


A Nação do Maracatu Encanto do Pina é atualmente 
uma das mais importantes nações de maracatu de ba-
que virado, típica manifestação cultural do estado de 
Pernambuco, mais precisamente da cidade de Recife, 
que tem suas origens afro-brasileiras que remonta às 
coroações do Rei do Congo da Irmandade de Nossa 
Senhora do Rosário. 
Nação  consciente de sua responsabilidade religiosa 
sócio-cultural, foi fundada em 05 de Março de 1980 
pela Yalorixá Mãe Maria de Sônia, mas carrega a tra-
dição que vem diretamente de seu pai espiritual, Ba-
balorixá José Eudes Chagas, imortalizado no livro “O 
Rei do Maracatu” da antropóloga americana Katarina 
Real. 

A Nação do Maracatu Encanto do Pina tem sua sede 
atual junto do Ylé Axé Oxum Deym, terreiro da Yalo-
rixá Maria de Quixaba, líder espiritual da Nação e 
uma das mais antigas Yalorixás do bairro. Situado no 
Bode, favela do Pina, junto com casas de palafita, vem 
sofrendo todo o impacto do grande centro urbano que 
é Recife, mas faz sua história ano a ano, passo a passo, 
não apenas no carnaval, mas principalmente junto de 
sua comunidade. A maior parte de seus integrantes é 
dessa comunidade, mas também conta com pessoas 
tanto do centro do Recife, quanto da Ilha de Deus e 
atrai admiradores do Brasil e exterior.

Nação do Maracatu 
Encanto do Pina



Com trabalho social e cultural na favela, tem ofere-
cido oficinas de percussão, dança, capoeira, reapro-
veitamento de garrafas Pet, atividades pedagógicas 
e confecção de instrumentos musicais. Este trabalho 
tem como objetivo formar novos adeptos para o ma-
racatu, desenvolvendo nas pessoas inseridas a criati-
vidade, exercitando a cultura afro-brasileira a favor da 
arte, da vida e da não violência.

Outro objetivo do trabalho, envolvendo diversas fai-
xas etárias,  da Nação do Maracatu Encanto do Pina 
está estímulo do desenvolvimanto para a cidadania. 
O aprimoramento das danças e dos baques, o cuida-
do com as apresentações e outros aspectos vai criando 
condições para que a população afrodescendente, que 
é a maioria dos integrantes, sinta o orgulho de sua cul-
tura, de seus cantos, de seus tambores, de seu corpo, 
de suas roupas e suas tradições.

 Desde 2000 é dirigido pelo Babalorixá Manuel 
Candido Cavalcante, conhecido por Marcelo, filho da 
Yalorixá Maria de Quixaba e antigo diretor de batu-
que da Nação Porto Rico.

Rainha Dona Célia e Rei Thiago. 
Thiago é também carnavalesco da 
Nação do Maracatu Encanto do Pina.



A Nação do Maracatu Encanto do Pina tem se apre-
sentado nos desfiles oficiais do carnaval desde sua fun-
dação e atualmente concorre com o grupo especial. 
Apresenta-se também com cortejos em ruas e praças e 
também como espetáculo de palco. Suas cores predo-
minantes são o azul e amarelo, cores dos Orixás de sua 
fundadora Yalorixá Maria de Sonia, Yemanja e Oxum.



Derrubando barreiras e enfrentando a discriminação 
a Nação do Maracatu Encanto do Pina possui como 
mestra do batuque a Yakekerê Mãe Joana da Oxum, 
a primeira mulher mestra na história do maracatu de 
baque virado e que permanece sendo a única até hoje. 
Mestra Joana é neta da Yalorixá Mãe Maria de Quixa-
ba, com fundamento religioso, sendo a mãe pequena 
do Ylê.

O azul do mar e o amarelo do ouro cantam os filhos 
da Nação do Maracatu Encanto do Pina, oferecendo 
aos povos do mundo a força e o brilho do maracatu, 
comandado com sentimento e dedicação pela Mestra 
Joana.

Mestra Joana Cavalvante a úni-
ca mulher a reger uma Nação 
de Maracatu de baque virado



 O Encantinho é o baque mirim da Nação do 
Maracatu Encanto do Pina, nele as crianças aprendem 
a tocar o baque da Nação e participam de atividades 
educativas envolvendo arte, reaproveitamento, leitura 
e brincadeiras. Atualmente as atividades pedagógi-
cas do Encantinho tem sido coordenada pela peda-
goga social e batuqueira da Nação Mariana Bianchi. 
No último ano as crianças ganharam um espaço de 
leitura, confeccionaram camisetas e ensaiaram para a 
apresentação da Noite dos Tambores Silenciosos que 
acontece durante o carnaval no centro histórico da ci-
dade do Recife.

 O Encantinho é um espaço de resistência e 
luta, mas que também resgata valores da infância per-
didos no cotidiano destas crianças.

Hoje contamos com a participação de mães e outros 
responsáveis pelas crianças. O estímulo é a principal 
chave para as pessoas despertarem para a importân-
-cia deste trabalho da nação na vida destas crianças e 
adolescentes. Fortalecemos as questões de gênero por 
igualdade empoderando as meninas, exercendo cida-
dania praticando e despertando posicionamentos.

Além de acolher as crianças, o Encantinho é um ce-
leiro de novos oficineiros. Os adolescentes e jovens da 
comunidade se responsabilizam por dar oficinas de 
baque aos pequenos. Esse trabalho é su-pervisiona-
do pela própria Mestra Joana e os demais educadores 
envolvidos para conduzir ensaios de naipe e ministrar 
oficinas dentro e fora da comunidade. Alguns já viaja-
ram o Brasil levando o baque do Coração.

Encantinho, o baque 
mirim



O Festival da Utopia é um evento internacional que 
ocorreu em diversos lugares do mundo e visa unir 
arte, cultura e música de cada local por onde passa. A 
edição de 2015 aconteceu em Maricá – RJ e a Nação 
do Maracatu Encanto do Pina foi uma das atrações 
convidadas.

A Terça Negra é uma festa semanal que acontece no 
Pátio de São Pedro no Recife e sua programação é in-
teiramente voltada para cultura e música de matriz 
africana no Brasil. Todos os anos a Nação do Maraca-
tu Encanto do Pina é convidada para se apresentar em 
uma ou mais edições da festa.

Festival da Utopia

Terça NegraApresentações e 
participações



Carnaval 2017
Como em todos os anos a Nação foi pra rua e foi lin-
-do. O desfile oficial aconteceu no dia 26 de fevereiro e 
rendeu à Nação Encantada o quarto lugar geral. O En-
canto se mantém, dessa forma, no grupo especial das 
agremiações do carnaval do Recife. Na passarela a Na-
ção inovou com adereços feitos em garrafa PET. Gar-
rafas essas que acabam nas águas da maré em torno 
das palafitas. O trabalho com as PETs foi uma iniciati-
va de Mariana Bianchi que junto com outras mulheres 
da comunidade deram cor a passarela, fun-dando o 
grupo Mulheres das PETs Encantadas que catam, lim-
-pam e tranformam o que seria lixo em luxo.

beleza, fazendo parte das fantasias e uniformes da na-
ção.

Importância das PETs 
Encantadas
O trabalho com materiais reaproveitáveis dentro da 
Nação do Maracatu Encanto do Pina foi a partir de 
uma necessidade ecológica do nosso entorno, do lu-
gar onde moramos, e também de cada morador cons-
cientizando do consumo exacerbado e da reeducação 
dos moradores dessa comunidade. É uma semente 
que plantamos e valorizamos o que podemos reapro-
veitar. Eles perceberam a valorização da garrafa PET, 
a gente reaproveita o que ia para o lixo, damos um 
significado a ela e as pessoas têm o maior prazer de 
trazer o material e vê-los transformado em adereços,



Outras apresentações  
e parceirias 
Visita do projeto Som na Rural

Apresentação no Festival 
de Inverno de Garanhuns 
(FIG 2016)

Dona Célia - Rainha 
da Nação do Maracatu 
Encanto do Pina



Vem com a Nação 
Encantada nas redes.

nacaodomaracatuencantodopina

http://nacaoencantodopina.maracatu.org.br/
http://encanto-do-pina.blogspot.com.br    

Fale conosco
(81) 9 9786 2207

mestra.joana@gmail.com

(até 2012)
(atual)


