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Resumo 
 
Ao buscar compreender a narrativa de pensadores (as) das chamadas “culturas negras”, 
se faz necessário “beber da fonte” enquanto memória de construção de representação 
social plural no Brasil. Esta escuta exige uma multiplicidade de interpretações e 
subjetividades no corpo brincante referentes a estratégias de sobrevivência dessas 
culturas em suas histórias de vida e lugares de memória subterrânea (Pollack) e/ou 
centro periferia (Boaventura Santos). Nesse sentido, considerar aspectos da cultura, 
religiosidade e carnavalização na contemporaneidade que parecem trazer aproximações 
e percursos na educação do sensível no corpo que se expõe, identifica-se, interfere. Pois, 
a cultura de ancestralidade negra vem contribuindo de maneira significativa pelo viés da 
arte fazendo educação e se afirmando na sociedade.  
Palavras Chave: “Culturas Negras”, Corpo brincante, Estratégias de Sobrevivência. 
 
Introdução 
 

A religiosidade e a carnavalização2 como informação e comunicação, parecem 

ter alcançado em todos os aspectos da vida social no cotidiano das pessoas novas 

dimensões que passam, enquanto estratégia de sobrevivência, por uma compreensão dos 

reflexos causados entre cultura, sociedade e educação. Neste contexto, compreendemos 

a diversidade como um dos pressupostos para os desafios da memória sobre populações 

das chamadas “culturas negras”, enquanto assunto permanente no contexto educacional 

que venha representar pistas em seus percursos de corpos brincantes3. 

Na Cultura Popular, ao estudar configurações dos folguedos4 no Brasil, se faz 

necessário compreender como nas Danças Populares Brasileiras esse corpo fala, em sua 

simbologia, ritual, performatividade e dialoga com o ambiente, seja ele geográfico, 

                                                        
1 Professor Assistente efetivo da Universidade do Estado da Bahia – UNEB/Campus XII. Mestre em Gestão de 
Políticas Públicas e Doutorando em Educação / UFBA. E-mail: jleao@uneb.br / carneiroleao@ufba.br. 
2 Ver Brait (2006). Experimentação polifônica fora das condições habituais de vida na jocosidade da mistura do 
cômico ao espanto. Movimento de desestabilização, subversão e ruptura da cultura oficial. 
3 Termo utilizado para designar genericamente os indivíduos que brincam e exercem um personagem, ou seja, que 
exerce um papel nos folguedos populares (BENJAMIN, 1989, p. 21). Eles transitam e interagem no mundo lúdico das 
manifestações populares. 
4 Sinônimo de folgança é uma palavra utilizada para designar descanso, folga e ócio. Bem como brincadeira, 
divertimento e festa (FERREIRA, 1975). 



arquitetônico, sócio-político-cultural. Para tanto, buscamos nos personagens brincantes 

do Maracatu em Pernambuco uma compreensão que se apresenta na cultura de duas 

formas: uma pela linha da diversão, do lazer, do profano; e a outra, pela linha da 

religiosidade onde o corpo sagrado ora se abre, ora se fecha, ou seja, ora se expõe, ora 

se reserva em suas casas de santo. Sendo assim, duas questões centrais dão direção a 

este estudo: 1) Qual a narrativa de pensadores (as) das chamadas “culturas negras” que 

trazem subjetividade no corpo que dança? e 2) Que pistas no corpo dos brincantes 

representam a religiosidade e a carnavalização, como educação? 

Estas questões fazem parte do drama proposto pela semiótica no olhar de 

presumir, imaginar, suspeitar sobre um horizonte de expectativas que trazem 

metanarrativas5 como tensão para a pesquisa. Subjetividade no corpo como condutor de 

luz que nos permite aventurar para compreender estruturas tensivas de bipolaridades no 

discurso imerso do sofrimento do sujeito sobre o objeto de estudo que, para Duarte jr. 

(1988), em sua “simbolização” dos sentimentos através da arte são carregados de 

expressões das experiências bem-sucedidas na luta pela sobrevivência que podem ser 

socializadas, armazenadas e transmitidas. 

Conforme Boaventura Santos (2006), a perspectiva é a reconstrução da tensão 

entre regulação social e emancipação no caminho para a transformação social pensando 

alternativa de alternativas que se opõem ao “contrato” colonial e capital. Uma 

democracia de alta intensidade dos espaços local e global. Isto significa pensar as 

relações pós-dualisticas onde a distância não conta mais, mas sim formar aproximação 

entre centro e periferia. E, são aspectos que fazem aproximar: ausência de poder central 

(aqui ligados as festas populares onde este poder esteve sempre com o povo de maneira 

camuflada, subversiva e emancipatória); e, subjetividade (Transculturalidade das 

dobras, curvas usados nos adereços e estruturas arquitetônicas barroca, a jocosidade, 

advindos do processo de colonização e que até hoje permeiam a sociedade e se 

manifestam através das práticas de carnavalização das manifestações culturais da 

América latina, que buscaram estratégias de sobrevivência no processo de colonização). 

NARRATIVA DAS CHAMADAS “CULTURAS NEGRAS” 

Aqui vamos tentar trazer algumas considerações com relação a nossa primeira 

questão central: Qual a narrativa de pensadores (as) das chamadas “culturas negras” que 
                                                        
5 Ver Umberto Eco (1976). Uma perspectiva de obra aberta. 



trazem subjetividade no corpo que dança? Ao beber da fonte da intelectualidade negra 

não acadêmica, também de representação social plural no Brasil, os indícios parecem 

trazer conjecturas de surpresa na compreensão do fenômeno do corpo que apresenta 

estratégias de sobrevivência cultural. São observações carregadas que nos permite falar 

de sintomas de dimensões pragmáticas (fatos, ação), cognitivas (ser, pensamento, 

compreensão) e deonticas (tentar fazer, dar um caminho). 

Ao questionar um brincante do Maracatu Rural6 no município de Nazaré da 

Mata sobre o que representa sua manifestação cultural para a cidade, ele a apresenta 

como estratégia de sobrevivência de culturas negras ao narrar que: “Veio muita gente de 

fora visitar a cidade, veio gente de São Paulo, da Bahia, de vários lugar, veio do 

estrangeiro, de todo lugar vem visitar Nazaré [...] Muitos de nós também tem saído da 

cidade, vários lugares,... com o Maracatu, e somos bem recebidos [...] e eles vê agente 

como uma figura que representa Pernambuco” (Mestre Zé Lima do Maracatu Águia de 

Ouro, 2008). 

Na dimensão pragmática o reconhecimento é fato que na dimensão cognitiva 

representam corpos localizados em um espaço de trânsito, pois os corpos que estão 

brincando também contaminam outros corpos que chegam e outros que se encontra em 

diferentes lugares. Na dimensão deontica, a perspectiva que se apresenta é a de que esse 

brincante leva marcas, pistas no corpo sobrevividas em Pernambuco e 

conseqüentemente passam a representar Pernambuco e seus ancestrais aonde forem 

fazendo o seu caminho (Odu), trabalhando seus destinos através de preceitos e 

oferendas, lapidando-os com estratégias comunicativas para melhorá-los. 

Para Risério (2002), vivemos todos, hoje, numa cultura que é intensamente oral. 

A palavra escrita não tem o axé7 da palavra falada. Como uma das mais marcantes 

características das culturas africanas, é a oralidade que reina nos escritórios de 

psicanálise, em salas de aula, em ensaios carnavalescos, em defesas de teses 

acadêmicas, em comícios, programas de rádio, canções, etc. 

As canções, por exemplo, pertencem ao domínio da oralidade, e nas loas8 dos 

brincantes do Maracatu Rural cantadas pelos mestres de “cabocaria” aparecem 

                                                        
6 Folguedo da Zona da Mata Norte de Pernambuco, hoje também incluído na capital pernambucana, o qual predomina 
indícios da cultura negra com entrecruzamento de outras culturas. 
7 Energia do Eni (Força interna que sai de nós para tratarmos nosso axé). 
8 Cantos tirados muitas vezes no improviso durante a brincadeira e quem o faz é o mestre de cabocaria. 



referencias de gentilezas pedindo licença, de bênção aos santos e reforço de sua 

resistência. Momento em que as narrativas corporais do personagem dos caboclos de 

lança desse Maracatu são marcadas pelo gesto de cabeça baixa, ajoelhados (as “caídas”) 

se aproxima do chão concentrando-se no que está sendo dito muitas vezes no improviso. 

Gesto que levam indícios a uma metáfora corporificada que parece configurar a estética 

poética através da dança comunicando-se com os “orikis (de ori – cabeça destino – e iki, 

verbo saudar = saudação ao ori) fazendo com que as coisas boas da vida nos aconteçam 

em vida com a benção dos orixás, dos voduns, dos inquices, dos caboclos e de todos os 

encantados que porventura existam” (RISÉRIO, 2002, p.10). Isso é possível ser visto na 

foto abaixo registrada em Nazaré da Mata quando da apresentação dos caboclos de 

lança do Maracatu Rural. Ver Figura 1. 

O que temos agora não é mais a oralidade primária dos tempos do reino de ifé9, 

mas a oralidade secundária, a fala afetada pelo advento e a socialização da escrita. É 

possível ainda considerar na contemporaneidade a oralidade terciária como a produção 

oral eletrônica dos jogos tecnológicos de voz vistos nos CDs-R e internet. 

Novas tecnologias da inteligência já são incorporadas ao mundo dos orixás, “ao 

complexo semiótico chamado Ogum” (RISÉRIO, 2002, p.11), apresentados nas 

narrativas dos pensadores (as) não acadêmicos das chamadas “culturas negras” como 

orixá do ferro, Deus metalúrgico que expressa uma alteração revolucionária que ocorreu 

na história da humanidade, com o nascimento da idade do ferro. Daí para cá vem 

incorporando ao seu arsenal metalúrgico, novas ferramentas produzidas a partir da 

revolução industrial, o que também ocasionou o deslocamento do povo do campo para 

as cidades e o litoral carregando seus rituais que antecedem apresentações como as dos 

caboclos de lança, para Benjamin (1989) verdadeiros filhos de Ogum, orixá da 

tecnologia e da inovação tecnológica, segundo Risério, 2002. 

Brincantes filhos-de-santo das comunidades-terreiro (egbé) as chamadas 

“culturas negras”, para Marco Aurélio Luz (2002, p. 61), “se constituem em bem 

organizadas instituições compostas de um espaço sócio-religioso e arquitetônico próprio 

e caracterizado por uma população flutuante de seus membros que ali comparecem 

conforme determinada temporalidade litúrgica.” Para este autor o egbé concentra o 

                                                        
9 Do Rei de Ilê Ifé. De onde vem o homem que representa toda a cultura negra iniciada por ODUDÚWA, líder 
espiritual da cultura Yorubana. De Olorum o nosso criador. Numa relação com outras culturas, o reino de Deus, 
tempos da Grécia Arcaica, da sociedade tupinambá. 



saber e poder religioso renascido a cada rito como linguagem de estética sacra negra 

realizada através de uma comunicação da participação que mantém-se em contínuo 

desdobramento no Brasil. Uma identidade de escolha, opção de reposição de uma forma 

própria de relações sociais, valores e linguagem características e originais. Dessa forma 

engloba a energia mística constituinte da ancestralidade que, conforme se refere Muniz 

Sodré (1983, p.134),  

Na expansão dos cultos ditos “afro-brasileiros” em todo o território nacional (apesar da 
diversidade dos ritos ou das práticas litúrgicas) se deve à persistência das formas essenciais em 
pólos de irradiação, que são as comunidades-terreiros (egbé). É isto que faz com que um santo da 
Igreja Católica (como São Jorge) possa ser cultuado num centro de Umbanda, em São Paulo, 
como Ogum, orixá nagô. Ou seja, o conteúdo é católico, ocidental, religioso, mas a forma 
litúrgica é negra, africana, mítica. Ao invés de salvação (finalidade religiosa ou católica), o culto 
a São Jorge se articulará em torno do engendramento de axé. 

É conforme o egbé que conteúdos de saber ou de não saber são dinamizados, 

sobretudo, na restituição e transmissão de axé. Estes conteúdos constituem códigos 

semânticos, linguagem (éthos) que também possuem a sua dimensão transcendente 

(eidos), de força invisível, atualizada na contemporaneidade das relações sócio-

litúrgicas do egbé, pois o axé transmite-se de várias formas através da pessoa que o 

detém, dentre elas, no colar de contas, num cravo na boca ou qualquer outro adereço 

colocado no corpo, como conteúdo semântico da existência de um corpo comunitário 

como um princípio da vida material e corporal que está atrelado à relação com vida e 

morte, princípio e fim, céu e terra (Bakhtin, 2008). 

A perspectiva é de estar atento para as constantes transformações das sociedades 

e seus condicionantes econômicos e institucionais caracterizadores de preconceitos que 

marginalizam as minorias inseridas na memória subterrânea de seus corpos. Nesse 

sentido é importante enriquecer os conteúdos que caracterizam espaços cultuados nas 

periferias urbanas, de culturas, tradições e resistências. 

Temas sobre a Religiosidade e territorialidade do continente a partir dos Povos e 

territórios em conflitos, onde ainda ocorrem ameaças e dominação no trânsito da África 

da diáspora e África do Atlântico, podem ser compreendidos pelos relatos de vivencias 

e experiências da comunidade. É em lugares de memória subterrânea (Pollak, 1989), de 

silêncio subversivo, que na dimensão simbólica se faz reconstruir outra perspectiva fora 

da “cultura oficial”, com saberes inacabados sobre tudo o que há, que já existe, 

passando e saindo da vida cotidiana utilizando-se do improviso cômico da 

carnavalização. Apresentamos abaixo como opção de soneto ou loa, uma compreensão 

do que percebemos desses brincantes do Maracatu: 



Para um começo que pede origem 

Vou à origem alemã da palavra carnaval 

Etimologia de Karne ou Karth, o ‘lugar santo’ 

De Val ou Wal, ‘morto’, ‘assassinado’. 

 

Mas o que se entende por caráter carnavalesco de certas imagens? 

Em Bakhtin tem penetração na visão oficial do inferno 

O lugar santo morto na carnavalização do inferno 

Inferno como símbolo da cultura oficial 

Acerto de contas e julgamento de vidas 

Transformado em alegre espetáculo 

Depositário de saberes com dados aparentemente negligenciáveis 

Que dão lugar a sequências narrativas. 

 

Presumir, imaginar, suspeitar, tencionar, medo vencido pelo riso 

Imagens rabelaisianas onde os grandes são destronados 

Os inferiores são coroados 

O alto e o baixo referenciado. 

 

Fonte de criação segue dois princípios da literatura cômica popular: 

Inacabamento de tudo que há, 

e baixos corporal regenerados dos milênios passados na ancestralidade 

Ato de entrar em comunhão com a vida da parte inferior do corpo 

Baixo produtivo aproximado da terra (Ayê) 

Terra vista como túmulo, ventre, nascimento e ressurreição 

Ampara-se na reversibilidade dos movimentos 

Fundante do grotesco determinado pela jocosidade  

da mistura do cômico ao espanto 

Compõe a comovisão carnavalesca. 

 

Cabeça, controle da vida que governa o corpo (Ori) 

Contemplação do corpo nas suas fendas e aberturas 

Afastado do valor negativo e censor 

Não sancionado por um olhar normalizador 



Ausente pela loucura alegre do carnaval 

Das festas populares de praça pública 

De ritos públicos, não secretos. 

 

Corpo como o lugar que o mundo penetra e de onde o mundo emigra 

Templo das partículas:  

Terra (Nanã), água (Oxum, Iemanjá), ar (Iansã) e fogo (Xangô) 

Corpo grotesco proposto por Bakhtin 

Opõe-se a estética clássica configurada 

Onde se apagam orifícios, abstraem-se imperfeições 

Numa estética da vida cotidiana preestabelecida 

Completa na concepção burguesa de mundo 

Dado como sério, sentencioso e acusatório. 

 
ODU LIMBICO SENSÍVEL 
 Neste espaço vamos apresentar algumas considerações com relação a nossa 

segunda questão central: Que pistas no corpo dos brincantes representam a religiosidade 

e a carnavalização, como educação? O corpo e a ancestralidade é sede de desafios para 

pensar a educação brasileira. E uma boa educação para as chamadas “cultura negras” no 

Brasil não podem deixar de levar em conta a dança e a filosofia africana, criando um 

campo de ruptura com essas ausências no pensamento educacional brasileiro. Sem, 

contudo, deixar de lado o conhecimento indígena e europeu transformando experiência 

vivida em experiência pensada de seus entrecruzamentos. 

 Considerando que Exu é dono do corpo, abre caminhos (odu) e faz refletir sobre 

os significados, na ginga dos brincantes, na perspectiva biológica de corpo, o sensível 

ancora no sistema límbico que faz comandar nossas emoções. Ao olharmos, pensarmos, 

imagens, ícones, nos emocionamos e guardamos as imagens significados, simbologias 

que estão no âmbito da religiosidade e da memória da ancestralidade carnavalizada. Isso 

é possível ser visualizado na foto abaixo do caboclo de lança que saem protegidos pela 

“guiada” (a longa lança de madeira levadas a um terreiro de umbanda para serem 

‘calçadas’ – consagradas, batizadas com rezas e defumadores) como pelo “calço 

espiritual” de ritual de purificação presente no cravo branco ou rosa na boca ou no 

chapéu (Neste predomina a cor do “guia”, seu Ori sendo: amarelo, Oxum; azul, Iansã; 

vermelho, Xangô), fazendo abstinências “para não abrir o corpo”. No rosto a face é 



pintada com tinta vermelha, geralmente urucum, tomando ainda o “azougue” (o preparo 

de violento coquetel de pólvora, azeite e aguardente). Ver Figura 2. 

 Outro elemento sensível para não trazer azar é o “surrão” (Pesando até 15 k na 

altura das nádegas, com um número variável, sempre ímpar, de chocalhos, são 

geralmente de madeira e coberto de pele de carneiro, fortemente seguros por alças de 

couro pelos ombros e pela cintura. Atualmente, a armação é coberta de lã de cor viva e 

possui uma bolsa confeccionada de pelúcia sintética, imitando o couro de carneiro). A 

este elemento, em função do som estarrecedor que faz podendo ser escutado a longas 

distâncias sendo logo identificados nos dão indícios de um grito organizado. Na figura 

abaixo é possível ser vista a dimensão da sua confecção que por trás das nádegas 

cobertos pelas golas (capas bordadas com lantejoulas e miçangas de característica 

barroca) dão uma configuração de “bunda alegre”. Ver Figura 3. 

 A esse frenético arsenal semiótico de corpografia10 de memória movimento é 

lançada a experiência de se perder e se achar em configuração de corpos híbridos11. No 

campo da arte educação esse conjunto é formado de ambientes de formação em 

processo de classificação de aprendizagem como experiências e saber de experiência 

que dá acesso a aprendizagem do sensível, a partir do ritual e desejo de quem aprende 

com suas andanças. 

 O sensível aqui representa um percurso corpográfico no tempo e contratempo 

daquele que é interformação (sujeito de interações) que se processa com o próprio 

sujeito, com o outro e com as coisas, no sensível-intuitivo-reprodutivo, onde para 

Bourdieu (1996), “somos entre-nós” porque a reprodução existe. 

 Nesse sentido, quem aprende é o sujeito, quem compreende é ele, sempre em 

relação. Cabe a ele apresentar sua formação, própria do ser de negociação. Há de se 

negociar a informação (Inter-Informação) como uma mediação necessária porque este 

ator social não é uma ilha. E, aprender a aprender, aprender a reaprender se faz com 

conteúdos históricos produzidos pela humanidade. É no desejo de aprender que está o 

controle do pensar como aprende e o que aprende. Dessa forma podemos explicar os 

atos educativos, os processos educacionais e se auto-observar, o que é fundamental 

nesse processo. É por isso que o ritual e o desejo estão no campo da falta, e esta falta 

representa nossos objetivos educacionais que levam a uma aprendizagem significativa, 

experiencial de circunstância e contexto onde o “corpo se faz na multiplicidade dos 
                                                        
10 Experiência urbana que fica em diferentes temporalidades registrada no próprio corpo de quem vive o espaço 
urbano impulsionando projetos de movimentação corporal nos espaços das cidades (JACQUES, 2008). 
11 Ver Culturas Híbridas (Canclini, 1998) e Hibridismo Cultural (Peter Burke, 2003) o entrecruzamento de culturas. 



eventos e dos fluxos que o atravessam... O corpo é mais que uma memória. Ele é uma 

trajetória. Uma anterioridade. Uma ancestralidade” (OLIVEIRA, 2007, p.107), que 

recria-se e se recupera estando sempre em movimento. 

Penso que corpos brincantes vestidos de personagens da vida cotidiana revelam 

uma revolução lúdica em busca de representações do imaginário coletivo trocando 

interesses político-econômico-social, e que isto se revela nas impressões simbólicas no 

corpo híbrido em trânsito. Os acontecimentos criados parecem ser apenas fruto da 

imaginação, mas se avançarmos mais na tentativa de compreensão, parece razoável 

considerar que algo foi buscado na memória que está sempre em movimento articulando 

padrões registrados no corpo-mente que se expandi para atingir mecanismos de 

comunicação (FARIAS, 2008). 

Buscar uma leitura nesse corpo híbrido de brincantes é como resolver problemas 

através de impulsos por mediações no campo da estética, onde as primeiras impressões 

ou leituras podem ser reveladoras. Se utilizar da sensação, sentimento e intuição 

promovem uma reconstrução de costumes além da reprodução abrindo espaço a novas 

idéias, pois parece que tudo funciona e se revela quando há alegria, satisfação, 

ludicidade, e também na religiosidade “tudo indica também que momentos de silêncio, 

para aquietar o corpo e reduzir a velocidade das emoções e do pensamento podem 

ajudar a ativar a intuição” (FARIAS, 2008, p.3). 

 Quando no saber e na práxis a mediação se reduz a sua dimensão biológica do 

conhecimento e da vida humana na satisfação das necessidades (lógica de consumo) e 

na sobrevivência dos indivíduos e da sociedade e cultura nas cidades (apropriação 

utilitária), os traços marcantes de corpos híbridos brincantes se perdem e se acham 

numa rotina de territorialização, desterritorialização e reterritorialização caracterizando 

territórios e fronteiras que não são firmes e bem demarcadas, mas em busca de marcas. 

Sendo assim, propomos abaixo outro soneto ou loa, também como considerações finais, 

para buscar compreender as pistas deixadas pelos brincantes: 

Em cânones clássicos da ‘Civilização Pueril’ de Erasmo de Rotterdam (1530) 

Quando se fala com alguém, deve-se pegar no chapéu com a mão esquerda 

Apertar um livro ou uma boina debaixo do braço é próprio de uma criança mal educada 

O olhar deve estar voltado para a pessoa com quem se fala 

Este deve ser calmo, franco sem descaramento e sem maldade 

Estas são metáforas corporificadas em cânones clássicos de imagem ditada. 

 



No princípio do contínuo devir 

Outra perspectiva de Metáforas corporificadas traça o corpo incompleto, 

Degenerado dos cânones clássicos 

O corpo é valorizado naquilo que nasce, é criado 

Que possui pistas de sua ancestralidade corporal  

De sutis parentescos que une hibridamente 

Significados presentes na realidade da concretude da experiência 

Como herança incorporada na contemporaneidade. 

 

Demonstrar o entrecruzamento de valores contraditórios emerge signos do próprio corpo 

Este como emoção do sujeito sobre o objeto 

Onde pistas são bases para as deduções 

Isso nos permite aventurar fazendo dos fatos a ora 

Enquanto tendência determinada pela dinâmica e em processo de desenvolvimento 

O entendimento das ‘sobrevivências petrificadas’ do grotesco polifônico 

Polifonia que diz respeito à multiplicidade de vozes libertas 

De combinação de muitas vontades em processos educativos simbólicos 

Como o herói carnavalizado que diverge de si e da identidade criada como acabamento. 

 

Uma Sátira Menipéia 

Como provocação filosófica 

Consiste na fantasia mais audaciosa e descomedida 

De aventura interiormente motivada, justificada e focalizada 

Para criar situações extraordinárias 

Para provocar e experimentar rastro de verdade carnavalizada. 

 

Verdade carnavalizada ou artística representa experimentação polifônica 

Fora das condições habituais de vida 

Que projeta o herói, o tempo e o espaço 

Elementos do limiar entre a vida e a morte 

A mentira e a verdade 

A razão e a loucura 

É o tempo das metamorfoses radicais, 

O espaço da abertura para movimentos vitais, decisivos 



Como herança da sátira menipéia 

Exemplo das relações em diversidade das chamadas “culturas negras”. 

 

A carnavalização é o movimento de desestabilização, subversão e ruptura 

Em relação ao ‘mundo oficial’ antagônico ou grotesco 

Criado pela cultura popular da Idade Média e Renascimento 

Pensado como modo de presença que aspira 

à transparência e à representação da realidade 

Como sentido acabado, uno e estável, incompatível com a polifonia dissonante. 

 

O espaço carnavalizado tem variação do ritual de coroação e destronamento 

Fora das condições habituais de vida informando e comunicando 

Na praça pública carnavalesca ou no inferno como lugares de aprendizagem 

Onde as pessoas “preocupadas” se revelam um ao outro sentido, 

Delas mesmas e das relações entre elas como estratégias de memória cultural. 

 

Nesse espaço carnavalizado segue brincantes revestidos de paradigma indiciário 

Narrativas corporais de pistas mudas mostrando indícios, sinais, signos 

Linguagens gestual, poética. 

Para Santaela, de hipersignos híbridos em ícones consagrados 

Caboclos de lança do Maracatu Rural de baque solto, 

Ícones com os quais é possível ler o mundo não-verbal 

Que fora das condições habituais de vida sobrevivem todos os anos durante o carnaval 

Seja na Zona da Marta Norte ou na Comunidade Tabajara em Pernambuco, 

percorrendo histórias de vida. 

Na semiótica aplicada, 

Corpos de brincantes com dramas de configuração em diversidade 

Em Peirce, na primeiridade é sensação (Qualidade) 

Na secundidade é resistência deste objeto caracterizada pela alteridade e dúvida (Fato) 

E terceiridade, como reflexão interpretante de estratégia de memória cultural (Hábitos) 

Estes ícones criam situações extraordinárias de rastros de inferências abdutivas 

De hipóteses interpretativas, de juízo perceptivo, de suposição a partir dos vestígios 

Pressuposto de aproximação sem que haja uma linha clara de demarcação entre eles. 
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Figura 01 – Caboclos de Lança na Praça Central em Nazaré da Mata / Pernambuco 

(Foto Arquivo Antonio Leão, Carnaval 2009) 
 



 
Figura 2 – Caboclo de lança e seus elementos simbólicos 

(Foto Arquivo Antonio Leão, Carnaval 2009) 
 

 
Figura 3 – Surrão do Caboclo de lança 

(Foto Arquivo Antonio Leão, Carnaval 2009) 
 


