


A Realização do Programa de Educação Ambiental da LT 230 KV Paulo Afonso/ 
Bom Nome – C1, C2, C3, LT 230 KV Bom Nome/Milagres – C1, C2, C3 e LT 500 KV 
Luiz Gonzaga/-Milagres é uma medida de mi� gação e compensação exigida pelo 

licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.



3

P e r n a m b u c o
MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

Maracatu Nação

O Maracatu de Baque Virado ou Maracatu Nação é uma expressão cultural popular brasileira afrodescendente. 
Surgiu no período escravocrata provavelmente entre os séculos XVII e XVIII no atual Estado de Pernambuco, 
principalmente nas cidades de Recife, Olinda e Igarassu. Assim como, a maioria das manifestações populares 
do Brasil, é uma mistura de culturas ameríndias, africanas e europeias. 

Existem várias versões para o surgimento do Maracatu Nação, sendo a mais difundida a que teria surgido a 
par� r das coroações e autos do Rei do Congo, prá� ca introduzida no Brasil, aparentemente pelos colonizadores 
portugueses e, como resultado, permi� da pelos senhores de escravos.

Formado por um conjunto musical percussivo que acompanha um cortejo real. Os grupos apresentam uma 
encenação cheia de simbologias marcado pela riqueza esté� ca e pela musicalidade. O momento de grande 
destaque cons� tui-se na saída as ruas para desfi les e apresentações no período do Carnaval. 

O registro mais an� go do Maracatu Nação é o ano de 1711, não tendo data certa para sua origem. O Maracatu 
Elefante é o mais an� go, de 1800, fundado pelo escravo Manuel San� ago após insurreição contra a direção 
do Maracatu Brilhante. 

Foto 1: Grupo de Maracatu Nação 
(Fonte h� p://www.redefolkcom.org/maracatu-nacao-maracatu-rural-e-cavalo-marinho/)
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Maracatu Rural 

O Maracatu Rural, também conhecido como Maracatu de Baque Solto e seus par� cipantes são chamados de 
caboclos de lança. Diferencia-se do Maracatu Nação em organização, personagens e ritmo e sua essência de 
origem refl e� da no sincre� smo de seus personagens. 

O Maracatu Rural signifi ca para seus par� cipantes algo a mais que uma brincadeira, sendo uma herança 
secular, mo� vo de orgulho e admiração. 

Foto 2: Grupo de Maracatu Rural 
(Fonte h� ps://maryworks.wordpress.com/2017/01/25/maracatu-sabe-o-que-e/)

Frevo 

Surgiu entre o fi m do século XIX e início do século XX, inicialmente como ritmo carnavalesco infl uenciado pelo 
maxixe, dobrado, polca e marchinhas de carnaval. Caracteriza-se pelo ritmo acelerado e pelos movimentos 
que lembram a Capoeira.

O nome frevo origina-se da palavra ferver, que na pronúncia popular virou frever com o mesmo signifi cado de 
fervura, agitação, rebuliço. O termo foi u� lizado pela primeira vez em 1908 no Jornal Pequeno.

Das bandas de músicas marciais nasceu a dança do frevo, nos desfi les an� gos de carnaval quando jogadores 
de capoeira abriam caminho para os músicos passarem pela mul� dão. 

Na década de 1930, o Frevo foi dividido em três ritmos:
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Frevo de Rua: completamente instrumental feito exclusivamente para dançar. A música do Frevo de Rua pode 
ter notas agudas, predominância de pistões e trombones e introdução de semicolcheias. 

Frevo de bloco: surgida das serenatas realizadas paralelamente ao carnaval executado por orquestra de pau-
e-cordas composta por banjos, violões, cavaquinhos e clarinetes. 

Frevo-canção: frevo mais lento com algumas semelhanças entre a marchinha carioca. É executado com uma 
introdução e uma parte cantada, terminando ou começando com um refrão. 

Foto 3: Passistas de Frevo 

(Fonte: h� p://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?op� on=com_content&id=940%3Aagremiacoes-carnavalescas-do-recife-e-olinda-
clubes-de-frevo)

Cavalo Marinho

Popular na Zona da Mata do Norte do Estado, folguedo mistura teatro, música e dança. Presta homenagem 
aos Reis Magos. As apresentações são realizadas com orquestra chamada banco com rabeca, ganzá, pandeiro, 
bage de taboca e zabumbas. Par� cipam do folguedo 76 personagens entre humanas, fantás� cas e animais. 

Humanas: Capitão, Mateus, Bas� ão, Mestre Ambrósio, Soldado da Guarita, Mané do Baile, Valentão, Pisa 
Pilão, Barre Rua;
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Fantás� cas: Caboclo de Urubá, Parece mas não é, Morte, Diabo, Babau, Jaraguá;

Animais: Boi, ema, onça, burra

As apresentações com todos os personagens podem durar até oito horas seguidas. Acontecem entre os meses 
de julho e janeiro destacando-se os dias de natal, ano-novo e dia de Reis. 

No decorrer da apresentação, os par� cipantes, tradicionalmente todos homens, assumem diversos papéis 
com ajuda de trocas de roupas ou de máscaras, excetuando os personagens Bas� ão e Mateus que se mantem 
os mesmos durante toda a apresentação. O auto reúne encenações, coreografi as, improvisos e toadas, bem 
como danças tradicionais como o coco, e dança de São Gonçalo (folclore português).

O espetáculo é narrado por meio de linguagem falada, declamação de loas e toadas (estrofes poé� cas que 
integram o enredo). Os personagens interagem com o público, principalmente Mateus e Bas� ão.

O cavalo-marinho tem semelhança com o Reisado e o bumba-meu-boi e outros folguedos brasileiros e 
manifestações populares de Portugal, como o boi fi ngido e a nau catarineta. 

Os par� cipantes, dão vivas a Jesus, Virgem Maria, São Gonçalo e aos santos de devoção do dono da casa onde 
é realizada a apresentação. 

Foto 4: Apresentação de grupo de Cavalo Marinho 
(Fonte: h� ps://blogcapoeiras.blogspot.com.br/2014/12/)
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Dança do Coco 

O coco é um ritmo � pico da Região Nordeste, não havendo consenso sobre qual Estado teve origem, sendo 
citados os estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas. 

É uma dança de roda acompanhada de cantoria e encenada em pares, fi leiras ou círculos durante festas 
populares apresentando infl uência africana e indígena. Recebe vários nomes como pagode, zambê, coco de 
usina, coco de roda, coco de embolada, coco de praia, coco de sertão, coco de umbigada.

O som vem de quatro instrumentos: ganzá, surdo, pandeiro e triângulo, mas o principal desse ritmo é o repicar 
acelerado dos tamancos usados para imitar o barulho do coco sendo quebrado. 

Apresentam uma coreografi a com fi leiras ou rodas, executando o sapateado caracterís� co, respondem o coco, 
trocam umbigadas entre si e com os pares vizinhos e batem palmas marcando o ritmo.

Sua origem pode ter sido a par� r da necessidade de concluir o piso das casas do interior que an� gamente 
era feito de barro. Também há hipóteses de que a dança tem sua origem nos engenhos e comunidades de 
catadores de coco.

Foto 5: Grupo de Coco 
(Fonte: h� p://arodadosbrincantes.blogspot.com.br/2012/03/coco.html)
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Culinária

A culinária pernambucana tem infl uências diretas das culturas europeia, africana e indígena. Várias receitas 
originais de outros con� nentes foram adaptadas com ingredientes encontrados com facilidade na região, 
resultado de combinações únicas de sabores, cores e aromas. 

Comidas típicas

Beiju, carne de sol, queijo coalho, arrumadinho, escondidinho, sururu, caldeirada, moqueca pernambucana, 
cozido, caldo de peixe ou camarão, chambaril, charque à brejeira, bredo de coco, quibebe, angu, mungunzá 
salgado, sarapatel, buchada, feijão de coco, bolo de rolo, bolo Souza Leão, bolo pé de moleque, bolo de 
macaxeira, bolo de mandioca, bolo barra branca, cartola, nego bom, sorvete de tapioca.

Durante o período junino, as comidas de milho estão presentes na pamonha, canjica, bolo de milho, mungunzá 
doce, dentre outros. 

ARTESANATO
Cerâmica

Argila modelada formando objetos u� litários ou decora� vos podendo ser vasos, panelas, jarros, bonecos. Na 
cidade de Caruaru são comuns as fi guras representando personagens, cenas e costumes populares.

 
Foto 6: Bonecos em cerâmica de Caruaru

(Fonte: h� p://www.observatoriogeo.ggf.br/web_tearmineiro/folclore_cult_popular/folc_artesanato_br.php)
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Cestaria e Trançados 

Ar� gos produzidos com fi bras vegetais de sisal, folha de carnaubeira, folha de bananeira, coqueiro, ouricuri, 
buri� , catolé, dentre outros. Os ar� gos são bolsas, tapetes, chapéus, cestas, esteiras, sacolas, estandartes.

Foto 7: Artesanato em fi bras 
(Fonte: h� p://www.nordestecerrado.com.br/gast-grupo-de-artesaos-de-serra-talhada-pe/)

Rendas e Bordados

Os bordados são ponto de cruz, ponto cheio, labirinto, renascença e outros e as rendas mais famosas do 
Estado são os bilros. 

Foto 8: Manufatura de renda 
(Fonte: h� p://especiais.jconline.ne10.uol.com.br/tramas-da-renda/mulheres-rendeiras.php)



10

Redes

Em algumas regiões de Pernambuco ainda está presente o processo artesanal de fabricação de rede produzida 
em mais de 20 etapas. A tecelagem do pano que serve de corpo de rede é a parte mais demorada do trabalho, 
feita com teares de batelão. Outras etapas são a confecção da corda de tracelim e do punho. U� liza-se como 
matéria-prima o fi o de algodão. 

Foto 9: Redes 
(Fonte h� p://atra� vope.blogspot.com.br/2013/05/pernambuco-atra� vos-culturais-do.html)
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Artigos de metal

Objetos feitos com zinco, bronze, sucata, latão de variados � pos: chocalhos, campainhas, sinetas, cinzeiros, 
cas� çais, bacias, crucifi xos, brasões, brinquedos. O município de Gravatá é um grande produtor de brinquedos 
infan� s de metais.

Foto 10: Objetos de metal 
(Fonte: h� p://atra� vope.blogspot.com.br/2013/05/pernambuco-atra� vos-culturais-do.html)

Couro

U� lizando como matéria-prima o couro de bovinos, caprinos ou borracha, são produzidos bolsas, cintos, 
chapéus, sapatos, arreios para cavalo, bainhas para facas, moringas, cartucheiras, gibões, selas de montarias.

Os municípios de Toritama e Timbaúba são os maiores produtores do Estado se destacando pela manufatura 
de calçados, bolsas e cintos. 
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Foto 11: Artesanato em couro
(Fonte: h� p://sam-turismo.blogspot.com.br/)

Madeira

A arte de entalhamento chegou a Pernambuco no século XVI com a construção de templos e for� fi cações. 

Atualmente os ar� gos de madeira são u� litários, colheres, cabides, saleiros, açucareiros e decora� vos, com 
destaque para as talhas, esculturas e brinquedos infan� s. 

Foto 12: Artesão trabalhando com madeira
(Fonte: h� p://g1.globo.com/pernambuco/no� cia/2011/12/madeira-e-barro-ganham-vida-pelas-maos-de-artesaos-de-petrolina.html)
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Carrancas

Originalmente as carrancas eram fi guras de feição aterrorizante, colocadas na proa dos barcos para espantar 
os maus espíritos que habitavam o rio São Francisco podendo ser de argila ou madeira. 

Na atualidade, réplicas pequenas e decora� vas são produzidas, principalmente no município de Petrolina.

Foto 13: Carrancas
(Fonte: h� p://obviousmag.org/sphere/2013/02/carranca.html)
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C E A R Á
MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

Bumba-meu-boi

Bumba meu boi ou boi bumbá é uma dança do folclore brasileiro com personagens humanos e animais 
fantás� cos, que conta a lenda sobre a morte e ressureição de um boi.

Em várias cidades do Brasil, principalmente no Norte e Nordeste existem grupos chamados de bois que 
realizam cortejos ou outros � pos de apresentações usando a fi gura do animal, muitas vezes com caráter 
compe� � vo. No Ceará é conhecido como boi de reis, boi surubim e boi zumbi.

A festa tem caracterís� cas africanas, indígenas e europeias e também de festas religiosas católicas sendo 
relacionada ao período de festas juninas. 

Existem várias modifi cações na lenda do boi, a história mais comum versa sobre a escrava Ca� rina ou Catarina, 
grávida, que pede ao marido Chico ou Pai Francisco para comer língua de boi. O marido consente o desejo da 
esposa e mata o boi, sendo depois preso pelo dono da fazenda. Com ajuda de curandeiros o boi é ressuscitado. 

Dependendo da variante, outros personagens podem ser incorporados, como o Bas� ão, Arlequim, Pastorinha, 
engenheiro, padre, médico, diabo, dentre outros. Quase todos os personagens são interpretados por homens 
que se trasvestem para representar os personagens femininos. 

Em algumas versões o personagem Pai Chico chama-se Mateus e o boi não é morto por ele, apenas se perde 
e acaba morto no decorrer da história, sendo também ressuscitado no fi m. 

Banda Cabaçal

Conhecida também como Banda de Couro, é o conjunto musical mais � pico do interior do Ceará, principalmente 
na região do Cariri.

Teve origem com os escravos africanos, mas se desenvolveu e criou caracterís� cas próprias entre o povo do 
Cariri. Também teve infl uência indígena com uso de instrumentos com aspectos indígenas, pífanos e pífaros. 

A banda é formada por elementos tocando zabumba, pífaros e uma caixa e o som lembra o ruído semelhante 
a muitas cabaças secas se entrechocando, daí o nome cabaçal. 

Os grupos apresentam música popular an� ga, regional, religiosa, carnavalesca e apresentam-se principalmente 
nas festas de cunho cultural, ar� s� co e religioso.
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Foto 14: Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto

 (Fonte: h� p://www.norteandovoce.com.br/brasilidade/o-som-e-o-folclore-dos-irmaos-anicetos-2/)

Torém 

Dança indígena originária dos descendentes dos índios Tremembé, na� vos do povoado de Almofala, distrito 
de Itarema. 

Surgiu por volta do século XVIII, é uma dança de roda acompanhada por canções que misturam palavras 
em português com palavras de origem indígena em forma de quadras. No centro do círculo fi ca um ou dois 
brincantes que dançam ao som do maracá com movimentos que imitam a fauna local. 

É realizada no período da colheita do caju quando eles fazem o Mocororó, bebida fermentada da fruta servido 
durante as apresentações. 
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Foto 15: Apresentação de Torém 
(Fonte: h� ps://www.visiteobrasil.com.br/nordeste/ceara/folclore/conheca/torem)

Chegada dos Caboclos

Na Igreja Matriz de Parangada, distrito de Fortaleza é realizada até hoje, próximo ao Natal a festa da Chegada 
dos Caboclos, uma peregrinação onde são pedidas esmolas em nome de Bom Jesus, padroeiro da Vila, e que, 
segundo a tradição local, a imagem teria sido doada por D. João VI aos índios porangabas ou parangabas. 

Foto 16: Apresentação Chegada dos Caboclos 
(Fonte: http://coisadecearense.com.br/folclore-cearense-parte-2/)
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Maneiro Pau

O maneiro pau é um bailado de roda existente no Ceará e com semelhanças musicais com a capoeira. A 
principal caracterís� ca da dança é o uso de pequenos bastões entrechocados pelos par� cipantes.

A dança tem origem no cangaço, provavelmente na região do Cariri, mas hoje tomou parte em todas 
as programações fes� vas do interior do Ceará. Todos os par� cipantes cantam o refrão que dá o nome do 
folguedo, maneiro pau.

Foto 17: Grupo apresentando Maneiro pau 
(Fonte: h� p://rosadacaa� nga.blogspot.com.br/2011/05/manero-pau.html)

Pastoril

Festa de origem portuguesa onde são feitas encenações dos dramas litúrgicos na época das festas natalinas. 
Acontece por meio de vários atos chamados jornadas começando com a presença do anjo anunciando a 
concepção de Maria, geralmente se desenvolve em frente a um presépio ou em tablados em praça pública. 

É formado por um grupo de garotas ves� das de azul e vermelho que entoam ao Menino Jesus.
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Foto 18: Grupo de Pastoril
 (Fonte: h� p://nasombradojuazeiro.com.br/2017/04/29/pastoril/)

Caninha Verde 

Dança de origem portuguesa introduzida no Brasil durante o ciclo da cana de açúcar. No Ceará passou a 
ser conhecida no início do presente século, nas praias de Araca�  passando a ser comum nas colônias de 
pescadores, expandindo-se ao Carnaval e outros eventos. 

Também apresenta elementos de outros folguedos como o casamento matuto das quadrilhas juninas e mestre 
e formação de cordões do pastoril.

Foto 19:Grupo de Caninha Verde 
(Fonte: h� ps://www.visiteobrasil.com.br/nordeste/ceara/folclore/conheca/caninha-verde-)
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Dança de São Gonçalo

Como elemento da herança cultural do colonizador português, a dança que integrava o culto a São Gonçalo 
do Amarante, muito popular em Portugal foi introduzida no Brasil, sendo um dos ritmos mais difundidos do 
catolicismo rural brasileiro. 

No município de São Gonçalo do Amarante a dança é realizada durante a festa do santo padroeiro e 
apresentada em nove jornadas num ambiente de muita fé. São Gonçalo é o protetor dos violeiros e das 
donzelas casamenteiras. 

Foto 20 Apresentação da dança de São Gonçalo 
(Fonte h� p://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/regional/comunidade-exalta-cultura-secular-1.175704)

Culinária

A cozinha cearense tem sabores tropicais e exó� cos u� lizando temperos caracterís� cos que agradam aos 
mais exigentes paladares. Seus pratos revelam traços marcantes da cultura popular e da infl uência dos 
colonizadores.

Os frutos do mar são a especialidade da culinária encontrados em toda a extensão do litoral cearense, 
caranguejos, siris, camarões, ostras, lagostas são servidos de diversas formas formando o cardápio dos 
restaurantes.

Pratos � picos: peixada ao molho de legumes, carne de sol com paçoca e macaxeira, baião-de-dois, feijão 
verde, sarrabulho (guisado com os miúdos do porco e cabrito com sangue), carneirada (guisado de carneiro), 
panelada (cozido com bucho e tripas do boi), tapioca, cuscuz, rapadura, alimentos à base de caju (fritada de 
caju com camarão, patê de caju, quibe de caju, moqueca de caju, dentre outros).
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ARTESANATO

Renda

Também conhecida como renda de bilro ou renda da terra é uma a� vidade realizada por mulheres nas 
comunidades interioranas com produção distribuída principalmente na faixa litorânea. É u� lizado um 
almofadão com um cartão furado do desenho da renda que se pretende fazer, alfi netes, espinhos de mandacaru 
e os bilros de madeiras usados para tecer.

Foto 21: Almofada u� lizada para tecer renda de bilro
(Fonte: h� p://coisadecearense.com.br/renda-de-bilros/)

O labirinto consiste em desfi ar um pano e recompô-lo em desenhos diversos, trabalho que exige enorme 
esforço visual e muita habilidade ar� s� ca. Dentre os municípios que mais produzem esse � po de artesanato 
estão: Araca� , Beberibe, Cascavel e Fortaleza. 
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Foto 22: Renda de Labirinto 
(Fonte: h� ps://pt.slideshare.net/marciodveras/artesanato-cearense)

Cestaria e trançado

U� liza-se fi bras vegetais como palha de milho, carnaúba, sisal, coqueiro, bambu, cipó para fazer os mais 
variados objetos: chapéus, bolsas, cestas, esteiras, vassouras, peneiras, caixas, luminárias, fl ores decora� vas, 
dentre outros. 

Os municípios produtores com maior destaque são: Araca� , Sobral, Russas, Limoeiro do Norte, Jaguaruana, 
Massapê, Crateús, Baturité, Camocim, Cascavel e Guaramiranga.
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Foto 23: Artesanato em cestaria e trançado 
(Fonte: h� p://www.feiradebarbalha.no.comunidades.net/o-artesanato-cearense)

Garrafas de areias coloridas

Os temas u� lizados são as belezas naturais, retratos de pessoas, temas religiosos, animais e o co� diano da 
vida de pescadores retratados nas garrafas preenchidas com areias de diferentes cores colhidas das falésias, 
depositadas cuidadosamente até ganhar diversos formatos.

Foto 24: Artesanato em areia colorida
(Fonte: h� ps://www.norteandovoce.com.br/brasilidade/ce-as-areias-coloridas-do-municipio-de-araca� /)
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Couro 

A par� cipação da pecuária e da exportação de couros na economia do Ceará contribui para a variedade 
de peças artesanais produzidas com couro. Os principais municípios produtores são Fortaleza e Juazeiro do 
Norte.

Foto 25: Artesão Expedito Seleiro
(Fonte: h� p://ul� mosegundo.ig.com.br/brasil/ce/artesao-cearense-leva-couro-do-cangaco-a-passarela-da-spfw/n1597263112243.html)

Xilogravura

De origem chinesa, a xilogravura compreende a técnica de gravar imagens numa madeira mole (cajá, imburana, 
cedro ou pinho) com instrumentos cortantes (goiva, faca, canivete, es� lete, formão, buril). O desenho é feito 
no papel depois passado para a madeira com carbono, ou desenhado diretamente na madeira. Depois começa 
a ser talhada para fi nalização. 

Após ser gravada, a matriz recebe uma fi na camada de � nta espalhada com a ajuda de um rolinho de 
borracha. Para fazer a impressão basta posicionar uma folha de papel sobre a prancha en� ntada e fazer 
pressão manualmente, friccionando com uma colher ou mecanicamente com ajuda de uma prensa. 

No Nordeste a xilogravura está associada a Literatura de Cordel.
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Foto 26: Desenho de Xilogravura 
(Fonte: h� p://sabicrateus.blogspot.com.br/2011/09/poli� ca-cultural-do-estado-do-ceara.html)

Literatura de Cordel

Gênero literário popular escrito na forma rimada originado em relatos orais e depois impresso em folhetos. 
Representa uma manifestação literária da cultura popular tradicional � pica do Nordeste.

De origem portuguesa, seu nome tem origem na forma como tradicionalmente os folhetos eram expostos a 
venda pendurados em cordas, cordéis ou barbantes, mas no Brasil a tradição do barbante não se preservou.  
Alguns poemas são ilustrados com xilogravura, também usadas nas capas.

Foto 27: folhetos de Literatura de Cordel

(Fonte: h� p://bemblogado.com.br/site/literatura-de-cordel-esta-quase-em-ex� ncao-mas-cearense-con� nua-exercendo-esta-arte/)
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A L A G O A S
Manifestações Culturais

Baianas

Não possui enredo determinado. As baianas cantam uma sequência de marchas de entrada ou abrição de 
sede, peças variadas e despedida. U� lizam trajes convencionais de baianas e usam instrumentos de percussão.

Foto 28: Grupo de Baianas
(Fonte: h� p://www.maceio.al.gov.br/2013/08/mes-das-tradicoes-populares-prefeitura-promove-giro-dos-folguedos-no-centro-de-maceio/)
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Bumba meu boi

Auto popular de temá� ca pastoril com personagem principal o boi. Em Alagoas assemelha-se a um teatro de 
revista, com desfi le de bichos que dançam ao som de can� gas entoadas por cantadores e acompanhadas por 
conjunto musical com instrumentos de percussão.

Foto 29: Apresentação de Bumba meu boi 
(Fonte: h� p://www.maceio.al.gov.br/wp-content/uploads/admin/2013/10/Giro17deagost212.jpg)

CAVALHADA

Cortejo e torneio a cavalo de origem medieval em que a parte mais importante compreende na re� rada de 
uma argolinha com a ponta da lança em plena corrida. Os cavaleiros ou pares são divididos em cordões azul 
e vermelho. 
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Foto 30: Apresentação de Cavalhada
(Fonte: h� p://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?op� on=com_content&view=ar� cle&id=570:cavalhada&ca� d=38:letra-c)

CHEGANÇA

Auto marí� mo como versão das Mouriscadas da Península Ibérica e das danças Mouriscas da Europa. Realiza-
se em uma barcaça armada especialmente para o folguedo. 

Personagens: almirante, capitão, capitão de mar e guerra, mestre piloto, mestre patrão, padre capelão, doutor, 
cirurgião, ofi ciais inferiores, marujos e dois gajeiros. 

Foto 31: Apresentação de Chegança
(Fonte: h� p://nasombradojuazeiro.com.br/2016/10/21/cheganca-dos-mouros/)
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Fandango

Auto dramá� co de temá� ca náu� ca como a chegança com can� gas náu� cas de diversas épocas e origens, 
algumas portuguesas com temá� ca das grandes navegações. 

Personagens: almirante, capitão, capitão de mar e guerra, mestre piloto, mestre patrão, ofi ciais, marujos e 
gajeiro. 

Foto 32: Grupo de Fandango
(Fonte: h� p://asfopal.blogspot.com.br/2012/08/mes-do-folclore-conta-com-programaca.html

Guerreiro

Auto auten� camente alagoano surgido na década de 1920 com mistura de reisados alagoanos, do auto dos 
Caboclinhos, Chegança e pastoris. Tem como personagens rei, rainha, índio Peri e seus vassalos, lira e usam 
trajes mul� coloridos, com fi tas, espelhos, diademas, mantos e contas aljôfares. 
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Foto 33: Grupo de Guerreiro
(Fonte: h� p://www.tribunadoagreste.com.br/2015/12/giro-de-folguedos-esta-de-volta-com-tradicoes-natalinas/

Maracatu

Maracatu é uma dança processional e cortejo real, parte dos Reinados dos Gongos. É uma reinterpretação do 
Auto dos Gongos. A palavra Maracatu é um termo africano que signifi ca dança ou batuque. O Maracatu já foi 
denominado de “Candomblé de Rua” porque é um grupo de adeptos das religiões afro-brasileira que saem as 
ruas para saudar os orixás.

Foto 34: Grupo de Maracatu Baque Alagoano
(Fonte: h� p://odiamais.com.br/maracatu-baque-alagoano-esta-de-malas-prontas-para-tocar-no-carnaval-de-recife-e-olinda/)
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Marujada

Possui elementos de folguedos náu� cos como o Reisado, Taieira, Pastoril. Variante do Fandango tem origem 
lusitana, mesclada a outras origens. A mestra Josefa Bispo tem uma versão muito singular para origem desse 
folguedo: “A Marujada (...) foi uma mulher que an� gamente vivia no Rio de Janeiro. Ela estava tarde da noite 
passeando e ouviu os marinheiros cantando na beira do mar. Ela olhou, aprendeu e trouxe para aqui. Aqui ela 
começou a brincar, mas só em casa, não saía para canto nenhum, só fi cava no sí� o dela. Aí, foi o tempo que 
ela morreu, a família fi cou dançando e eu aprendi”.

Foto 35: Grupo de Marujada
(Fonte: h� p://trivolim.blogspot.com.br/2009/03/dancas-e-folguedos-populares.html)

Pastoril

É uma fragmentação do Presépio, sem os textos declamados e sem os diálogos. É formado por jornadas soltas, 
canções e danças religiosas ou profanas de épocas e es� los diversos. Tem origem nos autos portugueses 
an� gos.

Seus personagens são: mestra, contramestra, diana, pastorinhas, pastor e borboleta. U� lizam trajes nas cores 
vermelho e azul e levam um pandeiro feito de lata com cabo e sem tampa ornado de fi ta na cor do cordão 
que a pertence.
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Foto 36: Grupo de Pastoril 
(Fonte: h� p://folcloredealagoas.blogspot.com.br/2013/06/fotos-fotos-pablo-de-luca-interessantes.html)

Reisado

Auto popular profano religioso formado por grupos de músicos, cantores e dançadores apresentando vários 
episódios Sincre� zou-se no Estado com o auto dos congos ou rei dos congos.

Tem como personagens: rei, rainha, embaixador, mestre ou secretário de sal, contramestre, Mateus e palhaço.

Foto 37: Grupo de Reisado 
(Fonte: h� p://alagoasbytonicavalcante.blogspot.com.br/2012/05/folclore-das-alagoas.html)



33

Quilombo

Folguedo afro-brasileiro com variações pelo Brasil. Pode ser apresentado em qualquer época do ano por 
ocasião de festas ou como entretenimento isolado. É formado por dois grupos numerosos representando 
negros fugi� vos e índios ou caboclos, ves� dos com roupas que lembram os folguedos do reisado e guerreiro, 
e armados com espadas compridas e terçados. Os dois grupos lutam e no fi nal os negros são vencidos.

 

Foto 38: Apresentação de Quilombo
(Fonte: h� p://www.terrabrasileira.com.br/folclore2/e35quilom.html)

Taieiras

Dança cortejo com caráter religioso afro-brasileiro. As taieiras referem-se aos tempos da escravidão e não 
possuem um enredo específi co e fazem louvação a São Benedito e a Nossa Senhora do Rosário, padroeiras 
dos pretos.

É um cortejo natalino formado por mulheres que dançam e cantam ao som de instrumentos percussivos 
como o tambor, maracá, reco-reco e pandeiro.

Samba de Matuto

Dança cortejo sem enredo ou drama, onde as can� gas dançadas têm relação com santos católicos, espíritos 
de religiões afro-brasileiras e cenas do co� diano. 

Possui iden� fi cação com os terreiros de xangôs. Antes das apresentações o mestre acende três pontos de 
velas para que os orixás permitam o bom andamento do folguedo.
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Foto 39: Grupo de Samba do Matuto 
(Fonte: h� ps://claudiomanoel.wordpress.com/folclore-alagoano/)

Artesanato 

 O Artesanato de Alagoas se destaca pela diversidade de cores e formas, apresenta trabalhos em 
rendas e bordados, palha, madeira, cerâmica, fi bra de coqueiro.

Renda de Filé

Renda � picamente alagoana caracterizada pela confecção de uma rede similar a rede de pescar, denominada 
malha com espaçamento pequeno presa nas extremidades a um tear de madeira sendo trabalhado em agulha 
e linha de algodão transformando-se em um bordado com pontos geométricos e mul� coloridos. O trabalho é 
realizado em duas etapas: a construção da rede e o preenchimento de pontos sobre a rede. 



35

Foto 40: Confecção de Renda Filé 
(Fonte: h� p://jornalggn.com.br/no� cia/o-rico-e-variado-artesanato-de-maceio)

Fibras

U� liza-se fi bras de coqueiros, bananeiras, taboa, palmeira Ouricuri e cipó. O trançado de fi bras vegetais 
resulta em produtos decora� vos como cestas, tapetes, esteiras e chapéus. Depois da extração as fi bras são 
tratadas e após secagem trançadas. 

Foto 41: Artesanato em fi bra de bananeira
(Fonte: h� p://www.tribunadosertao.com.br/2015/09/terca-29-equipe-da-sedetur-quer-regularizar-artesaos-de-maragogi/)
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Madeira

 Diversos � pos de madeiras são transformados em imagens religiosas, animais da fauna de Alagoas, 
além das icônicas e simbólicas carrancas que segundo a tradição quem navega o rio São Francisco.

Foto 42: Artesanato em madeira 
(Fonte: h� p://www.alagoasnanet.com.br/v3/artesanato-produzido-no-povoado-ilha-do-ferro-tera-cer� fi cacao-sustentavel/)

Cerâmica

Arte de transformar a argila em produtos de u� lidade, decoração, peças decora� vas e utensílios domés� cos. 
As peças são confeccionadas em várias cidades do Estado. 

João Carlos da Silva Freitas, conhecido como João das Alagoas é o artesão mais famoso do Estado, com técnica 
própria para modelar a argila, sendo sua marca registrada o bumba meu boi representado em pequenas 
e grandes peças com detalhes em alto e baixo relevo, além de outros objetos que representam o folclore 
nordes� no. 
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Foto 43: Artesão João das Alagoas 
(Fonte: h� p://agenciaalagoas.al.gov.br/no� cia/item/1297-maos-de-joao-das-alagoas-conquistam-o-mundo)

Culinária

O Estado de Alagoas apresenta culinária principalmente com ingredientes do litoral, principalmente peixes 
e frutos, mas também são muito presentes o coco e as frutas do semiárido e litoral. 

Comidas Típicas: Sururu de capote, siri mole ao coco, pituzada, umbuzada sertaneja, caldeirada de frutos do 
mar, cozido com verdura ou ensopado no coco, pirão de ovo.
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