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Resumo: O presente artigo busca discutir, no contexto atual, a tradição da brincadeira da Cana-Verde 

que se realiza hoje a praia do Mucuripe em Fortaleza-Ce, Tendo por objetivo identificar o processo de 

transmissão de seus elementos e os aspectos tradicionais ainda vivos na memória da mestra Gertrudes 

e dos seus brincantes, bem como levantar a atividade de reinterpretação e recriação dos grupos de 

performance artística tradicional existentes no nosso Estado, procurando observar o processo 

dialógico, de aproveitamento e de aprendizado, entre os que brincam e os que pesquisam. Enquanto 

manifestação da cultura popular, a Caninha Verde expressa através de movimentos, passos, gestos, 

ritmos, coreografias e sentimentos, formas simbólicas do jeito de ser do grupo social em que está 

inserida, mesmo que, no bojo de sua dinâmica cultural, seja obrigada a reinventar-se como brincadeira. 

Trata-se de um auto popular, que vivencia a festa de um casamento, com suas figuras típicas, seu 

enredo, que inclui, além das canções de louvor, um baile nupcial. Vestidos a caráter, os convidados 

adentram à brincadeira, enquanto personagens, iniciando um bailado, numa mistura de improvisação e 

fórmulas fixas. Para produzir este trabalho, foi realizada pesquisa bibliográfica e de campo com 

entrevistas semiestruturadas e registros fotográficos.  De um processo de relações e de trocas, com as 

comunidades pesquisadas, o que resultou foi a certeza da necessidade de melhor se conhecer as 

maneiras peculiares e diversas e como o repasse dos saberes é feito nas comunidades herdeiras das 

tradições populares. 

Palavras-chave: Cana-verde, Folclore, Educação. 

 

Introdução 

 

Em meio às novas formas de comunicação de massa na atualidade, no Estado do 

Ceará, a dança da Caninha Verde é uma das muitas manifestações que preserva a tradição da 

brincadeira. Diante dos percalços enfrentados pela falta de apoio dos poderes públicos, Dona 

Gertrudes Ferreira dos Santos,
1
 guardiã e detentora do saber, luta para não deixar os laços que 

unem sua arte com a comunidade se perder no tempo. Herdada do seu marido, a mestra deu 

continuidade a brincadeira como forma de manter viva a lembrança de seu esposo, 

                                                           
1
 Gertrudes Ferreira dos Santos, mestra Dona Gerta- Mantém e participa da dança da Cana- Verde há 610 anos. 
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transmitindo a arte da dança para os que brincam e para sua filha Maria José Ferreira dos 

Santos
2
, que hoje ensina o valor da tradição para seus herdeiros.  

É preciso valorizar e perceber a importância da preservação da memória, que persiste 

como forma de saber repassado oralmente e corporalmente pelos os mais velhos, que são os 

responsáveis por disponibilizar os saberes aos mais jovens. É exatamente este aprendizado, 

que ganha destaque por meio das vivências e experiências coletivas em comunidades. Os 

grupos acadêmicos que, desenvolvem um trabalho artístico com referência nas tradições 

populares, mesmo utilizando de metodologia formal, também recorrem à prática de vivências 

corporais junto à atividade de mestres e brincantes. 

Para discutir e refletir sobre a capacidade criadora de preservação e estabelecer 

diálogos com o modo de fazer e dançar a Cana Verde do Mucuripe-CE, o presente estudo 

define, como seu principal foco, enfatizar a importância da dança como expressão cultural 

artística tradicional do nosso povo, além de destacar a forte presença da brincadeira na 

memória de Dona Gertrudes, que ainda conserva a tradição nos dias de hoje. Compreender 

como o universo simbólico e o caráter representativo da dança são absorvidos por grupos 

artísticos não tradicionais através da vivência, reinterpretação e recriação dela como veículo 

de aprendizagem, valorização e divulgação. 

No entanto, para delimitar o objetivo desse artigo, no qual escolhi falar sobre a dança 

da Cana-Verde do Mucuripe-Ce, utilizei, como referência, textos de autoria do professor e 

pesquisador Oswald Barroso, texto de Amélia Vitoria de Souza Conrado na revista da 

Bahia/Folguedos, além de entrevista com Maria de Lourdes Macena Filha (Grupo Mira íra) e 

Valquíria Mendes (coordenadora do grupo SESI- barra do Ceará). Observei que a expressão 

cultural citada é uma das manifestações das quais pouco se encontra registros escritos. O que 

encontrei foram apenas algumas documentações significativas em registros digitais e um 

dossiê escrito pela professora e pesquisadora Maria de Lourdes Macena Filha, no Mundo 

Digital Mira Ira, a partir do qual obtive informações para minha pesquisa. 

Nesse contexto, para continuar com o processo de investigação, realizei um estudo 

breve sobre como a dança da Cana-Verde é abordada na atualidade e como permanece a 

continuidade e a preservação da brincadeira pelos grupos artísticos não tradicionais em seus 

trabalhos de criação. Presenciei apresentações feitas pelo grupo da Mestra Dona Gertrudes e 

por outros grupos que ajudam a conservar a tradição da brincadeira. As formas, os gestos e 

movimentos utilizados pelos brincantes para compor a cena, que dão vida ao imaginário 

popular de um ritual de evocação, são um laço, um cimento social que não pode se perder. 

É preciso acreditar na valorização das manifestações dramáticas populares, no valor 

estético universal que começa do que é nosso, do que está mais próximo e do que muitas 

vezes não percebemos. O ato de representar e o ato de receber essa representação são fatores 

principais e primordiais para caracterizar o universo mágico da brincadeira popular como 

aprendizado e para enfatizar sua importância festiva e afetiva na vida de nosso povo. 

 

2 – Adentrando a caninha verde 

No Ceará, a dança da Cana-Verde se manifesta com formas distintas em alguns 

municípios, apesar de ter alguns fragmentos comuns. É uma expressão cultural encontradas 

em outras localidades do Brasil, às vezes, como dança de Fandango,
3
 mas aqui no Ceará ela é 

                                                           
2
 Maria José Ferreira dos Santos, Filha de Dona Gertrudes, herdeira da tradição. 

3
 No sul do país, Fandango é um baile, uma festa onde se executa várias danças. 
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dança independente e começou a ser conhecida no início do século passado. De acordo com 

as informações
4
 da mestra, a dança chegou ao Ceará pela praia de Aracati, trazida pelo 

português João Francisco Simões de Albuquerque por volta de 1919. De origem portuguesa, 

proveniente da região do Minho, Gilmar de Carvalho
5
 afirma que a dança tem um que de 

“vira” e, em Portugal, não se relaciona com o ciclo da cana-de-açúcar, sendo que, no além 

mar, é dançada na colheita de trigo. Só no Brasil veio a se relacionar com a colheita da cana. 

Encontrada na parte litorânea, principalmente nas praias do Iguape, Aracati e 

Mucuripe, a brincadeira revela elementos culturais pertencentes à localidade em que se fixa 

atestando sua riqueza, seu enraizamento e suas adaptações aos novos tempos. Assim, para 

entender sua dinâmica cultural é preciso perceber as relações presentes na forma de cultivo da 

tradição. 

Numa casa de pequenos cômodos no alto do Morro Santa Teresinha, no município de 

Fortaleza-Ce, mora Gertrudes Ferreira dos Santos, mais conhecida por Dona Gerta, mestra da 

cultura popular. Hoje, com 86 anos, a senhora mesmo com a memória fragilizada conta a 

história Cana-Verde, que surgiu em terras Cearenses há quase um século e resiste através das 

gerações. Ela explica que a dança teve como receptor Pedro Mãe Chica (popularmente 

conhecido como “Chico Man Chico”), que passou a brincadeira para “Zeca Três Vêis,” e, em 

Fortaleza este passa o rito ao afilhado, José Ferreira dos Santos. Anos depois casou-se com 

Dona Gertrudes que se envolvem totalmente na Cana-Verde na confecção dos figurinos, 

aprendendo sua música, encenação, história  e significados simbólicos. 

Com o falecimento do marido, Dona Gertrudes assume a liderança, mantendo a arte do 

fazer a brincadeira dentro do bairro do Mucuripe. Ela ensina e transfere o conhecimento da 

tradição folclórica para os participantes do grupo, formado por crianças e adultos, entre 

dançadores, tocadores de violão, cavaquinho, surdo e pandeiro. A raiz permanece até hoje 

sendo dançada e brincada pelo grupo nas festas sociais da comunidade. A riqueza cultural da 

brincadeira está na forma organizacional do seu espetáculo, estruturada nas figuras 

representativas de brincantes como o Rei, a Noiva, os Vassalos, o Pai, a Mãe, os Irmãos da 

Noiva, o Padre e o Sacristão. O folguedo
6
 reúne as diversas manifestações artísticas (música, 

teatro, dança, artes visuais, figurinos e adereços), numa brincadeira em que os brincantes 

passavam nas ruas, encenando de casa em casa por uns trocados. Em época de Carnaval, 

saíam várias vezes e o apurado era dividido depois da apresentação para os participantes. 

A brincadeira da Cana- Verde é uma espécie de folguedo ou auto popular, podendo se 

encontrada em períodos festivos da comunidade. Expressão artística que narra a festa de um 

casamento, representada por um rei coroado, que abre a dança com refrões cantados. O 

entrecho dramático gira no pedido da filha para o pai, a mãe e ao irmão a licença para casar 

em diálogos cantados e dançados. O rei permite e o casamento se efetiva dando continuidade 

a festa. Dona Gertrudes nos dá uma noção da estrutura da apresentação: 

Naquela época, pra gente possuir um esposo tinha que falar com sua 

Majestade. Pois é isso que mostramos. O rei fica no centro, para que na hora 

em que o moço (noivo-mestre) for pedir a moça (noiva que fica ao lado do 

Rei) em casamento, pois os pais não dão, ao irmão não dão, quem dá a 

                                                           
4
 Entrevista sonora feita com Dona Gertrudes em 2010 

5
Jornalista, escritor e pesquisador, doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo, é professor 

aposentado do curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Ceará. Entrevista feita em gravação 

sonora em 2010. 
6
 Expressão usada por alguns autores para identificar as manifestações populares tradicionais que representa uma 

atividade ritual, brincadeira com presença de música, dança e representação teatral em épocas festivas. 
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licença é a majestade, o Rei então é isto, a brincadeira representa o pedido, a 

licença e a festa do casamento da Maria Culodina ( Claudina) com o Sr. 

Mané da Balaiada. A parte mais longa é do sacristão, porém hoje eles não 

fazem mais. (Gertrudes, 2010) 

 

A Cana-Verde do Mucuripe é brincada até os dias de hoje pela persistência da mestra 

Dona Gertrudes e de sua filha Maria José, 45 anos que toca o barco ao lado da mãe, cantando 

segunda voz nas apresentações. A filha conta que o grupo era formado por familiares, filhos e 

netos, só que a vida traz outras prioridades. “Minhas irmãs se casaram, aí deixaram de brincar, 

se desinteressaram”, lembra. E hoje não se faz mais a brincadeira na comunidade por conta da 

violência. 

Sendo assim, como poucos de sua geração, Maria José assistiu a cidade se agigantar. 

Viu, também, as tradições se dispersarem. Nunca, porém, se conformou com esse tempo que 

vai sem volta. E afirma com um olhar brilhante “É importante a gente preservar as coisas. 

Não é justo se acabar por acabar”.  

Dona Gertrudes diz que a simbologia dos elementos representativos dessa dança está 

na memória e oralidade de seus brincantes. Com muito orgulho, a mestra dedicou sua vida à 

brincadeira, mas, hoje, pouco lhe restam forças para que a tradição não se perca no tempo. A 

mestra diz: “Enquanto eu puder cantar, eu canto. Enquanto eu puder dançar, eu danço. 

Enquanto eu estiver viva, a Caninha Verde também vai viver!”.  

É nesse ato de compartilhar a historia de vida, sua vivência por intermédio da memória 

individual e coletiva que o aprendizado vai se dando nas manifestações populares, como tão 

bem coloca Oswaldo Barroso (2003; p. 86) A transmissão começa na coletividade, no seio da 

família, em casa e no grupo comunitário entre muitos que detém o saber (canto, dança, 

música). Portanto, o conhecimento é repassado, vivido e reinterpretado ano após ano. É a 

tradição passada como forma de preservação do imaginário popular. Para manter vivar a 

brincadeira do Boi, Mestre Piauí diz:  

Ensinar os mais novos me faz saber que, quando eu for embora, alguém vai assumir 

o meu lugar. Mestre é sempre eterno. A gente vai, mas sabe que outro vai tomar 

conta. E é tanto saber que a gente tem que deixar. (2008; p.10) 

Assim, se pode promover a continuidade da cultura e da educação dos adultos do 

presente e das gerações futuras, pois permitem, em sua experiência, reviver o que já passou, 

como as histórias e as tradições de um tempo ido, mas que permanecem de alguma maneira, 

nos rastros de suas lembranças partilhadas, “[...] pois deles ainda ficou alguma coisa em nosso 

hábito de sorrir, de andar. Não se deixam para trás essas coisas, como desnecessárias 

[...]”(BOSI, 2004, p. 74). 

O pesquisador Gilmar de Carvalho explica que a dança era o que unia a comunidade: 

“Aos poucos, quebrou-se um vínculo. Isso traz prejuízos, mas não sei o que é pior: a gente 

aceitar ou faz um folguedo artificial para turista. Só faz sentido quando é espontâneo.” para 

Lourdes Macena,
7
 presidente da Comissão Nacional de Folclore, a dança expressa a felicidade 

do povo e pode desaparecer numa dinâmica natural, mas diversos fatores influenciam: “Quem 

vive as expressões vai envelhecendo e fica difícil dar continuidade. Há muitos elementos 

externos que acabam pressionando uma expressão cultural”. Para Oswald Barroso (2004; p. 

                                                           
7
 Mestra em Gestão em Negócios Turísticos, coordenadora do curso de Especialização em Cultura Folclórica 

Aplicada do IFCE, onde é professora e pesquisadora de folclore integrando o grupo Multidisciplinar e 

Internacional de estudos e pesquisa em cultura popular tradicional. Entrevista sonora feita em 2010. 
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86) a morte, em muitos casos, resulta na dissolução do grupo, ou pelo menos na sua 

decadência, se acaso o mestre não é substituído a contento. Nesse caso, instala-se um 

esquecimento senão total, pelo menos parcial, esquecimento esse que, se não pode ser 

preenchido com novos elementos, implica no fim da brincadeira feita por aquele grupo. O fim 

da brincadeira, no entanto, pode se dar por motivo contrário, ou seja, pela incapacidade do 

mestre em atualizar a brincadeira. E assim, a dinâmica cultural se estabelece por meio da 

manutenção e recriação das tradições herdadas e por grupos que pesquisam, vivenciam e 

valorizam, dando continuidade valorativa aos elementos simbólicos existentes nessas 

manifestações. 

 

3 – A Dança da Cana Verde como recurso de aprendizagem, criação e recriação 

 

As formas de ensino e de aprendizagem não são somente encontradas dentro das 

instituições educacionais. A prática da aprendizagem pode estar associada tanto a espaços 

sociais como a espaços institucionalizados. Partindo da ideia de que as danças populares se 

dão em espaços comunitários de interação e de convívio das pessoas na coletividade, é preciso 

observar que as práxis educativas vivenciadas nesses grupos nos levaram a entender que esses 

espaços não se encaixam como espaços formais de ensino. Levando em conta as relações 

socioculturais, as danças populares nos trazem importantes componentes de transmissão 

presentes na maneira de se fazer e de se repassar os saberes dos seus antepassados, ou seja, 

segundo Lourdes Macena (2010), “é o aprender a fazer fazendo”. 

Esse saber popular se dá por meio da dança, dos cânticos ritmados e dos textos para 

uma fácil assimilação dos participantes e do público, uma forma que a gente simples tem de 

manifestar tudo aquilo que lhe toca mais profunda e intensamente. Como toda manifestação 

tradicional, a Cana-Verde faz parte dessa dinâmica artístico-cultural. Presente em nosso 

estado, sua brincadeira ficou conhecida por meio das releituras feitas e reproduzidas pelos 

grupos artísticos, um deles foi o grupo Tradições Cearense (fora de atividade). Atualmente, 

dois coletivos continuam a fazer a brincadeira; o Mira íra -  grupo parafolclórico do IFCE que 

desenvolve um trabalho voltado para a pesquisa com os jovens da comunidade também para a 

difusão e para a dinamização da cultura popular local e brasileira. O outro coletivo é o grupo 

Sesi- Barra do Ceará, coordenado pela professora Valquíria Mendes que deu início a uma 

ampla pesquisa e registro de campo, revitalizando a brincadeira e levando a dança como 

referência para seu trabalho. A força cênica presente na narrativa da Cana-Verde causa 

curiosidade aos educando, estudiosos e interessados em desenvolver pesquisas. Os estudos 

experimentados pelos coletivos artísticos promovem a aproximação e valorização desse teatro 

folclórico.  

Portanto, esse folguedo possui ação rica em gestos, movimentos e cantos advindos da 

tradição. Os movimentos simples são condicionados pela melodia das cantigas seguidas por 

ritmos, que fazem da Cana-Verde uma incorporação viva de práticas e de conhecimentos 

absorvidos e reestruturados através de processos de educação popular. O conhecimento 

adquirido pela vivência e pela troca de experiências com os brincantes traz uma aproximação 

com os costumes e uma experiência incrível na área da pesquisa, pois com ela aprendemos de 

que forma podemos compreender e trazer para nosso o corpo elementos simbólicos, que nos 

permitem criar e ao mesmo tempo ser alguém pela forma de dançar e, assim, pela arte, 

conhecer o mundo. No movimento dos corpos, realiza-se a troca entre seres humanos. Na 

palavra de Carlos Rodrigues Brandão: 
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O ensino acontece no bailado de gestos de corpos dóceis, nas mãos hábeis 

e nos olhos acurados que se encontram face a face. Ensinar é transferir às 

culturas. Socialmente, educar é um domínio das culturas entre os outros. 

Individualmente a educação é uma relação de saber entre trocas de 

pessoas, é condição da criação das próprias pessoas. No interior de uma 

vida coletiva a humanidade ensina e aprende, e a educação é condição 

permanente de recriação da própria cultura. “Aprender significa tornar-se, 

sobre o organismo, uma pessoa, ou seja, realizar em cada experiência 

humana individual a passagem da natureza à cultura”. ( BRANDÃO, 2000; 

p. 18). 

  

Assim, os coletivos citados se dedicam ao estudo e à prática das expressões na procura 

de uma gestualidade simbólica representativa em dança tradicional que envolve os 

bailarinos/pesquisadores na busca por resultando em performance rtísticas. Essas ações vêm 

estabelecendo o conhecimento de expressões culturais cearenses e favorecendo também a 

valorização da pluralidade e a necessidade de respeito para com a diversidade cultural de 

nossa nação e o reconhecimento de nossa identidade. A prática da dança da Cana-Verde está 

presente nos estudos de cada coletivo. A coreografia, os gestos,a música são adaptados e 

repassados, favorecendo o aprendizado e o conhecimento das expressões representativas do 

nosso povo.  

O fortalecimento das manifestações espontâneas tradicionais pode contribuir para que 

a sociedade brasileira, cada vez mais  mundializada, exerça o seu direito de ter  um olhar 

próprio para o mundo, a partir de seus significados, sem perder o rumo de sua comunidade, 

“[..] podendo isto ser usado para reagir ao choque da aculturação violenta negadora das 

particularidades sociais e culturais [...].” ( LAPLANTINE, apud FILHA 2011; p. 9-10 )  

Percebe-se no mundo contemporâneo uma negação de tais manifestações folclóricas. 

Diante de tantas transformações tecnológicas, nossa sociedade perde o sentimento de pertença 

do convívio com a comunidade, desfavorecendo o envolvimento da juventude não tão 

somente com essa brincadeira, mas com outras muitas do folclore. A dinâmica da pós- 

modernidade exige um novo olhar para as práticas das tradições. Os valores se modificaram e 

as expressões tradicionais feitas pelas camadas populares periféricas são desvalorizadas em 

nome da cultura industrial implementada pelo capitalismo. De certa forma, para que a tradição 

não desapareça numa dinâmica natural, é preciso  que os saberes culturais estejam presentes 

nos espaços de ensino. A arte de brincar a Cana-Verde segue em busca de uma educação de 

valores, cidadania e o reconhecimento do folguedo na própria comunidade. 

 

Considerações finais 

Esta pesquisa abordou a temática da dança da Cana- Verde do Mucuripe-Ce no 

contexto atual e como esta expressão artístico cultural de significativa importância vem 

cumprindo um papel de organização, de manutenção e de recriação das tradições herdada. 

Perceber a importância dessa arte, dança, brincadeira, folguedo, cujo desenvolvimento 

expressa a identidade e a capacidade singular de um povo, permite identificarmos o valor 

Simbólico que ela tem. As mudanças que estão se dando na atualidade vêm exigindo um novo 

olhar e outros referenciais, em diversos níveis e setores. Os valores, as vozes, os corpos e 

expressões dos excluídos, precisam vir a cena, lado a lado com os demais, e nessa direção 

permitir que as expressões pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro sejam discutidas, 

vivenciadas e incorporadas no universo educacional, tendo em vista a significativa 

contribuição que elas representam na nossa historia, na nossa formação étnica, nos nossos 
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costumes, valores e na construção de nossa própria identidade. Precisamos deixar de lado a 

velha ideia de que o único meio de adquirir o saber está nas escolas e faculdades e passar a 

valorizar outros referenciais que foram e continuam sendo recalcados pela ideologia 

dominante. Assim, esse artigo refletiu e discutiu sobre as construções performáticas de grupos 

para -folclóricos, oriundos de aprendizados de natureza diferentes. 
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