
01.02.2019, Viena, Áustria

Bolsa Batuqueira

1 Explicação

Durante muitas décadas e até o início dos anos 1990, a cultura do maracatu-nação era
confinada exclusivamente a algumas comunidades afro-brasileiras muito especificas da
periferia do Grande Recife, com a maior concentração na zona norte do Recife, sem
despertar praticamente nenhum interesse em outros setores da sociedade brasileira ou
afora. No sul do país, no Rio de Janeiro, em São Paulo ou Belo Horizonte, o maracatu era
tão pouco conhecido como na Europa. Desde então, a conjução de vários fatores, entre
outros a atuação de alguns maracatuzeirxs, do movimento negro, e de artistas populares
como Chico Science & Nação Zumbi ou Nação Pernambuco, mudanças na política cultural
e de turismo do Estado de Pernambuco e da Cidade do Recife, e o interesse de jovens
brancos da elite e da classe média, proporcionou um verdadeiro „boom“ do maracatu,
resultando na fundação de um sem número de „grupos percussivos“ de maracatu, tanto em
outros estados do Brasil quanto na Europa, nos Estados Unidos, Japão, e outras regiões do
mundo. Tipicamente, estes grupos, formados por brancos jovens da classe média, se
reunem semanalmente para tocar os ritmos do maracatu. A palavra „maracatu“, hoje em
dia, não causa estranhamento, como ocorria até pouco tempo atrás. O maracatu,
indubitavelmente, é um sucesso.

Mas quem é, mais concretamente, que lucrou com esse sucesso? Milhares de pessoas no
mundo inteiro aproveitam da música dos maracatus-nação como parte do lazer deles.
Muitos conseguem até ganhar dinheiro através dessa cultura, seja como professorx num
grupo percussivo, seja como artistas profissionais que usam elementos da música nas suas
obras, ou seja como pesquisadxr/autorx, produzindo textos sobre o assunto. A indústria de
turismo de Pernambuco, incluindo companhias aéreas e o setor hoteleiro, também devem
ao maracatu, e até o Estado de Pernambuco de maneira geral obteve certa valorização de
imagem.

Infelizmente, não temos como incluir nesta enumeração a própria comunidade
maracatuzeira das periferias do Recife, que até hoje unamimemente e legitamente é vista,
pelos grupos percussivos de maracatu, pesquisadorxs e instituições públicas, como a
„fonte“ dessa cultura, o lugar tradicional dela. Ainda que tenha um punhado de mestrxs
recifenses de maracatu que conseguem vender oficinas numa base regular (e, em alguns
casos, reinvestem o mérito, ou um parte dele, nos seus maracatus), ainda que tenha alguns
poucos maracatus-nação que já conseguiram convites para apresentações fora do Recife ou



até Pernambuco ou Brasil (nestes casos, dado os limites dos cachés, o „lucro“ para a
maioria dos participantes era confinado à possibilidade de viajar), não podemos negar que
para a grande maioria dxs maracatuzeirxs, das pessoas que compõem os ca. trinta
maracatus-nação existentes no Recife atualmente (confere a lista em baixo), o dia-a-dia,
muitas vezes marcado por díficil acesso a educação, dinheiro, comida, atendimento
médico, segurança, e assim em diante, em quase nada mudou nos últimos trinta anos. Os
maracatuzeirxs não se beneficiaram com o sucesso da própria cultura delxs.
Insatisfeitos com essa situação que achamos injusto, nós, o grupo percussivo Maracatu
Caxinguelê (Viena, Áustria), sentimos a necessidade e a vontade de devolver pelo menos
um pouquinho à comunidade maracatuzeirx das periferias do Recife, de cuja cultura
desfrutamos, gratuitamente, cada vez que nos encontramos para tocar. Na nossa visão,
educação é um dos meios mais importantes e sustentáveis para empoderar pessoas a
melhorar sua própria situação. Portanto, optamos por providenciar permanetamente uma
parte dos nossos recursos em forma de uma bolsa para um projeto educativo destinado a
uma pessoa da comunidade maracatuzeirx. Além disso, a médio prazo perseguimos o
objetivo de aumentar o número de bolsistas através de parcerias com outros grupos
europeus de maracatu.

2 Informações gerais

– Número de bolsistas: 1, inicialmente
– Desembolso mensal: 300 R$
– Duração: 12 meses, com o intuíto do nosso parte de prolongar a bolsa até o fim da 
formação
– Duracão máximo: 4 anos
– Começo: 15.03.2019

3 Requisitos

– Participação ativa e regular numa das nações de maracatu do Grande Recife
– Participando em um curso do ensino superior, com o intuito de completá-lo
(Universidade, Escola Técnica,...)
– Uma conta bancária no nome dx próprix bolsista, para o recebimento dos pagamentos
– Candidaturas de mulheres, negrxs, pessoas LGBTIQ+, e sobre tudo pessoas 
na condição de vulnarabilidade social serão consideradas com preferência. 
Pessoas que estudam desde pelo menos dois semestres serão igualmente 
consideradas com preferência.

4 Durante a bolsa

– Quatro vezes por ano requererémos que x bolsista nos mande uma comprovação das 
atividades delxs, na forma de um relatório sobre a evolução do curso e as atividades no 
maracatu (ca. 0,5—1 página). O relatório deve também comunicar qualquer mudança que 
pode afetar os requisitos da bolsa. Os prazos dos relatórios são as seguintes datas: 30.4, 
30.6, 30.9, 30.11.
– Adicionalmente requereremos, após cada semestre, que x bolsista mande um 
comprovante de rendimento acadêmico, revelando as cadeiras absolvidas no respetivo 
semestre. Os prazos são as seguintes datas: 15.7, 15.12.
– No caso de não-observação dum dos prazos sem justificativa, assim como no caso do 
desaparecimento dum dos requisitos da bolsa, os pagamentos serão parados.



5 Candidatura

– Para candidatar-se, pedimos que o envio dos seguintes documentos ao e-mail 
caxinguele@malandragem.net até o dia 24.2.2019:
– Curriculum vitae, incluíndo nome, idade, endereço, formação, experiências de trabalho, 
atividades em relação ao maracatu e outras manifestações da cultura popular, etc., ca. 1—2 
páginas
– Carta de motivação, incluíndo descrição do curso (duração, conteúdo,...) e da instituição 
que oferece, motivação para absolver o curso/finalidade dele, descrição da situação 
económica (também da família), descrição do maracatu e da participação nele, tanto até o 
momento como futuramente, planos gerais para o futuro.
– Comprovante da matrícula e, se tiver,  do último rendimento acadêmico.
– Um máximo de três candidaturas serão selecionadas para entrevistas na casa dx 
candidatx; baseado nelas será selecionadx umx bolsista.

6 Lista dos maracatus-nação do Grande Recife (2019)

Esta lista contem todos os grupos em ativitade constante dos quais temos conhecimento.
Agradecemos indicações de possíveis omissões.

1. Almirante do Forte
2. Aurora Africana
3. Axé da Lua
4. Baque Forte
5. Cabeça de Nêgo
6. Cambinda Africano
7. Cambinda Estrela
8. Cambinda de Oyá
9. Elefante
10. Encanto da Alegria
11. Encanto do Pina
12. Estrela Brilhante (de Igarassu)
13. Estrela Brilhante (do Recife)
14. Estrela Dalva
15. Estrela de Olinda

16. Gato Preto
17. Leão Coroado
18. Leão da Campina
19. Leão de Fogo
20. Linda Flor
21. Oxum Mirim
22. Porto Rico
23. Raízes de África
24. Raízes de Pai Adão
25. Sol Brilhante
26. Sol Nascente
27. Tigre
28. Tupinambá
29. Xangô Alafim

Se tiver qualquer dúvida sobre o projeto, ou se tiver difficuldades com os prazos ou a
organizacão da documentação necessária para a candidatura, não hesite de entrar com

contato com nós! :-)

Maracatu Caxinguelê


