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Resumo 

Esta pesquisa teve como objetivo compreender o organizar de práticas festivas cotidianas, 

sob o ponto vista da estética espacial, de uma praça localizada no centro histórico da 

cidade de Fortaleza – a ‘Praça dos Leões’. O procedimento metodológico foi baseado na 

constituição de um acervo através do levantamento de documentos em diferentes arquivos 

históricos, além da realização de entrevistas e do uso da etnografia de rua. As histórias 

narradas enfatizaram o retorno no tempo de práticas memoráveis referentes as ‘Festas dos 

Pretos’ celebradas nos adros da Igreja do Rosário, situada na ‘Praça dos Leões’. Enfatizou-

se a importância desse estudo como uma base de orientação, tendo em vista a formulação 

de políticas públicas que tenham como foco o resgate de espaços urbanos na tentativa de 

ocupar ou ressignificar os lugares das cidades a partir de suas estéticas espaciais e de suas 

histórias, tendo como base os “relatos do tato”. 
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1.   Introdução 
 

De acordo com Beyes e Steyaert (2012) o surgimento do posicionamento espaço 

ontológico está em dívida com as discussões de Lefebvre (1974) ao influenciar a onda de 

novos estudos sobre o que se poderia chamar de ‘virada espacial’ (spatial turn) nos 

estudos organizacionais (Dale, 2005). 

Taylor e Spicer (2007) entendem que o espaço organizado é uma experiência 

vivida e sugerem a articulação com a abordagem da estética organizacional. Segundo 

Strati (2007) a estética nas organizações tem como objetivo compreender como nós 

experimentamos os espaços organizados através de diferentes artefatos culturais e 

sensoriais. 

Em Certeau (1984) as práticas de espaço revelam formas específicas de operações, 

uma outra espacialidade, relacionadas também a uma experiência estética do espaço. 

Giard (2012 p. 45) salientou a sensibilidade estética de Certeau através da sua constante 

capacidade de maravilhar-se da “inventividade artesanal” e das “festas efêmeras” que 

“compõem os patchworks do cotidiano”, envolvendo uma “economia do dom”, uma 

“estética de lances” e uma “ética da tenacidade” (Giard, 2012 p. 19). 

Justifica-se esta discussão ao enfatizarmos os desafios lançados aos habitantes de 

uma cidade ao suscitar diferentes formas de percepção em torno de uma cultura sensível, 

enquanto uma possibilidade conceitual de estudo do meio urbano. Silva Filho (2006) 

sublinhou que as formas de sensibilidade podem ampliar o entendimento histórico sobre 

como os sujeitos vivem e produzem o espaço habitado. Contudo, o autor lembra que apesar 

de muito ter sido escrito a respeito dos sentidos do corpo, o tratamento concedido a cada 

um deles tem sido desigual. 

No contexto da história dos sentidos, Smith (2007) pontuou que o estudo do tato 

foi menosprezado por causa de uma dificuldade consensual sobre este sentido. O tato é o 

mais complexo e mais indiferenciado dos sentidos. A visão, a audição, o olfato e o paladar 

todos têm, órgãos sensoriais específicos com suas específicas funções. Em contrapartida, 

a pele não é apenas um órgão do sentido, ela serve como a tela sobre a qual nós 

enxergamos o tato com as suas múltiplas associações culturais. Nos espaços urbanos,  

Certeau (2012) caracterizou os caminhantes ordinários como voyeurs e flâneurs nas 
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ruas da cidade. Com seus corpos, os caminhantes ordinários iluminam suas maneiras de 

fazer ao escreverem textos urbanos, baseados em um discurso de memórias e práticas, 

moldados pelas trajetórias que alteram, inventam e praticam os espaços da cidade com 

suas histórias fragmentárias. Para além dessa apreensão táctil cenestésica, Certeau (2012 

p.136-137) cita Kant (1987) para problematizar que esta arte deambulatória, esta ação 

corporal, é uma questão de tato, “um tato lógico”, um parâmetro de conhecimento prático, 

que vai além do saber, ao ser intermediado pela faculdade de julgamento, uma prática 

estética espacial. 

A estética espacial se refere a diferentes tipos de conhecimento sensorial enquanto 

experiências encarnadas (Strati; 2007; Taylor; Spicer, 2007; Ipiranga et al., 2016). Nós 

experimentamos os espaços, lugares, artefatos e materiais através de nossos corpos e 

através das faculdades perceptivas de ver, ouvir, cheirar, provar, tocar, caminhar e da 

capacidade de fazer um juízo estético (Strati, 2007). 

Conforme o levantamento realizado nas principais bases de dados, no Brasil e no 

exterior é ainda raro as pesquisas nos estudos organizacionais que tiveram como foco a 

questão da estética espacial, segundo a ótica de Michel de Certeau.  A fim de contribuir 

para o avanço destas discussões e considerando a história da ‘Festa dos Pretos’, este estudo 

tem como objetivo compreender o organizar de práticas festivas cotidianas, sob o ponto 

vista da estética espacial, de uma praça localizada no centro histórico da cidade de 

Fortaleza. 
 

 

2.          A abordagem de Michel de Certeau: as histórias dos espaços e a 

organização estética espacial 
 

 

As discussões sobre as práticas espaciais a partir de um ponto de vista estético, tem 

como um dos pontos de partida o retorno para uma história relativa às práticas espaciais 

memoráveis (Certeau, 2012). Segundo Certeau (1995) se enfatiza as questões relativas a 

uma "ciência tática" (uma “lógica”) das maneiras de fazer cotidianas. Certeau (2012) 

considerou que algumas formas de se pensar sobre as práticas espaciais teriam que assumir 

que estas são do tipo tático, resultando em uma politização das práticas cotidianas. 

Certeau  (1984) explica que as táticas, estas formas lógicas de operação são 

"astúcias inteligentes" que os gregos chamavam “métis” (Détienne; Vernant, 2008). Trata- 

se de uma habilidade de manobra em um contexto no qual se apresentam diferentes 

condições. Esta produção é também uma "invenção" da memória ou um produto de 

histórias silenciosas, depende do tempo e de se jogar com os eventos para apropriar-se 

desses, transformando-os em ocasiões, permitindo que os fracos tirem proveito das forças 

que lhes são estranhas (Certeau, 1984 p. xvii-xxi). 

Certeau (1984) examinou as práticas cotidianas que articulam estas experiências, 

enfatizando a distinção entre “espaço” e “lugar”. No lugar, predomina a lei do próprio, 

caracterizando uma ordem baseada em relações de coexistência e estabilidade. Em relação 

ao  lugar, o  espaço  está  situado  como  um  ato presente,  ocorrendo  como  um  efeito 

produzido pelas operações que o orientam, o situam e o temporalizam, atuando entre 

programas conflituosos e proximidades contratuais, nesse sentido, "o espaço é um lugar 

praticado" (Certeau, 1984 p.117). 

Esta oposição entre lugar e espaço refere-se, por sua vez, a dois tipos de histórias:
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i) uma determinada por meio de objetos, do "estar lá", como a lei de um lugar; ii) outra 

determinada através de "operações" que especificam os espaços pelas ações de agentes 

históricos (Certeau, 1984 p.118). Entre essas duas determinações existem passagens entre 

fronteiras, mudando lugares e a estranheza do próprio espaço. Nesse sentido, um 

movimento sempre parece condicionar a produção de um espaço e a associá-lo com uma 

história. Portanto, as histórias organizam numerosos conjuntos dessas relações espaciais 

mutáveis, transformando lugares em espaços e/ou espaços em lugares: "fazer história é 

uma prática" (Certeau, 2011 p.64). 

Certeau (1984) também tece uma diferença entre "tática" e "estratégia". A 

estratégia é o cálculo das relações de poder que se torna possível logo que um sujeito com 

vontade e poder pode ser isolado. Esta postula um lugar que pode ser delimitado como 

próprio e serve como a base a partir da qual as relações com uma exterioridade composta 

de alvos ou ameaças podem ser geridas. Em contraste com uma estratégia, uma tática é 

uma ação calculada determinada pela ausência de um lugar próprio. Uma tática é 

determinada pela ausência de poder, assim como uma estratégia é organizada pela 

postulação de um poder. No entanto, o que as distingue relata sobre os tipos de operações 

e o papel dos lugares. A diferença entre tática e estratégia corresponde a duas opções 

históricas em termos de ação e de segurança (Certeau, 2012). 

Conforme citado anteriormente e tendo como base Détienne e Vernant (2008), 

Certeau (2012 p. 145) ao discutir sobre as “astúcias de inteligência” identificou três 

caraterísticas que as astúcias mantêm com a ocasião. Em primeiro lugar, as astúcias 

acontecem e jogam em um determinado ponto no tempo, em um tempo não-linear, o tempo 

próprio do mito: é uma prática temporal. Em segundo lugar, as histórias se baseiam na 

multiplicação das máscaras e metáforas em um desfazer do lugar próprio. Em terceiro 

lugar, as astúcias desaparecem em sua própria ação, como que perdidas no que fazem, sem 

uma imagem própria. Estas características das astúcias também podem ser atribuídas às 

histórias, pois, nessa inteligência prática, existe um nexo teórico entre a narratividade e 

as astúcias. 

Nesta relação de forças em que as astúcias intervêm, Certeau (2012 p. 145) 

distingue um princípio de economia, e que também define uma estética: "a multiplicação 

dos efeitos pela rarefação de meios é, por motivos diferentes, a regra que organiza ao 

mesmo tempo uma arte de fazer e a arte poética".  No entanto, esta operação implica a 

mediação de um saber, de um saber memória, que se revela em um momento oportuno, 

em uma ocasião (Certeau, 2012). 

Para o autor a memória vem entendida no sentido antigo do termo, que designa 

uma presença à pluralidade dos tempos e não se limita apenas ao passado. Nesse sentido, 

Certeau (2012 p. 149) enfatiza que a "memória mediatiza transformações espaciais". Em 

um determinado ponto no tempo, esta produz nos fundamentos uma ruptura instauradora. 

Esta estranheza torna possível uma transgressão da lei do lugar. Este esquema pode ser 

encontrado em muitas histórias e, é, por assim dizer, a sua unidade mínima: "o regresso 

no tempo que era ignorado pela distribuição espacial dos personagens” (Certeau, 2012 p. 

151). 

Nesse contexto, Certeau (2012) afirma que a “memória prática” é regulada por 

múltiplas atividades de alteração, é tocada pelas circunstâncias, enquanto uma prática 

metonímica da singularidade, a ser lembrada e jogada através de novas ocasiões: “onde o 

espaço surge de novo como lugar praticado” (Certeau, 2012 p.198). 

Para Certeau (1984 p.115) cada história é uma história de viagem baseada em 

práticas espaciais. E as táticas cotidianas fazem parte do organizar dessas práticas. As
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práticas espaciais organizam secretamente as condições determinantes da vida social. 

Nesse sentido, a organização do espaço cotidiano que pode ser relatado em história é 

invertida pelo processo que o isolou em um sistema de lugares geográficos. Em uma 

geografia pré-estabelecida, as histórias cotidianas nos dizem o que se pode fazer neste 

espaço e o que fazer fora desse espaço geográfico. Estas histórias são tratamentos de 

espaço. As táticas formam, portanto, um campo de operação, no qual também se produz 

uma teoria. Estas operações constroem fronteiras que consistem em contratos narrativos 

e compilações de histórias, que compõem os fragmentos desenhados a partir de histórias 

anteriores e encaixadas de forma improvisada. Neste sentido, essas histórias lançam luzes 

sobre a formação de mitos com a função de fundar e articular espaços. 

Para Certeau (2012) as formas de conduzir a história oferecem um campo muito 

rico para a análise da espacialidade. O conhecimento histórico é julgado mais por sua 

capacidade de focalizar os “desvios”, não apenas quantitativos, mas qualitativos em 

relação às construções formais presentes. O historiador se instala, portanto, nas fronteiras 

onde a lei de uma inteligibilidade encontra seu limite como aquilo que deve 

incessantemente ultrapassar, deslocando-se, e aquilo que não deixa de encontrar sob outras 

formas (Certeau, 2011 p. 86-87). Por fim, o autor pontua que essas histórias de espaços 

apresentam duas figuras narrativas essenciais, quais sejam, a da "fronteira" e da "ponte", 

possibilitando: i) criar um teatro legítimo para ações práticas, com funções de 

“autorização” e “fundação”; ii) nesse teatro, as histórias são animadas por uma contradição 

dinâmica entre a fronteira e a ponte, isto é, entre um espaço (legítimo) e sua exterioridade 

(estranha). Esta contradição é entendida a partir de uma malha de práticas pelas quais os 

agentes se apropriam dos espaços (Certeau, 2012 p. 191-194). 

Nesse contexto, Certeau (2012 p. 195) colocou a questão: a quem pertence a 

fronteira? Baldry (1999 p. 548) observou que as organizações são feitas de fronteiras 

territoriais que geram "conflitos espaciais". Nesta linha, Fleming e Spice (2004) 

discutiram sobre uma "indefinição espacial" nestes novos processos organizacionais, com 

o surgimento de "espaços híbridos" (Munro; Jordan, 2013), onde as pontes e fronteiras 

organizacionais são ambíguas e objeto de negociação contínua. Terdiman (2001) ao 

discutir a questão das margens em Certeau, enfatiza a importância das fronteiras para a 

sensibilidade histórica e interpretativa. Para o autor, as fronteiras estão em constante 

transformação, metamorfoseando topologias e moldando temporalidades. É nas fronteiras 

onde se materializa significados possíveis, sendo estes significados um efeito dessas 

fronteiras. 

Considerando os objetivos desse estudo acerca da articulação com a abordagem da 

estética, Certeau (2012 p. 133-134) argumenta ainda que essas maneiras de fazer sob a 

forma de relatos, o retorno dessas práticas na narração está ligado a um fenômeno mais 

amplo e historicamente menos determinado, o que se poderia designar como: "uma 

estetização do saber, um saber não sabido, implicado no saber-fazer”. Este saber é 

considerado uma espécie de "gosto", ou um "tato", concedido as características de uma 

intuição que é alternadamente artística, originária, como uma "fonte".   A partir das 

práticas, encontra-se um saber fundamental e primitivo que precede o discurso iluminado, 

mas que não tem sua própria cultura e assim, oscila entre os regimes do estético, do 

cognitivo e dos sistemas reflexivos: “o saber-fazer como um princípio inapreensível do 

saber” (Certeau, 2012 p. 135). 

Considerando estas discussões, alguns autores, como Strati, (2007) e Taylor e 

Spicer, (2007) sugerem  a abordagem  da estética organizacional  com  o  objetivo  de 

compreendermos como nós experimentamos os espaços organizados através de artefatos



5 

IV Congresso Lusófono em Comportamento Organizacional e Gestão 

 

 

culturais e sensoriais que levamos para os diferentes espaços em que vivemos. Assim, a 

compreensão dos aspectos subjetivos da experiência estética através da qual os agentes 

adquirem o conhecimento sensível é importante, como uma forma de ampliar o 

entendimento das ações dos agentes nos diversos contextos em que vivem, inclusive nas 

cidades contemporâneas. 

Nesse sentido, considera-se que a estética espacial se refere a diferentes formas de 

conhecimento sensível enquanto experiências encarnadas (Strati, 2007). Para se obter uma 

forma estética, Certeau, (2012 p.136) cita Kant (1987) para discernir um "tato lógico" como 

um parâmetro de um conhecimento prático que vai além do saber: “inscrita na órbita de uma 

estética, a arte de fazer é colocada sob o signo do juízo, condição ‘a-lógica’ do 

pensamento. A tradicional antinomia entre uma ‘operatividade’ e uma ‘reflexão’ é 

superada graças a um ponto de vista que, reconhecendo uma ‘arte’ na raiz do pensar, faz 

do juízo um ‘meio-termo’ entre a teoria e a práxis. Esta arte de pensar constitui uma 

unidade sintética entre as duas”, podendo ser considerada a inventividade incessante de 

uma espécie de gosto na experiência prática. Esta arte não depende de regras ou modelos, 

mas é "uma questão de tato", trata-se de uma habilidade que se afina, mas não se aprende: 

é um arranjo subjetivo entre o imaginar e o compreender. Este tato que trata do senso ou 

do juízo comum laceia uma liberdade (moral), uma criação (estética) e um ato (prático). 

Três elementos presentes nas táticas cotidianas (Certeau, 2012 p.137). 

Este juízo investido em um ato ético e poético é talvez o mesmo que ocorre na 

experiência religiosa de tempos passados, a qual também pode ser considerada uma 

espécie de "tato", “a apreensão e a criação de uma ‘harmonia’ em práticas particulares”, 

uma prática  estética,  que envolve o  gesto  ético  e poético  de religar  ou  fazer uma 

concordância por meio de uma série indefinida de atos concretos (Certeau, 2012 p. 137- 

138). 
 

 

3.         Procedimentos metodológicos 
 

 

O procedimento metodológico foi inspirado em uma postura etnográfica, 

conduzido com uma consciência estética (Warren, 2008) e engajado em diferentes espaços 

e momentos históricos temporais. A inspiração etnográfica dessa pesquisa se mostra 

pertinente em vista da amplitude das relações espaciais a serem reveladas e do tempo de 

permanência em campo que envolveu os meses de abril de 2016 a abril de 2017. 

Contudo, durante este período em campo, a atividade etnográfica não foi contínua, 

limitando-se, sobretudo, ao calendário das celebrações oficiais do Município de Fortaleza 

que ocorrem  anualmente na ‘Praça dos  Leões’,  entre estas:  as  celebrações  festivas 

organizadas pela Irmandade da Nossa Senhora do Rosário, em particular, a ‘Festa dos 

Maracatus’ que se originou da prática histórica da ‘Festa dos Pretos’. 

Para o levantamento histórico documental foram consultadas várias coleções de 

arquivos, entre estas, a Coleção das Leis Provinciais do Ceará (Tomo I, 18351861) e os 

Periódicos referentes as Leis do Ceará (1862-1876) que estão no setor de microfilmagem 

da Biblioteca Pública Governador Meneses Pimentel. 

Com o objetivo de se obter as histórias e construir os relatos que contam sobre os 

espaços (Certeau, 2011), diferentes métodos foram utilizados, entre estes a “etnografia de 

rua” (Eckert; Rocha, 2003) fundamentada na antropologia urbana, o caderno de campo e 

o shadowing (Czarniawska, 1998) que possibilita realizar pesquisas em contextos nos 

quais a organização acontece em diferentes lugares e ao mesmo tempo e que os 

pesquisadores necessitam se deslocarem muito e rapidamente entre esses espaços.
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Para Certeau (2012) todo relato é uma prática do espaço, organizador de lugares 

que descreve os esquemas de operações, os códigos e taxonomias da ordem espacial. 

Nesse sentido, o autor propõe escolher “uma prática observadora e engajada” em um ponto 

da cidade que se objetiva estudar, a determinar a partir daí o seu conjunto. Certeau (2012) 

sinaliza ainda a necessidade de se criar critérios e categorias de análise na identificação 

das combinações das diferentes operações. O papel do relato é, portanto, fazer um 

mapeamento dinâmico do espaço e de suas malhas de práticas apropriadas pelos sujeitos. 

Estes procedimentos possibilitaram a construção de uma tipologia de relatos, em termos de 

identificação de lugares e de efetuações de espaços, compondo um imenso corpus 

(Certeau, 2012). 

Visando a descrição da experiência estética imbuídas nestas práticas de espaços 

urbanos, tivemos como guia os princípios metodológicos básicos da compreensão 

empática, segundo Strati (2007). O método empático possibilita ao pesquisador o 

reconhecimento de humores, pensamentos e sentimentos estéticos intimamente ligados à 

ação dos sujeitos. Nesse sentido, o pathos com que um evento ou uma ação é enfatizado 

pelos informantes recai sobre o compartilhamento entre sujeitos e pesquisadores da 

sensação de prazer, desprazer e/ou alegria causada por algum evento organizacional, 

proporcionando o “sinal distintivo” (Strati, 2007 p. 272) para orientar a investigação. 

Além disso, e de forma auxiliar, foram utilizados roteiros de entrevista com 

questões abertas com o objetivo de orientar os diálogos e as conversas ocasionais, segundo 

um esquema flexível, tendo sido entrevistados diversos atores atuantes na ‘Praça dos 

Leões’. 

Esse corpus de informações foi organizado articulando diferentes tipos de 

histórias, revelando as memoráveis práticas festivas e descrevendo as práticas estéticas 

organizadoras dos espaços da praça sob estudo (Certeau, 2012). 
 

 

4.   Fragmentos de histórias da ‘Praça dos Leões’: as práticas festivas e o 

organizar da estética espacial 
 

A praça lugar do presente estudo foi a ‘Praça General Tibúrcio’, popularmente 

conhecida como a ‘Praça dos Leões’, localizada no centro histórico da cidade de Fortaleza. 

A origem da ‘Praça dos Leões’ remonta aos tempos da construção da Igreja de Nossa 

Senhora do Rosário que foi construída originalmente em taipa, em 1730, por negros 

- escravos e libertos. A Igreja do Rosário foi construída em uma época em que havia 

separação de raças e classes sociais em templos religiosos. A Igreja era o espaço dos 

negros até ser improvisada como igreja matriz de Fortaleza entre os anos de 1821 a 1854, 

enquanto se reconstruía a Matriz de São José. A Igreja do Rosário é a mais antiga do Ceará 

tendo sido tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN 

em 1986 (Nogueira, 1980). 

Durante o decorrer de anos passados e por estar localizada na ‘Praça dos Leões’ ao 

lado do Palácio da Luz, sede do poder político provincial, a Igreja do Rosário foi palco de 

diferentes celebrações, sejam estas, religiosas, festivas e ou políticas, além dos enterros. 

Esses relatos se coadunam com as colocações de Teixeira (2012) ao afirmar que as formas 

das cidades de origem portuguesa delinearam traços característicos de suas praças que se 

encontram inscritas em cidades de vários períodos e são formalizadas nos traçados urbanos 

planejados do século XVII, no qual frequentemente existiam, pelo menos, duas praças: 

uma, associada ao poder político e outra, ao poder religioso.
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Por outro lado, esta multiplicidade de lugares, transformados no decorrer do tempo, 

dentro do mesmo espaço, se conecta com as discussões de Certeau (1984) acerca das 

distinções entre “espaço” e “lugar”. 

Durante o ano de abril de 2016 a abril de 2017, através do exercício do shadowing 

(Czarniawska, 1998) realizado entre os monumentos e edificações incrustrados no 

quadrilátero da ‘Praça dos Leões’, nós participamos de diversas e diferentes celebrações 

festivas promovidas pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário nos adros da Igreja do 

Rosário. Considerando a proposta de Certeau (2012), essas práticas festivas foram 

escolhidas como a “prática observadora e engajada” para determinar a partir daí o seu 

conjunto. 

Segundo Scarano (1978), no Brasil, as confrarias ou irmandades religiosas 

surgiram no decorrer do século XVIII. Adaptaram-se às circunstâncias e aos lugares 

segundo os modelos portugueses, principalmente nas regras das Irmandades da 

Misericórdia de Lisboa, que foram criadas em 1498, tendo como confrade o rei D. Manuel. 

Wood (2005) e Pereira (2015) pontuam que as primeiras irmandades de Portugal foram a 

Ordem Terceira de São Francisco (1289), a Confraria dos Homens Bons (1297) e a 

Irmandade da Imaculada Conceição (1346). Em Portugal e na Espanha do século XV 

existiam irmandades religiosas onde seus integrantes eram negros trazidos da África como 

escravos, e brancos de origem ibérica. Com a expansão das colônias foram instituídas as 

irmandades em regiões do continente africano, asiático e americano. 

Estes trechos que nos relatam as práticas históricas das irmandades que ‘viajaram’ 

no decorrer do tempo e do espaço se adaptando as circunstâncias dos lugares, se conectam 

a questão levantada por Certeau (1984) que cada história é uma história de viagem baseada 

em práticas espaciais. E nesse sentido, as entidades constroem ‘rotas de ocasiões’, sendo 

este um nexo importante a ser observado no estudo das práticas espaciais, inclusive e, 

sobretudo, naquelas de tipo tático (Certeau, 1984; Wallace, 1980). 

Segundo Campos (1980) a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens 

Pretos do Ceará foi fundada na segunda metade do século XIX, entre os anos de 1840 a 

1870 tanto em Fortaleza, como em outros municípios. O autor ainda enfatiza que estas 

confrarias precisavam da autorização eclesiástica e do poder régio para legalizar o seu 

funcionamento. De acordo com Borges (2005) era importante para as irmandades 

conseguirem recursos e apoio para construírem seu próprio templo, pois ter uma igreja 

significava a garantia de ter um lugar, onde, conforme lembra Certeau (2012), predomina 

a lei do próprio, um lugar de coexistência e exercício de autonomia entre os confrades, 

ainda que relativa, frente aos grupos da elite dominante. Significava também marcar um 

território, um lugar de encontro da comunidade, definindo um espaço geométrico e 

sagrado: um espaço praticado (Certeau, 2012). 

A Irmandade reorganizava os espaços da Igreja do Rosário como lugar central de 

encontros do grupo, com uma referência social, religiosa e cultural frente aqueles que 

procuravam controlar a Igreja, as autoridades eclesiásticas e provinciais. Portanto, os 

sujeitos participantes da Irmandade enfrentavam diversos entraves, conflitos e 

negociações (Borges, 2005). Certeau (2012) também fez referência ao espaço que se torna 

um lugar praticado ao atuar entre programas conflituosos e contratuais a partir das ações 

de agentes históricos. 

Conforme as pesquisas que nós realizamos nos arquivos e coleções consultadas, as 

Leis Provinciais do Ceará indicam a existência de dois estatutos da Irmandade relativos aos 

anos de 1840 e 1871, ambos, com as autorizações dos poderes eclesiástico e legislativo. 

Esses estatutos relatam a existência de um cofre e três livros destinados ao
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lançamento de atas, receitas e despesas e outro para registro dos nomes dos confrades. 

Esses documentos nos dão uma ideia da organização da Irmandade (Pereira, 2015). 

Conforme relata o estatuto de 1840 da Irmandade em seu Artigo VIII das Sessões da Mesa 

que se reunirá “sob presidência do pároco todas as vezes que for preciso tratar-se dos 

interesses da irmandade” (Compromisso da irmandade do Rosário dos Homens Pretos de 

Fortaleza, 1840). 

Segundo Pereira (2015) e Campos (1980) foi entre os séculos XVIII e XIX o 

período em que a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de 

Fortaleza esteve mais ativa, pois, administravam cemitérios, edificavam igrejas e 

participavam na organização das celebrações festivas de cunho religioso da cidade, entre 

estas: a Quaresma, o Corpus Christi e, sobretudo, a Paixão de Cristo durante a Semana 

Santa. 

Para Borges (2005) as práticas festivas dos Homens Pretos do Rosário era um 

acontecimento que se incluía vários eventos, como missas, procissões, cerimônias de 

coroação do rei e rainha, banquete e representações dramáticas.  Por outro lado, essas 

práticas festivas não eram somente uma celebração religiosa, mas se reconfiguravam como 

uma relação de troca, espaços de sociabilidades, envolvendo pessoas de todas as classes e 

sendo também espaços de apropriação de lugares na cidade de Fortaleza, como praças, 

ruas, terrenos, a própria Igreja do Rosário por aqueles que praticavam a cultura negra na 

cidade. 

Os negros assumiam, portanto, uma posição de relevância, ao mesmo tempo que 

desenvolviam suas próprias práticas culturais através das práticas festivas. Dessa forma, 

não havia como separar o sagrado do profano, fato que, em função do controle político, 

econômico e religioso, estas práticas festivas alteraram-se em alguns lugares, mudando de 

lugares, permanecendo, porém, com a mesma estrutura mítica do ritual (Marques, 

2009; Teixeira, 2015). 

A questão evidenciada acerca da estrutura mítica preservada na organização dessas 

práticas festivas se associa as discussões de Certeau (2012) e Bolle (2007).  Para Certeau 

(2012) a relação das táticas com a ocasião, indica que estas acontecem em um tempo não- 

linear, mas no tempo próprio do mito, sendo estas táticas caracterizadas como ‘práticas 

temporais’. Já Bolle (2007) propôs os conceitos de memória topográfica e de topografia 

móvel que se reconstroem nas fronteiras entre a nossa emoção e, no caso dessa pesquisa, 

nos espaços dos adros da igreja. 

Entre as fronteiras desses memoráveis relatos relativos a ‘Festa dos Pretos’, se 

revela uma ‘memória prática’ ao ser regulada por múltiplas atividades de alteração, como 

uma ‘prática metonímica’, lembrada e jogada através de novas ocasiões, possibilitando 

que o espaço surja e ressurja novamente como um lugar praticado (Certeau, 2012). 

Nesse sentido e já no final do século XIX e início do século XX, a Igreja 

empreendia no Brasil o processo de romanização, que pretendia reorganizar as práticas 

religiosas católicas tomando como modelo as diretrizes da Santa Sé. Essas diretrizes 

também reivindicavam a autonomia do poder espiritual frente às autoridades seculares e 

poder leigo exercido nas confrarias (Teixeira, 2015). 

Marques (2009) assevera que nesse contexto as práticas festivas das Irmandades 

dos Homens Pretos, sobretudo, a coroação de rei e rainha eram vistas como “desvios” e 

classificadas como fanatismo e superstição. Daí e, como consequência, foi proposto a 

retirada dos cargos de rei e rainha do estatuto de 1870 da Irmandade com a abolição da 

prática festiva de coroação dos reis, no contexto da ‘Festa dos Pretos’.
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Terdiman (2001) ao citar Certeau, sugeriu a importância das fronteiras para a 

sensibilidade histórica e interpretativa. E assim, o conhecimento histórico deve focalizar 

os “desvios”, em relação às construções formais presentes (Certeau, 2011).  Além disso, 

as práticas festivas ao serem classificadas pelos poderes constituintes da época como 

“desvios”, vai de encontro a discussão de Certeau (2012) sobre as diferenças entre "tática" 

e "estratégia" no contexto da organização das práticas espaciais. 

Contudo e segundo Pereira (2015) estas estratégias que objetivaram, no contexto 

das práticas festivas, a exclusão dos cargos de rei e rainha no estatuto de 1870, geraram 

novos desvios táticos (Certeau, 2012) a partir das transformações na atribuição do cargo 

de juiz. Com isso, as deliberações da mesa ficariam concentradas no cargo de juiz que 

seria ocupado por um homem negro. A aceitação da exclusão dos cargos de rei e rainha 

dos estatutos da Irmandade indica uma estratégia (Certeau, 2012) dos autores do estatuto 

de 1870 para conseguir a autorização, e ao mesmo tempo, uma tática (Certeau, 2012) ao 

possibilitar a continuidade desta prática em outros momentos das festividades, como 

ocorreram em Fortaleza (Borges, 2005). 

Com base nesses relatos, infere-se uma multiplicidade de operações, táticas e 

estratégias concomitantes (ou não), organizadoras das práticas festivas dos Homens 

Pretos, como: a apropriação de novos espaços e aprendizagens, a construção de novas 

identidades, o enlaçar de diferentes sociabilidades na afirmação da cultura negra, as 

deliberações da mesa na aceitação da exclusão dos cargos de rei e rainha dos estatutos, a 

autorização para a continuidade das ‘Festas dos Pretos’, entre outras operações. 

Essas discussões nos possibilitam reforçar o pressuposto de que as ‘Festas dos 

Pretos’ realizadas nos adros da Igreja eram, sobretudo, do tipo táticas ao possibilitarem 

uma utilização inteligente do tempo, das ocasiões que se apresentavam, produzindo nos 

fundamentos do poder constituído rupturas instauradoras. Estas estranhezas tornavam 

possível transgressões da lei do lugar (Certeau, 2012). 

Por outro lado e ainda reforçando o caráter tático das práticas festivas dos Homens 

Pretos, o fim da coroação dos reis e rainhas possibilitou o aparecimento de outras práticas 

culturais negras, como as representações cênicas de antigos eventos ocorridos na África, 

tipo, as guerras congo-angolenses e os ‘Maracatus’, práticas estas que ressignificaram a 

trama da coroação de reis e rainhas no contexto da Irmandade, acrescentando ao cortejo 

novas coreografias, estandartes, músicas e, ainda, a calunga dos ‘Maracatus’ (Marques, 

2009; Teixeira, 2015). 

O registro mais antigo que se tem sobre o ‘Maracatu’ data de 1711, mas sua origem 

é incerta. A manifestação tem relação com a religião de matriz africana, o Candomblé, e 

com a coroação de escravos negros, enquanto estratégia tática desses povos contra a 

estratégia de dominação dos colonizadores (Certeau, 2012). O ritmo é marcado por 

instrumentos de percussão e a dança se desenvolve num cortejo que conta com um rei, 

uma rainha e a sua corte simbólica (Souza, 2002; Marques, 2009; Quintão, 2002). 

Nesse sentido, as ‘Festas do Pretos’ simbolizam manifestações históricas atávicas 

e ancestrais da cultura africana, conformando práticas híbridas, festivas e religiosas, que 

expressam, através de elementos estéticos, como os sons, batuques, cores e movimentos, 

transgressões e políticas de resistências. Por outro lado, esta memória deslocada e 

ressignificada na prática festiva dos ‘Maracatus’ vem entendida no sentido antigo do 

termo, que designa uma presença à pluralidade dos tempos, não se limitando apenas ao 

passado. As memoráveis ‘Festa dos Pretos’ mediatizaram, portanto, transformações no 

tempo e no espaço, nos remetendo a uma lógica tática no organizar das ‘Festas dos 

Maracatus’ praticadas hoje nos adros da Igreja do Rosário (Certeau, 2012).
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Mas mesmo com estas ressignificações e segundo Marques (2009), nas últimas 

décadas do século XIX, as ‘Festas dos Pretos’ em Fortaleza ocorreram em meio a 

transformações políticas, sociais e urbanas, cujos agentes consideravam os costumes dos 

negros fontes de desordem. Porém, em meio a esse contexto de tensões, as festas se 

deslocaram para outros lugares, organizando novos espaços praticados pela resistência da 

cultura negra em uma constante recriação. E assim, com o crescimento urbano da capital 

e o aumento do preconceito, a corte negra continuou marcando presença por ocasião da 

festa de Nossa Senhora do Rosário, no dia de Reis, em outros espaços, distantes da Igreja 

do Rosário, nas periferias da cidade de Fortaleza (Marques, 2009). 

E assim, nesse constante recriar, os espaços da cidade de Fortaleza nos quais se 

praticavam as festas de coroação do rei e da rainha, alguns anos depois, deslocaram-se, 

situando-se adjacentes à rua Domingos Olímpio. Hoje, a Domingos Olímpio é a rua, o 

lugar, onde acontecem, anualmente, as festas carnavalescas da capital, nas quais os grupos 

mais tradicionais dos Maracatus cearenses se apresentam. 

Estas ressignificações, recriações e deslocamentos no tempo e no espaço das 

práticas festivas dos Homens Pretos em Fortaleza se conectam as discussões de Certeau 

acerca das “invenções” que não dependem de regras ou modelos e que dependem de um 

“tato", um senso do juízo que coloca juntos uma liberdade (moral), uma criação (estética), 

e um ato (prático), resultando em uma politização das práticas relacionadas as ‘Festas dos 

Pretos’. 

Por outro lado, este longo período de isolamento da Irmandade nos espaços 

periféricos da cidade coincidiu com o abandono e negligência da ‘Praça dos Leões’ pelo 

governo local. Mais tarde em diferentes momentos, a Praça foi a base para uma 

reorganização do tipo estratégica pelo Município de Fortaleza que agiu para a sua 

revitalização, envolvendo diferentes organizações, mas não as dos negros da Irmandade 

do Rosário. Por fim, em 2012, foi veiculada, através de edição do jornal O POVO do dia 
6 de outubro, a notícia de que as práticas festivas da Irmandade de Nossa Senhora do 

Rosário de Fortaleza voltariam a funcionar, após mais de século de isolamento, nos adros 

da Igreja de Nossa Senhora do Rosário na ‘Praça dos Leões’. 

Entre 2016-2017, durante as nossas observações das práticas festivas relacionadas 

à coroação do rei e rainha do ‘Maracatu Rei do Congo’, um dos principais grupos de 

Maracatus do Ceará, que aconteceu nos adros da Igreja do Rosário, nos impressionou a 

qualidade dos adereços e vestimentas, a cenografia e a coreografia, a banda e os 

instrumentos musicais utilizados. Sobretudo, durante a observação destas novas ocasiões 

festivas, nos impressionou a ativa e alegre participação de um público atento que se reunia 

ao redor dos espaços da festa, conotando um senso comunitário na ‘Praça dos Leões’. Del 

Priori (1994) também menciona que nas festas de outrora, os ritmos e os sons ajudavam 

os participantes a romperem o padrão de comportamento exigido pelos costumes da época, 

transgredindo normas sociais, como por exemplo, o recato exigido das mulheres. Para 

Certeau (2012) as histórias fazem uma travessia no mapa de percursos, instaurando uma 

caminhada enunciativa, que guia e passa através, ao transgredir. 

Conforme entrevistas realizadas com o presidente da Irmandade de Nossa Senhora 

do Rosário de Fortaleza, a ideia de resgatar as práticas da Irmandade surgiu no grupo do 

‘Maracatu Rei do Congo’, do qual este também participa e é presidente desde 2009. A 

legalização da reativação aconteceu após vários acordos e impasses com o reitor da Igreja 

do Rosário que autorizou em 2010 a reorganização da Irmandade de Nossa Senhora do 

Rosário, antiga Irmandade dos Homens Pretos da cidade de Fortaleza.  Nesse retorno, a 

Irmandade também preservou a prática memorável de eleger e coroar um rei e uma rainha.
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Hoje, esta prática acontece em diversas ocasiões festivas e em diferentes lugares da cidade 

de Fortaleza, organizando novos espaços estéticos festivos, sobretudo, aqueles 

relacionados com os eventos turísticos (Entrevista com o Presidente da Irmandade, 2017). 

Contudo, observamos no discurso do Presidente da Irmandade de Nossa Senhora 

do Rosário, a preocupação também em preservar o mesmo memorável espaço, ou seja, os 

adros da Igreja do Rosário. Conforme as nossas observações, os espaços da Igreja e 

adjacentes a esta estão sempre em movimento, com pessoas que estão ali não somente por 

motivos religiosos ou espirituais, mas também para conhecer a história da cultura negra 

da cidade Fortaleza. Para isso, a diretoria da Irmandade organiza e promove, além das 

festas, seminários para palestrar sobre a história da Irmandade do Rosário e sobre o 

Maracatu de Fortaleza. “A história de Fortaleza passa por aqui, passa pela ‘Praça dos 

Leões’ e pela Igreja do Rosário, não só a história do povo negro como dos brancos 

também. Aqui nós tentamos preservar esta memória” (Entrevista com o Presidente da 

Irmandade, 2017). As histórias lançam luzes sobre a formação dos mitos com a função de 

fundar e articular espaços através do tempo. Este saber não sabido, implicado em um 

saber-fazer é considerado um gosto, um “tato”, uma fonte artística originária, designando 

uma estetização desses saberes (Certeau, 2012). 

Nesse sentido, inferimos que os relatos históricos sobre as práticas estéticas 

festivas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário construíram pontes para alcançar uma 

externalidade feita estranha – a Igreja do Rosário e seus adros, enquanto espaços legítimos 

para a celebração da ‘Festa dos Pretos’ em Fortaleza. O retorno no tempo das práticas 

encarnadas na ‘Festa dos Pretos’ criou um teatro legítimo para as ações estéticas espaciais, 

com funções de fundação instauradora e de autorização ao deslocar e superar limites, 

recriando e reorganizando os espaços da Praça da Cidade, através das memoráveis práticas 

festivas (Certeau, 2012). 
 

 

Considerações Finais 
 

Com base na construção das histórias e dos relatos inferimos que a organização 

dos espaços da ‘Praça dos Leões’ se baseia em uma rede de práticas que se transformou 

no decorrer do tempo, perpassando e assumindo diferentes conotações, sobretudo, 

festivas, em torno da Igreja de Nossa Senhora do Rosário. 

As práticas festivas são organizadas enquanto nexos de ações e a organização 

dessas práticas descreve, delimita e amplia as suas fronteiras, conformando malhas de 

práticas  que se sobrepõem  em  tempos  e espaços  diferenciados.  Neste  sentido,  esta 

pesquisa identificou uma malha de práticas, estética, espacial, festivas e históricas, do tipo 

estratégica, mas com uma predominância tática, através da qual os agentes históricos se 

apropriaram dos lugares da praça da igreja, que hoje, se atualiza e se ressignifica na 

representação sincrética da ‘Festa dos Maracatus’. 

Os  ritmos  graciosos  dos  movimentos  dos  corpos,  o  timbre  dos  acordes  dos 

‘Maracatus’, cadenciados pela percussão de tambores, esta prática estética, deslocou no 

tempo e no espaço as práticas ritualísticas da ‘Festa dos Pretos’, performando uma estética 

espacial através da arte como alegria. Os homens negros da Irmandade, os livreiros, os 

frequentadores do Lions Bar, os servidores do Museu do Ceará, os transeuntes e 

trabalhadores de rua, os mendigos, impulsionados por um instinto gregário, expressavam 

um sentido comunitário ao participarem da memorável ‘Festa do Maracatu’, instituindo 

uma politização estética no organizar da ‘Praça dos Leões’. 

Além dos sentidos da visão, da escuta, do gosto, este estudo sugere o retorno a uma 

história relativa ao organizar de práticas espaciais a partir de "relatos do tato". Além
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de uma apreensão cenestésica, esta experiência do comum ocorre, através do tato enquanto 

um saber sensível, fundamental e primitivo na criação de uma estética espacial que guiou 

o organizar das práticas urbanas na praça da igreja (Certeau, 2012). 

Os resultados encontrados neste estudo alertam sobre os desafios lançados aos 

habitantes e aos gestores das cidades em torno de uma cultura sensível, do retorno as 

histórias dos espaços, enquanto possibilidades de conhecimento do meio urbano e da sua 

gestão. Esta sensibilidade estética espacial amplia as formas de compreensão, inclusive 

histórica, sobre como os sujeitos vivem, produzem e organizam o espaço habitado nas 

cidades. Enfatizamos, por fim, a importância desse estudo como uma base de orientação, 

tendo em vista a formulação de políticas públicas que tenham como foco o resgate de 

espaços urbanos através das práticas de “revitalização”, ou “requalificação”, na tentativa 

de ocupar ou “ressignificar” os lugares das cidades a partir de suas histórias e de suas 

estéticas espaciais, tendo como base os “relatos do tato”. 
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