada em um “oceano” de canaviais que oprimiu o povo da região, mas que ao 

mesmo tempo lhe ofereceu sustento, Condado mostra-se um lugar tranquilo e acolhedor que 

respira a cultura popular e suas tradições. Cidade sempre quente, mas com um calor por vezes 

suavizado pelos ventos que enrugam as faces verdes dos canaviais, revelando, à noite, um céu 

límpido e estrelado. Em Condado há um grande acervo cultural característico da zona da mata 

norte de Pernambuco: cavalo-marinho, maracatu rural, caboclinhos, mamulengo, ciranda, 

coco, pastoril, ternos de pífano, quadrilha junina, procissões católicas e o culto à jurema. 

 Entre todas essas formas de expressão artística e simbólica, o cavalo-marinho assume 

uma posição central na vida cultural dessa cidade. Recentemente, a prefeitura de Condado, 

seguindo o exemplo de outras cidades da zona da mata norte de Pernambuco, resolveu 

“adotar” uma manifestação da cultura popular como símbolo, e o cavalo-marinho foi 

escolhido. Com isso, Condado passou a ser considerada a “terra do cavalo-marinho”. 

 Atualmente existem quatro grupos na cidade de Condado: o Cavalo-Marinho Estrela 

de Ouro, do mestre Biu Alexandre; o Cavalo-Marinho Boi Brasileiro, do rabequeiro Luiz 

Paixão; o Cavalo-Marinho Estrela Brilhante, do mestre Antônio Teles; e o Cavalo-Marinho 

Estrelas do Amanhã, de Nice Teles. Estes dois últimos pertencem a uma mesma família, 

mencionada anteriormente, e que será apresentada um pouco mais detalhadamente no capítulo 

seguinte.  
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Capítulo 2 

 

Família Teles: a força de uma tradição na cultura popular 

 

 Certa vez, ao chegar em Condado, deparei-me com uma situação que repetiu-se em 

momentos posteriores: várias crianças tocando instrumentos e cantando, outras realizavam 

passos em sincronia com aquela música, enquanto algumas delas manuseavam e colocavam 

máscaras, recitando diálogos e versos. Diversão e seriedade não se excluíam mutuamente, 

antes combinavam-se para fomentar o que estava sendo feito. Uma mulher orientava toda 

ação, auxiliada por seus dois filhos. Ao fundo, um senhor com mais de 80 anos observava 

atentamente, sentado em uma cadeira na porta de sua casa.  

 Adentrar no universo do cavalo-marinho da zona da mata norte de Pernambuco 

permitiu-me não apenas conhecer os elementos artísticos que compõem o folguedo, mas 

também adentrar nas histórias de vida das pessoas que o vivenciam de maneira 

profundamente significativa.  

Para mim, conhecer o cavalo-marinho foi, antes de tudo, conhecer a família Teles, 

onde três gerações de artistas populares mantêm viva a tradição de uma cultura popular que dá 

sentido às suas vidas.  

2.1  O mestre Antônio Teles e o Cavalo-Marinho Estrela Brilhante 

 Resgatar a memória e a trajetória de vida do mestre Antônio Teles é fazer uma viagem 

à história do cavalo-marinho pela zona da mata norte de Pernambuco da década de 1940 até 

os nossos dias.  

Antônio Manuel Rodrigues nasceu no engenho Caité, município de Aliança-PE, no dia 

13 de fevereiro de 1931. Seu pai, Manuel Teles Rodrigues, era um trabalhador rural da cana-

de-açúcar, e sua mãe, Severina Ferreira do Carmo, dedicava-se aos cuidados da casa e à 

criação dos filhos. A despeito de seu nome de batismo, logo cedo passou a ser chamado de 

Antônio Teles, sobrenome pelo qual seu pai era conhecido na comunidade.  
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 Como tantos outros trabalhadores rurais da zona da mata norte de Pernambuco, 

Antônio Teles foi privado da sua infância e da oportunidade de estudo, quando aos 10 anos 

começou a trabalhar com seu pai na roça tangendo boi
4
 e amarrando cana

5
.   

Certa noite de sábado, em 1943 no engenho Outeiro Alto em Aliança, Antônio Teles, 

então com 12 anos, conheceu o que viria a ser a grande paixão da sua vida: o cavalo-marinho. 

E nesse novo mundo de sons e movimentos, ele encontraria um imprescindível espaço de 

ludicidade, autoexpressão e desenvolvimento pessoal. Esse fato salienta a importância das 

expressões populares em muitas comunidades rurais ainda privadas de um mínimo de 

condições de saúde, educação, moradia e lazer. 

 Durante três anos, o jovem Antônio Teles participou do cavalo-marinho de Demézio, o 

que não o impediu de conhecer e de participar de outros grupos de cavalo-marinho existentes 

nas mais diversas cidades da zona da mata norte de Pernambuco: o cavalo-marinho de Zé 

Moreira (engenho Cipó Branco em Aliança), cavalo-marinho de Chico Coqueiro (engenho 

Marimbondo em Aliança), cavalo-marinho de Mané Vieira (engenho Zé de Pau em Aliança), 

cavalo-marinho de João Vital (engenho São José em Itambé), cavalo-marinho de Márcio 

Galdino e João Galdino (engenho Guabiraba em Aliança), cavalo-marinho de Mané Corrieiro 

(engenho Niterói em Aliança), cavalo-marinho de Mané Loiro (engenho Niterói em Aliança), 

cavalo-marinho de Severino Pereira (engenho Bonfinho em Timbaúba), cavalo-marinho de Zé 

Pequeno (engenho Belo Horizonte em Aliança), cavalo-marinho de João Alexandre (engenho 

Paraná em Aliança), cavalo-marinho de Duda Bilau (engenho Esquecido em Itambé) e cavalo-

marinho de Araújo em Itambé. Em 1964, passou a fazer parte do cavalo-marinho de Domício 

Pedro, no engenho Natal em Aliança, sendo este o último grupo residente em engenho do qual 

participou. 

 Ainda na juventude, Antônio Teles teve sua primeira ligação com a jurema sagrada, 

quando aos 21 anos de idade começou a levar pau
6
 dos espíritos no canavial onde trabalhava, 

fenômeno que iria repetir-se outras vezes. Nessa ocasião, uma pretinha velha
7
 lhe asseverou 

que isso era sinal de mediunidade. Não demorou muito tempo para que ele conhecesse um 

juremeiro chamado Zé Evangelista, e este confirmou a sentença da cabocla do engenho: que 

ele tinha um dom de Deus, e teria de servir os espíritos e trabalhar para o povo. Inicialmente 

Antônio Teles sofreu bastante, por não aceitar algo que lhe era incompreensível, até que certo 

                                                 
4
 Pastorear o gado bovino. 

5
 Reunir, contar e amarrar com corda os feixes de cana cortados para posterior transporte. 

6
 Apanhar, sofrer agressão física.  

7
 Expressão carinhosa utilizada para referir-se a uma senhora negra de avançada faixa etária.  
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dia, um homem chamado João de França o convidou ao seu centro de jurema, onde Antônio 

Teles finalmente reconheceu a sua condição espiritual, tornando-se mestre juremeiro e 

recebendo os seus guias, Tapiraci e Rosinha, entidades representadas por duas crianças 

indígenas. O jovem médium frequentou poucas vezes o centro de João de França, mas alguns 

anos depois abriu um centro em sua própria casa para cumprir sua missão.  

 Como tantos outros trabalhadores rurais, Antônio Teles deixou de ser morador de 

engenho, mudando-se para a rua em meados da década de 1960. No ano de 1969, fixa 

residência em Condado, sua “cidade adotiva”, atuando como rabequeiro no cavalo-marinho de 

Severino Memézio durante onze anos, e no cavalo-marinho de Biu Alexandre durante vinte e 

cinco anos.   

O acúmulo de vivências e experiências dentro do cavalo-marinho, ao longo de muitos 

anos, conferiu a Antônio Teles o status de mestre, pelo seu domínio nos aspectos artísticos, 

históricos e simbólicos que envolvem o folguedo.    

A função de mestre possui grande relevância dentro do cavalo-marinho, assim como 

em todo contexto da cultura popular de tradição oral. É válido, entretanto, distinguir as 

funções de dono e mestre. O dono é o responsável pelos contratos do grupo, sendo também o 

detentor dos instrumentos, indumentárias e demais acessórios. O mestre, por sua vez, é o líder 

do cavalo-marinho, a grande referência de um grupo nos seus aspectos artísticos e simbólicos. 

As funções de dono e mestre podem ser realizadas por pessoas diferentes ou pela mesma 

pessoa, como é o caso de mestre Antônio Teles. O dono de cavalo-marinho pode assumir essa 

posição ao comprar instrumentos, indumentárias, acessórios e disponibilizá-los aos demais 

componentes do grupo, mas o status de mestre não pode ser “comprado”. É uma nomeação 

coletiva, fundamentada na experiência e vivência do indivíduo dentro do universo do cavalo-

marinho. Segundo mestre Antônio Teles, o que qualifica uma pessoa a ser mestre é a 

“sabedoria”, adquirida pela dedicação e pelo amor ao que se faz
8
.    

                                                 
8
 Aproveito esta ocasião para mencionar que o mestre Antônio Teles possui um irmão mais novo 

também mestre de cavalo-marinho, residente no sítio Chã de Camará em Aliança. Refiro-me ao mestre 

Mariano Teles (1942-), líder do Cavalo-Marinho Mestre Batista, grupo que leva o nome de seu 

fundador, Severino Lourenço da Silva, mais conhecido como Mestre Batista (1932-1991), cuja 

lembrança é muito respeitada na zona da mata norte de Pernambuco. Com a morte de Batista, o seu 

grupo ficou desativado por alguns anos, o que levou Mariano Teles a tomar a iniciativa de restaurar as 

máscaras, os artefatos e as indumentárias que já se encontravam em estado de deterioração. Esse 

cuidado, somado ao longo convívio com Batista dentro do folguedo, lhe conferiu a responsabilidade 

não só de tomar conta do material do grupo, mas também de assumir a liderança artística do cavalo-

marinho, garantindo-lhe o status de mestre, função que ele mantém até hoje.  
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Em 2004, mestre Antônio Teles recebeu o convite para tocar rabeca em uma 

propaganda de cartão de crédito para a televisão, usando todo seu cachê de R$ 800,00 para 

finalmente realizar o sonho de ter o seu próprio grupo de cavalo-marinho. Foi o momento em 

que mestre Antônio Teles deixou o Cavalo-Marinho Estrela de Ouro do mestre Biu 

Alexandre, onde era rabequeiro há 25 anos, para formar, no dia 12 de novembro de 2004, o 

Cavalo-Marinho Estrela Brilhante. Essa ação provocou um abalo nas relações de confiança 

entre eles, instaurando em Condado um certo ar de rivalidade e concorrência entre os dois 

grupos, mesmo que  não explicitamente declarado, latente, mas perceptível nos 

comportamentos e comentários.  

Nesses poucos anos de existência, o Cavalo-Marinho Estrela Brilhante tornou-se um 

dos grupos de cultura popular mais ativos na zona da mata norte de Pernambuco. Em 2009, o 

grupo foi contemplado pelo Prêmio Culturas Populares dentro do Edital Mestra Dona Izabel, 

promovido pela Secretaria da Identidade e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura 

(SID/MinC), recebendo uma premiação de R$ 10.000,00. Entre os anos de 2008 e 2010, o 

Cavalo-Marinho Estrela Brilhante participou conjuntamente com o Cavalo-Marinho Estrela 

de Ouro do “Ponto de Cultura Viva Pareia
9
”, iniciativa da ONG Associação Respeita Januário 

(ARJ)
10

, que recebeu apoio do Ministério da Cultura dentro do Programa “Cultura Viva
11

”.  

O início da formação do grupo, entretanto, foi marcado por muitas dificuldades, 

sobretudo pela falta de componentes, pois poucos se sujeitavam às exigências do mestre 

Antônio Teles, que queria tudo no seu cavalo-marinho “como se fazia antigamente”. Isso 

contribuiu significativamente para que o Cavalo-Marinho Estrela Brilhante se tornasse um 

grupo cada vez mais “familiar”.  

Mestre Antônio Teles é um senhor simpático que gosta muito de falar sobre suas 

experiências de vida, das pessoas e lugares que conheceu e das muitas histórias e estórias que 

sempre circulam pela região. Lembra com certa nostalgia do bom tempo em que vivia no 

                                                 
9
 Sobre os objetivos, atividades e a experiência do “Ponto de Cultura Viva Pareia” implementado na 

cidade de Condado, ver o trabalho  Novos pareias no terreiro: cultura popular, tradição e patrimônio 

imaterial na reprodução cultural do cavalo-marinho em Condado-PE (ALCÂNTARA, 2011).  
10

 ONG sediada no Recife que foi fundada em 2000 com o objetivo de realizar pesquisas e projetos 

destinados às formas de expressão tradicional.  A ARJ vem realizando projetos de registro sobre a 

cultura tradicional e a transmissão de saberes, além de participar de editais lançados por instituições 

governamentais. 
11

 Os Pontos de Cultura, implementados pelo programa “Cultura Viva”, tinham como objetivo a 

potencialização de iniciativas culturais já existentes nas comunidades, proporcionando a inclusão 

social e a construção da cidadania a partir do fortalecimento das identidades culturais, através de uma 

gestão compartilhada entre o poder público e os membros das comunidades envolvidas.  
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engenho, de sua forçada mudança para a cidade. Em nossas muitas conversas, pude 

compartilhar um pouco de suas tristezas, muito ligadas ao trabalho duro no campo e suas 

privações, mas também das alegrias e da felicidade que o cavalo-marinho lhe proporciona. A 

idade avançada e um derrame cerebral lhe privaram da mobilidade física, mas não afetaram 

sua aguçada memória. A vivência e as experiências de vida lhe conferem o conhecimento 

necessário a um mestre de cavalo-marinho, suscitando nele um orgulho sem arrogância, 

marca de todos os sábios. Atualmente vive em uma casa alugada e recebe uma pequena 

aposentadoria de trabalhador rural, revelando o descaso e o abandono de nossas autoridades 

às pessoas que, como mestre Antônio Teles, tanto contribuem para a riqueza e diversidade de 

nossa cultura. 

2.2 Nice Teles e o Cavalo-Marinho Estrelas do Amanhã 

 Maria de Fátima Rodrigues, mais conhecida como Nice, nasceu na cidade de 

Condado-PE no dia 13 de janeiro de 1969. Filha de mestre Antônio Teles e de Benedita, sua 

vida com a cultura popular começou ainda na infância ao presenciar a participação do seu pai 

nos grupos de cavalo-marinho da região.   

Essa relação com a cultura popular tornou-se mais intensa quando o seu pai fundou o 

Cavalo-Marinho Estrela Brilhante em 2004. No momento em que Nice começou a participar 

ativamente no grupo do pai, ela passou a ser uma das mulheres pioneiras nesse espaço até 

então proscrito ao universo feminino, uma vez que o cavalo-marinho sempre foi considerado 

coisa de cabra-macho
12

, por exigir uma considerável força física nas suas danças, pela prática 

musical ser vista como uma atividade masculina e, sobretudo, pela parte dramática cheia de 

gestos e piadas de conotação sexual e de duplo sentido. Às mulheres, sempre foi reservado o 

papel doméstico voltado aos afazeres da casa.  

Em virtude de sua grande habilidade artística e à sua capacidade de comunicação, no 

ano de 2005, Nice recebeu uma proposta de trabalho feita pela prefeitura municipal de 

Condado para ministrar aulas de cavalo-marinho às crianças das escolas municipais dentro do 

PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil).
13

 Esse foi um momento importante na 

vida de Nice, pois desde os 11 anos de idade ela trabalhava como empregada doméstica, e viu 

nessa oportunidade a possibilidade de trabalhar com a cultura popular de sua cidade. Depois 

de processos burocráticos, o contrato foi assinado no dia 30 de maio de 2005.  

                                                 
12

 Atitude ou atribuição exclusiva de pessoa do sexo masculino. 
13

 Programa do Governo Federal em parceria com os diversos setores dos governos estaduais e 

municipais e da sociedade civil.  
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O projeto foi divulgado e as crianças compareceram em peso. As aulas eram realizadas 

esporadicamente nas escolas em ocasiões comemorativas e, semanalmente, no clube da 

cidade, pois não havia outro espaço disponível. Inicialmente ela pediu orientações ao pai de 

como ensinar cavalo-marinho às crianças, mas depois ela descobriu que deveria buscar seus 

próprios métodos. Em um momento seguinte, o clube não teve condições de continuar 

sediando essas atividades, e pela ausência de um lugar fixo, ela resolveu realizar o trabalho na 

sua própria casa, para onde afluíram muitas crianças, quase todas em condições de carência 

social e cultural.   

A partir desse trabalho pedagógico, Nice começou a cultivar o desejo de formar um 

grupo de cavalo-marinho constituído por crianças e adolescentes. Quando ela percebeu que os 

seus pupilos já estavam relativamente prontos para butar o cavalo-marinho na praça
14

, o 

grupo brincou publicamente pela primeira vez no dia 8 de dezembro de 2005 em frente à 

prefeitura de Condado. Aos poucos o grupo foi adquirindo, junto à administração municipal, 

os recursos necessários à sua solidificação.  

Mas era preciso escolher um nome. Dentre as várias sugestões, a indicação de uma das 

crianças foi acolhida pelas demais e por Nice. Surgia o Cavalo-Marinho Estrelas do Amanhã. 

A ideia não foi inicialmente aceita pelo mestre Antônio Teles, nem pelos demais mestres da 

região, pois um grupo composto por crianças e liderado por uma mulher não era algo 

“tradicional” para o cavalo-marinho. Com o tempo veio a aprovação e o respeito do pai, 

embora ainda não acompanhados pela aceitação dos demais grupos da localidade. Mas Nice 

estava disposta a romper essa barreira, e conseguiu, por ter a perseverança e a força de 

vontade que tornam as coisas possíveis.   

Em virtude da sua natureza social e cultural, o Cavalo-Marinho Estrelas do Amanhã 

trouxe importantes contribuições não só para a cultura popular e suas tradições, mas, 

sobretudo, para as crianças e adolescentes que passaram a encontrar nessa forma de expressão 

uma possibilidade de construção individual enquanto pessoa e artista. A formação desse grupo 

permitiu às crianças e adolescentes fazer parte de um processo de criação e manutenção de um 

importante patrimônio cultural e da memória coletiva, mas também construir suas próprias 

histórias fundamentadas na aquisição de valores morais e éticos e no respeito e amor pela arte. 

 O grupo “decolou”. Nos quatro primeiros meses de sua formação, foram 16 

apresentações realizadas entre Condado e as cidades circunvizinhas, abrindo, dessa forma, as 

                                                 
14

 Apresentar o cavalo-marinho em público.  
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portas iniciais que levaram o Cavalo-Marinho Estrelas do Amanhã a participar de eventos 

nacionais como o I Encontro da Diversidade Cultural (2010), e a IV Amostra Brasil da 

Juventude Transformando com Arte (2012), ambos no Rio de Janeiro, sempre chamando a 

atenção dos públicos.  

 Em 2009, Nice e outras mulheres envolvidas no cavalo-marinho participaram do 

projeto Retrato substantivo feminino, idealizado por Tatiana Devos Gentile e Laura Tamiana, 

que teve como intuito reunir diferentes gerações de mulheres ligadas às tradições culturais 

brasileiras para criarem coletivamente retratos em vídeos e fotografias a serem posteriormente 

colocados em exposição nos mais diversos espaços públicos.   

Outro importante momento na vida de Nice ocorreu entre os anos de 2011 e 2012, 

quanto ela foi convidada a participar dos espetáculos A barca e Travessia, promovidos pelo 

Grupo Grial
15

, sob a direção artística da coreógrafa Maria Paula Costa. Durante esses dois 

anos, os espetáculos foram realizados em várias regiões do Brasil e no exterior.   

 Desde 1987, Nice é casada com Aluizio Noberto da Silva, mais conhecido como 

Doda, aposentado rural da cana-de-açúcar. Apesar de não participar artisticamente do cavalo-

marinho, Doda possui grande importância para os dois grupos administrados pela família. 

Essa importância inclui o apoio oferecido à sua mulher e o incentivo aos filhos, além das suas 

atividades de manutenção e conservação dos instrumentos musicais, máscaras, indumentárias 

e dos vários materiais utilizados no folguedo.   

Por conta da mudança de gestão municipal, Nice perdeu seu cargo no PETI em 2013, e 

teve de deixar seu trabalho na prefeitura de Condado. Mas isso não foi um empecilho para a 

continuidade de suas atividades culturais na cidade. Poucas semanas depois, entretanto, ela 

recebeu um novo convite para trabalhar cultura popular com crianças de uma escola do 

município de Lagoa do Carro, zona da mata norte de Pernambuco, em um projeto também 

ligado ao PETI.  

Nice é católica, devota de Nossa Senhora das Graças, e faz parte da Igreja de Nossa 

Senhora das Dores em Condado, onde realiza importantes atividades litúrgicas e 

administrativas. Ela é responsável por cantar salmos (versículos cantados) e sequências (canto 

sobre as dores de Nossa Senhora), além de ter fundado em 2006 o coro Filhos de Maria, 

constituído por crianças para cantar nas missas. Nice também é a atual presidente da Cúria 

                                                 
15

 O Grupo Grial, fundado em 1997, é uma companhia de dança contemporânea que utiliza elementos 

das tradições culturais pernambucanas.  
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Rainha da Paz, um grupo de orações, leituras e visitações, ligado ao movimento Legião de 

Maria.   

Mãe cuidadosa e filha de mestre de cavalo-marinho, Nice é uma mulher forte e 

decidida que se envolveu com a cultura popular auxiliando o pai na administração do Cavalo-

Marinho Estrela Brilhante e fundando o Cavalo-Marinho Estrelas do Amanhã, além de 

participar de diversas outras formas de expressão, como o maracatu rural, o coco de roda e o 

pastoril, assumindo um papel fundamental dentro da vida cultural da cidade de Condado, 

sobretudo por abrir às mulheres e crianças um mundo até então restrito ao universo masculino 

e adulto, como sempre foi o cavalo-marinho.   

2.3  Natan e Totó, a terceira geração 

 Natan Noberto Rodrigues e José Ridervan Noberto Rodrigues, mais conhecido como 

Totó, são os filhos do casal Nice e Doda e, consequentemente, netos do mestre Antônio Teles. 

Ambos nasceram em Condado em 1992 e 1995, respectivamente, e nesta cidade realizaram 

seus estudos, concluindo, recentemente, o ensino médio.  

 Assim como sua mãe, os dois rapazes nasceram no universo do cavalo-marinho, 

vivenciando-o dentro e fora do ambiente familiar graças à presença e aos ensinamentos do 

mestre Antônio Teles, o que contribuiu para o desenvolvimento de suas habilidades artísticas 

e um envolvimento muito profundo com essa expressão popular.   

 São “os pés e as mãos” de Nice e do mestre Antônio Teles na administração e na 

composição do Cavalo-Marinho Estrela Brilhante e do Cavalo-Marinho Estrelas do Amanhã, 

sendo os grandes responsáveis por “levar a tradição pra frente”, o que lhes faz conviver com 

uma constante cobrança familiar de empenho e dedicação para com o folguedo. 

Diferentemente do avô e do pai, e de tantos outros moradores da região que viveram e ainda 

vivem do trabalho nos canaviais, Natan e Totó pertencem a uma geração com um pouco mais 

de oportunidades e informações oferecidas às cidades do interior rural, e têm o sonho de 

“viver da cultura popular”. 

 Ambos participam ativamente de outros grupos de cultura popular na cidade de 

Condado, sobretudo o maracatu rural administrado pela família, além de idealizarem a 

formação de outros grupos musicais.   
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2.4  O Espaço Tradições Culturais  

O Espaço Tradições Culturais é a sede do Cavalo-Marinho Estrela Brilhante e Cavalo-

Marinho Estrelas do Amanhã, onde são confeccionados e guardados os instrumentos 

musicais, as indumentárias, as máscaras, os bonecos e demais acessórios desses dois grupos
16

. 

Nesta sede também são realizados ensaios, reuniões e oficinas, além de abrigar projetos 

sociais e atividades culturais abertas a toda comunidade, constituindo-se em um local de 

grande relevância sociocultural na cidade de Condado.  

A partir de uma premiação de R$ 15.146,00 obtida junto ao Ministério da Cultura 

dentro do edital Inezita Barroso, uma pequena casa foi comprada e reformada para 

transformar-se no Espaço Tradições Culturais.   

 

FIGURA 05 – Espaço Tradições Culturais (foto: Nice Teles). 

No dia 13 de junho de 2011 ocorreu o terço em ação de graças pela obtenção do 

espaço, e no dia seguinte deu-se a sua inauguração oficial, que contou com a presença do Dr. 

José Edberto Tavares de Quental, então prefeito de Condado, grupos de maracatu rural, 

ciranda, coco e, logicamente, os grupos Cavalo-Marinho Estrela Brilhante e Cavalo-Marinho 

Estrelas do Amanhã.    

                                                 
16

 O Espaço Tradições Culturais também abriga o Maracatu Estrela de Ouro de Condado que é 

administrado por Nice e sua família.  
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A aquisição do Espaço Tradições Culturais foi uma grande conquista para os dois 

grupos de cavalo-marinho, uma vez que são poucos os grupos que possuem uma sede própria 

para reuniões, ensaios, oficinas, ou mesmo para guardar seus materiais.    

É importante destacar que essa pequena edificação localiza-se na rua Nilo Gerônimo 

de Souza, bem ao lado das casas de Nice e de seu pai, constituindo-se uma verdadeira 

extensão dessas duas residências, formando, em seu conjunto, o terreiro da família Teles.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II: 

 

Sons e movimentos no terreiro 
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Capítulo 3 

 

 

Um drama musical canavieiro  
 

 

 Um dos mais importantes trabalhos do romancista, poeta e folclorista Mário de 

Andrade (1893-1945) foi o seu estudo sobre as danças dramáticas, designação utilizada para 

nomear os bailados populares que englobam música, dança, poesia e conteúdo narrativo, 

sendo uma das manifestações mais características da música brasileira. As danças dramáticas 

teriam se originado dos dramas musicais religiosos utilizados pelos jesuítas para catequizar os 

povos indígenas e africanos escravizados na era colonial, e que seriam posteriormente 

transformados pelo povo brasileiro até assumir as feições de um bailado popular, espalhando-

se por todo Brasil, misturando tradições ibéricas, africanas e lembranças ameríndias 

(ANDRADE, 1982a, p. 23-30).    

Por ser uma expressão musical associada a elementos cênico-poéticos e coreográficos, 

ostentando grande riqueza de sons e movimentos, o cavalo-marinho pode ser categorizado 

como uma “dança dramática”. Entretanto, na zona da mata norte de Pernambuco, ele é 

chamado de brincadeira, folguedo, sambada ou brinquedo, sendo os seus atores sociais 

conhecidos na região como brincadores ou folgazões
17

.   

Brincado predominantemente por pessoas ligadas ao trabalho rural da cana-de-açúcar, 

o cavalo-marinho mescla o profano com o religioso, expressando tanto a realidade cotidiana 

do passado e do presente, quanto o imaginário da região canavieira.  

Embora pertencente ao ciclo natalino, o cavalo-marinho pode marcar presença ao 

longo de todo ano nas festas municipais (cívicas ou religiosas), em eventos culturais e nas 

comemorações de aniversário ou batizado. Enquanto bailado popular, o cavalo-marinho pode 

durar até oito horas, estendendo-se do início da noite até o sol raiar, não ocorrendo em um 

local fixo, podendo ser brincado na rua, na praça ou no pátio de uma igreja. Sua organização 

espacial, no entanto, é caracterizada pela roda, uma moldura humana em forma de um 

                                                 
17

 Todas essas expressões são utilizadas na zona da mata norte de Pernambuco para designar o cavalo-

marinho e seus atores sociais, e serão empregadas ao longo de todo este texto. Dentre elas, as únicas 

que não estão em itálico são as palavras “folguedo” e “folgazões”, uma vez que elas têm origem 

acadêmica, mas foram assimiladas pelos participantes do cavalo-marinho.   
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pequeno círculo constituído pela população local e de cidades vizinhas, transformando o 

familiar espaço público em um novo universo simbólico: o terreiro.  

O cavalo-marinho é brincado ao som de um conjunto musical chamado de banco, 

formado pelos tocadores de rabeca, pandeiro, bages e mineiro, responsáveis pelo repertório 

vocal (toadas) e instrumental (baianos) desse folguedo.  

Em frente ao banco são realizadas todas as ações de natureza musical, coreográfica, 

cênica e poética do cavalo-marinho, sendo um ponto de convergência espacial e simbólico.  

A música, portanto, possui uma grande importância no cavalo-marinho, pois inicia e 

finaliza o ciclo da brincadeira, permeia suas estruturas internas, promovendo um elo com os 

elementos cênicos, poéticos e coreográficos (GONÇALVES, 2001, p. 34).  É a música que 

estrutura o tempo da brincadeira, torna o ambiente propício para tal manifestação e alimenta a 

energia dos brincadores (MURPHY, 2008, p. 105).  Em uma manifestação cultural marcada 

pela complementaridade das linguagens artísticas, as representações cênicas, poéticas e 

coreográficas apresentam-se como partes indissociáveis da expressão musical. 

3.1 Música e entrecho dramático no cavalo-marinho 

A forma da representação cênica do cavalo-marinho enquadra-se no conceito de 

“teatro folclórico” criado pelo teatrólogo pernambucano Marco Camarotti (2003, p. 51-55), 

que define essa categoria como encenações tradicionalmente produzidas por e para pequenos 

grupos de pessoas que pertencem à mesma comunidade, realizadas em espaços públicos ao ar 

livre, marcadas pelo humor, improvisação e pela constante presença da música.    

No cavalo-marinho, música e entrecho dramático unem-se para contar e recontar uma 

história marcante, presente na vida e na memória de seus atores sociais.   

 3.1.1   Uma “peça melindrosa” 
18

  

O entrecho dramático do cavalo-marinho é realizado pelas figuras, que são os diversos 

tipos existentes na brincadeira (TENDERINI, 2003, p. 19), representantes do mundo real e 

imaginário que povoam a região canavieira, sendo o figureiro a pessoa responsável por 

“butar” a figura no terreiro.   

                                                 
18

 Certa vez, ao conversar com mestre Mariano Teles em Chã de Camará, município de Aliança, ele 

referiu-se ao cavalo-marinho chamando-o de “peça melindrosa” (caderno de campo, Aliança, 

25.05.2012), por ser um tipo de teatro dinâmico com muitos significados e histórias que muitas vezes 

fogem à simples compreensão.  
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As figuras se caracterizam por apresentarem o rosto pintado com goma ou carvão, e 

algumas com a “cara limpa”, embora a grande maioria delas apresenta-se mascarada, tendo os 

seus figureiros muita liberdade para improvisação.   

A presença da figura mascarada é apontada por Mário de Andrade como uma das 

características das danças dramáticas (ANDRADE, 1982a, p. 62). No cavalo-marinho, as 

máscaras geralmente são feitas de couro de bode, couro de boi, couro sintético, papel machê, 

ou mesmo podem ser adquiridas em lojas de fantasia.  A produção e o uso das máscaras 

fazem parte da história cultural humana, desde as mais antigas civilizações – gregas, egípcias, 

asiáticas e pré-colombianas, dentre outras – passando pela Commedia dell’Arte renascentista 

europeia, nas diversas regiões da África e Oceania, e nos mais diversos rituais e cerimônias 

religiosas, proporcionando o contato do homem com o sobrenatural, ou nos ritos de passagem 

(BITTER, 2010, p. 199-200). Para Nice, a máscara tem um poder de transformação visual e 

sonora, pois ela modifica a aparência do brincador e muda seu timbre de voz, além de lhe 

oferecer uma maior desinibição e liberdade (caderno de campo, Condado, 24.09.2013).   

 Classificadas em humanas, animais, fantásticas e bonecos (OLIVEIRA, 2006, p. 501-

502)
19

,  as figuras do cavalo-marinho surgiram das relações cotidianas do ambiente dos 

engenhos e usinas, como escravos e empregados, capitães e senhores, capitães do mato, 

cobradores, soldados, bêbados, comerciantes, doutores, bobos, valentões, vaqueiros; de  

animais, como a ema, a onça, os bodes, o cavalo, a burra, a cobra, o urubu e o boi; ou mesmo 

das crenças, da fé e das superstições da região, como o babau, o parece-mas-não-é, a caipora, 

o morto-carregando-o-vivo e o caboclo de Urubá.  

    

FIGURAS 06 e 07 – Figuras de cavalo-marinho (fotos: Paulo Alcântara).  

                                                 
19

 A classificação de Érico Oliveira é baseada na obra do teatrólogo pernambucano Hermilo Borba 

Filho (1917-1976) em seu livro Espetáculos populares do Nordeste. Na referida obra, o autor 

classifica as figuras do auto do boi em humanas, animais e fantásticas (BORBA FILHO, 2007, p. 20).  
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 Não há um número exato de figuras dentro do universo do cavalo-marinho, mas é 

bastante comum encontrar nos brincadores o discurso de que existem precisamente 76 

figuras, embora sua variedade em uma brincadeira sujeita-se à disponibilidade dos figureiros 

presentes.  

O entrecho dramático do cavalo-marinho é construído a partir da entrada sucessiva das 

figuras na roda, retratando as relações entre patrões e empregados que marcaram a história 

canavieira da zona da mata norte de Pernambuco, questões de moralidade, da vida cotidiana e 

da religiosidade da região, traçando uma linha tênue entre o real e o imaginário. Essa parte 

dramática caracteriza-se por uma “estrutura flexível”, onde é possível identificar uma 

disposição formal, consciente e munida de regras respeitadas por seus integrantes, porém 

dotada de certa flexibilidade (OLIVEIRA, 2006, p. 452-453).  

 A história apresentada no folguedo gira em torno do Capitão Marinho, que organiza 

um baile na cidade em homenagem aos Santos Reis do Oriente. O Capitão representa o 

patrão, o dono das terras, o senhor. Atendendo à sua solicitação, chega ao terreiro a primeira 

figura: o seu Ambrósio, que tem a função de vender ao Capitão as figuras que irão compor a 

brincadeira naquela noite. Essa figura demonstra toda multiplicidade do brinquedo, pois ela 

realiza as danças e trejeitos das várias figuras existentes no cavalo-marinho para que o 

Capitão possa identificá-las e comprá-las para o baile. Em seguida, o Capitão manda chamar o 

Mateus e depois o seu pareia
20

, o Bastião, os dois negros escravos que serão responsáveis por 

tomar conta do terreiro. Eles portam bexigas de boi infladas que são utilizadas como armas 

cômicas para bater nas outras figuras ou em pessoas da roda que se intrometem na 

brincadeira, colocando a ordem e a desordem no terreiro de maneira cômica: são os palhaços 

da festa
21

.   

Os dois negros, entretanto, bagunçam o lugar e não permitem que o Capitão realize o 

baile na cidade. São escravos rebeldes por não aceitarem sua condição de escravizados, 

ridicularizando essa situação. Podemos encontrá-los no Macunaíma de Mário de Andrade, o 

herói sem nenhum caráter que representa a comicidade, a malícia do subjugado que usa sua 

esperteza para sobreviver a uma situação adversa, como tantos Mateus e Bastiões presentes 

nos diversos folguedos espalhados pelo Brasil. O Capitão, dessa forma, manda chamar o 

Soldado para prender os dois negros e obrigá-los a dar a licença para o Capitão começar o 

                                                 
20

 Na linguagem da região, pareia é companheiro, colega, amigo.  
21

 Em alguns grupos de cavalo-marinho, também é possível encontrar a figura da Catirina, negra 

escrava que é “mulher” de Mateus e Bastião.  
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baile na cidade. Depois de conseguir a licença para o Capitão, o Soldado vai embora, e entra o 

Empata - Samba, uma autoridade local que proíbe os músicos de tocarem. Mas o Capitão 

manda chamar o Mané do Baile, uma autoridade com maior patente, para liberar a 

brincadeira, e este “bota” o Empata-Samba para fora. Só assim tem início o baile realizado 

pelo Capitão e pelos galantes, um grupo de soldados cerimoniais. Estes realizam uma série de 

danças em homenagem ao nascimento de Jesus, aos Santos Reis do Oriente e aos santos 

católicos.  

 

FIGURA 08 – O Capitão em seu cavalo, tendo ao seu lado as pastorinhas e os galantes (foto: Paulo 

Alcântara).  

Em seguida, uma longa sequência de figuras adentra na roda, recebidas pelos negros, 

para falar com o Capitão sobre assuntos profissionais, suas respectivas histórias de vida ou 

simplesmente para sambar no terreiro.  

O entrecho dramático do cavalo-marinho organiza-se através do diálogo realizado 

pelas figuras, ora com uma estrutura fixa de caráter mais formal, ora com uma estrutura mais 

improvisada e alicerçada na linguagem coloquial da região. Segundo Mário de Andrade, a 

teatralidade das danças dramáticas não se fundamentou no mecanismo da narração, mas no 

emprego da dialogação, por ser o recurso cotidiano das comunicações e por ter um caráter 

mais direto.  

Em vez da descrição, que é um mecanismo intelectual mais complicado e 

completo, abrangendo o assunto por mil lados, o povo prefere criar na forma 

de diálogo, de que ele tem a amostra fácil no mecanismo cotidiano das suas 

comunicações. O diálogo evita a análise psicológica, evita a descrição de 

gestos e de ambientes, facilita a síntese dos recontos, sem que haja 
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propriamente desistência de elementos tão importantes como psicologia e 

descritividade, pois que ele os implica a todos (ANDRADE, 1982a, p. 47). 

 Além dos diálogos das figuras, o conjunto textual do cavalo-marinho é constituído por 

monólogos poéticos conhecidos como loas (louvações). As loas são construídas através da 

união de versos em quadras, estrutura muito comum na poética portuguesa e que se tornou 

bastante difundida no nordeste brasileiro (MURPHY, 2008, p. 82). Na brincadeira do cavalo-

marinho, o conteúdo desses versos nem sempre se apresenta coerente com o entrecho 

dramático, pois a clareza das ideias ocupa posição secundária em relação às possibilidades de 

sonorização dos textos declamados. Melhor dizendo: trabalha-se mais com a materialidade 

das palavras do que seu sentido, onde se valoriza mais a agilidade lúdica, a habilidade do 

improviso e a memória. 

As louvações recebem no Nordeste às vezes o nome antigo de Loas, mas 

este nome designa especialmente certas recitações de alguns bailados, fixas 

como parte obrigatória deles, e móveis como escolha dos versos 

(ANDRADE, 1982a, p. 59). 

Alguns brincadores mais experientes, como é o caso de mestre Antônio Teles, 

guardam na memória uma grande quantidade de loas, o que atesta a manutenção desse 

repertório poético sem qualquer auxílio do registro escrito.  

O conteúdo cênico culmina com a aparição, morte e ressurreição do Boi, última figura 

a entrar na roda já ao amanhecer. O Boi surge para sintetizar o ciclo da vida, que nasce e 

morre para nascer novamente, noção mística encontrada nos ritos pagãos do culto animal, 

vegetal e das estações do ano, e que é ressignificada na morte e ressurreição do Deus dos 

cristãos (ibid. p. 25).   

   

FIGURAS 09 e 10 – Funeral e ressurreição do Boi (fotos: Paulo Alcântara).  
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A cena do Boi traz a morte não como um evento definitivo, mas um recomeço. Esta é 

a celebração do cavalo-marinho, como disse certa vez o mestre Antônio Teles: “o Boi morre, 

mas ressuscita para a alegria do povo” (caderno de campo, Condado, 24.09.2013).  

Trata-se de uma história que o cavalo-marinho conta e reconta a cada brincadeira, 

como forma de ligar o passado e o presente, o ontem e o hoje, que marcaram e ainda marcam 

a vida de homens e mulheres da região canavieira do nordeste brasileiro.  

3.1.2   A narrativa musical  

A partir de seu estudo sobre as relações entre expressão musical e expressão cênica, o 

compositor Lívio Tragtenberg (1961-) afirma que nas tradições mais remotas e diversificadas, 

a música assumiu diferentes formatos e funções narrativas, sendo bem provável sua presença 

no teatro e nas manifestações populares com teor dramático desde os primórdios da expressão 

artística (TRAGTENBERG, 2008, p. 17-21).  A música une-se à representação dramática, e 

essas duas expressões, unidas e integradas, formam um novo fenômeno visual e sonoro, 

modificando nossa forma de apreender a música e de apreender o drama. Nessa perspectiva, a 

música e a cena combinam seus elementos, formando um todo de textos, figurino, sons e 

gestos, completando-se mutuamente em interações momentâneas e transitórias (ibid. p. 52).  

No cavalo-marinho, a linguagem musical e a linguagem dramática aparecem 

integradas, onde uma influencia o desenvolvimento da outra.  

A música cria uma moldura sonora que envolve os aspectos dramáticos da 

brincadeira, proporcionando uma atmosfera emotiva e festiva entre os atores sociais dentro e 

fora da roda, fazendo com que todos tomem parte do que está sendo representado. Além 

disso, a música possui um papel ainda mais ativo, criativo e dinâmico, pois ela estimula, 

responde e interage com as situações dramáticas em um jogo de associações entre elementos 

verbais, sonoros e gestuais. Dentro da brincadeira, a música possui uma função narrativa, 

chamando e despedindo as figuras da roda, apresentando suas histórias, suas origens, 

características físicas e comportamentais, que articulada com o diálogo das mesmas, 

enriquece o conteúdo textual da brincadeira, além de preencher os espaços vazios da ação 

dramática e responder às loas recitadas.  

O entrecho dramático também envolve os aspectos musicais. Muitas figuras dialogam 

com o banco, iniciando e interrompendo a execução musical, enquanto outras cantam durante 

sua ação dramática. Algumas figuras também percutem objetos cênicos, como é o caso das 
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bexigas utilizadas pelos negros Mateus e Bastião
22

, contribuindo para a composição musical 

executada pelo banco.  

Essa íntima relação entre a música e o entrecho dramático cria uma dinâmica 

diferenciada ao cavalo-marinho, deixando-o suscetível a alterações e flexibilidades ao longo 

de uma brincadeira (GONÇALVES, 2001, p. 22).  

3.2 Música e dança no cavalo-marinho  

 Durante uma sambada de cavalo-marinho, as danças ocorrem antes, durante e depois 

dos entrechos dramáticos, mas sempre estão intimamente ligadas à música, formando uma 

expressão única, rica em sons e movimentos, preenchendo o mesmo tempo e espaço 

compartilhados pela coletividade.  

3.2.1   Para “melar os pés de poeira”  

A dança está presente ao longo de toda brincadeira de cavalo-marinho, recebendo o 

nome de samba, cujos movimentos concentram-se na unidade inferior do corpo, através de 

passos rápidos e diretos. As variações são inúmeras, mas sempre enfatizam a pisada no chão 

ou a cruzada de pernas (ACSELRAD, 2013, p. 131). Por ocorrer ao longo de uma noite inteira 

e por ser marcada pela destreza e velocidade dos movimentos, a dança desse folguedo possui 

similaridades com o trabalho nos canaviais quanto à resistência e à energia empregadas. 

Embora não existam designações precisas entre os brincadores de cavalo-marinho, os 

movimentos de dança geralmente são chamados de trupés, passos, pisadas, tombos e 

carreiras.  

Em seu estudo sobre a dança no cavalo-marinho, Maria Acselrad apresenta o corpo 

não apenas como uma estrutura biológica, mas uma estrutura produtora e veiculadora de 

significados.  

O corpo é o eixo da relação com o mundo. É o lugar onde se constituem as 

significações que fundam a experiência individual e coletiva. Através de sua 

corporeidade, o homem faz do mundo a medida de sua experiência (ibid. p. 

124-125).  

 Em minhas conversas com os brincadores sobre as danças do cavalo-marinho, sempre 

ouvi falar da necessidade de se ter certa habilidade corporal, revelada na força e agilidade das 

pernas, mas para Nice, antes de tudo, é preciso ter “disposição para melar os pés de poeira” 

                                                 
22

 Nas páginas 68 a 70, falarei um pouco mais sobre essas bexigas, detalhando seu uso e processo de 

confecção no cavalo-marinho.  
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(caderno de campo, Condado, 22.10.2013), que consiste no contato do corpo com o chão, com 

a terra, com o espaço onde a brincadeira se faz viva, mas, também, é entregar-se ao samba. 

Conforme Acselrad (2013, p. 131), além da dança das figuras, há quatro tipos de 

formas coreográficas no cavalo-marinho: o margúio, as danças coletivas, a dança dos arcos e 

a roda grande. Todas são realizadas ora no início ou no final da brincadeira, ou entre o 

entrecho dramático.  

No margúio (mergulho ou mergulhão) forma-se um pequeno círculo em frente ao 

banco, onde essa dança é realizada no início da brincadeira, servindo como um aquecimento 

do corpo e do espírito. Constitui-se em uma espécie de jogo onde o brincador que fica ao 

centro da roda desafia, através de gestos e olhares, outro brincador a substituí-lo, utilizando 

movimentos de pernas que percutem os pés no chão, além de alguns movimentos de rasteiras 

e pontapés que remetem à capoeira. Sobre essa possível ligação, o teatrólogo pernambucano 

Valdemar de Oliveira (1900-1977) afirma: 

Onde havia um folguedo, aí estava o capoeira, dele participando ou a ele 

assistindo, fosse o bumba-meu-boi, o pastoril, o cavalo-marinho, o fandango, 

o coco, qualquer “brinquedo”. A música era uma constante em sua vida 

(OLIVEIRA, 1985, p. 83-84).  

 É comum entre os folgazões a utilização da expressão “bater margúio” para referirem-

se a esse momento, muitas vezes marcado pelo virtuosismo corporal.  

 
                                      

                                                  FIGURA 11 – Folgazões batendo o margúio (foto: Paulo Alcântara).  

As danças coletivas envolvem um grande número de pessoas com diferentes níveis de 

habilidade coreográfica, sendo, inclusive, uma ocasião de aprendizado para aqueles que ainda 
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não sabem sambar no terreiro. Geralmente forma-se uma linha paralela em frente ao banco, 

onde os sambadores realizam deslocamentos coletivos para frente e para trás, conduzidos por 

um brincador que coordena os movimentos, posicionando-se à frente ou no centro do grupo e, 

às vezes, utilizando-se de um apito para esse comando.  

Um dos momentos de maior encantamento do cavalo-marinho ocorre na dança dos 

arcos, pela sua beleza e riqueza de cores e movimentos. Na verdade, ela constitui-se em uma 

longa sequência de danças, onde os membros superiores dos brincadores ganham 

importância, pois nela os galantes realizam movimentos circulares na roda, portando arcos 

com fitas coloridas, criando belos desenhos no espaço. É dentro dessa sucessão coreográfica 

com arcos que ocorre a famosa Dança de São Gonçalo do Amarante.
23

  

  

FIGURAS 12 e 13–Estrelas do Amanhã e Estrela Brilhante na dança dos arcos (fotos: Paulo Alcântara). 

A roda grande ocorre no final da brincadeira, quando os folgazões e as pessoas da 

roda dançam em sentido horário, formando um grande círculo, constituindo-se em uma dança 

de despedida. É a menos comum de todas, presente em alguns grupos de cavalo-marinho.   

3.2.2   O samba no terreiro 

A música e a dança são expressões similares que podem coexistir em igualdade de 

importância, onde uma pode influenciar ou depender da outra. A integração entre essas duas 

formas de expressão pode ser encontrada nas mais diversas culturas do mundo (HANNA, 

1992, p. 318), sendo, muitas vezes, impossível ou até inútil analisá-las separadamente, assim 

como não se pode separar o mito do ritual ou a mente do corpo (KEIL, 1994, p. 56-57).   

                                                 
23

 São Gonçalo do Amarante é um santo português casamenteiro das moças e redentor das prostitutas. 

No Brasil, sua imagem é representada com uma viola nas mãos. As danças em homenagem a São 

Gonçalo estão espalhadas em várias regiões brasileiras, e não se sabe ao certo se ela foi incorporada ao 

cavalo-marinho ou se desse folguedo ela teria se emancipado (ACSELRAD, 2013, p. 83; 

TENDERINI, 2003, p.50).  
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Uma das principais características da música de tradição oral é o fato de sua execução 

estar quase constantemente vinculada à dança. Essa associação entre música e dança sempre 

esteve presente nas mais diferentes culturas do mundo, inclusive na Europa, onde foi 

apropriada e “refinada” conforme os costumes e etiquetas da aristocracia do século XVI, mas 

no decorrer da história musical europeia, a chamada “forma suíte” afastou-se de sua 

finalidade original, passando a configurar-se como um gênero puramente instrumental 

(GROUT; PALISCA, 2007, p. 261-263). Entretanto, sua forma original de música e dança 

permaneceu nas músicas de tradição oral. No seu Dicionário Musical Brasileiro, Mário de 

Andrade observa o uso generalizado da suíte de dança entre as nossas tradições musicais.  

A suíte é antiqüíssima e a gente encontra a base dela na música popular. É 

muito comum, no povo, a união de peças musicais distintas, todas de caráter 

coreográfico, para formar obras complexas e maiores (ANDRADE, 1989, p. 

490). 

Mário de Andrade ainda destaca a marcante presença da forma suíte nas danças 

dramáticas, enquanto “obra musical constituída pela seriação de várias peças coreográficas 

(idem, 1982a, p. 71).   

No cavalo-marinho, assim como em tantas manifestações de nossa cultura popular, a 

música e a dança unidas proporcionam uma integração entre pessoas, onde o tocar, o cantar e 

o dançar fazem parte de uma mesma expressão, uma vez que a música acompanha a dança e 

vice-versa, mediados por um ritmo rápido, quente, forte e pulsante, em que sons e 

movimentos alimentam-se mutuamente e encontram-se sincronizados nos corpos dos 

brincadores, preenchendo um tempo e espaço compartilhados, unindo as pessoas em uma 

mesma experiência.  
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Capítulo 4 

 

 

O banco do cavalo-marinho 

 

Em Pernambuco, o conjunto musical do cavalo-marinho é chamado de banco, 

formado pelos cantores/tocadores de rabeca, pandeiro, bages e mineiro
24

. Seu nome é 

proveniente do assento comprido de madeira onde os músicos se posicionam do início ao fim 

da brincadeira, com eventuais momentos em que eles executam a música de pé
25

.  

Como algumas sambadas de cavalo-marinho podem durar várias horas, ou uma noite 

inteira, é comum o revezamento desses músicos. Também não existe um padrão com relação 

ao número de instrumentos, que podem ser duplicados ou mesmo triplicados para aumentar a 

sonoridade
26

.  

 

FIGURA 14 – Banco do Cavalo-Marinho Estrelas do Amanhã (foto: Paulo Alcântara). 

                                                 
24

 Na parte sudoeste da zona da mata norte de Pernambuco, abrangendo as cidades de Lagoa de 

Itaenga, Feira Nova e Glória do Goitá, existe um tipo menos popularizado de cavalo-marinho que 

substitui o pandeiro pelo bombo, sendo comumente chamado de cavalo-marinho de bombo.  
25

 Pela maior praticidade, uma boa parte dos grupos de cavalo-marinho vem cada vez mais 

substituindo os bancos compridos de madeira por cadeiras de plástico individuais, o que não prejudica 

a nomenclatura utilizada.  
26

 Geralmente a rabeca era uma exceção a essa afirmativa, mas atualmente é possível encontrar duas 

ou mais rabecas em uma sambada, embora essa prática ainda seja pouco comum.  
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Em seu estudo sobre as danças dramáticas, Mário de Andrade afirma que poucos 

bailados apresentavam exigências instrumentais fixas (ANDRADE, 1982a, p. 68). No cavalo-

marinho, embora a constituição do banco seja considerada fixa pelos brincadores, não 

podendo ser alterada, houve relevantes modificações na sua formação até chegar à sua 

composição atual.  

 Além da rabeca, pandeiro, bages e mineiro, que compõem o banco, outros 

instrumentos possuem significativa importância no fazer musical do brinquedo. São eles, a 

bexiga usada pelas figuras do Mateus e Bastião ao longo de todo entrecho dramático, e o apito 

utilizado pelo mestre, dentre outros. Nesse sentido, adoto uma perspectiva fundamentada nos 

atuais estudos da organologia, que concebem como instrumento musical todo e qualquer 

objeto confeccionado pelo homem com intenção de gerar sons para uma determinada 

produção musical (DOURNON, 1992, p. 247-248).  

 Nas próximas páginas falarei um pouco sobre as características vocais e sobre os 

instrumentos musicais utilizados no banco do cavalo-marinho e como eles dão vida ao 

contexto da brincadeira.  

4.1 A rabeca 

 É muito difícil precisar a origem da rabeca pela ausência de documentação histórica 

que relate a sua trajetória, o que pode ser feito de maneira especulativa por meio de 

documentos pouco precisos como pinturas, esculturas e textos literários. No entanto, segundo 

o musicólogo Ernesto Oliveira (1982, p. 224), a rabeca é proveniente do rebab, um dos 

antigos instrumentos oriundos do mundo árabe que chegaram à Península Ibérica no século 

VIII através da invasão mulçumana via norte da África.  

 Nas mãos dos artesãos europeus, o rebab passou por transformações que viriam a 

resultar no que atualmente conhecemos como rabeca. Esse instrumento espalhou-se por todo 

continente a partir do final do século X, assumindo distintas configurações de formato, 

dimensões, número de cordas, afinação, formas de execução e nomenclatura, tornando-se um 

instrumento muito difundido nos diferentes contextos sociais da Europa Medieval e 

Renascentista (SADIE, 1994, p. 768).   

Sendo um instrumento muito popular na Península Ibérica, a rabeca foi trazida ao 

Brasil nos primórdios da colonização, conforme os relatos de cronistas e viajantes que 

estiveram na colônia desde o início do século XVI (LIMA, 2001, p. 8), constituindo-se em um 
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dos instrumentos musicais utilizados pelos jesuítas na catequização indígena (FIAMMINGHI, 

2008, p. 168).  Em terras brasileiras, a rabeca espalhou-se, passando por transformações e 

adaptações conforme os elementos de cada cultura local, mantendo o que talvez seja a sua 

maior característica: a diversidade. 

É um instrumento que se diferencia da quase totalidade dos outros por uma 

característica fundamental: a ausência de padrões no seu processo de 

construção, no seu formato, tamanho, número de cordas, afinação e outros 

detalhes (GRAMANI, 2002, p. 12). 

 No Brasil, a rabeca marcou fortemente sua presença nos meios rurais em suas 

manifestações festivas e religiosas, tendo sua trajetória muitas vezes associada às pessoas de 

classes menos afluentes como escravos, trabalhadores rurais, cegos e mendigos (NÓBREGA, 

2000, p. 18-19).  

 Especificamente na zona da mata norte de Pernambuco, a rabeca, geralmente 

pronunciada como rebeca, passou a ser muito utilizada em gêneros musicais como o cavalo-

marinho, mamulengo, cantoria, ternos de pífanos e bailes de forró
27

. Devido a fatores como o 

êxodo rural, influência dos meios de comunicação e dos gêneros de música urbana, essas 

formas de expressão tornaram-se cada vez mais escassas e, dessa forma, a rabeca começou a 

cair em desuso (MURPHY, 1997, p. 148).   Entretanto, é em torno do cavalo-marinho que a 

rabeca mantém viva sua história nas mãos e no coração de seus tocadores.  

A rabeca é o instrumento mais valorizado no cavalo-marinho e nenhuma brincadeira 

pode acontecer sem ela, como afirma o mestre Antônio Teles: “sem rebeca não tem cavalo-

marinho” (caderno de campo, Condado, 11.06.2013). Aos seus 82 anos de idade, ele diz que 

nunca viu uma brincadeira de cavalo-marinho sem rabeca.  

A valorização da rabeca no cavalo-marinho transformou a zona da mata norte de 

Pernambuco em um verdadeiro celeiro de artesãos construtores desse instrumento, sobretudo 

o município de Ferreiros, que viria a ser nomeado de “a cidade da rabeca”.  Dentre esses 

construtores, destacou-se o senhor Manoel Severino Martins, mais conhecido como “Mané 

Pitunga”, que nasceu em 1930 no Engenho Boa Vista, em Itambé, mas fixou residência em 

Ferreiros ainda na infância, onde viveu até o ano de seu falecimento, em 2002. Mané Pitunga 

utilizou sua pequena oficina, seu ofício e ferramentas de marceneiro para desenvolver a arte 

                                                 
27

 No mamulengo (teatro de bonecos também chamado de babau) e nos ternos de pífano, ainda é 

possível encontrar a rabeca na formação instrumental. Já na cantoria e nos bailes de forró, a rabeca foi 

substituída pela viola e pela sanfona, respectivamente.  
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de confeccionar rabecas e tocá-las (MURPHY, 1997, p. 150). Atualmente, outros construtores 

são conhecidos não só em Ferreiros, mas em outras cidades da zona da mata norte de 

Pernambuco, como é o caso de Mário de Prancha (Ferreiros), Biu de Dóia (Glória de Goitá), 

Zé de Nininha (Ferreiros), Mongó (Ferreiros) e Fred (Goiana).  

Nascido no ano de 1988, em Olinda, e desde os cinco anos em Goiana, Fred é o mais 

novo construtor de rabecas em atividade na zona da mata norte de Pernambuco. Utilizando 

sua habilidade e paixão com as madeiras, somadas à curiosidade e ao aprendizado com 

rabequeiros e artesãos da região, Fred transformou a garagem de sua casa em uma oficina de 

luthier, onde desde outubro de 2008 ele vem confeccionando rabecas, não só para os 

rabequeiros de cavalo-marinho, mas para todos que se interessam pelo instrumento. 

 

                 FIGURA 15 – Oficina de Fred em Goiana (foto: Paulo Alcântara). 

 O processo de produção das rabecas na zona da mata norte de Pernambuco é bastante 

complexo, e mereceria um estudo específico, mas o apresento de maneira abreviada a partir 

do que presenciei na oficina de Fred em Goiana durante algumas semanas.  

Fred seleciona uma tábua bruta de madeira para fazer o tampo e o fundo da rabeca, 

traçando seus desenhos através de um molde, para que o corte seja realizado no formato do 

corpo do instrumento, que é feito de cedro, tambor, praíba (paraíba), cardeiro, embuia, mogno 

ou mulungu.  
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FIGURAS 16 e 17 – Fred lixando e cortando a madeira (fotos: Elthon Araújo). 

O tampo e o fundo são entalhados e lixados para ficarem finos e leves, apresentando 

uma concavidade na parte interior e uma saliência na parte exterior a fim de facilitar a saída 

do som.  

 

FIGURA 18 – Entalhe do tampo e do fundo (foto: Elthon Araújo).  

Em seguida é confeccionado o braço da rabeca, onde também é utilizado um molde 

para cortar a madeira, sendo esta entalhada e lixada.  
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As laterais do instrumento são feitos de jenipapo, madeira bastante flexível. O tampo e 

o fundo são unidos ao braço, e antes de selar os lados é inserido no interior do instrumento, 

sob o cavalete, um pequeno cilindro de madeira chamado de “alma”.   

Na parte inferior da rabeca é colocado o tróculo, uma peça que reforça o cavalete. 

Logo em seguida é inserido o espelho e as cravelhas, ambos feitos com madeira de fibra 

fechada e dura. O instrumento é cuidadosamente envernizado. Por fim, são adicionadas cordas 

de aço, as mesmas utilizadas em violão.  

O arco é confeccionado com madeira flexível, como a praíba ou jenipapo, cujo 

encordoamento é feito com linhas de náilon untadas com breu, uma espécie de resina que 

serve para dar maior aderência do náilon com as cordas.  

 

FIGURA 19 – Fred envernizando a rabeca (foto: Elthon Araújo). 

 Na zona da mata norte de Pernambuco, a posição mais comum de se tocar rabeca é 

apoiando-a no peito, muito semelhante à posição preferida pelos jograis e trovadores, 

conforme demonstra as iconografias medievais. A mão esquerda segura o braço do 

instrumento, enquanto as cordas são dedilhadas com os dedos indicador, médio e anular, com 

eventuais passagens em que se utiliza o dedo mínimo, onde a quarta corda raramente é 

dedilhada, embora ela seja friccionada solta pelo arco.  A mão direita, por sua vez, move o 

arco livremente com um pequeno movimento do pulso (MURPHY, 1997, p. 157).  
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FIGURAS 20 e 21 – Mestre Antônio Teles tocando rabeca em sua casa (fotos: Paulo Alcântara). 

Para Fiamminghi (2008, p. 175-176), embora essa postura limite a execução à 

chamada primeira posição (sem dedilhar a região mais aguda do instrumento), por outro lado 

ela possibilita que a cabeça fique mais livre, permitindo ao rabequeiro tocar e cantar 

simultaneamente. Além disso, como a rabeca fica em um nível mais baixo em relação à mão 

direita, isso permite um maior manejo no arco para se tocar sequências rítmicas de natureza 

percussiva.  

No cavalo-marinho, a execução melódica da rabeca é constituída por linhas uníssonas 

com frequentes acréscimos de quintas e sextas, sobretudo nos pontos cadenciais, utilizando o 

recurso técnico da arcada em cordas duplas. O instrumento é afinado em intervalos de quintas 

justas, conforme o exemplo abaixo.  

 

TRANSCRIÇÃO 01 – Afinações da rabeca usadas no cavalo-marinho de Pernambuco. 

Embora a maioria dos rabequeiros afine o instrumento “de ouvido”, alguns recorrem 

ao afinador eletrônico para obter um temperamento igual entre as cordas soltas. Em ambos os 

casos, no entanto, o posicionamento dos dedos da mão esquerda e a pressão ou velocidade da 
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crina do arco sobre as cordas tornam possíveis uma “flutuação da afinação”, ora mais 

próxima, ora mais distante da escala temperada
28

.  

O conceito de “afinação” está presente entre os rabequeiros de cavalo-marinho, não 

sendo caracterizado pela precisão matemática em função de uma altura absoluta, mas envolve 

a forma como as estruturas sonoras são percebidas e compreendidas. O surgimento de 

intervalos não previstos pela escala temperada pode causar aos ouvidos limitados por este 

sistema a sensação de “desafinação”, fruto de um posicionamento condicionado pelo 

etnocentrismo que julga errado tudo o que está fora das normas de seu próprio mundo 

musical.   

Por ser um instrumento de difícil execução e pouca instrução formal, seu aprendizado 

está muito ligado a procedimentos autodidatas que envolvem a força de vontade e a 

motivação individual. O início da história do mestre Antônio Teles com a rabeca é um 

exemplo disso. Ele começou a tocar ainda na infância, mesmo sem ter o instrumento. A 

primeira rabeca foi comprada em sociedade com seu irmão mais velho. 

Ninguém me ensinou a tocar, não. Ninguém! Aprendi somente vendo e 

ouvindo [...] Eu pegava na rebeca dos outros quando eu chegava nos cavalo-

marinho, o povo reclamava. Aí eu fiquei triste [...] Aí um dia passou um 

cabra
29

 com uma rebequinha, e eu perguntei o preço, e ele disse: é treze 

mirréis
30

. Aí meu irmão disse: vamo comprar? E eu disse: vamo. Aí a gente 

comprou por treze mirréis (mestre Antônio Teles, entrevista concedida ao 

autor em Condado, 11.06.2013). 

 Uma briga entre os irmãos pôs fim à sociedade, deixando-o mais uma vez sem rabeca. 

Mas isso não destruiu a sua vontade de tocar o desejado instrumento.  

Aí eu fui na mata, cortei uma taboca grossa, ajeitei aqui e ali, e fiz uma 

rebequinha. Depois cortei dois palzinho [pequenos pedaços de madeira] e fiz 

um aiquinho [arco pequeno]. Aí passava calvão [carvão] que afiava, né? E 

fiquei tocando [...] A rebeca tinha só duas corda que só fazia chiar (mestre 

Antônio Teles, entrevista concedida ao autor em Condado, 11.06.2013).  

Só depois de alguns anos, juntando dinheiro pouco a pouco, ele conseguiu comprar 

uma “rabequinha boa danada”, iniciando sua vida de rabequeiro nas brincadeiras dos 

engenhos espalhados pela zona da mata norte de Pernambuco.  

                                                 
28

 De forma muito sintética, pode-se explicar que o temperamento igual, ou sistema temperado, 

consiste na afinação ao qual a oitava é dividida em 12 semitons iguais. Começou a ser proposta na 

Europa ainda no século XVI, e passou a ser utilizada de maneira mais sistemática no século XVIII 

(GROUT; PALISCA, 2007, p. 396-397). 
29

 Termo utilizado para referir-se a um homem qualquer, sem especificações.  
30

 Corruptela de mil réis, referente aos contos de réis, antiga moeda brasileira.  
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Segundo mestre Antônio Teles, para ser um bom rabequeiro é preciso ter boa 

memória, bom ouvido e bons pensamentos.  Em seus depoimentos, ele sempre reforça o 

princípio de que se uma pessoa consegue afinar o instrumento, consequentemente conseguirá 

tocá-lo, conforme ele mesmo diz: “o cabra afinou, aprende tocar” (caderno de campo, 

Condado, 11.06.2013).  

Nos relatos de mestre Antônio Teles, quando ele conheceu o cavalo-marinho em 1943, 

a rabeca era tocada junto com a viola. Posteriormente, após um período de coexistência, a 

rabeca foi mantida e a viola foi suprimida de maneira definitiva. Para o mestre Antônio Teles, 

a viola deixou de fazer parte do banco porque era um instrumento muito difícil de ser tocado 

no cavalo-marinho, pois “a rabeca puxa muito e a viola tinha que pegar o embalo da rabeca” 

(caderno de campo, Condado, 11.06.2013). É interessante notar que Mário de Andrade, em 

suas pesquisas etnográficas no nordeste brasileiro, registrou a presença da viola juntamente 

com a rabeca em um bumba-meu-boi de Pernambuco no ano de 1929 (ANDRADE, 1982b, p. 

153).  

Em torno da viola, existem lendas espalhadas por todo Brasil que associam o 

instrumento ao demônio, apresentando estórias de violeiros que teriam feito um pacto com o 

diabo para tocarem bem (PINTO, 2004, p. 181). É possível que essa lenda tenha chegado à 

zona da mata norte de Pernambuco, como pode ser inferido pela fala do mestre Antônio 

Teles: “Viola era uma coisa boa, mas aquele patrão do outro lado
31

 gostava muito de viola. 

Aquele patrão errado
32

...” (mestre Antônio Teles, entrevista concedida ao autor em Condado, 

11.06.2013).  

Por outro lado, a rabeca é vista na região como um símbolo de proteção divina aos 

músicos e brincadores do cavalo-marinho, porque o arco e o braço do instrumento formam 

uma cruz. 

A rabeca é protetora dentro do cavalo-marinho. Você num vê falar do 

demônio? Pois no cavalo-marinho ele não entra. Por causa da rebeca. Porque 

a rebeca toca em cruz (mestre Antônio Teles, entrevista concedida ao autor 

em Condado, 11.06.2013).       

 Muito mais que um instrumento, a rabeca na zona da mata norte de Pernambuco é uma 

marca da cultura popular e de suas tradições, sobretudo no cavalo-marinho, onde histórias de 

                                                 
31

 O diabo, o demônio. 
32

 Idem. 
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vida ligam-se a ela, e onde ela passa a fazer parte da vida de muitos que têm o privilégio de 

tocá-la, construí-la, ou mesmo apreciar sua música.  

4.2 O pandeiro 

 Um dos instrumentos mais marcantes na música brasileira, o pandeiro é membro da 

família dos membranofones, cuja origem é muito incerta, mas acredita-se que ele esteve 

presente na maior parte do mundo antigo, tornando-se muito popular na Europa Medieval 

desde a invasão árabe no séc. VIII. Chegou ao Brasil com os primeiros colonizadores, 

difundindo-se inicialmente nas manifestações musicais das áreas rurais e posteriormente nas 

diversas formas musicais populares urbanas como o choro e o samba cariocas (SADIE, 1994, 

p. 697).    

 De primeiro, os pandeiros usados no cavalo-marinho eram feitos artesanalmente, como 

esclarece mestre Antônio Teles: 

O pandeiro que se fazia não era como os de hoje. Era com couro de gato. 

Fazia o aico [arco] com madeira de jenipapo e fazia as lira com tampa de 

garrafa amassada. Botava o couro pra secar. Só que de noite, o cabra tinha 

que esquentar com fogo bem umas três vezes ou quatro. Era um couro bom 

pra pandeiro porque era fino e bom. Dava um tom danado
33

! Butava numas 

varinha pra secar no sol,  depois colocava ele na parede para esticar e 

passava cinza por cima para cortar os cabelo [ os pêlos do couro]. E quando 

ele tava limpinho, colocava no pandeiro (mestre Antônio Teles, entrevista 

concedida ao autor em Condado, 11.06.2013). 

 Conforme relatos do mestre Antônio Teles, para afinar o instrumento durante as noites 

de sambada, o pandeirista fazia uma pequena fogueira com folhas de papel em baixo ou ao 

lado do banco para esquentar o couro e retesá-lo, a fim de se chegar à afinação ideal.  

Os pandeiros usados atualmente no cavalo-marinho são industrializados. Eles possuem 

aproximadamente 25 centímetros de diâmetro, pele sintética, platinelas e tarrachas de metal 

para afinar o instrumento. Nas palavras do mestre Antônio Teles, o primeiro pandeiro de 

tarracha que chegou ao engenho “serviu de admiração”.  

                                                 
33

 Boa sonoridade.  
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FIGURA 22 – Natan batendo pandeiro (foto: Paulo Alcântara). 

O pandeirista segura o instrumento com a mão esquerda, posicionando-o em um plano 

vertical e não horizontal, como ocorre em gêneros musicais mais conhecidos como o samba e 

o choro. Essa posição proporciona uma maior movimentação da mão esquerda, auxiliando a 

mão direita a percutir no instrumento, aumentando sua desenvoltura rítmica e  sonoridade.  As 

técnicas utilizadas na mão direita, por sua vez, são variadas, podendo atingir certo grau de 

complexidade. É o pandeiro o principal responsável pela condução rítmica na música do 

cavalo-marinho.  

4.3 As bages  

A bage é um instrumento musical classificado como idiofone raspador, pois sua 

sonoridade é produzida pela fricção de um bastão sobre as ranhuras transversais existentes ao 

longo do seu corpo. A matéria-prima para sua confecção é a taboca, uma planta encontrada 

nas matas da região. Segundo os brincadores de cavalo-marinho, a extração dessa madeira 

deve ocorrer em períodos de noite escura (com pouca luminosidade lunar), pois o corte da 

madeira na época de noite clara (com muita luminosidade lunar) a torna mais vulnerável à 

ação dos cupins.   

Doda é o responsável pelo processo que envolve a confecção do instrumento, ao qual 

tive o privilégio de observar. As bages surgem de um trabalho ao mesmo tempo simples e 

interessante, e que passo a descrever em poucas linhas.  
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A primeira etapa consiste na ida à Mata Vargem Grande, que fica na divisa de 

Condado com Itaquitinga. O caminho é margeado por canaviais, apontando ao longe uma 

vegetação densa e de difícil penetração que escapou à devastação canavieira. Uma trilha abre 

espaço em meio à massa verde, e Doda procura um ponto de acesso.   

     

FIGURAS 23 e 24 – Doda dirigindo-se à Mata Vargem Grande (fotos: Paulo Alcântara). 

Já dentro da mata, ele vai caminhando para o seu interior, onde se concentram as 

árvores de taboca, que são muito semelhantes ao bambu, porém de menor circunferência. A 

única ferramenta utilizada é um facão, o mesmo usado no corte da cana.  

   

FIGURAS 25 e 26 – Doda cortando a taboca na mata, madeira obtida e a ferramenta utilizada (fotos: 

Paulo Alcântara).  

Na segunda etapa surge o instrumento. Uma semana após a extração da madeira, 

tempo necessário para que ela fique suficientemente seca, a taboca é cortada em 

comprimentos que variam entre 45 e 50 centímetros, embora não exista qualquer 

padronização nesse sentido. Ranhuras transversais em torno de sua circunferência são 

entalhadas com uma faca de cozinha ou uma peixeira bastante amolada. Essas gravações 

podem ser esculpidas em anéis paralelos ou em espiral.   
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FIGURAS 27 e 28 – Entalhe da madeira (fotos: Paulo Alcântara).  

Uma pequena serra é utilizada para cortar as extremidades da taboca. Mais uma vez a 

faca de cozinha ou peixeira é requisitada, agora para fazer quatro rachaduras paralelas e 

longitudinais muito finas entre as laterais do instrumento com o objetivo de ampliar sua 

sonoridade. 

   

FIGURAS 29 e 30 – Corte das extremidades e abertura das laterais (fotos: Paulo Alcântara). 

 A bage é lixada. Doda prefere não envernizar o instrumento, pois acredita que o verniz 

diminui a sua sonoridade
34

. Por fim, é feito uma pequena baqueta com um pedaço de madeira 

qualquer para friccionar a bage, que já está pronta para ser utilizada em uma sambada de 

cavalo-marinho.   

 

                                                 
34

 Alguns brincadores que confeccionam bages envernizam o instrumento visando uma maior 

valorização de sua aparência estética, sobretudo quando elas são destinadas à comercialização para 

“pessoas de fora”.  
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FIGURA 31 – Lixamento da bage (foto: Paulo Alcântara).  

É mais comum a presença de duas bages em cada banco de cavalo-marinho. O bagista 

segura o instrumento em uma extremidade pela mão esquerda, apoiando sua outra 

extremidade no ombro esquerdo, enquanto a mão direita fricciona o bastão sobre as ranhuras, 

produzindo o som.   

    

FIGURA 32 – Nivaldo, bagista do Cavalo-Marinho Estrela Brilhante (foto: Paulo Alcântara).  

FIGURA 33 – Nice Teles  tocando bage no Cavalo-Marinho Estrela Brilhante (foto: Rê Celli).  

Antes da bage, utilizava-se no cavalo-marinho outro idiofone raspador: o reco de 

arame, cujo som é produzido pela fricção de um bastão de metal sobre duas molas metálicas. 

De acordo com mestre Antônio Teles, esse instrumento possui um volume sonoro reduzido, 

sendo por isso substituído pela bage, em favor de uma maior sonoridade e desenvoltura 

rítmica.  Entretanto, ainda é possível encontrar o reco de arame em alguns poucos grupos de 

cavalo-marinho, como ocorre com o Cavalo-Marinho Boi de Ouro em Itambé. 
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FIGURAS 34 e 35 – Brincador em Itambé com reco de arame (fotos: Paulo Alcântara). 

Se a rabeca é o instrumento mais valorizado no cavalo-marinho, a bage geralmente é 

vista pelos brincadores como o instrumento mais característico e representativo desse 

folguedo.  Isso se deve ao fato do pandeiro, do mineiro e da própria rabeca serem utilizados 

em muitas outras expressões da música tradicional pernambucana, enquanto a bage marca a 

sonoridade do cavalo-marinho pelo seu timbre forte e estridente, e pela exclusividade com 

que aparece nesse brinquedo popular.   

4.4 O mineiro  

 Chocalho metálico de contas internas e com um formato cilíndrico, o mineiro 

enquadra-se na classe dos idiofones. Mais conhecido nacionalmente como ganzá, presente em 

várias expressões da música brasileira, a esse instrumento é atribuída uma origem africana 

(ANDRADE, 1989, p. 239).  

 

FIGURA 36 – Peba tocando mineiro no Cavalo-Marinho Estrela Brilhante (foto: Paulo Alcântara). 
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 Segundo mestre Antônio Teles, o mineiro foi o último instrumento a compor o banco 

do cavalo-marinho na sua configuração atual. Assim como o pandeiro, o mineiro inicialmente 

era produzido de maneira artesanal e, posteriormente, passou a ser comprado em loja.  

Se fazia [...]  Um camarada
35

 chamado Zé Sula
36

 fazia mineiro, fazia 

candeeiro, fazia funis, lata pro pessoal trabalhar no serviço [...] Fazia com 

lata. Cortava a lata, enchia de chumbo ou semente de piriquiti
37

 e depois 

fechava. Tinha outros camarada que também fazia.  Depois começaram a 

comprar os mineiro e foi ficando melhor (mestre Antônio Teles, entrevista 

concedida ao autor em Condado, 11.06.2013).  

 O mineirista segura o instrumento nas suas extremidades com as duas mãos, 

posicionando-o horizontalmente na altura do peito. O som é produzido pelo balançar dos 

braços em movimentos curtos e longos sucessivamente, não havendo simetria entre as duas 

mãos, uma vez que uma conduz o toque, enquanto a outra permanece mais fixa como um 

ponto de apoio. 

4.5 As bexigas  

 As bexigas são órgãos de boi desidratadas e cheias de ar, utilizadas pelas figuras do 

Mateus e Bastião durante toda brincadeira. Elas possuem duas funções: são usadas como 

armas cômicas pelos dois negros para bater em outras figuras ou mesmo no público; e são 

usadas como instrumentos musicais, auxiliando a manter o pulso da música, uma vez que os 

dois negros as percutem em suas coxas, gerando um som mais grave que qualquer sonoridade 

produzida pelo banco.   

               De pouca durabilidade, as bexigas precisam ser renovadas a cada brincadeira
38

, o 

que se torna bastante trabalhoso. Geralmente os figureiros que botam as figuras do Mateus e 

Bastião são os responsáveis em adquirir e preparar as bexigas.  

                                                                        

                                                 
35

 Colega, amigo. 
36

 Segundo mestre Antônio Teles, Zé Sula era uma pessoa que tinha por ofício fazer candeeiros, 

espécie de luminária à base de querosene utilizada nas residências rurais dos engenhos antes da 

chegada da energia elétrica.  
37

 O piriquiti é uma semente dura de cor vermelha que cai das árvores quando fica seca. No nordeste, 

acredita-se que dá sorte, e em tempos primórdios já foi usada como adorno pelos indígenas da região. 
38

 Conta-se na região que quando uma bexiga precisa ser trocada durante a sambada é sinal que o 

Mateus ou Bastião estão com a mão amaldiçoada.  
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FIGURAS 37 e 38 – Mateus com a bexiga (fotos: Paulo Alcântara).  

 No matadouro, a bexiga é retida do boi logo após o abate. Geralmente Natan e Totó 

fazem o pedido com certa antecedência ao funcionário do estabelecimento, sendo eles 

responsáveis pelo procedimento de trato. Depois de retirada a gordura e o sebo, a bexiga passa 

por um processo de secagem ao sol e umidificação com óleo de cozinha.  

Em seguida, elas são infladas com ar, utilizando-se uma caneta esferográfica sem 

carga que é introduzida no “pescoço” da bexiga para enchê-la com a boca
39

.    

    

FIGURAS 39 e 40 – Trato da carne e enchimento das bexigas (fotos: Nice Teles).  

Finalmente elas são penduradas por várias horas em um varal para escorrer o resto da 

gordura.   

                                                 
39

 No enchimento das bexigas, alguns brincadores utilizam bombas de encher pneus de bicicleta, 

facilitando o processo.  
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FIGURA 41 – Bexigas colocadas para secar (foto: Nice Teles).  

 Antigamente utilizava-se sal para aumentar a durabilidade da bexiga, retardando seu 

apodrecimento. Atualmente os brincadores as conservam nas geladeiras de casa.  

4.6 O apito  

 Grande é a importância do apito no cavalo-marinho. Sua sonoridade possui um vasto 

alcance espacial, cujos toques são utilizados pelo mestre ou por algum brincador experiente 

para indicar os momentos em que a música deve ser executada ou interrompida e para 

coordenar as danças coletivas.  

 Os apitos usados no folguedo podem ser de plástico, acrílico ou de metal, sendo 

comprados em lojas de artigos esportivos. Esses apitos geralmente são munidos de corrente 

para que eles possam ser pendurados no pescoço ou presos no pulso.  

Dentro do universo da brincadeira, o apito apresenta-se como um objeto distintivo, 

sinal de autoridade para aquele que o detém.  

4.7 O canto dos toadeiros  

 A parte vocal do cavalo-marinho também é realizada pelos integrantes do banco. 

Comumente o rabequeiro apenas toca o seu instrumento e não canta
40

. Já o pandeirista sempre 

assume a função de toadeiro, responsável por “puxar” os cantos. A responsabilidade do 

toadeiro não se limita a conhecer o vasto repertório do cavalo-marinho, mas inclui a 

habilidade de criar rimas improvisadas, sendo a sua memória e improvisação uma importante 

                                                 
40

 É pouco comum encontrar na zona da mata norte de Pernambuco rabequeiros que toquem e cantem 

simultaneamente nas brincadeiras de cavalo-marinho, embora essa seja uma destreza bastante 

prestigiada na região. Mestre Antônio Teles, por exemplo, dificilmente canta enquanto toca rabeca, ao 

passo que seu neto, Totó, “ostenta” essa habilidade, embora ambos reconheçam as dificuldades 

técnicas dessa prática.   
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fonte de versos cantados para o repertório musical do folguedo. Os tocadores de bage e 

mineiro, por sua vez, geralmente fazem uma segunda voz, cantando um refrão em coro ou 

cantando juntamente com o toadeiro em uníssono ou em terças abaixo.  

A música vocal do cavalo-marinho possui certas preocupações técnicas que não se 

voltam à impostação da voz, mas à sua potência e volume sonoro, resultando na valorização 

do canto “de peito”, que os brincadores qualificam como sendo gritado, aberto e cheio, 

muitas vezes recorrendo à nasalização
41

.  

Segundo Murphy (2008, p. 70), as vozes estão virtualmente afinadas com a rabeca, 

mas na prática a entoação pode ser diferente.  

* * *  

Na zona da mata norte de Pernambuco, um bom banco é aquele que mexe com o 

corpo e a mente dos folgazões, mas também é aquele em que seus músicos dominam o 

repertório vocal e instrumental do cavalo-marinho, sabendo executá-lo com a precisão e a 

propriedade de quem conhece a sua tradição e importância.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41

 Nice, certa vez, afirmou que chega a se atrapalhar quando ela está participando no banco e um 

companheiro ao seu lado está cantando muito baixo. Já mestre Antônio Teles afirma nostalgicamente 

que no passado o “grito dos toadeiros” era mais forte, sendo ouvido no engenho a grandes distâncias.  
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Capítulo 5 

 

 

O gênero musical, elementos estruturais e a paisagem sonora no 

cavalo-marinho 

 

 A análise da realidade sociocultural da música não deve excluir o objeto musical em 

si, uma vez que o texto é o produto de um contexto. Nesse sentido, dedicarei um pouco de 

atenção à classificação e aos elementos estruturais que compõem o repertório musical do 

cavalo-marinho como um recurso a mais no caminho de sua compreensão.  

5.1 O gênero musical do cavalo-marinho 

Segundo os brincadores, o gênero musical do cavalo-marinho é um baião, também 

chamado de samba de matuto, constituído por partes vocais e instrumentais, onde é possível 

delimitar duas categorias distintas: as toadas (repertório vocal) e os baianos (repertório 

instrumental). Outras duas categorias podem ser encontradas em menor medida no cavalo-

marinho: as incelenças e os cocos.  

5.1.1   As toadas 

As toadas constituem o repertório vocal do cavalo-marinho. No Dicionário do 

Folclore Brasileiro, Câmara Cascudo (2002, p. 684-685) define a toada como “versos 

cantados que apresentam diferentes configurações nas mais diversas manifestações musicais 

brasileiras”.  

No cavalo-marinho, as toadas geralmente são classificadas conforme sua função na 

brincadeira, não havendo um consenso entre os brincadores em relação à terminologia 

utilizada. Entretanto, os termos mais utilizados são toadas de figura e toadas soltas.  

As toadas de figura são executadas durante o entrecho dramático, convidando ou 

despedindo as figuras da roda, sendo também executadas para acompanhar suas ações cênicas 

e coreográficas, falando de suas respectivas histórias de vida, traços físicos e 

comportamentais ou narrando a intenção delas dentro da brincadeira.  
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TRANSCRIÇÃO 02 – Toada do Mané da Batata. 

Cada figura tem a sua própria toada, embora algumas toadas apresentem semelhanças 

de texto e melodia, diferenciando apenas o nome da figura em questão.  

 Já as toadas soltas podem ser cantadas a qualquer momento. Elas geralmente são 

associadas às danças coletivas, como um aquecimento físico e musical dos brincadores; mas 

também podem ser utilizadas para preencher os espaços vazios da ação dramática, quando os 

figureiros estão descansando ou ainda estão se preparando para entrar na roda.  

 

TRANSCRIÇÃO 03 – Toada solta. 

 A grande maioria das toadas de cavalo-marinho possui a forma “responsorial”, onde 

há uma “pergunta”, de caráter mais livre e realizada pelo toadeiro, e uma “resposta”, de 

natureza mais fixa e realizada pelos demais músicos do banco (transcrição 03); entretanto, 

algumas toadas são “diretas”, ou seja, não possuem alternância (transcrição 02).  

5.1.2   Os baianos  

 Os baianos constituem o repertório instrumental do cavalo-marinho. Apresentam-se 

sob a forma de uma melodia rápida, formada por arpejos melódicos com variações realizados 

pela rabeca e acompanhados pela base rítmica dos demais instrumentos do banco.   
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TRANSCRIÇÃO 04 – Baiano de rabeca. 

 É nos baianos que o rabequeiro demonstra sua habilidade técnica no instrumento, 

através das improvisações, variações e ornamentos melódicos, expressando, muitas vezes, 

uma marca pessoal e criativa. Na primeira ocasião em que toquei rabeca para ser “avaliado” 

pelo mestre Antônio Teles, pedi que ele me ensinasse um baiano, ao que ele falou: “o baiano 

você mesmo cria”. Embora algumas dessas peças se tornem conhecidas e popularizadas entre 

os brincadores, elas sempre surgem da improvisação e livre criação dos rabequeiros, 

seguindo, no entanto, certas convenções musicais características do repertório desse folguedo.  

Enquanto composição instrumental, os baianos surgem na brincadeira de cavalo-

marinho na forma de uma introdução e interlúdio das toadas, ou mesmo como uma peça 

independente, mas sempre associada à dança.    

 No Dicionário Musical Brasileiro, Mário de Andrade define o baiano a partir de suas 

observações etnográficas no nordeste do Brasil. 

Na minha viagem em 1928, pude notar que o povo em geral, no Rio Grande 

do Norte, Paraíba e Pernambuco, quando falava em “baiano” se referia a 

uma dança não cantada [...] Como coreografia, o baiano consiste em dança 

individual, ginástica, caracterizada pelos movimentos a passos rapidíssimos 

das pernas e dos pés (ANDRADE, 1989, p. 35).  

É interessante observar que o lundu, batuque dançado pelos escravos nas terras 

brasileiras em meados do século XVII, ao adentrar no interior da Bahia recebeu o nome de 

baiano (TINHORÃO, 1998, p. 111). Pode ser que a brincadeira do cavalo-marinho tenha 

incorporado essa nomenclatura e algumas das particularidades musicais e coreográficas do 

antigo lundu, adaptando-as e modificando-as conforme as características locais, mas deixo 

isso para o campo especulativo.  
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5.1.3   Outras categorias musicais: cocos e incelenças  

O coco é uma forma de música e dança espalhada por todo nordeste. No cavalo-

marinho ele surge como um divertimento final, anterior e posterior à morte e ressurreição do 

Boi. Nesse momento, o banco fica de pé, e em torno dele é construído um grande círculo 

composto pelos brincadores e pelos espectadores, onde todos dançam. Nas palavras de mestre 

Antônio Teles, esse gênero musical serve para criar um ambiente de alegria em comemoração 

ao renascimento do Boi.  

A incelença é uma reza fúnebre cantada tradicionalmente em ocasiões de velório nas 

comunidades rurais, sobretudo no nordeste, como afirma Câmara Cascudo em seu Dicionário 

do Folclore Brasileiro.  

Canto entoado à cabeça dos moribundos ou dos mortos, cerimonial de 

velório, ainda existente na Paraíba, no Rio Grande do Norte e em 

Pernambuco, na Bahia e, possivelmente em outros estados. Cantam sem 

acompanhamento instrumental, em uníssono [...] (CASCUDO, 2002, p. 

218). 

 O canto das incelenças na zona da mata norte de Pernambuco parece ter sido uma 

prática mais comum no passado. Sobre isso, mestre Antônio Teles relata: 

 [...] antigamente eu ouvi muitas [incelenças]. Eu não gosto daquilo, não. 

Aquilo é uma coisa triste. Uma noite eu saí de casa no engenho Jucá, muito 

longe, e perdi o horário da noite. Quando cheguei era meia-noite. Uma mata 

grande... Aí quando cheguei lá em Jucá eu ouvi [...] Tinha morrido um feitor 

do engenho. E passei na frente da casa dele. Meia noite... Eita, porqueira! Aí 

passei correndo e fui-me embora. Negócio chato desgraçado! Era de 

arrepiar... (mestre Antônio Teles, entrevista concedida ao autor em Condado, 

11.06.2013).  

 Se o canto das incelenças é uma tradição praticamente esquecida na zona da mata 

norte de Pernambuco, ela foi incorporada na brincadeira do cavalo-marinho, ocorrendo 

dentro do entrecho dramático com as figuras da Véia do Bambu e o Véio Joaquim
42

.  

 Enquanto a incelença cantada nos rituais fúnebres possui um caráter religioso, a 

incelença cantada no entrecho dramático do cavalo-marinho apresenta um caráter cômico, 

                                                 
42

 A Véia do Bambu representa uma senhora de comportamento lascivo que entra sozinha na roda 

seduzindo os homens presentes. Logo em seguida, entra o seu marido, o Véio Joaquim, procurando 

por sua esposa. Este, por algum motivo, acaba morrendo, o que leva Mateus e Bastião a chamarem a 

figura do padre para encomendar a alma do cadáver. É o momento em que a incelença é cantada pelos 

dois negros. Entretanto, como eles o fazem de maneira cômica, a bênção não funciona, resultando no 

surgimento da figura do Cão de Fogo – o diabo – que acaba carregando todo mundo para o inferno.  
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mas ambas compartilham de algumas características comuns, como o canto dolente, uníssono 

e sem acompanhamento instrumental.  

5.2 Elementos estruturais  

 Uma atenção voltada aos elementos estruturais de qualquer repertório musical pode 

revelar os princípios e padrões construídos e legitimados por uma tradição, que por sua vez se 

refletem na materialidade sonora em suas especificidades. No cavalo-marinho, os aspectos 

rítmicos e as escalas utilizadas desvendam algumas particularidades de sua música.   

5.2.1   O ritmo  

 No cavalo-marinho, o repertório musical caracteriza-se por um padrão rítmico 

constantemente repetido nos instrumentos de percussão que compõem o banco.  

O pandeiro é responsável pela execução da célula rítmica base do cavalo-marinho que 

caracteriza o baião, presente em todo seu repertório vocal e instrumental.  Apesar de sua 

complexidade rítmica, é possível identificar auditivamente um padrão assimétrico que acentua 

a primeira e a quarta semicolcheias de um compasso 2/4.  

 

TRANSCRIÇÃO 05 – Célula rítmica tocada pelo pandeiro. 

 Essas acentuações constituem um padrão rítmico amplamente difundido na música 

brasileira, sobretudo na região do nordeste (MURPHY, 2008, p. 69).   

 O padrão assimétrico do pandeiro, entretanto, encontra-se imerso e entrelaçado em um 

padrão simétrico realizado pelas bages e pelo mineiro, cuja estrutura rítmica pode ser descrita 

como uma sequência ininterrupta de semicolcheias em um compasso 2/4. 

 

TRANSCRIÇÃO 06 – Célula rítmica das bages e mineiro.  

Acusticamente, em vez de uma sequência ininterrupta de semicolcheias, seria mais 

coerente propor uma sequência anacrústica composta por duas semicolcheias e uma colcheia. 

Esta última corresponde ao deslocamento mais acentuado da mão, afastando-se do peito do 
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tocador (mineiro) ou movendo-se a baqueta para baixo (bage). No prolongamento da colcheia, 

a mão faz o percurso inverso, para em seguida a célula rítmica ser reiniciada
43

.   

 

TRANSCRIÇÃO 07 – Sonoridade rítmica produzida pelas bages e mineiro. 

Uma importante característica dos elementos rítmicos do cavalo-marinho é o seu 

andamento extremamente acelerado, chegando a atingir aproximadamente 175 BPM, que, 

associado à particularidade timbrística de seu conjunto instrumental, proporciona uma 

distinção de sua sonoridade.  

5.2.2   Escalas utilizadas 

 As escalas aos quais se fundamentam os repertórios musicais são paradigmas 

artificialmente construídos pelas culturas, podendo variar consideravelmente de um contexto 

para outro, ganhando acentos étnicos típicos (WISNIK, 1989, p. 71).  

No cavalo-marinho de Pernambuco, o repertório musical fundamenta-se em princípios 

tonais e modais, embora seja facilmente perceptível uma grande predominância do primeiro 

em relação ao segundo.  

 O tonalismo apresenta exclusivamente escalas de modo maior, conforme pode ser 

observado no exemplo seguinte. 

 

TRANSCRIÇÃO 08 – Toada do Soldado. 

                                                 
43

 No dia em que aprendi a tocar bage em Condado, percebi que mestre Antônio Teles tocava o 

instrumento conforme o exemplo musical 6, enquanto Nice, Natan e Totó tocavam o instrumento 

conforme o exemplo musical 7. Em relação ao mineiro, o princípio é o mesmo.  
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 O modalismo é marcado pelo uso do mixolídio, que se distingue pela presença do 

sétimo grau abaixado, tão característico da música nordestina em geral, conforme 

exemplificado abaixo. 

 

TRANSCRIÇÃO 09 – Toada do Mané do Baile. 

 Nas linhas melódicas do repertório do cavalo-marinho emprega-se basicamente uma 

escala diatônica muito próxima do temperamento igual, que se encontra geralmente dentro do 

âmbito de uma oitava, estendendo-se da quinta inferior à quinta superior da escala, e não da 

tônica mais grave à tônica mais aguda, com eventuais notas de passagem executadas fora 

dessa extensão, como pode ser visto na seguinte toada solta.  

 

TRANSCRIÇÃO 10 – Toada solta. 

 

 A principal diferença entre as escalas utilizadas no cavalo-marinho em relação ao 

“temperamento igual” é o esporádico uso da terça neutra
44

, presente de maneira mais 

                                                 
44

 A terça neutra é um intervalo intermediário entre a terça maior e a terça menor. É importante 

lembrar que a dicotomia entre esses dois intervalos constitui a base da harmonia funcional da música 

europeia, e a utilização da terça neutra apresenta-se como um aspecto peculiar da musicalidade 

nordestina, libertando-a, por vezes, do jugo dos modos maior e menor do sistema de afinação 

temperado (PINTO, 2001, p. 242-243). Acredito ser bastante válido um futuro estudo específico e 

mais detalhado sobre a utilização da terça neutra no repertório musical do cavalo-marinho.  
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abundante em outras expressões musicais nordestinas como a ciranda, o maracatu rural, os 

ternos de pífano, o aboio, os caboclinhos, as trovas dos repentistas e os forrós pé-de serra.  

Os elementos harmônicos e polifônicos aparecem ocasionalmente no repertório do 

cavalo-marinho. A harmonia surge nos acordes de dois sons produzidos pela rabeca através da 

arcada em cordas duplas, formando intervalos de terças, quartas, quintas e sextas que não 

possuem, necessariamente, uma função tonal, mas uma função puramente sonora. A polifonia 

vocal não é muito frequente, embora entre os toadeiros possa haver duas vozes abrindo em 

terças. Na rabeca, entretanto, o uso da polifonia a duas vozes é quase constante, sobretudo 

através do uso de uma corda solta que funciona como um pedal, enquanto em outra corda 

próxima é tocada a melodia.  

5.3 A paisagem sonora no cavalo-marinho 

 Confesso que nos meus primeiros contatos com o cavalo-marinho, achei estranha sua 

prática musical cheia de interrupções, cujos sons estavam misturados com os barulhos das 

coisas e pessoas que pareciam alheias ao que estava sendo “apresentado”. É claro que eu 

estava tomando como parâmetro os eventos musicais como provas, audições, recitais e 

concertos que vivenciei dentro do ambiente acadêmico. Entretanto, o fenômeno sonoro é tão 

complexo quanto o processo e o produto musical dele resultante, uma vez que o som, com sua 

onipresença e evanescência, “não se rende facilmente a um raciocínio acostumado com 

coisas, locais e configurações estáveis” (PINTO, 2001, p. 221).    

Muito cedo, aprendemos a distinguir dois tipos gerais de experiência sonora: o som e o 

ruído.  O primeiro é caracterizado pela estabilidade e pela regularidade de suas frequências, 

que resultam em algo que nos soa agradável e “afinado”. Já o segundo é comumente marcado 

pela instabilidade e irregularidade de suas frequências, algo que nos soa desagradavelmente, o 

barulho que somos condicionados a ignorar.  

 Desde os tempos remotos de sua existência, a espécie humana desenvolveu uma 

capacidade de apreender o mundo sonoro à sua volta, que se apresentava na forma de um 

turbilhão de ruídos produzidos pela natureza: o barulho da chuva, de um trovão, de uma fera 

selvagem, etc. Ora, como o maior temor do ser humano é deparar-se com o incompreensível, 

ele passou a ordenar todo esse material sonoro e, assim, diminuir o grau de incertezas do 

universo que o cercava. Estava se delineando o que genericamente chamamos de “música”. 

Mas, afinal, o que é a música? Como podemos definir seus parâmetros a partir da experiência 

sonora que ela proporciona? Durante muito tempo, acreditou-se que a música era a 
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capacidade humana de extrair e produzir sons organizados, periódicos e ordenados de um 

mundo caótico de ruídos, como se fosse possível colocá-la em uma redoma de silêncio, 

protegida de toda e qualquer investida danosa dos sons não-musicais. 

 Só recentemente passamos a ter consciência de que a música realiza um diálogo entre 

o som e o ruído, e que este diálogo está presente tanto na natureza quanto na expressão 

musical. Som e ruído não se opõem absolutamente, mas formam um continuum, uma 

passagem gradativa que cada cultura irá administrar, definindo no interior de cada uma qual a 

margem de separação entre as duas categorias (WISNIK, 1989, p. 30).  Dessa forma, a 

distinção entre som e ruído é uma atribuição cultural, uma vez que esses dois fenômenos 

comunicam-se constantemente dentro do discurso musical.  

 A partir dessa perspectiva epistemológica, o musicólogo, educador e compositor 

canadense Murray Schafer (1933-) trouxe aos estudos da música, em especial à educação 

musical, a ideia de “paisagem sonora”, inspirado nas palavras do compositor norte-americano 

John Cage (1912-1992) que afirmou: “música é sons, sons à nossa volta...”.  

 Uma das grandes contribuições da etnomusicologia para o conhecimento musical é a 

expansão de nossa concepção a respeito do que chamamos de “música”, proporcionando não 

apenas a descoberta de novas estruturas musicais, mas também novas formas de se ouvir 

música (BLACKING, 2007, p. 206). 

Por mais que seja relativamente possível compreender a música em uma perspectiva 

objetiva e técnica, essa compreensão passa intimamente por questões subjetivas de seus 

significados coletivos e individuais, abrindo caminhos para interpretações ambíguas e 

idiossincráticas que rompem as fronteiras das “gramáticas musicais”. 

 No cavalo-marinho, duas músicas podem ser identificadas: a primeira, construída a 

partir do movimento dos corpos dos folgazões dentro da roda; e a segunda, externa, 

imprecisa, que por ser associada a ruídos e por não fazer parte da “composição musical”, 

temos a ingênua tendência de ignorá-la.  Ambas se fazem presentes de maneira complexa e 

simultânea, atuantes através de combinações pacíficas ou conflituosas, mas sempre 

constituindo a paisagem sonora do cavalo-marinho.  
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5.3.1   A música em movimento  

 Nossa concepção ocidental de música ainda é muito limitada em relação a outras 

culturas que a concebem de maneira muito mais ampla.  

[...] é importante lembrar que em muitas outras culturas se desconhece um 

termo cujo signo seja idêntico ao de „música‟, „music’, „zene’, „musique’, 

„Musik’ etc. Na realidade música raras vezes apenas é uma organização 

sonora no decorrer de limitado espaço de tempo. É som e movimento num 

sentido lato [...] (PINTO, 2001, p. 222).  

 Em seu famoso estudo sobre a música na África, o etnomusicólogo austríaco Gerhard 

Kubik afirma que em um espetáculo africano, a música encontra-se integrada à dança, à 

declamação de textos, e a todo um conjunto de movimentos que atuam na produção, 

concepção e recepção do material sonoro, não havendo uma palavra única para distinguir som 

e movimento (KUBIK, 1983, p. 315).  

O cavalo-marinho surpreende pela sua riqueza de sons e movimentos, mediados pela 

corporalidade de seus folgazões. É o corpo, com seus movimentos, que rege e que é regido 

pelo som. Assim é a sua música: movimentos que produzem sons, e sons que produzem 

movimentos no corpo e na vida dos brincadores de cavalo-marinho.  

Na expressão coreográfico-musical, os movimentos corporais dos componentes do 

banco produzem sons através de suas vozes e instrumentos, da mesma forma que os 

movimentos corporais dos sambadores produzem sons através das pisadas no chão, 

reforçando o ritmo padrão do cavalo-marinho, conduzido pelo pandeiro, unindo música e 

dança num mesmo tempo e espaço.  

 

              TRANSCRIÇÃO 11 – Ritmo da pisada dos trupés comparado com a batida do pandeiro. 

Na expressão dramático-musical, algumas figuras utilizam certos artefatos durante a 

representação cênica, transformando-os em instrumentos musicais percussivos, contribuindo 

para a composição rítmica do banco. O principal deles é a já mencionada bexiga, que é 
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percutida pelos negros Mateus e Bastião, produzindo um som grave que mais uma vez reforça 

o ritmo padrão do cavalo-marinho conduzido pelo pandeiro. 

 

TRANSCRIÇÃO 12 – Ritmo percutido pelas bexigas comparado com a batida do pandeiro. 

Dentro dessa expressão dramático-musical, a sonoridade também está presente no 

movimento cênico e poético do cavalo-marinho, tanto nos diálogos das figuras quanto na 

recitação das loas, nas quais os folgazões enfatizam mais a sonorização e a musicalidade 

verbal desses textos que a sua compreensibilidade.  

Embora o termo “música” não faça parte do vocabulário dos brincadores de cavalo-

marinho, ela se faz presente de maneira múltipla dentro das várias formas de expressão que se 

integram e constituem o folguedo, enquanto ação produtora e veiculadora de sons e 

movimentos. O que comodamente chamamos de “música”, constitui-se em um produto 

observável da ação humana, mas também um modo básico de pensamento nem sempre 

verbalizado, podendo manifestar-se em outras atividades, mesmo que estas não se enquadrem 

ao que nomeamos de “música” (BLACKING, 2007, p. 202). 

Se o movimento produz som, o inverso também ocorre, pois essas sonoridades fazem 

vibrar os corpos dos que tocam e cantam no banco, mas também alimentam e impulsionam os 

corpos que dialogam, declamam e que sambam no terreiro.  

Assim, a música no cavalo-marinho pode ser vista e ouvida, pois ela é visual e 

auditiva, onde o movimento produz som e o som produz movimento dentro de um quadro 

espaço-temporal. Entretanto, essa música não se encontra isolada, mas envolvida por outra 

música, também múltipla e complexa.   

5.3.2   A música por trás da música 

 Conforme havia dito anteriormente, o cavalo-marinho geralmente ocorre em locais 

com grande fluxo de pessoas, como ruas, praças e pátios de igrejas, podendo haver, em 

algumas ocasiões, a presença simultânea de outros grupos culturais ou bandas de música pop, 

além de barracas de alimentação, vendedores ambulantes e parque de diversões, sobretudo nas 
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brincadeiras que acontecem durante as festas municipais da zona da mata norte de 

Pernambuco. Conversas, gritos eufóricos, pregões, discussões calorosas, máquinas em 

funcionamento... Uma rica ecologia sonora que forma, em seu conjunto, uma nova 

composição musical. Como afirma Schafer (1991, p. 132), “por trás de cada peça musical se 

oculta outra peça musical”.  

 Dessa maneira, a música do cavalo-marinho é constituída por uma estrutura de 

camadas sonoras, uma interna e outra externa, onde a delimitação do que fica em primeiro ou 

segundo plano depende da perspectiva auditiva, da mesma forma como em um desenho a 

distinção entre figura e o seu fundo depende da perspectiva visual.  

 

FIGURA 42 – Ilusão de ótica. Fonte: http://www.google.com.br/#q=ilusão+de+otica, acesso em 17.02.2014.  

 Sobre essa interessante analogia entre as camadas de imagem e som, Schafer nos dá 

uma curiosa sugestão. 

Como a distinção entre figura e fundo num desenho, você agora pode 

distinguir entre figura e fundo também na escuta musical. Tente, por 

exemplo, ouvir uma execução musical concentrando-se não na música em si, 

mas em todos os sons não-musicais exteriores a ela, que a rodeiam e forçam 

caminho durante suas pausas momentâneas (ibid. p. 132).  

 Para o musicólogo canadense, todo objeto sonoro tem uma “vida social”, pois ele se 

relaciona com outros objetos sonoros à sua volta, tanto de maneira pacífica, como de maneira 

conflituosa, e é neste ponto que se pode distinguir som e ruído na paisagem sonora do cavalo-

marinho: a partir de como as sonoridades externas se relacionam com o fazer musical desse 

folguedo. Schafer diferencia o som do ruído levando em consideração não as suas 

características naturais, fundamentadas apenas na regularidade ou irregularidade de suas 

frequências, mas nas suas relações com a música em si. O som é a estrutura sonora que 

dialoga pacificamente com o discurso musical, complementando-o, enriquecendo-o; já o ruído 

é a estrutura sonora indesejada que interfere ou mesmo prejudica o discurso musical (ibid. p. 

138).   
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 No cavalo-marinho, os fenômenos sonoros proporcionados pelas conversas, gritos, 

discussões, pregões de vendedores ou o maquinário do parque de diversões são aceitos pelos 

brincadores, pois eles dialogam pacificamente com a sonoridade da brincadeira; já os 

fenômenos sonoros eletrônicos e amplificados proporcionados pelas bandas de música pop 

não são aceitos pelos brincadores, pois eles atrapalham ou mesmo interrompem a sonoridade 

da brincadeira, constituindo-se, portanto, em ruído. Ambos, no entanto, fazem parte de uma 

mesma paisagem sonora que envolve o cavalo-marinho e a sua música.  

 Dessa forma, o cavalo-marinho revela-se como uma população densa de eventos 

sonoros, dentro e fora do que chamamos de “composição musical”, um contraponto entre som 

e ruído, uma rica paisagem sônica em camadas que se ajustam de maneira pacífica ou 

conflituosa, onde cada objeto sonoro possui a sua particularidade física e contextual, 

mostrando o quanto a música, muito mais que a “organização artística dos sons”, é um evento 

complexo de sincronias, superposições e simultaneidades.  

 Entretanto, a qualificação de cada evento sonoro como som ou ruído é uma atribuição 

circunstancial, contextual, cultural e relativa. Ela vai além de questões físicas, uma vez que os 

parâmetros musicais não são determinados apenas pelas leis científicas da acústica, mas 

também pela maneira como seus produtores e receptores a concebem.  

5.3.3   A música como sons, ruídos e sentidos 

 O fazer musical, o agir cênico, poético e coreográfico presentes no cavalo-marinho 

formam uma música complexa e múltipla que não se encontra isolada do universo sônico que 

a rodeia, por sua vez também complexo e múltiplo. 

 A ideia de paisagem sonora, articulada com uma perspectiva etnomusicológica, pode 

contribuir para a “descoberta de uma enorme variedade de musicalidade na sociedade 

humana” (BLACKING, 2007, p. 206).  Essa articulação interdisciplinar traz ao estudo da 

música não só uma maior compreensão de sua estrutura, mas uma maior compreensão de todo 

o mundo sonoro que envolve, interage ou mesmo compromete qualquer expressão musical, 

revelando-nos um pouco mais sobre a forma como as diferentes culturas ouvem e encaram a 

sua própria música e tudo que a cerca. 
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Capítulo 6 

 

 

Música e religiosidade 

 

 Certa vez, perguntei ao mestre Antônio Teles se o cavalo-marinho era uma 

brincadeira religiosa. Com a autoridade de quem dedicou toda sua vida a esse folguedo, ele 

respondeu:  

Olha, Paulo, desde menino que eu brinco cavalo-marinho. O cavalo-marinho 

é uma brincadeira sagrada (mestre Antônio Teles, entrevista concedida ao 

autor em Condado, 11.06.2013).  

 Segundo o sociólogo francês Émile Durkheim (1858-1917), a religião consiste em um 

sistema de concepções e práticas ligadas às coisas sagradas, onde o ser humano divide a 

existência em dois domínios: o “sagrado” e o “profano”, estabelecendo as relações entre essas 

duas instâncias (DURKHEIM, 2008, p. 68).  

 Se na cultura ocidental cristã a vivência do sagrado é separada da vivência do profano, 

podemos encontrá-las entrelaçadas em muitas manifestações de nossa cultura popular. No 

cavalo-marinho, os elementos de natureza profana, ligadas às questões das relações humanas 

na vida cotidiana e histórica, coexistem com os elementos de natureza sagrada, ligadas às 

relações do homem com as divindades, havendo uma sucessão muito natural, contínua e às 

vezes até imperceptível entre o profano e o sagrado. Sobre a religiosidade das danças 

dramáticas, Mário de Andrade afirma: 

Todas [as danças dramáticas] são de fundo religioso. Ou melhor dizendo: o 

tema, o assunto de cada bailado é conjuntamente profano e religioso, nisso 

de representar ao mesmo tempo um fator prático, imediatamente 

condicionado a uma transfiguração religiosa (ANDRADE, 1982a, p. 24). 

 Assim como tantas manifestações da cultura popular no Brasil, o cavalo-marinho 

nasceu em um contexto rural fortemente marcado pela doutrina cristã europeia, mas que 

também soube assimilar, de maneira rica e criativa, diferentes matizes étnicos da cultura negra 

e indígena, estando os folgazões entre aqueles que frequentam missas, procissões e novenas, 

acreditando, ao mesmo tempo, em espíritos que intercedem por questões humanas, reveladas 

em histórias que envolvem cura mágica e feitiçaria.  
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 No cavalo-marinho, é possível encontrar duas vertentes religiosas: o cristianismo 

católico, que fincou sua presença desde a ação dos primeiros missionários jesuítas 

portugueses na região, caracterizado pela adoração à Santíssima Trindade e pela veneração 

aos santos; e a jurema sagrada, religião de origem indígena muito presente na zona da mata 

norte de Pernambuco.  

 Esses dois mundos coexistem na história de vida dos brincadores de cavalo-marinho e 

convergem para o universo da brincadeira, tornando-a sagrada para aqueles que encontram 

nela uma forma de expressão
45

. A crescente presença do protestantismo na região, todavia, 

está muito associada à ruptura com essa religiosidade tradicional, cuja adesão à chamada lei 

de crente
46

 é acompanhada pelo desejo ou obrigação de abandonar a brincadeira. Não se 

torna difícil, portanto, chegar à conclusão de que o pensamento religioso apresenta-se como 

um dos aspectos importantes na construção sociocultural do cavalo-marinho.  

 Mas, afinal, qual a importância da música na relação do humano com o sobrenatural? 

É inegável a presença da música em praticamente todos os sistemas religiosos das mais 

diversas sociedades. A música cria um ambiente propício a tal relação, pois ela constitui-se 

em um elemento simbólico, mediadora e veiculadora de valores e concepções compartilhados 

por uma coletividade.  

 Durante os momentos de natureza religiosa do cavalo-marinho, o repertório musical 

assume um aspecto sonoro bastante diferenciado. 

A devoção religiosa é expressa muitas vezes através de música sem 

acompanhamento ou acompanhada só pela rabeca, com andamento mais 

lento e com frases musicais mais longas do que as das cenas cômicas ou 

simplesmente seculares (MURPHY, 2008, p. 106-107).  

No cavalo-marinho, a música celebra o nascimento de Jesus, saúda os Santos Reis do 

Oriente, louva os santos católicos e é utilizada para chamar as entidades e invocar os espíritos 

da natureza.  

                                                 
45

 O exemplo da família Teles é bem emblemático em se tratando de sincretismo religioso em torno do 

cavalo-marinho. O mestre Antônio Teles é juremeiro desde sua juventude, tendo aberto um centro 

espírita em sua casa, mas a igreja não é um espaço totalmente ausente da sua vida. Nice é católica, 

frequenta missas desde a infância e é ativa nas atividades da Igreja de Nossa Senhora das Dores, mas 

julga ter boas relações com as entidades que trabalham com seu pai. Esse convívio, no entanto, nem 

sempre é tão pacífico, revelando certas divergências. Natan e Totó, por sua vez, vivem entre esses dois 

mundos que se cruzam no seio da família. Frequentam as missas e ajudam a mãe nas atividades da 

igreja, mas também possuem o dom da mediunidade que herdaram do avô.  
46

 A chamada lei de crente é uma expressão bastante usada na zona da mata norte de Pernambuco para 

referir-se ao protestantismo.  
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6.1 “É o Divino Santo Rei, que nós viemos festejar” 

 O catolicismo europeu começou a ser introduzido no Brasil a partir da ação dos 

primeiros jesuítas que acompanharam os exploradores e colonizadores portugueses ainda no 

século XVI. Além dos sermões, esses missionários utilizavam a música de suas regiões de 

origem para inculcar nos indígenas a doutrina e a moral cristã.   

Conforme Tinhorão (1998, p. 38), a atividade ligada à catequese dos índios utilizou os 

dois gêneros musicais da tradição medieval portuguesa: o canto litúrgico à base de cantochão 

e a música dos divertimentos rurais. Sem demora, os jesuítas perceberam que o repertório 

profano se enquadraria melhor que o repertório sacro aos seus intuitos, pela sua maior 

proximidade e similaridade com a tradição musical indígena.  

[...] a verdade é que a semelhança entre a tradição de canto e dança tribal dos 

naturais da terra e a dos campos portugueses, caracterizadas ambas pela 

participação coletiva, iria determinar a opção dos padres por esta forma, 

inclusive porque efetivamente era a que melhor se enquadrava aos 

propósitos da catequese e evangelização em massa (ibid. p. 39).  

 Em vista disso, os portugueses mantiveram seu repertório sacro restrito ao ritual 

religioso dentro das igrejas, evitando concessões à cultura dos naturais da terra ou ao gosto 

popular, mas proporcionaram ao seu repertório profano uma fusão com a tradição musical 

indígena, sendo utilizada para atrair os nativos às celebrações cristãs. Nessas ocasiões, era 

possível encontrar a música ligada às danças, folias, procissões, bandeiras e dramatizações 

(ibid. p. 40-45).  

 Começava a florescer um imaginário católico fortemente ligado à nossa cultura 

popular, caracterizando-se em “modos locais de produzir louvor e graças à divindade, 

validados e tornados respeitáveis pela sua própria tradição” (BRANDÃO, 1978, p. 72).  Um 

catolicismo coletivo e festivo fora dos âmbitos da igreja, embora ainda ligada a esta, que se 

espalhou pelas terras brasileiras, assumindo diferentes feições, incorporando elementos das 

etnias indígenas e posteriormente negras, onde se faz música, se dança e se dramatiza como 

formas de expressar a fé e a devoção, constituindo-se em práticas paralelas aos rituais oficiais 

da igreja católica. É nesse calendário criado pelo catolicismo romano e enriquecido pelo povo 

que podemos encontrar boa parte das expressões tradicionais de nossa cultura popular em 

múltiplas festividades ligadas ao ciclo natalino, junino, pascoal, culto mariano e celebrações 

aos santos padroeiros.  
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Na zona da mata norte de Pernambuco, o cavalo-marinho apresenta-se como um dos 

principais folguedos pertencentes ao ciclo natalino, pois celebra o nascimento de Jesus e a 

viagem dos Santos Reis do Oriente, além de expressar uma devoção aos santos e à Virgem 

Maria.        

Durante uma brincadeira de cavalo-marinho, a parte do baile dos galantes é o 

momento em que a religiosidade cristã se faz mais presente, sobretudo quando é cantada a 

toada da estrela. A reverência musical reflete-se no canto realizado pelo próprio mestre a 

capella ou apenas acompanhado pela rabeca, respondido em coro pelos galantes e pelos 

componentes do banco que se posicionam de pé, na ausência das danças e em uma postura 

mais solene.  

 

FIGURA 43 – Momento do canto da toada da estrela (foto: Paulo Alcântara). 

Nas palavras dos brincadores, essa estrela que é louvada, representa tanto a Estrela de 

Belém quanto o próprio Jesus Cristo, o Divino Santo Rei
47

.  

                                                 
47

 Em alguns grupos de cavalo-marinho, o Mateus e o Bastião seguram uma estrela confeccionada de 

cipó japecanga, bambu e papel celofane, com o seu interior iluminado por uma vela acesa.  
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TRANSCRIÇÃO 13 – Toada da estrela. 

Em vários outros momentos da brincadeira é possível identificar toadas que também 

remetem à fé cristã na Virgem Maria e nos santos padroeiros, estas acompanhadas de dança e 

mais marcadas pelo sentimento de respeito que por uma postura de reverência.    

Sobre a religiosidade católica do cavalo-marinho expressa na sua música, o mestre 

Antônio Teles afirma: 

É devoção [...] A música faz parte do cavalo-marinho quase que nem na 

igreja, sabe? Fala em Jesus, na virgem Maria, nos santos [...] É a devoção do 

povo (mestre Antônio Teles, entrevista concedida ao autor em Condado, 

11.06.2013).   

Dessa forma, a música no cavalo-marinho constitui-se em um modo de expressar, 

compartilhar e transmitir a devoção dos brincadores fora do ambiente litúrgico, em um 

contexto festivo, mas de alguma maneira validado e legitimado pelo povo.  

6.2 “Arreia caboclo pra me ajudar” 

 Nos primeiros séculos da colonização e exploração portuguesa no Brasil, veiculou-se 

entre os missionários e cronistas da época a ideia de que o povo indígena era destituído de 

práticas e concepções religiosas, vivendo em completa anomia. Contudo, documentos 

portugueses do século XVIII registraram certas práticas dos indígenas nordestinos associadas 

aos rituais de feitiçaria ligadas à ingestão de uma bebida mágica extraída das cascas e raízes 

de uma árvore chamada jurema (SALLES, 2010, p. 39-41).  
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 Durante o período de colonização, a jurema foi uma prática religiosa condenada e 

perseguida pelos exploradores portugueses, sobretudo no decorrer do processo de 

catequização jesuítica.  Entretanto, os índios não absorveram de forma passiva as ideias e 

crenças do cristianismo que lhes eram impostas. Pelo contrário, a manutenção de suas 

experiências religiosas e a inclusão dos elementos cristãos nas suas tradições apontam o ritual 

da jurema como uma forma de resistência e adaptação (SALLES, 2010, p. 46-47).   

Com a chegada dos povos africanos trazidos ao nordeste para trabalhar como escravos, 

a jurema passou a incorporar elementos da cultura negra, inicialmente com o xangô e mais 

recentemente com a umbanda, unindo, dessa vez, as duas culturas oprimidas durante o 

processo de colonização
48

.  

A jurema sagrada, tal como a conhecemos hoje na região nordeste, fundamenta-se nos 

antigos rituais indígenas como a ingestão do vinho da jurema, utilização ritualística do 

maracá, e o culto aos caboclos – entidades indígenas provenientes das matas – e mestres – 

espíritos dos antigos ancestrais juremeiros pertencentes ao “reino dos encantados”, “os 

encantos” ou as “cidades da jurema”; mas que também agregou elementos da cultura branca 

como crucifixos, castiçais e santos católicos; além dos elementos da cultura negra como o 

culto aos orixás – as forças da natureza – e reis – antigos líderes das comunidades 

quilombolas (ibid. p. 17).  

Na religiosidade da jurema sagrada é possível identificar dois momentos rituais: as 

mesas de consulta, popularmente chamadas de mesas de catimbó, de caráter mais fechado e 

particular; e os toques, de natureza mais pública e festiva. Nessas duas formas de cerimônia, 

faz-se presente a música ritual associada ao fenômeno do transe e da possessão.  

 Dentro do cavalo-marinho, o Caboclo de Urubá é a figura que remete o folguedo às 

tradições indígenas, fazendo clara conexão com a religiosidade da jurema sagrada. Ela surge 

no terreiro nas mais avançadas horas madrugada trajando-se como um índio: preaca (pequeno 

arco e flecha), cocar de penas e saia com fitas coloridas. À medida que essa figura canta e 

dança, invocando os espíritos da natureza, ela começa a entrar em transe e realiza a proeza de 

pisar, deitar e se espojar em cacos de vidro sem se cortar, como prova dos poderes 

sobrenaturais proporcionados pela incorporação da entidade indígena que lhe dá nome.   

                                                 
48

 O xangô é uma religião de origem africana praticada em Pernambuco, caracterizada pelo culto às 

forças da natureza. Já a umbanda é uma religião sincrética de origem essencialmente brasileira que 

surgiu na década de 1920 no Rio de Janeiro, caracterizada pelo culto aos diversos espíritos ancestrais.  
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 Mestre Antônio Teles durante muitos anos colocou essa figura, mas, atualmente, ela é 

colocada por Totó, que parece ter recebido o dom da mediunidade e as orientações espirituais 

do avô. 

 

FIGURA 44 – Totó butando a figura do Caboclo de Urubá (foto: Nice Teles).  

 Mais uma vez, a música surge no cavalo-marinho como uma mediadora entre a 

natureza humana e as suas divindades, agora envolvendo as antigas crenças ameríndias e o 

fenômeno da possessão.  

Na jurema sagrada, a música é utilizada pra chamar a entidade, e no cavalo-

marinho é a mesma coisa (mestre Antônio Teles, entrevista concedida ao 

autor em Condado, 11.06.2013).  

Segundo o etnomusicólogo francês Gilbert Rouget, a relação entre a música e o transe 

pode ser encontrada nos mais diversos povos do mundo, sendo um fenômeno “quase 

universal”, o que levou às diversas teorias que abordavam sobre possíveis poderes mágicos ou 

sobrenaturais da música (ROUGET, 1990, p. 21).  

Para Rouget, a música por si só não tem a capacidade natural de levar o homem ao 

transe, mas o faz através dos sentidos e significados culturais que uma determinada sociedade 

lhe atribui. Essa afirmativa, entretanto, não diminui sua importância nesse místico fenômeno. 

Muito pelo contrário. A música é a principal ferramenta de manipulação do transe, mas essa 

relação é determinada por cada sociedade a partir de seus fundamentos culturais e de seus 

sistemas de representação, o que aponta para uma perspectiva etnomusicológica (ibid. p. 21).  
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Em seu momento de aparição no cavalo-marinho, a figura do Caboclo de Urubá canta 

os versos improvisados de sua toada sem acompanhamento instrumental, em um andamento 

mais lento e livre, como uma oração, sendo intercalada pelo banco que executa em 

intensidade crescente a parte fixa da toada, sendo esta exemplificada na transcrição seguinte.  

 

TRANSCRIÇÃO 14 – Toada do Caboclo de Urubá.  

No entendimento do mestre Antônio Teles, apenas essa toada tem “o poder de Deus” 

para chamar a poderosa entidade das matas. 

Cantar essa toada chama ele: o Caboclo de Urubá [...] Eu mesmo quando 

botava o Caboclo de Urubá, eu cantava, aí ele incorporava em mim [...] Eu 

cantava a toada dele, brincava, brincava e depois ele ia simbora
49

 (mestre 

Antônio Teles, entrevista concedida ao autor em Condado, 11.06.2013).   

Entretanto, mestre Antônio Teles prega que não basta apenas cantar a toada 

apropriada, mas a pessoa responsável por colocar a figura do Caboclo de Urubá também 

precisa “ter o pensamento de fé e não ter medo”.   

                                                 
49

 Ir simbora é uma forma popular de dizer “ir embora”. 
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A toada do caboclo em nada difere das demais toadas do cavalo-marinho em questões 

sonoras e estruturais, mas ela atua de maneira significativa no fenômeno da possessão, pois 

ela remete a uma fé, a uma crença enraizada na ancestralidade de quem a vivencia.  

No fenômeno da possessão, durante a presença da figura do Caboclo de Urubá no 

terreiro, a música cria o ambiente ritual e cerimonial, não apenas proporcionando um 

estímulo físico e psíquico, mas atuando de alguma forma na mediação do ser humano com o 

mistério que ele julga conhecer, tornando essa experiência mais intensa e verdadeira, 

realimentando e rememorando um conjunto de concepções simbólicas, assumindo, portanto, 

uma posição central e singular nesse momento especial.  
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Capítulo 7 

 

A aprendizagem musical do cavalo-marinho na família Teles  

 

Este capítulo volta-se aos processos, situações e valores envolvidos na aprendizagem 

da linguagem musical dentro da tradição oral do cavalo-marinho de Pernambuco, tendo como 

foco principal a família Teles em suas três gerações de brincadores. Como a etnomusicologia 

apresenta uma natureza interdisciplinar, esta abordagem dialoga com os campos da educação 

musical, linguística e sociologia.   

7.1 Um diálogo interdisciplinar  

 Os processos de transmissão e aquisição de conhecimento são fruto da necessidade 

humana de compartilhar valores e saberes que lhes são significativos, contribuindo para a 

sobrevivência das mais diversas formas de cultura. Esses processos, entretanto, estão 

presentes em múltiplos contextos e realidades sociais, envolvendo relações complexas. 

No campo da música, a recente aproximação entre a etnomusicologia e a educação 

musical tem proporcionado importantes contribuições para ambos os campos, tendo como 

elemento comum a música. Essa aliança vem se mostrando consideravelmente produtiva, no 

sentido de uma maior compreensão dos princípios musicais compartilhados pela espécie 

humana enquanto elemento cultural mediador de relações pessoais.  

Antes de começar a analisar os processos de aprendizagem musical do cavalo-marinho 

dentro da família Teles, através dessa aproximação da etnomusicologia com a educação 

musical, recorro a alguns pressupostos dos atuais estudos da linguística e da sociologia que 

serão fundamentais para a compreensão das ideias aqui expostas.  

7.2 A música como linguagem  

 A linguagem verbal é tão marcante em nossa vida que nos desapercebemos que esta 

não é a única forma de linguagem que utilizamos em nossas relações sociais.   

Desde tempos remotos, os grupos humanos utilizam diversos modos de expressão, de 

manifestação de sentido e de comunicação, recorrendo às mais distintas formas de linguagem: 

música, dança, pintura, artesanato, arquitetura, rituais, etc. Na verdade, existe uma “enorme 
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variedade de outras linguagens que também se constituem em sistemas sociais e históricos de 

representação do mundo” (SANTAELLA, 1984, p. 12-13). 

Se enquadrarmos a música como um dos diversos tipos de linguagem, poderemos 

percebê-la como uma produção sonora organizada e estruturada, veiculadora de sentidos e 

significados, constituindo-se, portanto, como um recurso de expressão e comunicação. Sua 

construção cultural é consequência e ao mesmo tempo mediadora das relações humanas, 

apresentando-se como um fenômeno social e histórico.  

Essa perspectiva é acompanhada pelas próprias mudanças no campo da linguística 

moderna que tem transitado crescentemente da concepção da “linguística do sistema” – que 

estuda a linguagem a partir de suas estruturas e regras como um sistema fechado e completo – 

para a concepção da “linguística do discurso” – que estuda a linguagem em uso, visando o seu 

contexto de ocorrência e as interações humanas que criam, modificam e negociam seus 

significados (KOCH, 1992, p. 10-12).  

É nessa direção que caminham os campos da etnomusicologia e da educação musical, 

no sentido de compreender a música não apenas por suas estruturas sonoras, mas também 

pelas relações humanas existentes em torno dessa forma de linguagem. 

Dentro desse quadro, os processos de aprendizagem da linguagem musical tornam-se 

muito mais que a aquisição de técnicas e padrões artísticos, mas uma forma de compartilhar 

sentidos, significações e saberes que constituem a cultura, envolvendo aspectos cognitivos e 

afetivos no seio de um grupo social.    

Conceber a música como linguagem é fundamental para compreendermos os seus 

processos iniciais de aprendizagem, sobretudo através das analogias entre a linguagem 

musical e a linguagem verbal, onde ambas são aprendidas e apreendidas não por questões de 

talento inato, mas através da inserção do indivíduo no contexto social em que essa forma de 

linguagem é utilizada em sua concretude.  

7.3 A apreensão da linguagem artística e o seu meio social 

Sendo a música uma forma de linguagem produzida e compartilhada coletivamente, os 

processos, situações e valores envolvidos no seu aprendizado estão diretamente ligados às 

condições de seu universo social.  

Para esclarecer melhor essa relação, recorro aos estudos sociológicos de Pierre 

Bourdieu (1930-2002) e seus conceitos de “familiarização” e habitus.  
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De acordo com Bourdieu e Darbel (2003, p. 105-106), o contato prolongado e a 

vivência do indivíduo com a linguagem artística proporcionam uma familiarização, que 

consiste no aprendizado natural e inconsciente, através do acúmulo de um capital de 

experiências.  

Por meio desse contato prolongado e dessa vivência, o indivíduo começa a 

desenvolver seus instrumentos de percepção, ferramentas que lhe capacitam a compreender o 

código daquela linguagem artística e identificar-se com ele, uma vez que a aquisição dos 

instrumentos de percepção garante ao indivíduo a passagem de uma apreensão da obra de arte 

de seu sentido fenomenal para o seu sentido do significado, isto é, de uma compreensão 

superficial para uma compreensão de suas significações (ibid. p. 79-80).  

A exposição contínua a determinadas condições sociais proporciona ao indivíduo a 

aquisição e incorporações de um capital de experiências que irá condicionar suas formas de 

pensar e agir, adaptando-as às necessidades e exigências de seu meio social, caracterizando no 

que Bourdieu chama de habitus, marcado pelo diálogo e pela troca constante entre a realidade 

exterior e o mundo subjetivo das individualidades, ocorrendo a “interiorização da 

exterioridade e a exteriorização da interioridade” (BOURDIEU, 1983a, p. 47).     

Por ser uma relação dialética entre o sujeito e a sociedade, a teoria do habitus não 

pode ser interpretada como uma memória estática, uma essência a-histórica ou um destino 

definido uma vez por todas. Embora o habitus tenha uma tendência à reprodução de uma 

estrutura social, ele é um sistema aberto e flexível que “só excepcionalmente assume a forma 

de uma conversão radical” (idem, 1983b, p. 106).  

 Logo, a teoria do habitus não nos limita a uma perspectiva reprodutivista. Ela é fruto 

de experiências socialmente acumuladas, apreendidas e aprendidas, mas também é a ação de 

sujeitos sobre essa construção histórica.  

  Apesar de o sociólogo francês voltar-se à chamada “arte culta”, utilizo seus conceitos 

no campo da cultura popular através de suas possíveis ligações com os estudos voltados à 

aprendizagem da música nos contextos de tradição oral realizados pelos campos da 

etnomusicologia e da educação musical.  

7.4 A transmissão musical entre gerações  

A aprendizagem da música, tanto quanto a sua prática em si, é um fenômeno cultural 

realizado em um determinado contexto social, envolvendo relações e interações humanas.  
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Segundo Maura Penna (2012, p. 33), a música é uma linguagem artística construída e 

compartilhada socialmente. Dessa forma, seu aprendizado é um processo intimamente 

articulado com as estruturas sociais através da vivência e do contato cotidiano e, portanto, 

fundamentado em experiências cumulativas, sejam elas fornecidas institucionalmente (pelas 

escolas de música e conservatórios), vivenciadas nos contextos tradicionais das práticas 

culturais populares (cavalo-marinho, maracatu, ciranda, etc.) ou nas mais diferentes situações 

cotidianas (ouvir rádio, TV, mp3, CD, internet, etc.), o que nos leva a concluir que o 

aprendizado musical não se restringe a espaços institucionalizados, antes abrange os mais 

diversos contextos socioculturais.  

Dentro das chamadas sociedades tradicionais, a memória musical coletiva constitui-se 

em um elemento fundamental de referências, sendo o seu aprendizado uma condição 

necessária para a sobrevivência de suas estruturas materiais e simbólicas. Sobre isso, Merriam 

(1964, p. 146) argumenta que nessas sociedades tradicionais, a ausência de instituições 

educativas formais não significa necessariamente a ausência de um sistema educacional. Se a 

cultura musical permanece, é por que há alguma forma de aprendizagem.  

No cavalo-marinho, a transmissão musical geralmente ocorre dentro do próprio 

universo da brincadeira ou nas relações cotidianas, envolvendo convivências familiares, 

ligada por laços consanguíneos ou de compadrio.  

Assim acontece na família Teles, onde três gerações de brincadores de cavalo-

marinho vivem a cultura popular intensamente e mantêm viva uma tradição através do 

compartilhar de uma mesma experiência musical em suas dimensões materiais e simbólicas
50

. 

Em vista de tudo isso, apresento um pouco da transmissão musical que ocorreu e ainda ocorre 

no seio dessa família, destacando três momentos em que a música se faz aprendida e 

apreendida: a observação, a internalização e a imitação. 

7.4.1   A observação 

Quando uma criança adquire a linguagem materna, ela o faz justamente a partir de um 

contato prolongado com a língua na sua concretude. Da mesma forma, o início da 

aprendizagem musical no contexto da cultura popular se dá através do contato prolongado 

com a música em sua realização concreta.  

                                                 
50

 Na linguagem musical, considero as suas dimensões materiais os instrumentos, vozes, sons e suas 

propriedades. Nas dimensões simbólicas, incluo os seus sentidos, valores e suas funções como 

mediadora entre os atores sociais e entre estes e a sua realidade.  
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Em ambos os casos, o processo de aprendizagem se dá através de uma vivência oral e 

auditiva, proporcionada pela estrutura social da qual o indivíduo faz parte.  

Se a música é uma forma de discurso, então é análoga também, embora não 

idêntica, à linguagem. A aquisição da linguagem parece envolver muitos 

anos e, principalmente, vivência auditiva e oral com outros languagers. 

Temos de olhar para o equivalente, para o engajamento com outros musicers, 

muito antes de qualquer texto escrito ou outras análises daquilo que já se 

sabe intuitivamente (SWANWICK, 2003, p. 68-69)
51

. 

No cavalo-marinho, a aprendizagem musical acontece de maneira contextualizada com 

o universo da brincadeira, onde o que prevalece é a vontade, o desejo de brincar.  

Mestre Antônio Teles afirma que ninguém nunca lhe ensinou a tocar ou cantar o 

repertório do cavalo-marinho, discurso sempre enfático e muito comum entre os mestres desse 

folguedo em Pernambuco. Conforme seus depoimentos, ele conheceu o cavalo-marinho ainda 

na infância, iniciando sua aprendizagem musical através da observação. Durante muito tempo, 

ele se posicionava junto ao banco durante as brincadeiras, observando o canto dos toadeiros 

e a forma como os instrumentos eram tocados, sobretudo a rabeca, memorizando tudo o que 

via e ouvia.  

Eu era menino [...] Ninguém me ensinou nada. O povo brincava e eu ficava 

olhando e ouvindo (mestre Antônio Teles, entrevista concedida ao autor em 

Condado, 22.10.2013). 

Essa mesma realidade foi vivenciada por sua filha Nice e posteriormente por seus 

netos, Natan e Totó, ao presenciarem, desde a tenra idade, as brincadeiras em que mestre 

Antônio Teles participava.  

Durante sua infância, Nice conviveu de perto com o universo da brincadeira. Na 

época, seu pai era mestre do cavalo-marinho de Severino Memézio em Condado, e sempre 

levou a família para assistir às sambadas desse grupo.  

É de fundamental importância hoje ter guardado esse momento de quando 

saíamos todos os sábados pra acompanhá-lo até o cavalo-marinho, onde 

acontecia sempre lá na rua do Cabeção, ou no bar do Cabeção, onde se fala 

muito hoje. E ali a gente ficava a noite inteira assistindo e ouvindo aquelas 

melodias [...] As pessoas tudo se reunia sempre lá em casa antes da 

brincadeira.  Então quando conversavam bastante, os demais saíam. E aí 

minha mãe fechava a porta e saíamos nós os cinco da casa: eu, meu pai, 

minha mãe e meus outros dois irmãos. E aí a gente ia pra lá ficar assistindo 

                                                 
51

 Swanwick utiliza o termo languagers para referir-se às pessoas que falam entre si. Já o termo 

musicers refere-se às pessoas que fazem ou apreciam a música. 
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até a hora que me dava sono, né? Mas quando era na hora do Boi, aí eu me 

levantava e ficava ali no meio só achando bonito e correndo, porque o Boi 

fica dando carreira
52

 atrás de todo mundo. E ali eu me encantava. Eu achava 

lindo o amanhecer do dia, e era prazeroso ter aquela noite toda de oito da 

noite até cinco da manhã (Nice, entrevista concedida ao autor em Condado, 

29.10.2013).  

 Um pouco mais de duas décadas depois, Natan e Totó, ainda na infância, começaram a 

sentir o desejo de estar presente e de frequentar as brincadeiras do cavalo-marinho de Biu 

Alexandre em Condado, onde o avô participava como rabequeiro.  

A minha infância no cavalo-marinho começou vendo o meu avô tocar no 

cavalo-marinho de Biu Alexandre. Ele tocava rabeca lá. No começo eu 

nunca me interessei [...] Eu ficava em casa. Aí teve um dia que eu me 

interessei de vez e fui ver ele brincando, tocando [...] E daí fui me 

interessando pela brincadeira [...] Aí meu avô saiu de lá e montou uma 

brincadeira pra ele, aí comecei a me interessar mais (Natan, entrevista 

concedida ao autor em Condado, 12.11.2013). 

Rapaz, a minha vida dentro do cavalo-marinho começou quando tinha 

brincadeira de cavalo-marinho em Biu Alexandre e sempre meu avô ia, 

porque ele tocava rabeca, e eu sempre também ia, e lá comecei dançando 

com o pessoal. Depois despertei o interesse em mim de aprender a tocar 

rabeca. Aliás, comecei tocando pandeiro, daí despertou o interesse em mim 

de tocar rabeca (Totó, entrevista concedida ao autor em Condado, 

12.11.2013). 

Esse processo de observação, no entanto, não se restringe aos momentos da 

brincadeira, mas envolve também as relações familiares cotidianas. Nice e seus filhos 

afirmam que desde a infância já eram acostumados a ver e ouvir em casa o mestre Antônio 

Teles cantar e tocar o repertório do cavalo-marinho. 

[...] ele ficava com a rabeca dele e chamava a atenção da gente quando em 

dia de domingo, assim à tardinha, ele pegava a rabeca e ficava tocando em 

cima de um banquinho. A gente não tinha móveis, não. A casa era bem 

simples, um modelinho chalé, de taipa, na rua lá embaixo. E aí ele sentava 

naquele banquinho, e ali a gente ficava, às vezes até com lata de leite vazia 

batendo. Ele ficava na rabeca, e a gente batendo naquela lata. Às vezes ele 

tocando e cantando, e a gente batendo o margúio no meio da casa. Parece 

que fico vendo um filme, sabe? (Nice, entrevista concedida ao autor em 

Condado, 29.10.2013).  

Meu avô sempre tocava e cantava em casa, e às vezes me chamava também. 

Às vezes ele fazia aquela batucada na frente de casa com outras pessoas, aí 

eu sempre ia pra lá, pra casa do meu avô (Natan, entrevista concedida ao 

autor em Condado, 12.11.2013).  

                                                 
52

 Correr atrás, perseguir. 
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Ele ficava aí no terraço ou colocava o banquinho lá fora e tocava, às vezes 

chamava eu e meu irmão [...] Ele tocava na rabeca, às vezes eu pegava o 

pandeiro e meu irmão pegava a bage (Totó, entrevista concedida ao autor em 

Condado, 12.11.2013).  

Em todas essas situações, pode-se ver um aprendizado fundamentado em uma lenta 

familiarização proporcionada por uma vivência, um contato prolongado com o universo da 

brincadeira e de sua música, resultando em um aprendizado natural e inconsciente, fruto do 

acúmulo de um capital de experiências.  

Sobre essa realidade, o etnomusicólogo ganês Kwabena Nketia afirma que a 

organização da música tradicional na vida social permite que o indivíduo adquira seu 

conhecimento musical em lentas etapas e amplie essa experiência cultural a partir dos grupos 

sociais ao qual ele está inserido (NKETIA, 1974, p. 59-60).  

Nessas situações, a apreensão musical se dá através de presenças, relações e interações 

humanas, cuja atenção volta-se aos sons e movimentos, onde a música pode ser aprendida, 

mesmo que não ativamente ensinada (RICE, 1985, p. 117).  

Entretanto, a aprendizagem da linguagem musical não envolve apenas a sua apreensão 

enquanto fenômeno social, mas a compreensão e o compartilhar de suas estruturas, formas, 

seus significados e sentidos.  

7.4.2   A internalização 

Durante o processo de familiarização, o indivíduo começa a desenvolver seus 

instrumentos de percepção, o que lhe capacita a apropriar-se da linguagem artística, 

compreendendo seus códigos, significados e atribuindo-lhe sentidos, caracterizando a etapa da 

internalização.  

A familiarização envolve aspectos cognitivos, pois proporciona ao indivíduo a 

compreensão do código artístico, apropriando-se de sua estrutura, de suas funções e de seus 

princípios de construção, mesmo que esses saberes não sejam conscientemente formulados.  

O ambiente da brincadeira e a presença do mestre Antônio Teles com sua música na 

esfera familiar proporcionaram a Nice, e posteriormente aos seus filhos, Natan e Totó, a 

internalização das técnicas, sonoridades e padrões que constituem os elementos musicais do 
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cavalo-marinho. Eles são unânimes ao afirmarem que aprenderam com o mestre Antônio 

Teles a tocar rabeca
53

, pandeiro, bage e mineiro, além de cantar as toadas desse folguedo.   

 A familiarização também pode envolver aspectos afetivos, pois coloca o indivíduo em 

contato com um código artístico dotado de valores para aqueles que o compartilham, 

contribuindo para sua internalização. Chega a ser tocante perceber que na família Teles, o 

aprendizado musical foi e é muito mais que a aquisição das habilidades de cantar ou tocar, 

mas também é se inserir e fazer parte de uma tradição familiar. 

E na minha infância, eu não tinha esse pensamento amadurecido que tenho 

hoje de ver a grande fortaleza que é a tradição, e que a tradição tava ali 

dentro de casa, e que eu nasci daquela tradição. Então hoje eu dou essa 

importância, porque eu nasci daquela raiz, eu sou fruto daquela raiz (Nice, 

entrevista concedida ao autor em Condado, 29.10.2013).  

Olha, isso aí já é coisa de família, sabe? [...] E foi me batendo na cabeça 

aquela coisa que eu tinha que seguir aquela cultura que o meu avô tinha ali 

(Natan, entrevista concedida ao autor em Condado, 12.11.2013).  

Meu avô e a família toda em cavalo-marinho... Eu senti que deveria entrar 

mesmo na cultura (Totó, entrevista concedida ao autor em Condado, 

12.11.2013).  

 Segundo Blacking (1973, p. 32-33), o que a música diz, não passa pelas suas 

propriedades inerentes, mas pelos seus significados produzidos e compartilhados por pessoas 

integrantes de uma sociedade ou um grupo social específico. Nesse sentido, 

A aprendizagem de música não implica apenas tornar-se tecnicamente 

competente, mas interiorizar representações sociais que lhes dão sentido, 

como cultura. As organizações sonoras não são neutras, mas investidas de 

rede de significados [...] Esses significados dão sentido ao fazer musical e 

parece constituírem-se no estímulo básico para a própria aprendizagem 

(ARROYO, 1999, p. 178).  

De fato, a posse ou apropriação da linguagem musical transforma os sujeitos em seus 

modos de perceber, suas formas de ação e pensamento, bem como em seus aspectos 

subjetivos (FONTERRADA, 1994, p. 41).  

Na família Teles, a aprendizagem musical não se limita à aquisição de habilidades 

técnicas, mas à compreensão quanto ao pertencimento a uma tradição, a uma identidade 

                                                 
53

 Natan e Totó começaram a aprender rabeca com o avô e hoje tocam o instrumento nos dois grupos 

de cavalo-marinho administrados pela família, além de tocarem em outros grupos da região que 

possuem carência de rabequeiros. Já Nice aprendeu apenas a “arranhar” um pouco o instrumento, 

conforme ela mesma diz.  
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coletiva, onde a apreensão dessa linguagem musical constitui-se em uma ferramenta para a 

construção do indivíduo, de sua capacidade expressiva e da leitura de sua realidade, mas 

acima de tudo, é a garantia de sobrevivência da memória coletiva familiar e da tradição que 

gira em torno dela.  

7.4.3   A imitação 

Ao internalizar a música que o cerca, o ser humano produz um mundo sonoro interno, 

que posteriormente será projetado na forma da expressão musical. Este é o momento da 

imitação.  

Uma vez que a música vivenciada socialmente e internalizada afeta o indivíduo em 

suas estruturas cognitivas e afetivas, a expressão musical resulta em um ato consequente, 

posterior e complementar.   

Se considerarmos a música como uma linguagem apreendida e logo utilizada 

como meio de expressão, estaríamos falando nos conceitos de compreender e 

falar, tal como se aplica na linguagem falada: compreender a linguagem 

musical que se escuta e falar nesta mesma linguagem musical [...] 

(GAINZA, 1977, p. 23, tradução do autor).  

 Essa imitação possui uma correspondência com a teoria do habitus, pois ambas 

consistem no comportamento obtido e reproduzido como estratégia de adaptação a um meio 

social. Para Blacking (1973, p. 25), a prática musical é uma forma de comportamento que se 

adquire. É algo que o ser humano selecionou de seu meio, fruto de suas experiências 

interativas com as pessoas e coisas as quais são parte de um processo adaptativo de 

maturidade na cultura.   

 A musicalidade do mestre Antônio Teles no contexto social da brincadeira e no 

contexto social familiar o transformou na referência a ser imitada por Nice, Natan e Totó, 

sendo o padrão de escolha estética, de ideais e de práticas, alguém em quem se confia e que 

exerce uma autoridade por seus conhecimentos e por sua posição social como mestre de 

cavalo-marinho, pai e avô.  

Mas ele aprendeu só assim, vendo e ouvindo as pessoas fazerem, assim 

como eu também aprendi vendo e ouvindo ele fazer [...] Eu  precisei e 

preciso muito dele. Então ele é minha grande referência por ser o meu pai, 

por ser mestre, por ser avô dos meus filhos e por ser o grande incentivador 

daquilo que eu realizo no dia de hoje (Nice, entrevista concedida ao autor em 

Condado, 29.10.2013).  
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Aí eu fui aprendendo tudo com meu avô, e chegava na casa dele, aí via ele lá 

tocando e cantando. Aí no outro dia ia colocar em prática tudo aquilo que 

tinha aprendido com ele (Natan, entrevista concedida ao autor em Condado, 

12.11.2013). 

Ele não era de parar pra ensinar. Ele vai tocando ou cantando e você vai 

pegando (Totó, entrevista concedida ao autor em Condado, 12.11.2013).   

 Fruto da manipulação, da experimentação dos sons e dos objetos sonoros, a imitação, 

precedida pela observação e internalização, constitui-se em um processo chave para a 

aprendizagem musical, mas ela não pode ser encarada como uma mera reprodução passiva, 

mas como uma recriação da linguagem musical.  

A imitação surge como um estágio de aprendizagem que permite, no 

momento seguinte, uma reorganização interna no aprendiz que interpreta o 

que foi visto, sentido e ouvido, e devolve, quando reproduz, uma releitura 

que não é mais exatamente igual ao que imitou (PRASS, 2004, p. 151). 

 É através dessa recriação que a tradição, residente na memória de seus portadores, se 

renova e sofre suas contínuas ressignificações ao longo do tempo, não se limitando a simples 

processos repetitivos cristalizados no tempo e no espaço.   

Foi através desses processos de recriação que Nice e seus filhos encontraram formas 

próprias de desenvolver suas potencialidades musicais, após um longo período de imitação, 

tendo como referência o mestre Antônio Teles. Natan e principalmente Totó vêm 

desenvolvendo um maior virtuosismo técnico no canto e na execução da rabeca, uma maior 

preocupação quanto à afinação do instrumento e uma aproximação da escala temperada, fruto 

da incorporação de outros referenciais encontrados dentro e fora do universo do cavalo-

marinho.  

As três “fases” acima mencionadas podem ocorrer de maneira sucessiva, mas também 

de maneira simultânea, nunca, porém, de forma mecânica. A observação, internalização e 

imitação consistem em uma etapa inicial do processo de aprendizado, dando-se de modo 

orgânico, flexível e criativo em função da manutenção e mudanças de estruturas 

socioculturais.  

7.5 Ser membro da família Teles  

A complexidade do fenômeno da aprendizagem musical pode ser apresentada no que 

Nettl (2005, p. 291) chama de “transmissão aural”, onde a aprendizagem se dá através das 
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múltiplas situações, fruto das relações sociais e do contato com o acontecimento musical, cujo 

objetivo não é apenas aprender, mas tomar parte daquela experiência. 

 O conceito de transmissão aural, portanto, não envolve exclusivamente aspectos 

técnicos, mas também aspectos simbólicos, onde o indivíduo utiliza-se de sua percepção 

global e de todos os recursos à sua disposição para a apreensão dos elementos musicais 

veiculados em seu contexto social. Como afirma Arroyo (1999, p. 177), as culturas musicais 

das tradições orais são visuais, auditivas e táteis. Nesse sentido, aprender música é ver e ouvir, 

mas também é sentir, compreender e tomar parte do fazer musical.   

Esse fazer musical não é fruto de um talento inato restrito a uns poucos eleitos, mas é 

uma capacidade inata a todos que compartilham da nossa condição humana, cujo 

desenvolvimento ou inibição depende das experiências de vida, por sua vez condicionadas 

pelas estruturas socioculturais da qual cada um de nós faz parte. 

No cavalo-marinho, os processos, situações e valores envolvidos na aprendizagem 

musical são desenvolvidos em um espaço sociocultural compartilhado simultaneamente por 

quem ensina e por quem aprende, permitindo o contato entre gerações, onde todos assumem 

uma postura ativa diante da cultura.  

Dessa forma, ser membro da família Teles é ser brincador de cavalo-marinho, é 

aprender e apreender sua música no universo da brincadeira e nas relações cotidianas. Isso 

transcende os mecanismos preservacionistas e reprodutivistas de saberes formais, técnicos ou 

estruturais, mas envolve o compartilhar de valores, sentidos e significados que eles atribuem 

ao mundo em que vivem, e que de alguma forma dão sentido às suas vidas. 
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Capítulo 8 

 

 

Do engenho ao mangue: as transformações musicais no cavalo-

marinho de Pernambuco 

 
 

Nascido na zona da mata norte de Pernambuco, o cavalo-marinho vem recentemente 

frequentando contextos de maior visibilidade, como os centros urbanos e o mercado de bens 

simbólicos. Dessa forma, a partir dos conceitos de “cultura popular” e “tradição”, este 

capítulo final procura compreender as transformações e adaptações das práticas e concepções 

musicais desse folguedo em seu crescente contato com a realidade pós-moderna.  

8.1 Cultura popular e tradição  

 Os termos “cultura popular” e “tradição” sempre foram utilizados como rótulo 

identificador de algo não muito bem delimitado, mas portando, ao mesmo tempo, um sentido 

fortemente ideológico. Não tenho aqui a intenção de invalidá-los. Muito pelo contrário. 

Proponho contribuir para a revisão desses conceitos e utilizá-los para melhor compreender a 

realidade atual do cavalo-marinho.  

8.1.1 O “nascimento” do povo e de sua cultura  

    A descoberta de uma cultura associada ao povo deu-se na passagem dos séculos XVIII 

e XIX na Europa, quando o movimento romântico passou a valorizar a chamada cultura 

popular, como criação espontânea, pura, ingênua e inocente do povo, uma totalidade 

homogênea, autônoma e intocada, cuja realização expressaria os mais nobres valores humanos 

(BURKE, 1989, p. 38). Pela primeira vez o povo e sua cultura seria um tema de interesse por 

parte dos pesquisadores e artistas europeus: surgiam, dessa forma, os estudos da cultura 

popular sob a denominação do neologismo anglo-saxão folk-lore (saber do povo), termo 

cunhado pelo inglês William John Thoms em 22 de agosto de 1848, e que foi adotado com 

ligeiras adaptações pela maioria das línguas europeias (VILHENA, 1997, p. 24).     

 Os estudos voltados à cultura popular foram inicialmente estabelecidos em função de 

aspectos políticos, intelectuais e estéticos marcantes no momento histórico europeu dos 

séculos XVIII e XIX, estimulado pela ascensão do Nacionalismo, onde cada nação buscava 

no povo suas origens étnicas e seus elementos de diferenciação e marca de identidade 

nacional; pela reação ao Iluminismo burguês e sua visão elitista que excluía o pensamento e 
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costumes populares do saber acadêmico; e pela valorização do primitivo, do espontâneo, em 

oposição à artificialidade do que era feito sob as rígidas regras do Classicismo (BURKE, 

1989, p. 35-36).  

 O argumento predominante dos folcloristas europeus apontava a cultura popular como 

pertencente ao mundo rural, onde suas expressões estariam condenadas à morte devido ao seu 

crescente contato com as influências corruptoras dos centros urbanos. Em outras palavras: 

suas tradições estavam constantemente ameaçadas pela modernidade. Era preciso, portanto, 

preservá-las, resgatá-las ou simplesmente registrá-las antes de sua inevitável extinção.  

 No Brasil, os primeiros estudos da cultura popular foram realizados pelos nossos 

folcloristas no final do século XIX e início do século XX, apresentando os mesmos impulsos 

verificados na Europa, sobretudo no tocante à busca de uma identidade nacional (ORTIZ, 

2012, p. 127) e à crença de sua iminente extinção. Acreditava-se que as tradições não teriam 

condições de resistir ao confronto com a modernidade, levando à necessidade de documentá-

las antes que se apagassem da memória do povo (AYALA; AYALA, 2006, p. 14-15).  

Desde sua criação no século XVIII até meados do século XX, o conceito de cultura 

popular sempre colocou em oposição as ideias de tradição e modernidade, por ser 

compreendido como um conjunto de práticas, saberes e concepções imutáveis que lutava pela 

sobrevivência contra as transformações. A partir da segunda metade do século XX, entretanto, 

novas formas de abordagem da cultura popular permitiram desvendar alguns de seus aspectos 

mais complexos e que, até então, encontravam-se obscurecidos ou mesmo ignorados.   

8.1.2    As culturas populares na dinâmica social 

O antropólogo argentino radicado no México, Néstor García Canclini (1939-), e o 

teórico cultural jamaicano radicado no Reino Unido, Stuart Hall (1932-), trouxeram 

fundamentais contribuições das ciências humanas para o conceito de cultura popular dentro da 

concepção moderna ou, mais precisamente, pós-moderna
54

.   

Tendo como ponto de partida o cenário latino-americano, Canclini define as culturas 

populares, no plural, pois estas são múltiplas, como sendo a produção material e imaterial da 

esfera economicamente menos favorecida da sociedade: o “povo”. Entretanto, Canclini 
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 Segundo os atuais estudos das ciências sociais, a transição da modernidade para a pós-modernidade 

tem como marco o processo de globalização iniciado nos anos 1990. Isso não significa, no entanto, 

que a modernidade foi encerrada com o advento da pós-modernidade, sendo que esta segunda é a 

culminação dos conflitos e das tendências da primeira. Portanto, ao longo deste capítulo, utilizarei o 

termo “modernidade” para referir-me a essas duas etapas da experiência humana. 
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abandona a visão romântica que atribuía qualidade de pureza, ingenuidade ou resistência ao 

povo, enquanto totalidade homogênea e isolada com suas tradições intocadas. O autor passa a 

conceber as culturas populares dentro de um sistema amplo, em uma sociedade dividida em 

classes, caracterizada pela desigual distribuição do capital simbólico e econômico, onde seus 

processos de produção, circulação e consumo são marcados por interações pacíficas ou 

conflituosas entre essas classes subalternas e os setores hegemônicos (CANCLINI, 1983, p. 

12).  

Por outro lado dessa mesma abordagem, Canclini utiliza o termo “hibridação” para 

questionar conceitos como identidade, cultura, multiculturalismo e alguns pares polarizados 

nas ciências sociais como tradição-modernidade e subalterno-hegemônico, onde as classes 

subalternas estariam ligadas à tradição, enquanto as classes hegemônicas estariam ligadas à 

modernidade. O autor procura construir a noção de hibridação para designar as misturas 

interculturais, envolvendo as várias classes ou grupos humanos e suas estruturas dentro de 

uma mesma realidade social, uma vez que os setores subalternos estão interessados em 

modernidade e os setores hegemônicos em manter o tradicional, ou parte dele, como referente 

histórico e recurso simbólico contemporâneo. Frente a essa necessidade recíproca, ambos se 

vinculam mediante um jogo de usos do outro nas duas direções, envolvendo interações 

ambíguas, conflituosas e compromissos mútuos (idem, 2008, p. 275).  

Diante desse quadro, a hibridação interessa tanto aos setores hegemônicos como aos 

setores subalternos que querem tirar proveito da tradição, mas também desejam “apropriar-se 

dos benefícios da modernidade”, sendo que esses processos de hibridações podem ocorrer de 

maneira pacífica, havendo fusões, coesões e osmoses; ou de maneira conflituosa, pela 

incompatibilidade das práticas ou estruturas distintas a serem conciliadas, havendo interesses, 

relações de poder, confrontações e diálogo (ibid. p. xxi-xxvi).   

Em uma perspectiva semelhante, ao tomar como ponto de partida o estudo 

sociocultural da diáspora afro-caribenha em 1948, Stuart Hall apresenta as culturas populares 

como um “campo de batalhas”, onde as relações sociais em torno delas são múltiplas, 

complexas e desiguais, marcadas por imposições, resistências, aceitações, recusas e 

capitulações, permeadas por empreendimentos de apropriações e expropriações. Para o autor, 

não se pode conceber a história das culturas populares exclusivamente a partir dos grupos 

subalternos que a produzem, sem compreender como elas são mantidas e transformadas em 

relação às instituições da produção cultural dominante, uma vez que “não existe uma „cultura 

popular‟ íntegra, autêntica e autônoma fora do campo de forças das relações de poder” 
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(HALL, 2003, p. 254). Por isso, o que chamamos de cultura popular não pode ser delimitada a 

partir de supostas propriedades características, mas pelo campo social por onde seus símbolos 

circulam.  

O que importa não são os objetos culturais intrínseca ou historicamente 

determinados, mas o estado do jogo das relações culturais: cruamente 

falando e de uma forma bem simplificada, o que conta é a luta de classes na 

cultura ou em torno dela (ibid. p. 258). 

 Assim, as culturas populares passam a ser vistas como um terreno de constantes lutas 

políticas e ideológicas, marcado por conflitos e negociações dos setores populares com os 

setores hegemônicos, que o autor chama de “bloco do poder”, onde não se obtêm vitórias 

definitivas, mas onde há sempre posições estratégicas a serem conquistadas ou perdidas.  

 A concepção de que as culturas populares eram uma forma de sobrevivência do 

passado no presente, alheias às mudanças e às redefinições proporcionadas pela modernidade, 

esteve ligada a uma má interpretação do conceito de “tradição”, por este fazer referência a 

supostos aspectos conservadores, anacrônicos e retrógrados. Entretanto, dentro desse novo 

quadro conceitual aqui apresentado, a tradição, tão associada com as culturas populares, passa 

a existir a partir da atribuição de sentidos e valores que variam conforme os interesses 

momentâneos e divergentes dos diferentes grupos que com ela se relacionam, para legitimar 

posições, discursos e ações.  

8.1.3   As tradições e suas reatualizações 

Georges Balandier (1920-) e Eric Hobsbawm (1917-2013) abordam o conceito de 

tradição sob dois olhares distintos: o primeiro estudou as sociedades africanas tradicionais em 

relação com o colonialismo europeu; e o segundo estudou o próprio contexto europeu dos 

séculos XIX e XX, marcado pelo forte apelo nacionalista, onde as nações procuravam resgatar 

suas tradições como marca de identidade nacional.  

Georges Balandier critica a conceituação responsável pela antagonização criada entre 

as “sociedades históricas” e as “sociedades tradicionais”, na qual as sociedades históricas se 

caracterizariam pela marcha à modernidade, fruto do desenvolvimento histórico em suas 

constantes transformações; enquanto as sociedades tradicionais seriam caracterizadas pela 

passividade, pela submissão à tradição e, portanto, credenciadas à repetição e estabilidade.  

O autor nos leva a entender que modernidade e tradição não apresentam entre si uma 

relação dicotômica, mas dialética, pois a tradição não é incompatível com as transformações, 
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nem a modernidade é completamente imune às continuidades. Dessa forma, a suposta 

oposição entre tradição e modernidade é uma ilusão, pois todas as sociedades são produto de 

um contínuo processar, de uma sucessão de acontecimentos específicos, e o passado atualiza-

se sempre no presente, pois o tempo é o agente que compõe, decompõe, e recompõe as 

sociedades (BALANDIER, 1976, p. 206).  

De fato, Balandier renuncia a visão antropológica que associa a tradição ao 

conformismo e à incapacidade de romper com os “mandamentos validados pelo passado”, 

mantenedor de um “perpétuo presente etnográfico” que negligencia as alterações promovidas 

pelo tempo.  

Ela [a tradição] está dissociada da mera conformidade, da simples 

continuidade por invariância ou reprodução estrita das formas sociais e 

culturais; a tradição só age enquanto portadora de um dinamismo que lhe 

permite a adaptação, dando-lhe a capacidade de tratar o acontecimento e de 

explorar algumas das potencialidades alternativas (idem, 1997, p. 38).  

A tradição, em suma, é vista pelo autor como uma herança do passado interpretada no 

presente e que se mantém viva e ativa graças à sua capacidade de ressignificação através de 

novas combinações sociais e culturais.  

Sob outra perspectiva, Eric Hobsbawm apresenta a tradição como uma referência do 

passado que é mantida no presente pelo valor de seus significados enquanto legitimação de 

certas práticas. Entretanto, algumas tradições possuem uma origem distante e indeterminada, 

ao passo que outras tradições são recentes e formalmente institucionalizadas. A partir dessa 

interessante diferenciação, Hobsbawm distingue os conceitos de tradições inventadas e 

tradições genuínas.  

As tradições inventadas são definidas pelo autor como um 

[...] conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácitas ou 

abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam 

inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, o 

que implica, automaticamente, uma continuidade em relação ao passado 

(HOBSBAWM, 1997, p. 9). 

Essas tradições inventadas constituem-se em tentativas de apropriação de um passado 

cuja continuidade se perdeu, estabelecendo com este uma ligação artificial, cujas lacunas são 

preenchidas por acessórios rituais formais e institucionalizados, marcados pela invariabilidade 

através de práticas fixas. Com efeito, elas buscam de alguma forma estruturar de maneira 
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imutável ao menos um aspecto da vida social pretérita, diante da modernidade em constante 

transformação.    

Diferentemente das tradições inventadas, as tradições genuínas são caracterizadas pela 

adaptabilidade às inovações e transformações aos quais são submetidas as sociedades. Elas 

vêm de um passado remoto e vago, mas mantêm-se vivas enquanto seus significados são 

remanejados.  

* * *  

As culturas populares não se apresentam como uma entidade metafísica, mas um 

processo, nem as suas tradições figuram-se como uma garantia de imutabilidade, 

sobrevivência ou preservação, mas um discurso que se mantém e se modifica ao sabor das 

circunstâncias.  

Embora as culturas populares expressem formas de fazer, de pensar e de sentir de um 

determinado grupo, elas não podem ser definidas como uma substância ou uma suposta 

essência, mas explicadas pelos usos e relações que existem em torno delas. Seus processos de 

produção, circulação e consumo por parte das classes subalternas são cada vez mais 

influenciados pelos setores hegemônicos: as culturas populares são financiadas pelo Estado, 

incorporadas pela indústria cultural e veiculadas pelos meios massivos de comunicação, 

proporcionando sua fomentação e desenvolvimento por meio das transformações. É nesse 

campo de múltiplas relações que as suas tradições ressignificam-se em busca de legitimidade 

e de reconhecimento simbólico e econômico. 

Essa é a nova realidade de um mundo globalizado que relativiza conceitos como 

tradicional e moderno, local e global, subalternos e hegemônicos, rural e urbano... Daí a 

necessidade de não estudar as culturas populares isoladamente, mas a partir das interações 

interculturais e da dialética cultural existente dentro de uma mesma sociedade, onde suas 

tradições são constantemente traduzidas a partir de experiências significativas e socialmente 

vivenciadas.  

8.2 O cavalo-marinho em antigos e novos contextos de ocorrência 

Com sua origem ligada à realidade canavieira, construído por uma população que 

nasceu e cresceu no meio rural, o cavalo-marinho vem, nos últimos anos, buscando uma 

consolidação no contexto urbano enquanto espaço de novas oportunidades. A transição desse 

folguedo dos engenhos para as pequenas cidades da mata norte de Pernambuco até o ambiente 
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urbano do Recife e de outras grandes cidades do país não consiste em simples mudanças 

geográficas, antes representa o surgimento de novas redes de relações sociais em torno de sua 

prática cultural.   

Se as brincadeiras de engenhos apenas ficaram na memória dos mais velhos, as 

brincadeiras das ruas e as brincadeiras urbanas coexistem e ainda ocupam um importante 

momento simbólico e econômico na vida de seus participantes.  

Na sequência, me proponho a apresentar a visão que os brincadores têm desses 

diferentes espaços onde o cavalo-marinho se fez e se faz presente.  

8.2.1 As brincadeiras no “tempo dos engenhos”  

Inicialmente, o cavalo-marinho ocorria nos engenhos, onde os trabalhadores rurais da 

cana-de-açúcar viviam e trabalhavam. Ora, deve lembra-se o leitor que em troca de seus 

serviços, esses trabalhadores recebiam de seus senhores uma casa e um pequeno roçado de 

subsistência. Conforme relatos do mestre Antônio Teles, o trabalho era duro nos canaviais, 

mas a vida era tranquila e sem privações. Depois de um dia de labuta, sempre se podia levar 

um pouco de melado e cachaça para casa, havia disponibilidade de madeira e água das matas, 

e o roçado tinha sempre a fartura necessária para o consumo da família e para a 

comercialização. 

As brincadeiras de cavalo-marinho concentravam-se entre os meses de agosto a 

janeiro, pois estavam relacionadas ao ciclo da agricultura e ao estatuto de reis
55

, uma vez que 

esse período era marcado pela estiagem e colheita da cana-de-açúcar, além de ser o período de 

celebração do nascimento de Jesus, ambos associados com a concepção de renovação da vida.  

Algumas brincadeiras, entretanto, ocorriam mediante algum tipo de remuneração, 

podendo ser realizadas em qualquer período do ano. Neste último caso, as sambadas eram 

financiadas por um morador do engenho, que convidava um grupo de cavalo-marinho para 

brincar no terreiro de sua casa como forma de comemoração de um aniversário, batizado ou 

casamento de alguém de sua família; mas, também, as sambadas poderiam ser custeadas pelo 

bodegueiro
56

, que “contratava” um grupo de cavalo-marinho para brincar em frente ao seu 

estabelecimento, combinando com o mestre ou dono do grupo os valores do lucro a serem 

divididos, o chamado “contrato ajustado”.  

                                                 
55

 Obrigações relacionadas às festividades do ciclo natalino e do dia de Reis.  
56

 O bodegueiro era o dono do estabelecimento comercial que havia nos engenhos, onde as pessoas 

compravam mantimentos ou se reuniam para tomar cachaça e jogar.  
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Em ambos os casos, as brincadeiras de cavalo-marinho eram importantes momentos 

de divertimento e sociabilidade das comunidades rurais, reunindo as famílias de moradores 

em festas fartas com muita comida e bebida, cruzando a noite até o amanhecer do dia. Aos 

homens havia a possibilidade de brincar ou simplesmente assistir ao samba, enquanto as 

mulheres se reuniam para conversar ou aproveitar a ocasião para vender tapioca, cocada, 

castanha e amendoim. Algumas frases de mestre Antônio Teles sintetizam melhor esses 

momentos:   

Antigamente nos engenhos a gente em casa ouvia o som da pancada da 

bexiga, o tom da rebeca e o grito do povo. Aí a gente sabia que ia ter cavalo-

marinho e saía de casa pra ver a brincadeira (mestre Antônio Teles, 

entrevista concedida ao autor em Condado, 11.06.2013). 

No engenho todo mundo ia. Era homem, era mulher... O povo ficava doido
57

 

[...] A pêra voava
58

 (mestre Antônio Teles, entrevista concedida ao autor em 

Condado, 01.10.2013).  

Essas brincadeiras [nos engenhos] eram muito boas. Começavam de oito 

horas da noite até às seis horas da manhã (mestre Antônio Teles, entrevista 

concedida ao autor em Condado, 16.04.2011).  

 É muito comum um sentimento de nostalgia dos mais velhos para com as brincadeiras 

do “tempo dos engenhos”, possivelmente justificado pela ausência de restrições quanto à sua 

realização, por um maior envolvimento da comunidade conhecedora do seu conteúdo 

simbólico e pela sua valorização econômica, uma vez que, segundo mestre Antônio Teles, “as 

pessoas brincavam cavalo-marinho e no mesmo dia o dinheiro tava na mão”. 

 Só é possível compreender esse sentimento de nostalgia se nós avançarmos um pouco 

mais na história do cavalo-marinho e de seus brincadores na zona da mata norte de 

Pernambuco.  

8.2.2 As brincadeiras das ruas  

 Quando os trabalhadores da cana-de-açúcar migraram dos engenhos para as pequenas 

cidades da região, o cavalo-marinho gradativamente deixou de ser brincado nos sítios para ser 

brincado nas ruas, seja próximo a um comércio local ou nos terreiros das casas, seja nas 

festas de prefeitura.  

 

                                                 
57

 Ficar doido tem o sentido de animar-se. 
58

 A poeira voava.  
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Primeiras restrições 

As brincadeiras de “contrato ajustado” e as brincadeiras de terreiros começaram a ser 

realizadas nas ruas da zona da mata norte de Pernambuco e, em certa medida, elas podem ser 

consideradas continuidades das brincadeiras dos engenhos, por ocorrerem de maneira similar 

e por envolverem, em sua grande maioria, pessoas da própria comunidade. Entretanto, 

algumas restrições começaram a surgir aos grupos de cavalo-marinho, como a obrigação e 

necessidade de “tirar licença”, uma espécie de autorização pedida às autoridades municipais 

para poder brincar, e nem sempre as sambadas chegavam a ser concluídas por serem acusadas 

de perturbar a ordem social
59

. 

Durante minha presença na zona da mata norte de Pernambuco, não cheguei a tomar 

conhecimento da realização de qualquer brincadeira de “contrato ajustado”, o que me leva a 

crer que elas já fazem parte do passado. Mestre Antônio Teles, no entanto, afirma que elas 

eram comuns e se concentravam principalmente nos meses de dezembro e janeiro, pelas 

comemorações de natal, ano novo e Reis, ocorrendo geralmente próximo de um bar que 

possuía uma mesa do jogo de bozó
60

.  Murphy presenciou esse tipo de brincadeira em 

Condado no início da década de 1990
61

, ao que ele relata:  

Os grupos de cavalo-marinho brincam nas ruas calçadas ou de terra em 

distritos das cidades da Mata Norte, onde vivem cortadores de cana e suas 

famílias. Há tipicamente um bar por perto com uma mesa de jogo do lado de 

fora. O dono do bar e o dono ou mestre do cavalo-marinho entram em 

acordo sobre um valor fixo, dos lucros do bar e da mesa, a ser pago ao 

cavalo-marinho; esse valor será suplementado pelas sortes, contribuições da 

assistência durante a brincadeira (MURPHY, 2008, p. 88).  

Segundo mestre Antônio Teles, assim como ocorria nos engenhos, “no final do samba, 

o dinheiro já tava na mão”. Além disso, as sortes podiam render “um bom trocado, pois as 

pessoas antigamente tinham a mão mais aberta
62

” (caderno de campo, Condado, 12.11.2013).   

As brincadeiras de terreiro, por sua vez, estão se tornando cada vez mais raras na 

zona da mata norte de Pernambuco. Elas se caracterizam por ocorrer em qualquer período do 

                                                 
59

 Até hoje alguns grupos de cavalo-marinho utilizam esse tipo de autorização formal para evitar 

problemas com as autoridades locais, não sendo, necessariamente, uma garantia absoluta. 

Recentemente a imprensa divulgou casos de restrições dos horários das sambadas de maracatu de 

baque solto na zona da mata norte de Pernambuco impostas pelos órgãos públicos e executadas pela 

polícia militar, resultando em interrupções (ver BARBOSA, 2014).   
60

 Jogo de azar baseado em lançamento de dados (cubos numéricos).   
61

 Foi uma brincadeira “de contrato ajustado” realizada pelo cavalo-marinho de mestre Inácio Lucindo 

no bar do Cabeção, o mesmo mencionado por Nice no capítulo 3.  
62

 Ter a mão aberta significa não ser econômico na contribuição. 



115 

 

ano nas residências de componentes dos grupos de cavalo-marinho, sem nenhuma 

remuneração, mas munidas de muita comida e bebida oferecidas pelo dono da casa.  

Sobre essas brincadeiras de terreiro, Nice afirma que elas estão desaparecendo porque 

os mestres estão envelhecendo e perdendo a força física para “manter essa tradição”, e por 

que os mais jovens não desenvolveram esse interesse em virtude da ausência de retorno 

financeiro e dos outros atrativos que lhes são oferecidos, contribuindo para o 

“enfraquecimento da cultura popular”. A despeito de tal situação, o Estrela Brilhante e o 

Estrelas do Amanhã são dois dos poucos grupos da zona da mata norte de Pernambuco que 

realizam as brincadeiras de terreiro. Anualmente, desde 2006, Nice promove nos meses de 

janeiro a Sambada de Terreiro em comemoração ao seu aniversário, mas, também, visando o 

fortalecimento da cultura popular e a manutenção de uma tradição familiar.   

A gente brinca por amor. Então, o amor motiva. Motiva a gente a fazer essa 

brincadeira. É tanto que no dia da sambada, a gente se dedica a oferecer um 

lanche aos convidados, mesmo sem ter uma prata no bolso. A gente faz 

questão de tirar um pouquinho do que a gente tem, porque pra nós se torna 

um grande prazer dividir a nossa alegria com nossa comunidade e com o 

povo que vem prestigiar a brincadeira. E manter essa brincadeira no 

terreiro também é a forma de fortalecer a cultura popular [...] Então, se nós 

não tivermos essa coragem de juntar os folgazão e fazer essa brincadeira no 

terreiro, então a cultura popular  morre [...] Começou acontecendo aqui, com 

dinheiro ou sem dinheiro, eu faço, porque hoje eu faço mais ainda por amor 

ao meu pai, por ele não poder sair mais pra ver, então eu faço aqui pra que 

ele veja que a gente tá mantendo a tradição que ele tem dentro dele e que ele 

plantou e que ela tá viva (Nice, entrevista concedida ao autor em Condado, 

17.12.2013).  

Essas sambadas são momentos muito especiais para a família Teles, e a cada ano vêm 

se tornando um evento cultural importante na cidade de Condado, contando com a presença 

da comunidade em peso e de alguns amigos de Nice que moram na região metropolitana do 

Recife.  

É um dia diferente naquela periferia de cidade do interior: pela manhã e pela tarde, 

muito trabalho para deixar tudo pronto; à noite, uma rua iluminada com gambiarras
63

 e um 

constante movimento de pessoas no terreiro.   

A festa começa na boca da noite
64

, geralmente com uma ciranda, forró ou pastoril, 

mas o momento mais esperado é sempre a presença do Cavalo-Marinho Estrelas do Amanhã 

                                                 
63

 Iluminação improvisada. 
64

 Boca da noite é uma expressão presente em algumas toadas de cavalo-marinho, referindo-se ao 

início da noite. 
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seguido pelo Cavalo-Marinho Estrela Brilhante, que levantam a poeira do chão até quebrar a 

barra do dia
65

. Bebidas, bolo, arroz doce e mungunzá são oferecidos a todos os presentes. Ao 

final da festa, os mais chegados à família permanecem para conversar um pouco mais, e 

alguns fazem uma beirinha de samba
66

 em um canto da rua. Quando todos se retiram, a 

família anfitriã se recolhe para dormir um pouco, pois o dia já está prestes a raiar, trazendo 

consigo a realidade cotidiana.  

“Condado é terra de quê? Do cavalo-marinho?”  

O calendário festivo é muito intenso na zona da mata norte de Pernambuco, 

envolvendo comemorações cívicas e religiosas ao longo de todo ano. Nessas ocasiões, o povo 

da cidade e de municípios vizinhos dirige-se aos locais onde se concentram as mais diversas 

“atrações” contratadas pela prefeitura local, que inclui parque de diversão, barracas de 

alimentação, shows e a presença dos folguedos característicos da região, como o cavalo-

marinho, pastoril, mamulengo e ciranda, além dos rituais católicos, como missas, novenas e 

procissões organizados pela igreja.  

 Em Condado, as principais festividades dessa natureza ocorrem no aniversário de 

emancipação da cidade, dia 11 de novembro, e na festa de São Sebastião, comemorada no 

último domingo de janeiro.  Essas festividades são importantes cenários para a realização das 

brincadeiras de cavalo-marinho, sendo duas das poucas ocasiões em que os grupos têm 

oportunidade de brincar na rua central da cidade; mas também são cenários para a 

participação das bandas de forró e brega, cuja presença tem se tornado cada vez mais 

frequente.  

Algumas semanas antes da festa, um representante da prefeitura se desloca à casa dos 

mestres e donos de cavalo-marinho para fazer o convite e proposta financeira. As bandas 

também são contratadas, porém com uma maior antecedência, em virtude de sua concorrida 

agenda de shows. Ambos os grupos irão se encontrar na mesma festa, dividindo, de maneira 

muito desigual, oportunidades, investimentos financeiros, atenção do público e dos órgãos 

municipais, mostrando o quanto a prática musical tem um caráter fortemente social, pois, se 

por um lado ela tem o poder de unir pessoas, por outro ela é um campo de diferenciação e 

distinção.  

                                                 
65

 Barra do dia é uma expressão também presente em algumas toadas de cavalo-marinho, referindo-se 

ao final da madrugada e início do dia seguinte.  
66

 Prolongar um pouco mais a sambada ou participar dela rapidamente.  
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Fenômeno transversal, que perpassa todo o espaço de uma sociedade, a 

prática musical constitui um dos domínios onde as diferenças sociais 

ordenam-se da maneira mais clássica e marcante [...] Longe de ser uma 

atividade unificadora no que concerne todos os ambientes sociais e todas as 

classes, a música é o lugar por excelência da diferenciação [...] (BOZON, 

2000, p. 147).  

    Há muito tempo, os grupos de cavalo-marinho são contratados para brincar nas 

festividades de Condado, mas para essas mesmas ocasiões é possível identificar uma 

crescente presença de bandas que trazem consigo as músicas amplamente veiculadas pela 

mídia e pelos meios de comunicação de massa. Nos últimos anos, as brincadeiras de cavalo-

marinho vêm sendo cada vez menos requisitadas, enquanto as bandas têm sido cada vez mais 

vistas como essenciais.   

O que precisa é eles [gestores da prefeitura] solicitarem mais os grupos [de 

cavalo-marinho], dar mais oportunidade [...] Condado é terra de quê? É terra 

do cavalo-marinho? Não! Condado é terra da banda. Das bandas. Porque a 

gente não vê outra coisa nos finais de semana (Nice, entrevista concedida ao 

autor em Condado, 30.04.2011).  

 Os cachês oferecidos aos grupos de cavalo-marinho são muito baixos, sobretudo se 

comparados aos cachês pagos às bandas,
67

 devido às diferentes capacidades que essas duas 

categorias musicais possuem de atrair público, patrocinadores e, consequentemente, de 

oferecer evidência política à prefeitura que financia a festa.  

É revoltante, é vergonhoso, sabe? Porque é uma humilhação pra gente. É 

como se chegasse pra gente e dissesse: „olha, vocês pra gente não são nada, e 

tanto faz ter como não ter vocês aqui em Condado‟. E é isso que a gente 

sente na pele. Hoje, Condado é tão falada como terra do cavalo-marinho, 

mas somos nós, nós que temos esse título no sangue. Nós é que temos esse 

título, não a cidade [...] Porque a cidade não nos acolhe e não nos oferece, de 

fato, oportunidades que era para ser oferecida. Ela não oferece, porque se 

acaso existe toda uma conversa, toda uma articulação pra que venha uma 

banda de tantos e tantos mil pra cá, também deveria existir a mesma 

articulação e conversa pela valorização e participação de todos os cavalo-

marinho da cidade. Então eu acho isso humilhante e vergonhoso (Nice, 

entrevista concedida ao autor em Condado, 17.12.2013).  

A localização da brincadeira de cavalo-marinho e do show das bandas é um outro 

importante indicativo de como esses dois grupos musicais são vistos pelos organizadores da 

festa (MURPHY, 2008, p. 91). As brincadeiras de cavalo-marinho geralmente ocorrem em 
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 Estive presente na primeira reunião da Associação de cavalo-marinho, realizada em Condado no dia 

09 de dezembro de 2012. Nessa ocasião, brincadores de diferentes grupos afirmaram que nas festas de 

prefeitura, os cachês pagos às brincadeiras oscilam entre R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00, enquanto os 

cachês pagos às bandas variam de R$ 35.000,00 a R$ 180.000,00.  



118 

 

um local periférico da festa, com pouca visibilidade, assim como os outros folguedos 

contratados. A parte central da festa converge para o show das bandas, que ocupam o palco 

central, atraindo a grande maioria do público.  Além disso, existe uma “disputa” desleal pelo 

espaço sonoro. Por não contar com avançados recursos de amplificação, as brincadeiras de 

cavalo-marinho são obrigadas a terminar assim que o show das bandas começa com seus 

potentes aparelhos eletrônicos
68

.  

[...] quando chega a hora de brincar um cavalo-marinho, colocam o cavalo-

marinho aqui e uma banda ali na esquina, e quando a banda toca, o cavalo-

marinho se acaba (Nice, entrevista concedida ao autor em Condado, 

17.12.2013). 

 Se por um lado as brincadeiras de cavalo-marinho realizadas nas festas municipais 

constituem um importante momento dos grupos se fazerem presentes na rua central de sua 

cidade de origem, por outro lado elas são marcadas por um sentimento de desvalorização, 

causado pela falta de oportunidades, valores financeiros insuficientes, posição espacial 

periférica e tempo limitado.  

8.2.3 As brincadeiras urbanizadas   

Um novo formato de brincadeira tem se tornado comum e vem se consolidando nos 

últimos anos, caracterizado pela urbanização de sua ocorrência, sobretudo em eventos 

organizados por órgãos públicos, resultando no que eu chamo de brincadeiras urbanizadas. 

Elas se distinguem por apresentarem um tempo reduzido, são superficiais e mais padronizadas 

em sua estrutura, ocorrendo diante de pessoas alheias aos seus sentidos e significados, 

transformando o cavalo-marinho em um espetáculo a ser assistido por uma plateia, criando e 

acentuando uma diferenciação entre artistas e público. Essa relação é possivelmente 

justificada pela distância sociocultural entre uma sociedade urbana e uma manifestação 

tipicamente rural.  

Uma parte dessas brincadeiras urbanizadas acontece na capital pernambucana, embora 

com menor frequência em relação àquelas realizadas na zona da mata norte. Neste caso, os 

grupos são contratados pela Prefeitura Municipal do Recife ou pela FUNDARPE
69

, que 

lançam na internet editais de inscrição para a participação de iniciativas artísticas em eventos 

culturais, especialmente ligados às comemorações do ciclo natalino. Aceita a inscrição, os 

                                                 
68

 Isso ratifica a parte final do capítulo 5, que aborda a oposição entre som e ruído na paisagem sonora 

do cavalo-marinho. 
69

 A Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (FUNDARPE) foi fundada em 

1973 e constitui-se no principal órgão cultural responsável pela promoção, apoio, incentivo, 

preservação e difusão das produções culturais do Estado.  
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grupos conferem no site da Prefeitura Municipal do Recife ou da FUNDARPE o calendário 

da programação com o local de suas apresentações, além de data e horário previamente 

estipulados a serem cumpridos.  

Esses eventos geralmente são realizados em polos culturais relevantes e de grande 

circulação turística na cidade do Recife, sobretudo o Sítio da Trindade
70

 e a Casa da Cultura
71

.   

  
 

FIGURAS 45 e 46 – Estrela Brilhante e seu público na Casa da Cultura em Recife (fotos: Paulo 

Alcântara). 

Outro tipo de brincadeira urbanizada acontece em eventos culturais e folclóricos nas 

mais diversas cidades do Brasil, apoiados pelo MINC (Ministério da Cultura do Governo 

Federal) e pelas Secretarias de Cultura estaduais ou municipais, por vezes também contando 

com o apoio de algumas empresas do setor privado
72

. Eventos assim, em geral, têm como 

função principal celebrar e divulgar a multiplicidade e diversidade da cultura brasileira. Foi o 

que ocorreu quando o Cavalo-Marinho Estrelas do Amanhã participou do I Encontro da 
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  O Sítio da Trindade é um importante espaço histórico e cultural localizado no bairro de Casa 

Amarela, zona norte do Recife. No século XVII, foi um núcleo de resistência contra a invasão 

holandesa, e atualmente possui 6,5 hectares de área verde com um chalé de 600 m² que é utilizado para 

atividades culturais e festas populares. Em 1974, o local foi classificado como um conjunto 

paisagístico e tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 
71

 A Casa da Cultura é um edifício localizado no coração do Recife, próximo à estação central do 

metrô e ao rio Capibaribe. Possui formato de cruz com dimensões que se projetam para os quatro 

pontos cardeais (norte, sul, leste e oeste), todos com três andares que confluem para um saguão central 

coberto por uma cúpula metálica. Essa construção foi inaugurada como Casa de Detenção em 1855, 

servindo de penitenciária por 118 anos, quando, na década de 1970, foi transformada na Casa da 

Cultura. Atualmente, suas antigas celas abrigam 150 lojas de artesanato, antiguidades e comidas 

típicas, além de um palco circular externo de concreto liso, destinado às diversas apresentações 

culturais, sendo um importante ponto turístico de Pernambuco. Em 1980, o prédio foi tombado pela 

Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (FUNDARPE).  
72

 Um ponto importante a sublinhar é que eventos dessa natureza existem no Brasil desde a década de 

1940, quando o chamado “Movimento Folclórico” os instituiu como incentivo ao folclore nacional. 

Muitos deles, entretanto, foram criticados pelos próprios folcloristas, por acharem neles cunho 

meramente político e turístico (VILHENA, 1997, p. 189). De qualquer forma, a presença dos grupos 

de cavalo-marinho nesse tipo de evento ainda é algo bastante recente.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/1974
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_do_Patrim%C3%B4nio_Hist%C3%B3rico_e_Art%C3%ADstico_Nacional
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Diversidade Cultural em 2010 e da IV Amostra Brasil da Juventude Transformando com Arte 

em 2012, ambos realizados na cidade do Rio de Janeiro.  

 

FIGURA 47 – Estrelas do Amanhã no palco do Teatro Carlos Gomes (RJ) durante o I Encontro da 

Diversidade Cultural (foto: Ratão Diniz). 

Esse novo formato de brincadeira mexe com a noção de identidade dos brincadores, o 

que pode ser comprovado nos seus posicionamentos contraditórios em torno da maneira como 

eles concebem o cavalo-marinho na atualidade. Se as brincadeiras que ocorrem no interior 

são preferidas pela maior riqueza, liberdade e espontaneidade, as brincadeiras urbanizadas 

não deixam de ter seus encantos pelas vantagens financeiras, ao se brincar menos por um 

“pagamento” um pouco melhor, e pela possibilidade de divulgação de um “trabalho artístico”.  

É pras pessoas terem uma ideia do que é cavalo-marinho [...] É apenas show. 

Show de cavalo-marinho. Não vivenciamos, não sambamos o cavalo-

marinho, apenas fazemos um show. E é difícil pra gente pegar vinte a vinte e 

duas pessoas, onde são distribuídas a cada uma delas a sua função dentro do 

cavalo-marinho, e dentro de vinte minutos, dez minutos, você tem que 

apresentar todo um conteúdo que se apresenta em uma noite inteira. Então é 

difícil. E infelizmente a gente tem que se adaptar a essa nova forma, porque 

é uma das oportunidades também do cavalo-marinho participar do ciclo 

natalino e de qualquer outro evento que esteja acontecendo em qualquer 

lugar do Recife e de outras cidades [...] Esses momentos é como se fosse a 

propaganda. Os quarenta minutos, os trinta minutos, eles vão servir ali como 

propaganda pra os olhares que estão ali vendo o que o cavalo-marinho tem, 

caso eles também queiram nos contratar (Nice, entrevista concedida ao autor 

em Condado, 20.12.2013).   

 As relações entre os brincadores e os órgãos culturais de Pernambuco são muito 

conflituosas. Em 2013, os dois grupos de cavalo-marinho da família Teles não participaram 

da programação do Ciclo Natalino da Prefeitura do Recife, pois Nice não aceitou a proposta 
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financeira por considerá-la muito inferior aos anos anteriores. Quanto à FUNDARPE, as 

principais queixas são as poucas oportunidades de contrato dos grupos de cavalo-marinho e o 

atraso dos pagamentos, podendo chegar a mais de seis meses.  

 [...] são muito pouco as oportunidades dadas aos grupos de cavalo-marinho 

para se apresentarem. Dentro do Estado, a gente ainda vê que é muito pouco. 

Muito pouco mesmo [...] A gente tá brincando esse ano pela FUNDARPE 

pela segunda vez esse ano. E o ano tem 365 dias. Então é muito pouco pra 

um cavalo-marinho sambar uma vez ou duas durante o ano. Então eu acho 

que precisaria ter mais [...] As políticas públicas do Estado ainda precisam, 

de uma forma geral, dar mais apoio, mais oportunidade, dar mais espaço 

para a cultura popular (Nice, entrevista concedida ao autor em Condado, 

20.12.2013). 

Quando chega o natal, às vezes não temos oportunidade de brincar, e ainda 

sem ter recebido o pagamento das brincadeiras do meio do ano (caderno de 

campo, Condado, 20.12.2013).    

As brincadeiras urbanizadas apresentam um caráter demonstrativo: preocupação 

estética dos folgazões, palco, amplificação, iluminação diferenciada, explicações sobre o 

folguedo feitas por um apresentador ou mestre de cerimônia, e audiência passiva, posicionada 

em uma arquibancada um pouco distante, mas curiosa para vivenciar algo “autêntico” e 

reverenciar uma “ancestralidade” que não se vê todos os dias no cenário urbano. Nessas 

ocasiões, o cachê, juntamente com a possibilidade de “mostrar um trabalho”, são os grandes 

incentivos para a participação dos grupos de cavalo-marinho nesses eventos culturais. Se, de 

um lado, há uma maior valorização financeira e popularização do folguedo dentro da 

sociedade mais ampla, por outro, é inevitável a redução de seu conteúdo simbólico e ritual 

como forma de adaptação de seu significado e produção material a padrões externos.  

8.3 O cavalo-marinho e o manguebeat 

 A partir do movimento mangue, ou simplesmente manguebeat, o cavalo-marinho 

começou a marcar presença em um novo contexto: a indústria cultural. Evidentemente que 

esse importante acontecimento cultural não foi o único responsável pela inserção do folguedo 

nessa nova realidade, mas, sem dúvida, foi um grande impulsionador. 

8.3.1    A nova cena musical pernambucana  

O manguebeat foi um movimento artístico, sobretudo musical, desencadeado no 

Recife em inícios da década de 1990, caracterizado pelas fusões e combinações entre as 

tradições musicais locais e as músicas de ampla circulação internacional (SANDRONI, 2009, 

p. 64).  
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 A proposta do movimento mangue, arquitetada por Chico Science
73

, Fred Zero 

Quatro
74

 e mais alguns amigos, fez uso da concepção da “antropofagia” pregada pelo 

Modernismo
75

, em que elementos de uma cultura estrangeira eram “digeridos” e 

recontextualizados com os elementos da cultura local para se criar algo novo (GALINSKY, 

1999, p. 2). Claro que as fusões e misturas são recursos constantes da música brasileira desde 

o início do século XX, mas é inegável sua maior intensidade em um mundo globalizado e 

pós-moderno, onde a interculturalidade apresenta múltiplos cenários marcados pelos mais 

diversos sistemas culturais que se cruzam e se interpenetram.    

Duas ações foram as principais ferramentas do manguebeat: a primeira consistiu em 

proporcionar novas formas de divulgação das músicas “folclóricas” e de seus artistas 

populares; e a segunda foi proporcionar aos jovens músicos recifenses a possibilidade de 

desenvolver um trabalho novo e criativo fundamentado nos amálgamas possíveis entre essa 

tradição e a modernidade do pop contemporâneo (VARGAS, 2007, p. 17).  

Muitos gêneros da música tradicional de Pernambuco como o maracatu, o coco, a 

ciranda e o cavalo-marinho, ainda muito restritos aos seus contextos rurais de origem ou aos 

festejos juninos e carnavalescos, começaram a gozar de grande popularidade a partir do 

movimento mangue, sobretudo alguns de seus artistas como dona Selma do Coco, Lia de 

Itamaracá e mestre Salustiano, que passaram a gravar CDs e realizar shows em todo país e até 

no exterior, tornando-se intermediários entre o contexto da “música de raiz” e o contexto da 

“música comercial”, fruto de uma realidade moderno-contemporânea, onde indivíduos podem 

ocupar distintos papéis, transitando livremente entre diferentes domínios que se comunicam 

entre si. 

 

                                                 
73

 Francisco de Assis França, mais conhecido como Chico Science (1966-1997), foi o grande mentor 

do movimento mangue. No final da década de 1980, participava da banda Loustal, inspirada no punk e 

no hip-hop, quando em 1991 conheceu no subúrbio de Olinda o grupo de percussão Lamento Negro, 

lhe despertando a ideia de unir os membros dos dois grupos para criar uma música nova através da 

mistura do pop com os ritmos pernambucanos. O resultado dessa fusão iria resultar no movimento 

mangue.  
74

 Fred Rodrigues Montenegro, mais conhecido como Fred Zero Quatro (1965-) foi um dos grandes 

expoentes do manguebeat, tendo escrito no ano de 1992 um texto intitulado “Caranguejos com 

Cérebro”, que passou a ser considerado pela imprensa pernambucana como o “Primeiro Manifesto 

Mangue”.  
75

 O Modernismo foi um movimento cultural brasileiro da primeira metade do século XX, envolvendo 

literatura, arquitetura, pintura, escultura, teatro e música, que visava a criação de uma arte nacional 

contemporânea e livre dos modelos considerados ultrapassados.  
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Um outro papel que assume importância extrema dentro da complexidade 

sociocultural analisada, é o mediador cultural. Trata-se do papel 

desempenhado por indivíduos que são intérpretes e transitam entre diferentes 

segmentos e domínios sociais [...] Desenvolvem a capacidade de lidar com 

dois ou mais códigos. Seu sucesso profissional e pessoal depende de seu 

desempenho como intermediários. Em uma sociedade complexa e 

heterogênea, papéis como esses, nem sempre explícitos e conscientes, fazem 

parte da própria lógica do processo interativo (VELHO, 1999, p. 82). 

Importantes bandas se formaram dentro das concepções do manguebeat, com 

diferentes graus de equilíbrio entre o “local” e o “global” (GALINSKY, 1999, p. 129-130), 

desde aquelas que empreenderam uma fusão original e poderosa, como Chico Science e 

Nação Zumbi e Mundo Livre S.A; como aquelas que se prestaram a uma fusão mais reverente 

às referências tradicionais, como Mestre Ambrósio, Comadre Florzinha, Chão e Chinelo, 

Cordel do Fogo Encantado e Cascabulho (BARRETO; LIMA, 2001, p. 82).   

Dentro desse quadro, volto minha atenção à importância de mestre Salustiano e do 

grupo Mestre Ambrósio, que tiveram grande relevância na inserção inicial do cavalo-marinho 

no mercado e na indústria cultural. 

8.3.2   Mestre Salustiano 

Manoel Salustiano Soares nasceu no dia 12 de novembro de 1945 no engenho Outeiro 

Alto, cidade de Aliança, zona da mata norte de Pernambuco (MURPHY, 2008, p. 37).  Seu 

pai, João Salustiano, nasceu e criou-se na palha da cana
76

, sendo um respeitado rabequeiro na 

localidade onde vivia, tocando rabeca em grupos de cavalo-marinho, bailes de forró e 

mamulengo, tornando-se um importante personagem da tradição desse instrumento na região 

canavieira (NASCIMENTO, 2005, p. 21).  

Quando tinha apenas cinco anos de idade, Manoel Salustiano iniciou sua vivência no 

cavalo-marinho e em outros brinquedos, como o mamulengo, o coco, o reisado, a ciranda, o 

maracatu e o fandango, sempre levado por seu pai. Dos seis para os sete anos, começou a 

ajudá-lo a cortar e amarrar cana, período em que principiou sua aprendizagem como 

brincador de cavalo-marinho. Ele trabalhava durante toda semana, mas sempre ansioso para 

chegar o sábado e brincar o cavalo-marinho onde seu pai tocava rabeca. Participou como 

arlequim, galante, e depois colocando figura. Aprendeu a tocar pandeiro e foi toadeiro, 

cantando ao lado de seu pai. Chegou a mestrar cavalo-marinho, até que findou por aprender a 

arte do pai, e poderia seguir naquele mesmo destino, mas tomou a decisão de fazer diferente, 

para não passar o resto da vida em meio aos canaviais (LIMA, 2007, p. 15).  

                                                 
76

 Expressão utilizada para referir-se ao trabalho ligado à cana-de-açúcar.   
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Em 1965, então com vinte anos de idade, Manoel Salustiano resolveu mudar-se para 

Olinda em busca de melhores condições de vida. Trabalhou como zelador e até vendedor de 

picolé. Suas perspectivas começaram a mudar quando ele tomou conhecimento da existência 

de um cavalo-marinho em Recife, no bairro de Casa Amarela. Era o grupo de mestre Joaquim 

Felipe. Ele brincou por um tempo nesse cavalo-marinho tocando rabeca, mas começou a 

despertar o interesse de formar o seu próprio grupo (MURPHY, 2008, p. 38).  Na ausência de 

brincadores, teve que ensinar as pessoas a tocar, cantar, dançar e botar figuras. O grupo se 

consolidou, e nascia, dessa forma, o mestre Salustiano, ou simplesmente mestre Salú.   

A primeira vez que mestre Salustiano foi levado ao conhecimento do poder público 

ocorreu quando ele conheceu o professor Abílio de Castro, secretário de turismo de Olinda, 

que queria uma apresentação cultural para um grupo de turistas que participavam de um 

congresso no Mercado da Ribeira
77

. Após essa apresentação, outros contratos vieram para 

apresentações nas festas de natal, ano novo e dia de Reis no Alto da Sé
78

 e em posteriores 

festivais folclóricos organizados por escolas da cidade (NASCIMENTO, 2005, p. 130-132).  

Na década de 1970, mestre Salú conheceu Leda Alves e Ariano Suassuna, que seriam 

seus grandes apoiadores
79

, promovendo seu grupo e conseguindo-lhe trabalhos 

administrativos em instituições e órgãos públicos ligados à cultura como a FUNDARPE e a 

Casa da Cultura, além de aulas de cultura popular a serem ministradas em escolas públicas 

(MURPHY, 2008, p. 39). Mestre Salustiano também trabalhou durante os dois últimos 

governos de Miguel Arraes 
80

, atuando na Secretaria de Cultura de Pernambuco durante a 

gestão dos então secretários Leda Alves e Ariano Suassuna (NASCIMENTO, 2005, p. 21).   

No ano de 2002, mestre Salustiano realizou seu sonho de criar um espaço destinado à 

cultura popular e às tradições pernambucanas. A Casa da Rabeca foi fruto de uma visão 

empreendedora que transformou um pequeno sítio, localizado na periferia de Olinda, em uma 

propriedade com quatro hectares, onde cada um dos seus trinta filhos ocupa um terreno, tendo 

                                                 
77

 Mercado público localizado no sítio histórico de Olinda, construído no final do século XVII. No 

princípio foi um local onde eram comercializados produtos de primeira necessidade, mas a partir da 

década de 1960 começou a ser explorado pelo turismo através da venda de artesanatos. 
78

 O Alto da Sé faz parte do sítio histórico de Olinda, sendo um local de grande fluxo turístico. Nele se 

encontram a Igreja da Sé, construída no século XVI, lojas de artesanato e barracas de comidas típicas, 

além de uma bela vista para o mar.   
79

 Leda Alves é atriz e estudiosa da cultura popular, enquanto Ariano Suassuna (1927-2014) foi um 

escritor paraibano radicado em Pernambuco que se tornou forte defensor da cultura nordestina.  
80

 Miguel Arraes de Alencar (1916-2005) foi advogado e importante político brasileiro. Ocupou os 

cargos de prefeito do Recife, deputado estadual, deputado federal e governador de Pernambuco em 

três ocasiões (1963-1964, 1987-1990 e 1995-1999).  
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ao centro uma área para apresentações com uma casa de artesanato, bar, estacionamento e um 

amplo salão com piso de cimento e palco. Por iniciativa do próprio mestre Salú, desde 1995 

são realizados nesse espaço encontros anuais de cavalo-marinho na época de natal e dia de 

Reis, reunindo os vários grupos existentes em Pernambuco, atraindo imprensa, visitantes 

locais e turistas, proporcionando aos grupos e brincadores desse folguedo uma maior 

visibilidade.  

 Manoel Salustiano tornou-se um dos artistas populares mais valorizados no 

manguebeat, influenciando e sendo influenciado pelos artistas da nova cena musical 

pernambucana, o que lhe garantiu uma agenda repleta de shows, além da gravação de seus 

quatro CDs: Sonho da Rabeca, As três gerações, Cavalo-Marinho e Mestre Salú e a sua 

rabeca encantada, constituindo um marco inicial da inserção do cavalo-marinho no mercado 

cultural.  

Com raízes fincadas na zona canavieira onde nasceu, mas ao mesmo tempo 

desenvolvendo uma perspectiva empresarial e administrativa no ambiente urbano, associado 

ao seu talento artístico e capacidade de articulação, mestre Salú usufruiu de um trânsito livre 

entre os artistas populares, o governo, a mídia e o movimento mangue (NASCIMENTO, 2005, 

p. 21), tornando-se um importante ícone da música pernambucana, reconhecido no Brasil e no 

exterior, além de se tornar um referencial para os brincadores de cavalo-marinho que 

permaneceram no interior.  

Mestre Salustiano faleceu em 2008, vítima de problemas no coração devido ao mal de 

chagas, mas sua herança se mantém viva, sobretudo através de seus filhos, que continuam seu 

legado. Maciel Salustiano é um cantor e rabequeiro talentoso que desenvolve uma 

proeminente carreira musical, enquanto Pedro Salustiano participa de espetáculos de dança no 

Brasil e no exterior; ambos ligados à cultura da zona da mata trazida por seu pai, mas sem 

abrir mão de um caminho artístico próprio em direção à cultura massiva.  

8.3.3 Grupo Mestre Ambrósio  

 Dentre as várias bandas de grande relevância musical formadas a partir do movimento 

mangue, o grupo Mestre Ambrósio possui uma relação mais íntima com o cavalo-marinho
81

. 

Sua história começa em 1990, quando o etnomusicólogo norte-americano John Murphy chega 

                                                 
81

 O nome da banda remete ao nome do seu Ambrósio. Como dito no capítulo 3, trata-se da primeira 

figura a entrar na roda do cavalo-marinho: um mercador que tem a função de “vender” ao Capitão as 

demais figuras que irão compor o baile. A referência à essa figura, por si só, já traz a ideia da 

variedade , diversidade e multiplicidade que a banda tinha em mente.  
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à Pernambuco com o objetivo de estudar o cavalo-marinho para sua tese de doutorado. Nessa 

oportunidade, um estudante de música da Universidade Federal de Pernambuco trabalhou 

durante dois anos como assistente de pesquisa de Murphy, e a partir dessa experiência, reuniu 

um grupo de amigos para conceber e implementar um projeto musical bem-sucedido e 

influente: estou me referindo a Sérgio Veloso, mais conhecido como “Siba”, líder do grupo 

Mestre Ambrósio, fundado em 1992 (SANDRONI, 2009, p. 66). Nesse pequeno espaço de 

tempo, Siba aprendeu a tocar rabeca e a cantar o repertório do cavalo-marinho, e, com a 

consolidação do seu grupo, conseguiu despertar a atenção de um público mais amplo para esse 

instrumento, para o cavalo-marinho e outros gêneros da música pernambucana (MURPHY, 

2006, p. 86).  

            Formado por Siba, Hélder Vasconcelos, Mazinho Lima, Sérgio Cassiano, Maurício 

Alves e Eder, o grupo Mestre Ambrósio realizou várias apresentações dentro e fora do Brasil, 

produzindo, ao longo de seus nove anos de existência, três CDs: Mestre Ambrósio (1995), Fuá 

na casa de Cabral (1999) e Terceiro Samba (2001) 
82

, onde gêneros tradicionais da cultura 

popular pernambucana coexistem com sonoridades estrangeiras (GALINSKY, 1999, p. 130).  

A banda sempre enfatizou a questão em torno da identidade nordestina, onde se 

buscou criar algo novo a partir do que já existia: uma música fundamentada nas expressões 

locais como o cavalo-marinho, a ciranda, o coco, o maracatu, o forró e o baião de Luiz 

Gonzaga, o repente e a embolada, mas sem ignorar as influências externas como o jazz, o 

rock, o pop africano e até elementos árabes e caribenhos, envolvendo não apenas ritmos, mas 

todo um universo gestual, poético e simbólico presente nessa multiplicidade sonora. Por tudo 

isso, o grupo Mestre Ambrósio foi responsável por um notável trabalho musical, fazendo com 

que a mídia e os jovens da classe média voltassem suas atenções para as expressões 

tradicionais de Pernambuco e seus artistas populares.  

8.3.4 O cavalo-marinho e a indústria cultural  

A partir do movimento mangue, sobretudo através do mestre Salustiano e do grupo 

Mestre Ambrósio, o cavalo-marinho passou a marcar presença crescente na indústria cultural, 

onde brincadores começaram a ter suas músicas gravadas em CDs e DVDs ou a dividir palcos 

com artistas profissionais.  
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 O primeiro CD do grupo foi uma produção independente, gravado no modesto estúdio do 

Conservatório Pernambucano de Música, enquanto os dois CDs seguintes foram produzidos com os 

recursos, produtores e aparato financeiro da Sony (SANDRONI, 2009, p. 66-67).  
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Um dos nomes mais importantes desse novo momento vivido pelo cavalo-marinho é o 

do rabequeiro Luiz Paixão, dono do Cavalo-Marinho Boi Brasileiro em Condado. Seu Luiz 

Paixão nasceu e criou-se em meio ao trabalho nos engenhos de açúcar até ser “descoberto” 

por John Murphy em sua pesquisa de doutorado sobre o folguedo no início da década de 

1990. O etnomusicólogo norte-americano chegou a levá-lo para se apresentar em um 

congresso nos Estados Unidos no ano de 2000. Foi o início de uma “carreira musical”. No ano 

seguinte, Luiz Paixão foi convidado a acompanhar a cantora paulista Renata Rosa, 

participando de shows e apresentações em todo país e no exterior. Em 2006 gravou seu 

primeiro CD intitulado Pimenta com Pitú, e em 2013 gravou seu segundo CD que tem por 

título A arte da rabeca, ambos comercializados no Brasil, Estados Unidos e Europa, e sempre 

trazendo os sons da mata norte de Pernambuco. Foi assim que ele voou dos canaviais 

pernambucanos para o mundo (TELES, 2013, p. 12).  

Em 2007 foi lançado, pela ADCE Produções, o DVD Cavalo-Marinho Estrela de 

Ouro do mestre Biu Alexandre de Condado, que contou com apoio do FUNCULTURA
83

 e da 

Secretaria de Cultura do Governo de Pernambuco.   

No ano de 2011, houve o lançamento do CD duplo Rabequeiros de Pernambuco, 

produzido pelo cantor, rabequeiro e compositor Cláudio Rabeca, com financiamento da 

FUNDARPE, do FUNCULTURA e da Secretaria de Educação de Pernambuco. O CD, uma 

verdadeira “apologia à rabeca”, reúne 24 rabequeiros radicados no Estado 
84

.  Uma turnê com 

Cláudio Rabeca, Luiz Paixão, Renata Rosa e Maciel Salustiano foi realizada pelas capitais do 

sul, sudeste e nordeste do país para apresentar o trabalho ao grande público.  

É importante destacar que outros empreendimentos dessa natureza ocorreram e que 

possivelmente muitos ainda estão por vir. O caminho já foi aberto e mostra-se atraente para os 

brincadores de cavalo-marinho.  

8.4 A mudança musical no cavalo-marinho de Pernambuco 

 

Esta é a nova realidade vivenciada pelo cavalo-marinho: maiores investimentos do 

Estado e inserção crescente na indústria cultural, contribuindo para sua veiculação em novos 

contextos e o contato dos detentores de seus saberes com outros setores da sociedade. Como 
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 O Fundo de Incentivo à Cultura (FUNCULTURA) é um mecanismo de fomento e difusão da 

produção cultural de Pernambuco através de recursos ministrados diretamente pelo próprio Governo 

do Estado.  
84

 Em uma das 24 faixas do CD duplo consta a toada “a semente da melancia”, cantada e tocada na 

rabeca por mestre Antônio Teles, acompanhado por sua filha e netos no pandeiro, bage e mineiro.  
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essas transformações testemunhadas pelo cavalo-marinho no cenário pernambucano podem 

refletir em mudanças na sua música? 

 Faz-se necessário, antes de tudo, destacar que a mudança musical não ocorre 

simplesmente por meio de contatos socioculturais, migrações ou mudanças tecnológicas, 

como se fosse um fenômeno simplista e mecanicista de causa-efeito. A mudança musical é 

fruto, acima de tudo, das decisões humanas sobre suas experiências em um cenário dinâmico 

e sempre instável (BLACKING, 1995, p. 160).  

Para começar a tratar desse assunto e tentar responder a questão aqui colocada, recorro 

inicialmente aos dois trabalhos anteriores sobre o cavalo-marinho pernambucano escritos no 

campo da etnomusicologia. No início da década de 1990, John Murphy aponta uma 

significativa continuidade musical do cavalo-marinho (MURPHY, 2008, p. 109); e uma 

década depois, Gustavo Vilar Gonçalves salienta que a música desse folguedo é um elemento 

que se transforma de maneira lenta (GONÇALVES, 2001, p. 34).  

A partir de algumas gravações e de conversas com músicos de cavalo-marinho, pude 

constatar que as mudanças musicais desse folguedo não envolvem questões estruturais, mas 

apenas elementos estilísticos (sobretudo contornos melódicos, tessitura e andamento). Essas 

diferenças, inclusive, podem ser facilmente identificadas atualmente entre diferentes grupos 

ou entre diferentes regiões da zona da mata norte de Pernambuco.  

Mas será que só podemos falar em mudança musical se nos referirmos apenas aos seus 

aspectos estilísticos ou estruturais? Afinal, música não é apenas sons, mas também as 

relações, ideias, valores, emoções e intenções humanas envolvidas nesse empreendimento.  

Para Nettl (2005, p. 277-278), vários tipos e níveis de mudança musical podem ocorrer, 

abarcando tanto as formas de construção e execução, quanto a criação de novas concepções, 

comportamentos e usos musicais. Para ele, as alterações da relação do homem com a sua 

música em um determinado contexto podem ser acompanhadas ou não de transformações nos 

aspectos sonoros. Essa perspectiva contribui para uma visão mais holística do fenômeno da 

mudança musical.  

Na família Teles, suas diferentes gerações experimentaram de maneira distinta essa 

nova realidade do cavalo-marinho. Mestre Antônio Teles teve uma vida inteira ligada ao 

trabalho na palha da cana e brincou cavalo-marinho no ambiente rural, onde nasceu e se 

criou. Nice conheceu essa realidade de seu pai, mas assistiu ao surgimento de novas 

oportunidades oferecidas à cultura popular, chegando a trabalhar na prefeitura de Condado e a 
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participar de importantes projetos artísticos. Natan e Totó, por sua vez, já nasceram em um 

tempo de maior acesso às informações e de maiores oportunidades para quem quer “viver da 

cultura popular”.  

É nessa terceira geração que volto minhas atenções, para discutir as atuais mudanças na 

música do cavalo-marinho de Pernambuco, e tentar compreender como as relações desse 

folguedo com o espaço urbano e com o mercado cultural atuam nas suas práticas e 

concepções musicais. 

8.4.1    Novas práticas musicais   

 Como demonstrei anteriormente, a possibilidade de financiamento público tem 

estimulado a urbanização do cavalo-marinho, que, agregando-se à devoção religiosa e ao 

desejo de brincar, constituem-se como elementos motivadores dessa forma de expressão.  

 A principal mudança musical, nesse sentido, é a diminuição das brincadeiras de 

natureza social e festiva em oposição ao aumento das brincadeiras de natureza estética. A 

diferença entre elas é explicada por Natan. 

Aqui [na zona da mata] a gente leva a brincadeira de qualquer forma. É mais 

pra as pessoas participarem, se divertirem e aprender a dar valor. Mas 

quando a gente vai sair [para o Recife] já faz um ensaio geral pra todo 

mundo não fazer nada de errado, porque a gente vai estar mostrando pro 

pessoal de fora, porque é uma apresentação, e a gente quer que o povo ache 

bonito, e então a gente toma um maior cuidado (Natan, entrevista concedida 

ao autor em Condado, 09.03.2014).  

Dentro desse quadro, a distinção entre diferentes tipos de performances proposta pelo 

etnomusicólogo norte-americano Thomas Turino mostra-se aqui pertinente.  

Ao estudar a música do Zimbábue, Peru e Estados Unidos, Turino diferencia quatro 

tipos de performance: a Participatory Performance, a Presentational Performance, a High 

Fidelity e a Studio Audio Art, das quais as duas primeiras serão utilizadas para a discussão que 

proponho.  

A participatory performance  caracteriza-se pela ausência da distinção entre artistas e 

público, apenas participantes e potenciais participantes assumindo diferentes papéis, onde o 

principal objetivo consiste em envolver o máximo de pessoas possível. Na presentational 

performance há dois grupos específicos: os artistas, que preparam e promovem o evento para 

outro grupo, o público, que não participa do fazer musical e da dança, onde o objetivo central 

está relacionado à produção e contemplação de um produto artístico (TURINO, 2008, p. 26).  
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Em várias partes do mundo é comum observar uma transição da participatory 

performance para a presentational performance, sobretudo quando uma determinada cultura 

musical de origem rural ingressa no espaço urbano (TURINO, 2008, p. 60). 

 No cavalo-marinho, é possível perceber uma adaptação da informalidade das 

brincadeiras, com suas funções de socialização e interação entre as pessoas, para uma 

formalidade de apresentação, com sua função de agradar e sustentar a atenção do público. De 

uma natureza comunitária, festiva e social para uma natureza estética.   

Nas brincadeiras realizadas na zona da mata norte de Pernambuco, é quase 

imperceptível a distinção entre artistas e público, pois esses dois grupos mantém entre si laços 

de afinidade dentro de uma mesma teia de relações sociais, compartilhando os mesmos 

códigos culturais. As pessoas são sempre instigadas a tocar algum instrumento e cantar no 

banco, ou mesmo entrar na roda e dançar. Quando estas se julgam sem competência artística 

necessária para tais coisas, elas recorrem a uma participação mais periférica, cantando o 

refrão das toadas, batendo no corpo a marcação do pandeiro ou dançando à parte da roda, 

mas de alguma maneira tornando-se partícipes do evento sonoro. A qualidade da brincadeira 

é aferida pelo grau de envolvimento de todos os presentes.  

 Já nas brincadeiras urbanizadas, há uma clara distinção entre artistas e público, onde 

os componentes do cavalo-marinho se preparam através de ensaios para realizar uma 

apresentação perante uma plateia, que por sua vez se mantém passiva, sem participar do 

evento sonoro, dedicando apenas uma observação atenta. Há toda uma preocupação nos 

aspectos estéticos do que será apresentado, sobretudo na compreensibilidade das palavras 

dialogadas, declamadas ou cantadas, no equilíbrio da amplificação sonora da rabeca em 

relação aos demais instrumentos e na organização espacial das danças. A qualidade da 

brincadeira é determinada pelo seu efeito artístico, muitas vezes aferido pela atenção e 

aplausos da audiência.  

 Das sambadas de cavalo-marinho que presenciei tanto na mata norte de Pernambuco 

quanto no Recife, quase sempre eu era questionado pelos brincadores sobre o resultado final 

de cada uma delas. No primeiro caso as perguntas giravam em torno do calor participativo das 

pessoas, e, no segundo caso, as perguntas voltavam-se ao desempenho sonoro e visual. 

Evidentemente que os dois tipos de brincadeiras coexistem, não havendo, necessariamente, a 

supressão da primeira pela segunda, mas é possível que esse novo formato de cavalo-marinho 

esteja cada vez mais presente na vida dos folgazões e em suas respectivas práticas musicais.  
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8.4.2    Novas concepções musicais 

A proximidade do cavalo-marinho com os artistas profissionais e com o mercado 

cultural tem contribuído para o surgimento de mudanças nas concepções musicais desse 

folguedo.  Se até então a música limitava-se aos seus usos e funções dentro da brincadeira, a 

partir dessa nova realidade ela passa a ser encarada pelos brincadores como um instrumento 

de projeção artística.   

É o caso de Totó, que inicialmente tinha como principal referência musical o seu avô, 

mas depois começou a encontrar outros referenciais no cavalo-marinho, sobretudo os músicos 

que passaram a gozar de uma popularidade artística, tornando-se conhecidos no meio musical 

de Pernambuco. 

Os músicos que depois eu comecei a ter como referência foram Luiz Paixão, 

Cláudio Rabeca e Maciel Salú. Eu botava os CDs deles no computador e ia 

escutando, ia pegando as músicas [...] Eles se tornaram referência pra mim 

porque são bons e por que já têm um nome na praça (Totó, entrevista 

concedida ao autor em Condado, 09.03.2014).  

 Diferentemente do mestre Antônio Teles, músico de cavalo-marinho que obteve 

reconhecimento na sua região e comunidade de origem, Totó sonha em continuar músico de 

cavalo-marinho como seu avô, mas também cultiva o desejo de obter um reconhecimento 

mais amplo, como ocorreu com seus novos referenciais e, assim como estes, tomou como 

primeiro passo a criação de um nome artístico, passando a ser chamado de “Totó da Rabeca”.  

 Se o seu avô não teve acesso aos recursos tecnológicos e aos modernos meios de 

comunicação, Totó já os utiliza no seu empreendimento artístico. Ele montou um pequeno 

studio de gravação em seu quarto com um programa de computador para criar suas 

composições autorais, disponibilizá-las no SoundCloud
85

 e postá-las nas redes sociais. Além 

disso, ele tem interesse de produzir um CD como forma alternativa de divulgar suas 

composições musicais. 

[...] Eu quero um dia poder fazer um showzinho, gravar um CD... Eu já tenho 

umas músicas [autorais] no grau
86

 já... Eu fico no meu quarto, e vou pro 

computador, vejo umas imagens e daquelas imagens eu vou criando as letras 

pra formar poemas, e os poemas já vão se transformando em música [...] 

Tenho três músicas, mas acho que em 2015 já vou gravar um CD caseiro pra 

divulgar pro pessoal. Quero continuar tocando no cavalo-marinho, mas não 

                                                 
85

 O SoundCloud é uma plataforma online utilizada por músicos para  publicação de áudios, sendo  

muito útil para compartilhar, disponibilizar e divulgar composições musicais.  
86

 Prontas ou concluídas.  
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ficar só naquilo. Acho que tenho muita coisa pra botar pra frente (Totó, 

entrevista concedida ao autor em Condado, 09.03.2014).  

Juntamente com outros jovens que fazem parte do cavalo-marinho, Totó também 

idealizou a formação de grupos musicais, tendo sempre ao centro o seu instrumento: a rabeca. 

É o caso do grupo de forró Rabequinha Gemedeira, que chegou a realizar shows nas festas de 

prefeitura das cidades da zona da mata norte de Pernambuco, e vem buscando “seu espaço”. 

Ainda “no papel” estão os grupos Coco Rabecado e Rabequinha Eletrizada. O primeiro 

destinado a fazer o repertório de coco, e o segundo voltado ao repertório da “música de 

massa”.  

Muitas foram as ocasiões em que estive em Condado e presenciei Totó gravando e 

editando suas músicas no computador, ou mesmo com sua rabeca dirigindo os ensaios de um 

dos grupos por ele idealizado.  

Esse quadro remete à perspectiva adotada pelo etnomusicólogo africano Kazadi wa 

Mukuna em seu estudo sobre a música Bantu do Congo. Através do conceito de “mutação”, 

ele afirma que a mudança musical ocorre inicialmente no campo conceitual, podendo ou não 

ser acompanhada de alterações estruturais (MUKUNA, 2000, p. 181).  

 Torna-se evidente na vida de Totó o surgimento de novos valores e posicionamentos 

em relação à musica do cavalo-marinho, onde a manutenção e o respeito a uma “bagagem 

familiar” não excluem a possibilidade de se trilhar um caminho próprio.  

 Diante de um cenário marcado pela maior visibilidade das músicas tradicionais e de 

seus artistas populares, revela-se cada vez mais legítimo e natural a busca por uma 

diferenciação e notoriedade por parte de alguns brincadores de cavalo-marinho que se sentem 

seguros para adentrar em novos terrenos da música. 

8.4.3   “Energia” e “resiliência” musical 

 A crescente inserção do cavalo-marinho no contexto urbano e na indústria cultural, em 

sua multiplicidade de relações, pode ser considerada “adaptações estratégicas”, cujos reflexos 

podem ser observados em novas práticas e concepções musicais por parte de seus agentes.   

Essa realidade enquadra-se no que o etnomusicólogo norte-americano Jeff Titon 

chama de “resiliência musical” (2011), que consiste na capacidade de sobrevivência de 

determinadas culturas musicais a partir de “adequações” a um contexto de constantes 

mudanças, algo similar ao conceito de “energia musical” proposto por Nettl (2006, p. 16), em 

que mudanças e continuidades de estilo, repertório, tecnologia e aspectos sociais da música 
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são manipulados de maneira consciente ou inconsciente por uma sociedade como forma de 

“acomodação” diante de uma conjuntura dinâmica.  

Essas duas formulações, provenientes das ciências naturais, ajustam-se perfeitamente à 

música. Se a energia é uma força necessária à manutenção de um sistema, a resiliência revela-

se na capacidade que uma matéria tem de acumular energia durante uma tensão ou 

enfrentamento com algo externo, adaptando-se momentaneamente, mas sem perder a sua 

natureza.  

A música é um sistema, uma matéria, um produto humano presente na vida e na 

memória de uma sociedade, sendo suas concepções e práticas sujeitas às necessidades e 

interesses de seus produtores, sempre obedecendo a um conjunto de valores, comportamentos 

e normas passíveis de ressignificação. Suas convenções, princípios e regras são transmitidos 

ao longo de gerações e legitimados pelo tempo, mas essa herança adquirida pode ser 

reelaborada quando colocada em ação diante das possibilidades e incertezas que a vida 

proporciona.  

 No cavalo-marinho, as mudanças nas práticas e concepções da música são necessárias 

para sua continuidade em um mundo globalizado, mas também constituem reivindicações de 

inclusão social e reconhecimento cultural, onde o “certo” e o “errado” em relação a essas 

mudanças é algo relativo e nem sempre coerente. Se essas transformações podem resultar em 

mudanças nos aspectos estruturais de seu repertório, apenas o futuro poderá trazer essa 

resposta. As decisões serão sempre conforme as necessidades e interesses dos criadores e 

herdeiros desse patrimônio musical.   

8.5 Música folclórica ou música popular? O cavalo-marinho no limiar das 

classificações  

 

 Essa capacidade que o cavalo-marinho tem de se transformar e se adaptar a novas 

configurações, onde seus agentes vivem e atuam em um contexto cada vez mais dinâmico e 

de “terrenos movediços”, pode nos levar a refletir um pouco sobre sua “classificação” 

musical.  

 Nossos mundos musicais são organizados por um grande quadro com distintos tipos de 

música, cuidadosamente rotulados, desde gêneros (coco, sinfonia, forró, samba, sonata...) até 

um nível mais abrangente (música popular, música folclórica e música erudita), bem como 

outras possíveis categorizações, mostrando o quanto necessitamos apreender e manejar a 
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nossa realidade musical por meio de classificações, cujas taxonomias são construídas a partir 

de conceitos e consensos (CÁMARA, 2003, p. 27).  

  Essas categorias não reúnem apenas músicas classificadas e classificáveis sob uma 

mesma “etiqueta”, mas também congregam pessoas, sejam elas produtoras ou consumidoras 

de uma determinada categoria musical, envolvendo relações que vão além das meras escolhas 

estéticas, mas questões de identidade individual e coletiva.  

  Quero me deter mais especificamente aos conceitos de “música folclórica” e “música 

popular”, e a relação que eles podem ter com o cavalo-marinho.  

  Desde a década de 1950, criou-se nos estudos da etnomusicologia a distinção entre 

música folclórica – associada a uma tradição oral situada nas áreas rurais – e música popular 

– associada a uma origem urbana e com fins comerciais (BÉHAGUE, 1985, p. 3). No Brasil, 

essa classificação aparece na primeira enciclopédia da música brasileira, na qual são 

diferenciadas categorias como “popular” e “folclórico” (MARCONDES, 1977). A partir da 

década de 1990, essas categorias, embora ainda adotadas, começaram a ser questionadas, 

fruto de um histórico de fusões e hibridações promovido por movimentos como a bossa nova, 

o tropicalismo e, sobretudo, o manguebeat, mostrando que essas categorias mais amplas, 

mesmo dotadas de certa estabilidade, podem ser sujeitas a flexibilidades.  

  Inicialmente, a etnomusicologia classificava os repertórios estudados a partir de 

aspectos não sonoros, conforme seus sentidos e funções em determinado contexto de 

ocorrência (músicas religiosas, idílicas, canções de ninar ou de trabalho). Só recentemente a 

etnomusicologia passou a acrescentar aspectos sonoros em seus processos classificatórios 

(OLIVIER; RIVIÈRE, 2001, p. 480-481).  

  De qualquer forma, tanto suas feições estruturais quanto seus sentidos e funções 

podem sofrer modificações a partir de transformações nas relações socioculturais em torno 

dessa música, não ocorrendo, necessariamente, mudanças na sua categorização (ibid. p. 485).  

 Ao descrever e refletir sobre a transição do samba carioca de um estilo antigo para um 

estilo novo, Sandroni afirma que 

De fato, as diferentes categorias nas quais, num momento dado, a sociedade 

divide seu universo musical, se influenciam mutuamente, num processo 

contínuo de repercussões recíprocas e seleção de elementos. E elas se 

transformam não apenas devido a essa influência mútua, mas também devido 

à sua dinâmica própria, baseada [...] na criatividade dos músicos, e além 

disso em fatores musicais e extramusicais de toda ordem (SANDRONI, 

2012, p. 143-144).  
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Não tenho aqui a pretensão de propor uma transição de um “antigo” para um “novo” 

cavalo-marinho, à semelhança do samba carioca. Mas é possível constatar algumas mudanças 

de sua configuração e contexto. Se antes esse folguedo limitava-se à pequena região 

canavieira e à sua população rural, hoje ele pode ser encontrado cada vez mais no espaço 

urbano e na indústria cultural. Se antes para conhecê-lo era preciso aventurar-se entre usinas e 

engenhos, hoje é possível “consumi-lo” de maneira diferente em um polo turístico do Recife, 

em palcos de shows ou em CDs localizados nas prateleiras das “melhores casas do ramo”. 

O cavalo-marinho encontra-se no centro de uma fertilização mútua entre o urbano e o 

rural, o local e o massivo. Não é possível fixar regras definitivas, normativas e genéricas para 

classificá-lo ou delimitar suas fronteiras, mas acredito que a última palavra nesse sentido – 

mesmo que contraditória – deve ser dada pelos seus agentes. Para o mestre Antônio Teles, a 

música que a família produz no cavalo-marinho é enquadrada como folclore, mas para Nice, 

Natan e Totó, essa música é um folclore que quer caminhar para o popular-comercial.  

A massificação não significa a degradação da cultura popular e de suas tradições, mas 

é uma nova e inevitável configuração social que abarca interesses das diferentes classes, a 

partir de uma rede de relações, disputas e negociações (MARTIN-BARBERO, 2006, p. 311).  

Uma categorização ou classificação musical pode mostrar-se muito complicada, pois 

as músicas, enquanto produto cultural da sociedade humana, por mais que sejam concebidas 

isoladamente (o que já me parece pouco provável), em algum lugar e momento se chocam e 

dialogam com grandes estruturas que estão em constante criação e recriação, desafiando seus 

próprios rótulos ou classificações, e o cavalo-marinho faz parte desse mundo em movimento.  
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Conclusão 
 

 

 

 Não é fácil falar sobre o cavalo-marinho, pela multiplicidade de seus aspectos 

artísticos e simbólicos e pela complexidade humana que cria e recria esse mundo fascinante. 

Entretanto, chego ao final deste texto em condições de apresentar algumas considerações, 

mesmo que provisórias e inconclusas, em direção a uma maior compreensão musical desse 

folguedo.  

 Inicialmente, na primeira parte do trabalho, realizei uma viagem à zona da mata norte 

de Pernambuco, entre suas usinas e engenhos, cuja produção canavieira deixou marcas sociais 

permanentes, nos legando, ao mesmo tempo, um diversificado e inestimável acervo étnico e 

cultural. Também dediquei especial atenção à Condado, cidade considerada “terra do cavalo-

marinho”, onde reside a família Teles, cuja existência confunde-se com a história da região e 

com o próprio cavalo-marinho.  

 Na segunda parte do trabalho, procurei descrever os elementos artísticos e simbólicos 

do cavalo-marinho a partir da relação que a música estabelece com as bases cênico-poéticas e 

coreográficas desse folguedo, formando, em seu conjunto, uma expressão rica em sons e 

movimentos. Logo em seguida, apresentei detalhadamente o banco do cavalo-marinho, seus 

componentes, instrumentos e demais objetos sonoros, além de uma pequena abordagem dos 

constituintes “técnicos”, incluindo o gênero musical e seus princípios estruturais.  

Finalmente, na última parte do trabalho, discuti as mudanças e continuidades musicais 

do cavalo-marinho dentro das relações familiares e cotidianas, envolvendo laços 

consanguíneos ou de compadrio; e nas relações mais amplas e assimétricas, desenvolvidas a 

partir do crescente contato desse folguedo com o contexto urbano e a indústria cultural. A 

expressão musical do cavalo-marinho possui uma dinamicidade, e ainda que a forma de seu 

repertório seja mantida, o mesmo não acontece com seus usos e significados, o que contribui 

para sua permanência em um mundo cada vez mais caracterizado pela transitoriedade. Desse 

modo, o jogo entre mudanças e continuidades é muito mais complexo do que podemos 

imaginar, pois passa por estruturas socioculturais, mas também por questões subjetivas que 

nem sempre podem ser decifradas.  

*** 

Durante a minha pesquisa, pude participar de dois importantes momentos do cavalo-
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marinho. 

O primeiro momento foi resultante da criação do Decreto-Lei 3.551, de 4 de agosto de 

2000, que instituiu no Brasil o “Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial” . Esse 

fundamento jurídico estabelece o registro e o inventário como instrumentos para a 

identificação, documentação e reconhecimento dos bens culturais que não podem ser 

conservados através da prática do tombamento. Dentro desse âmbito, entre os anos de 2011 e 

2013, a ONG Associação Respeita Januário (ARJ) foi contratada pela Fundação do 

Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (FUNDARPE) para realizar o registro dos 

processos de formação, produção, reprodução e transmissão de aspectos históricos, artísticos e 

memoriais do cavalo-marinho pernambucano. 

Os procedimentos realizados envolveram três etapas básicas: o levantamento 

preliminar, através do mapeamento geral do bem a ser catalogado, a delimitação das suas 

áreas de ocorrência e de seus atores envolvidos; a identificação, alicerçada através de 

entrevistas e observações de campo, lançando mão de recursos como gravações fotográficas e 

audiovisuais, fichas e questionários; e a documentação, a partir da sistematização e 

interpretação das informações levantadas. O produto final foi a elaboração de um dossiê e de 

um vídeo enviados à avaliação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

IPHAN
87

 – como solicitação da candidatura do cavalo-marinho ao título de Patrimônio 

Imaterial. O registro e o inventário, no entanto, constituem-se apenas no primeiro passo em 

direção ao estabelecimento de posteriores atribuições e compromissos do Estado para com a 

preservação do cavalo-marinho. Acredito que isso passa intimamente pela melhoria dos 

recursos materiais e condições de vida dos seus indivíduos e grupos, uma vez que valorizar a 

cultura é, acima de tudo, valorizar quem a produz.  

 O segundo momento foi a criação da Associação do Cavalo-Marinho de Pernambuco, 

divulgada em 2011 durante o 17º Encontro Nacional de Cavalo-Marinho na Casa da Rabeca. 

Essa iniciativa surgiu com o objetivo de reunir os grupos em prol de uma autogestão e maior 

valorização do folguedo, sobretudo no tocante às suas relações com o mercado cultural e as 

políticas públicas.    

A conjunção entre a patrimonialização e a criação da associação pode mostrar-se 

promissora para o cavalo-marinho. Mas, afinal, como a aquisição do título de Patrimônio 

Imaterial poderá contribuir para a “sobrevivência” desse folguedo a partir de uma mobilização 

                                                 
87

 Instituição ligada ao Ministério da Cultura (MINC), tendo como função principal promover e 

coordenar os processos de preservação e difusão do Patrimônio Cultural Brasileiro.  
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e articulação interna dos seus atores sociais? Esses dois processos estão ocorrendo 

simultaneamente, apesar de ainda não haver uma ligação e conexão entre eles, mas suas 

consequências para o cavalo-marinho é algo que só o futuro poderá responder.  

*** 

Por fim, chego à conclusão de que o cavalo-marinho encanta através das pessoas que 

encontram nesse folguedo motivo e razão de existência. Foi o que pude comprovar em três 

gerações de brincadores que experimentam formas distintas de manter algo comum que os 

une enquanto família. Portanto, as mudanças e continuidades do cavalo-marinho existem em 

função das necessidades e interesses de seus criadores e herdeiros, cabendo a eles o 

prosseguimento e o destino desse patrimônio musical enquanto este for significativo para suas 

vidas e história.  
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Anexo 1  

 

Glossário 

 

Este pequeno glossário visa expor alguns termos e expressões muito presentes na zona 

da mata norte de Pernambuco e muito comuns entre os participantes do cavalo-marinho, sem 

a pretensão de propor definições categóricas, mas breves esclarecimentos dos seus 

significados conforme seus usos na região.  

 

 

Amarrar cana: reunir os feixes de cana-de-açúcar depois do corte, contando-os e amarrando-

os com corda para posterior transporte.  

 

A pêra voar: expressão utilizada para referir-se à animação das pessoas dentro do cavalo-

marinho. Fazer a poeira voar ou fazer a poeira subir. 

 

Baiano: gênero instrumental do repertório musical de cavalo-marinho. 

 

Baião: ritmo característico do cavalo-marinho presente em todo seu repertório musical, 

também chamado de “baião de cavalo-marinho” ou “samba de matuto”.  

 

Banco: refere-se tanto ao assento utilizado pelos músicos do cavalo-marinho quanto aos seus 

componentes. Esse conjunto musical é formado pelos tocadores de rabeca, pandeiro, bages e 

mineiro.  

 

Barra do dia: final da madrugada e início do dia seguinte.  

 

Beirinha de samba: participar rapidamente do cavalo-marinho ou prolongá-lo mais um pouco. 

 

Boca da noite: início da noite. 

 

Bodegueiro: dono do estabelecimento comercial que havia nos engenhos, onde as pessoas 

compravam mantimentos ou se reuniam para tomar cachaça e jogar.  

 

Brincadeira: consiste em um divertimento da cultura popular de tradição oral caracterizado 

pela música e dança, por vezes com a presença de elementos dramáticos. No cavalo-marinho 

também recebe o nome de brinquedo, sambada ou folguedo.  

 

Brincadores: também chamados de folgazões. São os participantes das brincadeiras e 

folguedos populares. 
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Butar o cavalo-marinho na praça: apresentar o cavalo-marinho em público. 

 

Cabra: expressão muito comum no nordeste para referir-se a um homem, a um sujeito 

qualquer, sem maiores especificações.  

 

Camarada: colega, amigo. 

 

Coco: gênero de música e dança comum em várias festividades do nordeste do Brasil. No 

cavalo-marinho, o coco adéqua-se aos padrões musicais desse folguedo.  

 

Coisa de cabra-macho: atitude, postura ou atribuição exclusiva de pessoa do sexo masculino.  

 

Dando carreira: correndo atrás, perseguindo.  

 

Ficar doido: animar-se, agitar-se, ficar alvoroçado.  

Figura: são os personagens dramáticos do cavalo-marinho, representando seres reais ou 

imaginários. 

Figureiro: corresponde ao participante de cavalo-marinho responsável por colocar as figuras. 

 

Gambiarra: iluminação improvisada. Em Pernambuco, esse termo também é utilizado como 

sinônimo de algo provisório.  

 

Incelença (excelência): oração ou reza cantada em ocasiões de funeral.  

 

Ir simbora: deixar um determinado lugar, retirar-se.  

 

Jogo de bozó: jogo de azar baseado em lançamento de dados (cubos numéricos). 

 

Lei de crente: expressão utilizada na zona da mata pernambucana para referir-se ao 

protestantismo.  

 

Levar pau: apanhar, sofrer agressão física.  

 

Loa: monólogo poético recitado no cavalo-marinho.  

 

Margúio (mergulho ou mergulhão): dança de aquecimento inicial do cavalo-marinho em 

forma de um pequeno círculo, caracterizada pela pisada no chão e movimentos de pernadas e 

pontapés que remetem à capoeira.   
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Mirréis: refere-se aos contos de réis, antiga moeda brasileira. Essa expressão constitui-se uma 

corruptela do termo “mil réis”.   

 

Morador: consiste naquele que reside em um engenho graças à sua mão-de-obra nas 

plantações de açúcar. 

 

Na palha da cana: refere-se ao trabalho nos canaviais. 

 

Pareia: companheiro, colega, amigo; expressa relações de afinidade e parceria.  

 

Patrão do outro lado ou patrão errado: o diabo, o demônio.  

 

Pretinha velha: expressão carinhosa para referir-se a uma mulher negra de avançada faixa 

etária. 

 

Roda: organização espacial do cavalo-marinho em forma de um círculo humano. 

 

Rua: termo utilizado para referir-se às pequenas cidades da zona da mata de Pernambuco que 

surgiram em torno dos engenhos e usinas.  

 

Samba: consiste em geral nas danças do cavalo-marinho acompanhadas pela música, cujas 

especificidades dos movimentos coreográficos lhes conferem nomes diferentes como trupé, 

passo, pisada, tombo e carreira.  

 

Seguir o estatuto de Reis: cumprir as obrigações ou responsabilidades referentes às 

comemorações das festividades natalinas ou do dia de Reis.  

 

Tanger boi: pastorear o gado bovino. 

 

Ter a mão aberta: não ser econômico. 

 

Terreiro: é o espaço físico e simbólico onde o cavalo-marinho é vivenciado. 

 

Toada: gênero vocal do repertório musical de cavalo-marinho. 

 

Tom danado: um bom som, uma boa sonoridade. 
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Anexo 2 

 

Relação dos grupos de cavalo-marinho em atividade no Estado de 

Pernambuco 

 

Grupo Cidade Mestre/Dono 

Cavalo-Marinho Estrela Brilhante Condado Mestre Antônio Teles 

Cavalo-Marinho Estrelas do Amanhã Condado Nice Teles 

Cavalo-Marinho Estrela de Ouro Condado Mestre Biu Alexandre 

Cavalo-Marinho Boi Brasileiro Condado Luiz Paixão 

Cavalo-Marinho Mestre Batista Aliança Mestre Mariano Teles 

Cavalo-Marinho Boi Pintado Aliança Mestre Grimário 

Cavalo-Marinho Boi de Ouro Itambé Mestre Araújo 

Cavalo-Marinho Estrela do Oriente Camutanga Mestre Inácio Lucindo 

Cavalo-Marinho Tira Teima Glória de Goitá Mestre Zé de Bibi 

Cavalo-Marinho Boi Matuto Olinda Mestre Pedrinho Salustiano 

Cavalo-Marinho Boi da Luz Olinda Mestre Dinda Salú 

Cavalo-Marinho Boi Coroado Araçoiaba Mestre Antônio Aicão 

Cavalo-Marinho Boi Teimoso Lagoa de Itaenga Mestre Borges Lucas 

Cavalo-Marinho Boi Ventania Feira Nova Mestre João Pissica 
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Anexo 3 

 

Componentes do Cavalo-Marinho Estrela Brilhante e do Cavalo-Marinho 

Estrelas do Amanhã 
 

 

 

Mestre Antônio Teles/ Nice Teles 

 

 

Banco 

Rabeca Totó Nylber  

Pandeiro/Toadeiro Natan Walter Bruno 

Bages Nivaldo Fabinho  

Mineiro Peba Isaías  

 

 

Figureiros 

Inácio Israel 

Joalisson (Dó) Gabriel 

João Paulo Jonathan 

Eduardo (Nininho) Rosil 

Bita Zé Mário 

 

 

Galantes 

Fabrício José 

Wellington Cacá 

Felipe Nandinho 

Raul Rafael 

Alexandre Leandro 

Corin Vítor 

 

 

 


