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RESUMO 
 
 

Este trabalho tem como objetivo apresentar as origens e importância cultural do grupo 
Maracacongo de Taubaté. Criado em 2006, por Luiz Antônio Lopes Filho, o grupo 
Maracacongo une duas culturas folclóricas religiosas, o Maracatu e a Congada. O Maracatu é 
uma dança folclórica de origem afro-brasileira, típica do estado de Pernambuco. Surgiu em 
meados do século XVIII, a partir da miscigenação musical das culturas portuguesa, indígena e 
africana. É uma dança de cortejo associada aos reis congos. Os maracatus, tradicionalmente, 
surgiram e se desenvolveram ligados às irmandades negras do Rosário. Como as irmandades 
foram, com o passar do tempo, perdendo força, os maracatus passaram a fazer suas 
apresentações durante o Carnaval, principalmente o de Recife. Existem dois tipos de 
maracatus: Maracatu Rural, também conhecido como maracatu de baque solto; Maracatu 
Nação, também conhecido como maracatu de baque virado. Após um intenso processo de 
decadência dos maracatus de Recife durante quase todo o século XX, ocorreu nos anos 1990 
o Boom do Maracatu. A prática adquiriu uma notoriedade e os resultados, entre outras coisas, 
foi a ação do Movimento Negro Unificado junto a Nação Leão Coroado, uma das nações mais 
tradicionais de Recife, do movimento Mangue Beat, que teve como principais expoentes Chico 
Science e o grupo Nação Zumbi e a Banda Mestre Ambrósio e do grupo Nação Pernambuco 
sendo uma de suas principais marcas foi ter separado a dimensão da música e da dança do 
Maracatu de sua dimensão religiosa. A Congada é uma manifestação cultural e religiosa. Trata-
se de um desfile ou procissão que reúne elementos das tradições tribais de Angola e do 
Congo, com influências ibéricas no que se refere à religiosidade. Animada por danças, cantos e 
música, o grupo se dirigia a uma igreja, em geral, as de irmandades de negros, onde, com a 
presença de uma corte e seus vassalos, acontecia a cerimônia de coroação do Rei Congo e da 
Rainha Ginga de Angola - uma personagem da história africana, a Rainha Njinga Nbandi, do 
século XVII. O Maracaconco une essas duas manifestações, além da influência da capoeira e 
do Jongo. O grupo é formado por homens e mulheres de sete a 82 anos de idade e possui um 
corpo de dança, adereços, máscaras bonecões e a bateria. A vestimenta é inspirada nas 
baianas e tem uma forte influência no antigo traje afro-brasileiro, e em suas danças usam o 
paiá em seus tornozelos. A metodologia adotada foi a História Oral, com registros do 
coordenador e de integrantes do grupo. Concluimos que o Grupo Maracacongo é de suma 
importância para a cultura valeparaibana e sua marca como Patrimônio Imaterial. Estes traços 
refletem no que Alfredo Bossi definiu como uma miscigenação das matrizes étnicas que 
formam as culturas, neste caso mostrando o colorido entre um ameríndio, com traçados 
bruscos para a cultura afrodescendente enquanto a recontituição se faz com uma base em um 
cristianismo que preveniriam da matriz europeia.  


