
 

III Congresso Internacional de Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento 

 
20 a 22 de outubro de 2014 

 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

 

 

 

SPH0726 
 

GRUPO DE MARACATU BAQUE DO VALE: CULTURA E 
TRADIÇÃO NO SOM AFRO 

 
 
 

MARCELA MARTINS DE OLIVEIRA 
m.martins.oliveira@outlook.com 

HISTÓRIA (LICENCIATURA) NOTURNO 
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

 
 

ORIENTADOR(A) 
ARMINDO BOLL 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 



RESUMO 
 
 

O grupo de maracatu Baque do Vale é um grupo para folclórico sem fins lucrativos que tem o 
objetivo de estudar e difundir o maracatu de baque virado. O maracatu de baque virado é um 
ritmo folclórico pernambucano. O maracatu é um folguedo criado pelos negros no Brasil. Sua 
origem está relacionada às festas em honra dos Reis Magos que foram instituídas em terras 
brasileiras pelos missionários catequistas, que encontraram aqui nações distintas que 
caracterizavam aquelas figuras da história do nascimento de Jesus. Verificou-se que aí havia 
um ponto para a conversão dos elementos indígenas e negros à fé cristã: o Rei Bronzeado 
para os caboclos, o Rei Negro para os negros e o Rei Branco como elemento de adoração dos 
portugueses. O Rei Negro era Baltazar e a ele seguiram-se adeptos, em sua grande maioria da 
etnia negra, e em seus cortejos são encontradas as origens do nosso atual maracatu de baque 
virado ou nação. Sendo assim, o maracatu surgiu a partir da criação da Instituição Mestra 
através da qual a Coroa Portuguesa “autorizava” os negros, escravos ou libertos, a elegerem 
seus reis e rainhas. Essa cerimônia católica de coroação do Rei e Rainha do Congo acontecia 
no dia de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. O maracatu era então designado 
como Nação, isso porque a escolha dos reis era feita de acordo com as diferentes etnias 
africanas trazidas ao Brasil. A corte é composta pela figura central do rei e da rainha, 
acompanhados pelas damas de paço, responsáveis por conduzir as calungas, bonecas que 
representam ancestrais importantes no contexto de cada Nação; personagens simbolizando 
orixás regentes, baianas, vassalos, lanceiros e porta estandarte. O corpo percussivo é formado 
em maior número pelas pelos tambores, denominados alfaias ou bombo de maracatu; caixas 
de guerra e tarol, gonguê, ganzás e agbês, algumas Nações também usam o atabaque. Os 
grupos se diferem das Nações pelo não envolvimento religioso, tendo como objetivo a 
reprodução do ritmo e a multiplicação da cultura, também chamados de maracatu profano. É 
nesse contexto que se enquadra o Baque do Vale, grupo fundado em Taubaté em outubro de 
2004, a partir do interesse de alguns integrantes da banda Mulé da Muleta, que tinha 
influências do movimento mangue beat, em se aprofundar no estudo do ritmo. Os instrumentos 
utilizados são de confecção própria pelos seus integrantes. O grupo é composto de voluntários 
de diversas idades, origens, crenças e raças, cujos objetivos vão além de difundir a cultura do 
maracatu, como também de promover através dele a ocupação do espaço público e a inclusão 
social. Com essa finalidade, o grupo passou a promover, a partir de setembro de 2006, oficinas 
gratuitas em praças no centro da cidade chamado Batuque de Quinta. Além das oficinas, o 
grupo realiza apresentações frequentes em diversas cidades da região e desenvolve trabalhos 
em bairros periféricos, especialmente com crianças e jovens. Como membro integrante do 
grupo a pesquisa teve como objetivo elaborar uma investigação detalhada a respeito da sua 
história e elaborando registros em documentação adequada. A pesquisa foi realizada com base 
em publicações, documentários audiovisuais e entrevistas, tanto com integrantes do próprio 
grupo quanto de outros grupos e Nações, visto que grande parte das informações está 
disponível somente através da tradição oral. Esta pesquisa possibilitou concluir que o trabalho 
desenvolvido pelo grupo foi, desde o início, de grande contribuição para a disseminação da 
cultura do maracatu de baque virado, inclusive influenciando a formação de outros grupos. 
Com isso, ganhou reconhecimento das principais Nações existentes, outros grupos e da 
comunidade local.  


