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DA
CULTURA POPULAR PIAUENSE
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ETNIAS FORMADORAS
Assim como a sociedade brasileira, a sociedade piauiense também é constituída por povos
com características físicas e culturais distintas. Dentre os europeus (franceses, espanhóis,
holandeses, ingleses e portugueses) que constituíram o território do Piauí, antes do século
XVII, os portugueses foram os mais influentes colonizadores através da instalação das fazendas
de gado e dos aldeamentos indígenas.
Os africanos (bantos e sudaneses) que vieram para o Piauí no século XVII, trabalhavam nas
fazendas de gado, na agricultura, nos engenhos de rapadura e melaço e nas atividades
domésticas na condição de escravos. Muitos destes escravos eram fugitivos vindos de
Pernambuco e da Bahia.
Nos séculos XIX e XX vieram, para o Piauí imigrantes alemães, italianos e sírio-libaneses, dos
quais suas influências refletiram-se na construção da sociedade piauiense, por meio de novos
hábitos e costumes.
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Manifestações culturais plurais
São tradições populares presentes nos diferentes municípios do Piauí, onde muitas delas, ainda,
apresentam uma estética própria

Folguedos
Natalino

No Piauí essa festa tem início no dia 23 de dezembro e termina no
dia 6 de janeiro com a festa dos Santos Reis. Nesse período, as
manifestações se apresentam com diferentes representações por
todo o Estado. A dança das pastorinhas, que é um ritual de caráter
religioso, composto por duas filas de pastorinhas. Como personagem
tem as Ciganas, as Princesas e a Florista ou a Borboleta, que
seguem em o cortejo entram na igreja, depois saem pelas ruas e
dançam nas casas.
Junino
No mês de junho as atenções se concentram em Santo Antônio
(dia 13); São João (dia 24) e São Pedro (dia 29). Nessas
festas o realce está no ritmo das danças e nos figurinos, nos
quais as apresentações de Quadrilhas e Bumba-meu-boi se
destacam.
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Manifestações culturais plurais
Carnaval
No Piauí, o carnaval, como aconteceu no Brasil, teve início com as
brincadeiras do entrudo. Mais tarde, recebendo influência do carnaval
carioca, pernambucano e baiano, surgem blocos nos bailes de
máscaras, que eram realizados em residências e nos clubes. Atualmente
esse evento vem acontecendo nas ruas com a presença de carros
alegóricos seguidos por muitos foliões.

Reisado
É um dos mais antigos folguedos religiosos de origem
portuguesa, praticado no Nordeste do Brasil, tendo início no
período natalino e término no dia de Reis, seis de janeiro. Seu
elenco é composto por 4 a 6 Caretas, a Burrinha, o Boi, o
Jaraguá, a Cigana, a Ema, a Arara, o Caipora, o Cabeça-de-Fogo e
outros).
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Manifestações culturais plurais
Folguedos
Bumba-Meu-Boi

O Bumba-meu-boi é a mais genuinamente festa
folclórica piauiense, ligada à ocupação do território
por fazendas de gado – existe uma antiga cantiga
que diz “O meu boi morreu/ que será de mim?/
Manda buscar outro, maninha/ lá no Piauí”. O
folguedo conta a estória de Catirina, mulher de
Chico Vaqueiro que, estando grávida, desejou
comer a língua do boi mais bonito da fazenda.
Catirina induz o marido, capataz da fazenda, a
matar o animal. O fazendeiro, dono do boi, procura
o autor do crime e Chico é acusado. Vários
doutores são chamados para curar o boi e, depois
de muitas peripécias, onde há julgamento e
perdão, termina tudo em festa e dança,
comemorando sua cura.
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Danças
Na maioria das danças populares brasileiras encontram-se marcas dos povos africanos,
representados individualmente, em pares ou em grupos. No Piauí, essas danças são
realizadas em datas diferentes dependendo de cada região, vejamos algumas delas:

Pagode de Amarante
De origem africana, o Pagode de Amarante é
desenvolvido com os dançadores formando duas
fileiras de pares que se cruzam sem obedecer a
marcações coreográficas estabelecidas. Cada par
improvisa movimentos com rodopios, sapateado e
ginga. A música é executada por dois cantadores e
ritmada no “gafanhoto”: consta de um pedaço de
pau oco medindo cerca de quinze centímetros de
comprimento, batido com um pedaço de madeira,
tocado por todos os homens que dançam.
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Roda de São Gonçalo
Cantiga religiosa precedida por um ritual composto por
duas fileiras de homens e mulheres movimentando-se em
frente ao altar, ora em forma de círculo, ora em forma de
cruzeiro, reverenciando o santo e beijando-lhes os pés. Há
mais de uma versão.
Cavalo Piancó

Originária do município de Amarante, cavalheiros e damas,
formando pares, compõem um círculo e dançam imitando o
trote de um cavalo manco. O andamento musical varia entre
apressado e moderado e a coreografia às marcações
determinadas pela letra: trote apressado, trote requebrado,
batidas de pés, galope saltitante etc. A letra pode ainda ser
improvisada, o que influi na coreografia dos dançadores.
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Pense um pouco...
Na maioria das danças populares brasileiras há influências dos povos africanos, representados
individualmente, em pares ou em grupos. No Piauí, essas danças são realizadas em datas diferentes
dependendo de cada região. Agora, analise as alternativas abaixo e assinale V para as verdadeiras e F
para as falsas:
A. ( V ) De origem africana, o Pagode de Amarante é desenvolvido com os dançadores formando duas
fileiras de pares que se cruzam sem obedecer a marcações coreográficas estabelecidas.
B. ( F ) A dança do Cavalo Piancó é originária do município de Esperantina, onde cavalheiros e damas,
formando pares, compõem um círculo e dançam imitando o trote de um cavalo manco
C. ( F ) Na dança do Pagode de Amarante cada par tem seus passos coreografados previamente, com
movimentos clássicos de sapateado e muita ginga.
D. ( V ) A dança da Roda de São Gonçalo é seguida de uma cantiga religiosa precedida por um ritual
composto por duas fileiras de homens e mulheres movimentando-se em frente ao altar, ora em forma de
círculo, ora em forma de cruzeiro, reverenciando o santo e beijando-lhes os pés.
E. ( V ) O andamento musical da dança do Cavalo Piancó varia entre apressado e moderado e a
coreografia às marcações determinadas pela letra: trote apressado, trote requebrado, batidas de pés,
galope saltitante etc.
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Lendas piauienses: histórias fantásticas do imaginário popular
No Piauí, as lendas narram a realidade histórica presente no imaginário coletivo da
tradição popular. Essas lendas estão vinculadas aos elementos da natureza do
território a que pertencem: lago, lagoas, olhos d’água, rios, morros, serras, grutas,
vegetação, como: peixes, aves e bichos. Seus personagens são geralmente
vaqueiros, fazendeiros, escravos, escravas, padres, pescadores ou trabalhadores do
campo, dentre outros.
As temáticas estão ligadas à cenas do cotidiano de pessoas simples e àquilo que o
homem não consegue explicar, como os encantamentos: visões, duendes,
monstros, serpentes, santos e outros seres.

11

Algumas lendas piauienses
Município

Características
significativas
Religiosidade
Religiosidade

Lendas

Personagens

Auta Rosa
Pé de Santo Antônio

Ipiranga do Piauí
Joaquim Pires,
Luzilândia, Barras,
Buriti dos Lopes
Pedro II

Encantamento
Encantamento

Velha do Cachimbo
Goslandário

Escrava
Marca do Pé de Santo
Antônio
Índia Milenar
Serpente fluvial

Assombração

Pedra da Lua

Sul do Piauí
Teresina

Encantamento
Assombração

Barba Ruiva
Num-se-pode

Amarante
Campo Maior

Boi desgarrado,
garimpeiros feridos
Criança desprezada
Mulher alta e bonita
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Artesanato
Por ser uma manifestação da cultura popular, é uma arte que se expressa num processo
dinâmico e manual como o trabalho, as crenças, as festas e os costumes, representados na
cultura de cada lugar de acordo com a matéria-prima da região.
A criatividade dos artesãos e artesãs piauienses e a pluralidade de sua produção têm
possibilitado a participação de seus produtos em feiras no âmbito nacional e internacional
também. Vejamos a seguir algumas dessas produções.

Cerâmica branca - Floriano

Cerâmica São Raimundo
Nonato

Opala – Pedro II

Arte Santeira - Teresina
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As rendas feitas pelas rendeiras de Ilha Grande de Santa Isabel tem reconhecimento
internacional. Essa arte veio das Ilhas dos Açores, com a portuguesa Dona Mariana e
seu esposo, que fixaram residência e ali ensinou às filhas e moradores da região, o que
hoje ainda vem passando de geração para geração.

14

Arte Santeira
Utilizando a madeira de forma diversa e criativa, os Santeiros do Piauí com sua manifestação espontânea,
criam imagens em madeira, e encontram o caminho adotado por centenas de artesãos em todo o país para
dar vazão à sua criatividade e talento. Com a presença da Igreja Católica com sua infinidade de temas,
desenvolveu- se um tipo de arte que reproduz em madeira, santos e santas, pombas, anjos e etc, além de
talhas e esculturas que viram altares e sacrários. A imaginária sacra também se estendeu às religiões afrobrasileiras onde ocupa um importante papel nos cultos religiosos.

Entalhe de madeira oratório Mestre Expedito

Escultura de madeira – Mestre Dezinho
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Artesão: Dico
Teresina

Artesão: Mestre
Expedito
Domingos Mourão

Artesão: Pascoal
Barras

Artesão: Barradas
Teresina
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Polo Cerâmico Artesanal do Poti Velho - Teresina

É no Polo Cerâmico do Poti Velho (bairro mais
antigo de Teresina) onde se encontra um dos
mais significativos patrimônios cultural da
capital piauiense. Além disso, é também o local
da maior expressão do nosso artesanato: as
cerâmicas. Por lá, várias famílias se dedicam a
uma tradição por meio da qual geram sua renda
desde a década de 70

Fachada principal do Centro Artesanal Mestre Dezinho Teresina

Em frente à Praça Pedro II, a Central de Artesanato Mestre
Dezinho, integra o complexo cultural do centro da cidade. O
local, que já foi sede da Policia Militar durante os tempos da
ditadura, hoje abriga vinte e cinco lojas de produtos artesanais
confeccionados a base fibras, couro e talos de buriti; auditório
para eventos, palco para shows, lanchonete, escola de balé e
escola de música. Seu nome é uma homenagem a um dos mais
importantes artesãos do Piauí, Mestre Dezinho de Valença, que
faleceu em fevereiro de 2000.
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Vamos pensar um
pouco...
A Arte, por si só, é um fazer. Não se pode falar sobre as linguagens
artísticas sem imaginar o fazer arte. Relacionada ao artesanato
piauiense, a imagem apresentada mostra um artista em meio a seus
fazeres. O artista presente na imagem é

A. ( X
B. (
C. (
D. (
E. (

) Mestre Dezinho.
) Mestre Expedito.
) Mestre Cornélio.
) Mestre Pascoal.
) Mestre Dico.

No Piauí, as manifestações acerca das danças são realizadas em datas diferentes dependendo de
cada região. Pensando nisso, analise as alternativas abaixo e assinale a que apresenta exemplos de
danças piauienses.
A. (
B. ( X
C. (
D. (
E. (

) Frevo - Pagode de Amarante – Cavalo Piancó.
) Pagode de Amarante – Cavalo Piancó – Roda de São Gonçalo.
) Roda de São Gonçalo – Frevo – Pagode de Amarante.
) Cavalo Piancó – Pagode de Amarante - Carimbó.
) Pagode de Amarante – Carimbó – Frevo.
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Artes plurais
Os artistas piauienses através de suas produções visuais constroem imagens do espaço sociocultural, onde cada um, de
acordo com sua percepção, desenvolve um trabalho estético permeado de emoção, movimento poético e visual. Neste
aspecto a forma, a cor e a textura refletem o Piauí da segunda metade do século XX à atualidade. Vejamos alguns desses
artistas:

Duas mulheres –
Afrânio Castelo Branco

Fátima Campos

Sem título – Dora
Parentes

Braga Tepi
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Cultura musical
O piauiense vem desenvolvendo práticas musicais diversificadas, destacando-se algumas
bandas e também na carreira solo, possibilitando mobilização social, quer nos momentos solenes,
quer nas festas populares.
Em Teresina são promovidos vários eventos: concertos com divulgação de música popular e
erudita, movimentos de valorização das bandas de músicas tradicionais, dos quais participam
bandas de outros Estados com músicos, arranjadores, estudantes, pesquisadores e regentes de
bandas.
Os artistas musicais piauienses vem procurando desenvolver projetos que possibilitem a
revitalização local, com programações artísticas, educativas, profissionalizantes, oportunizando a
todos crescerem e aprimorarem seus talentos.
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Artes cênicas no Piauí
O teatro vem se destacando como uma área significativa da cultura piauiense, seja pelos
prêmios conquistados, seja pela reconhecimento que tem alcançado.
Nas últimas décadas o teatro piauiense vem ressaltando temáticas que envolvem o home do
sertão, transmitindo suas angústias, seja de ordem política seja cultural. Percebe-se também o
avanço na linguagem dramatúrgica com desenvoltura maior no conhecimento técnico.
EXEMPLOS DE TEATRÓLOGOS DO PIAUÍ E SUAS PEÇAS
Nome

Naturalidade

Peças

José Gomes Campos

Regeneração

Aci Campelo

Pedro II

Afonso Lima

Campo Maior

César Crispin

Floriano

A Guerra dos Cupins, A República dos
Desvalidos
Divina Comédia Humana

Rubens Lima

Teresina

Mata-me

Benjamim Santos

Parnaíba

Com Teus Beijos, O Princês do Piauí,
Pavão Misterioso

Auto de Lampião do além, O Cabeça de
Cuia.
Arribação – Drama de Nossa Terra, Os
Salvados, Miridam, Auto do Corisco, Soy
Loco Por Ti.
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Espaços culturais piauienses
Os espaços culturais que transformam-se em palcos de variadas manifestações culturais piauienses são
as casas de teatros, de cultura, os museus, dentre outros. Estes possibilitam a apreciação de músicas,
danças, objetos artísticos, material folclórico e oficinas de artes visuais e corais, que elevam valores como a
autoestima dos grupos de frequentam. Esses espaços expressam, também, a mobilização da memória
coletiva e de valores imateriais de uma comunidade.

Espaço Cultural Christino Castro - Floriano

Fundação Museu do Homem Americano –
São Raimundo Nonato

Teatro 4 de Setembro - Teresina

Cine Teatro Oeiras
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Cultura literária
A cultura literária piauiense comunica sentimentos e emoções do imaginário social
de seus autores, expressando uma rica e diversificada literatura, que era produzida
através dos jornais da segunda metade do século XIX.

H. Dobal (pseudônimo de Hindemburgo Dobal
Teixeira – Teresina, 17 /10/1927 a 22/05/2008), foi
um poeta piauiense, participante do Grupo
Meridiano e pertencente à Geração de 1969 da
literatura brasileira, embora diferindo destes no
trabalho inovador com o ritmo, em algumas
inovações no trato com as palavras e rigor formal.

Torquato Pereira de Araújo Neto (Teresina
PI 1944 - Rio de Janeiro RJ 1972).
Compositor, poeta, jornalista, ator, cineasta.
Filho de um promotor público de Teresina,
passa a infância na cidade, e se interessa
por literatura, cordel e música regional.
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Exemplos de obras de escritores piauienses
• O HOMEM E SUA HORA – Poemas – Mário Faustino.
• BEIRA RIO BEIRA VIDA – Assis Brasil.
• RIO SUBTERRÂNEO – O.G. Rego de Carvalho, publicado em 1967. É a obra mais
importante do escritor de Oeiras.
• LIRA SERTANEJA – Hermínio Castelo Branco.
• ZODÍACO – Da Costa e Silva.
• ATALIBA, O VAQUEIRO – Francisco Gil Castelo Branco.
• TEMPO CONSEQUENTE – H. Dobal.
• UM MANICACA – Abdias Neves. Registro dos costumes teresinenses do início do
Século XX.
• OS ÚLTIMOS DIAS DE PAUPÉRIA – Torquato Neto.
• CURRAIS DE SERRAS – Alvina Gameiro. Romance regionalista, publicado em
1980.
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A Academia Piauiense de Letras (APL) é o órgão
máximo das letras no Estado brasileiro do Piauí,
fundada em 30 de dezembro de 1917, com sede em
Teresina. As primeiras tentativas de criação de uma
agremiação literária no Piauí ocorreram no princípio
do século vinte (1901) quando, promovida por alunos
e recém-formados da Escola de Direito do Recife,
registrou-se uma primeira reunião preparatória.
Só conseguiu uma sede digna de sua atuação e
importância cultural, na década de 1980, no dia 29 de
abril de 1986, através de atuação do Governador do
Estado, Hugo Napoleão 1983-1986) cuja a
presidência na Academia era exercida por Arimathéa
Tito Filho (1971-1992). Desde, então, está localizada
na Avenida Miguel Rosa, nº 3.300, zona sul desta
capital.

https://www.academiapiauiensedeletras.org.br/museu-da-cultura/
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Vamos pensar
mais um pouco...

No Piauí, as lendas narram a realidade histórica presente no imaginário coletivo da tradição
popular. Neste aspecto, são consideradas lendas piauienses:
A. ( ) Pé de Santo Antonio, Mula sem cabeça, Num-se -pode.
B. ( ) Mula sem cabeça, Barba-Ruiva, Vitória-Régia.
C. ( ) Barba-Ruiva, Num-se-pode, Pé de Santo Antonio.
D. ( ) Num-se-pode, Vitória-Régia, Barba-Ruiva.
E. ( X ) Pé de Santo Antonio, Barba-Ruiva, Num-se –pode.
Os artistas piauienses através de suas produções visuais constroem imagens do espaço
sociocultural, onde cada um, de acordo com sua percepção, desenvolve um trabalho estético
permeado de emoção, movimento poético e visual. Agora analise os itens abaixo e assinale a
alternativa que apresenta nomes de artistas piauienses.
A. ( ) Afrânio Castelo Branco – Gal Costa – Dora Parentes
B. ( ) Dora Parentes – Braga Tepi – Elba Ramalho
C. ( X ) Afrânio Castelo Branco – Fátima Campos – Braga Tepi
D. ( ) Braga Tepi – Afrânio Castelo Branco – Elba Ramalho
E. ( ) Fátima Campos – Dora Parentes – Gal Costa
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Observe as imagens abaixo, todas elas apresentam cenas dos folguedos piauienses.

1

2

3

Agora, julgue os itens abaixo e assinale a sequência correta

A. (
B. (
C. (
D. (

)1
)1
)1
)1

Bumba-Meu-Boi – 2 As pastorinhas – 3 Reisado.
Reisado – 2 As Pastorinhas – 3 Bumba-Meu-Boi.
Bumba-meu-boi – 2 Reisado – 3 As Pastorinhas
As pastorinhas – 2 Bumba-meu-boi – 3 Reisado.
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