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Manuelzinho Salustiano. Estandartes de Maracatu. 
 
01. O maracatu era preconceituosamente chamado “coisa de negro”. Hoje, virou inspiração de compositores 

brasileiros, de compositores do mundo todo, de bandas de rock, de artistas plásticos e de escritores. É tema de 
tese de mestrado e de doutorado. Chega-se a falar em diáspora do maracatu, já que existem tantos grupos 
imitando o maracatu pelo mundo todo. Eu acredito que essa migração do maracatu deve-se a muitos fatores: à 
difusão através da imprensa, às políticas públicas, aos artistas famosos e também à disposição dos próprios 
grupos de sair em busca de novos espaços. No entanto, a gente não pode confundir maracatu com grupo de 
percussão. Maracatu é um complexo cultural que envolve religião, envolve comunidades, envolve séculos de 
tradição. É preciso distinguir o maracatu tradicional dos grupos de percussão. 

 

Depoimento de Climério de Oliveira (com adaptações). 
 

Considerando o texto e a imagem acima, julgue os itens a seguir. 
a) A ostentação de estandartes ricamente elaborados, como mostra a imagem acima, compõe os cortejos do 

maracatu, nos quais a tradição não é fator essencial. 
b) Originário do Rio de Janeiro, o maracatu é considerado a base das escolas de samba, que hoje 

protagonizam os desfiles de carnaval do Rio de Janeiro. 
c) A alfaia, uma das figuras humanas da encenação do maracatu, simboliza as rainhas africanas. 
d) Um dos elementos sagrados do maracatu é a calunga, boneca conduzida durante o cortejo. 

 
O teatro é base de toda educação criativa. Dele fluem todas as artes. O homem primitivo expressou-se, antes, 

dramaticamente: dançava mimeticamente, criando os sons. Depois, necessitou da arte, para pintar-se, ou cobrir-se 
com peles de animais, ou magicamente representar suas ações nas paredes das cavernas; e a música foi essencial 
para dar ritmo e tempo à sua dança dramática. A criança “inventa” e, em seu “faz de conta”, necessita de música, 
dança, artes plásticas e habilidades manuais. A expressão dramática provê as outras artes de um significado e um 
objetivo para a criança. A criatividade esponta ̂nea fundamenta-se na experiência dos sentidos e, ao enfocá-la quer 
psicodramaticamente, quer cineticamente, verificamos que a espontaneidade tem sua base na imaginação 
dramática. 

Courtney. Jogo, teatro e pensamento – As bases intelectuais do teatro na educação. São Paulo: Perspectiva, 1980, p. 56-7 (com 
adaptações). 

 
Tendo como referência as ideias desenvolvidas no texto acima, julgue o item a seguir. 
 
02. A música, que exerce o papel principal em um concerto, pode desempenhar papel secundário em encenações 

teatrais, filmes, rituais ou atividades terapêuticas. 
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O Brasil é sertanejo 
 
Que tipo de música simboliza o Brasil? Eis uma questão discutida há muito tempo, que desperta opiniões 

extremadas. Há fundamentalistas que desejam impor ao público um tipo de som nascido das raízes socioculturais do 
país. O samba. Outros, igualmente nacionalistas, desprezam tudo aquilo que não tem estilo. Sonham com o império 
da MPB de Chico Buarque e Caetano Veloso. Um terceiro grupo, formado por gente mais jovem, escuta e cultiva 
apenas a música internacional, em todas as vertentes. E mais ou menos ignora o resto. A realidade dos hábitos 
musicais do brasileiro agora está claro, nada tem a ver com esses estereótipos. O gênero que encanta mais da 
metade do país é o sertanejo, seguido de longe pela MPB e pelo pagode. Outros gêneros em ascensão, sobretudo 
entre as classes C, D e E, são o funk e o religioso, em especial o gospel, Rock e música eletrônica são músicas de 
minoria. É o que demonstra uma pesquisa pioneira feita entre agosto de 2012 e agosto de 2013 pelo Instituto 
Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope). A pesquisa Tribos musicais – o comportamento dos ouvintes de 
rádio sob uma nova ótica faz um retrato do ouvinte brasileiro e traz algumas novidades. Para quem pensava que a 
MPB e o samba ainda resistiam como baluartes da nacionalidade, uma má notícia: os dois gêneros foram superados 
em popularidade. O Brasil moderno não tem mais o perfil sonoro dos anos 1970, que muitos gostariam que se 
eternizasse. A cara musical do país agora é outra. 

GIRON, L. A. Época, n. 805, out. 2013 (fragmento). 
 
03. O texto objetiva convencer o leitor de que a configuração da preferência musical dos brasileiros não é mais a 

mesma da dos anos 1970. A estratégia de argumentação para comprovar essa posição baseia-se no(a) 
a) apresentação dos resultados de uma pesquisa que retrata o quadro atual da preferência popular relativa à 

música brasileira. 
b) caracterização das opiniões relativas a determinados gêneros, considerados os mais representativos da 

brasilidade, como meros estereótipos. 
c) uso de estrangeirismos, como rock, funk e, para compor um estilo próximo ao leitor, em sintonia com o 

ataque aos nacionalistas. 
d) ironia com relação ao apego a opiniões superadas, tomadas como expressão de conservadorismo e 

anacronismo, com o uso das designações “império” e “baluarte”. 
e) contraposição a impressões fundadas em elitismo e preconceito, com a alusão a artistas de renome para 

melhor demonstrar a consolidação da mudança do gosto musical popular. 
 


