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O Instituto Terraviva (ITViva) é uma ONG alagoana, 
sediada em Maceió e, há 20 anos atua na promoção da agricultura familiar 

agroecológica e no desenvolvimento sustentável de comunidades rurais em nosso 
Estado. Ao longo dessa trajetória, o ITViva vem firmando-se, cada vez mais, como uma organização 

representativa do pensamento alternativo e crítico, ao modelo de agricultura dominante do Semiárido 
Brasileiro, que trouxe graves sequelas socioculturais, econômicas e ambientais para o campo. Com o Projeto Raízes 

do Saber – Valorização da Pessoa Idosa do Campo, o Terraviva lança uma outra forma de se pensar a condição humana de 
felicidade dentro da agricultura familiar em Alagoas: “a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte!”

De agosto de 2017 a agosto de 2018, Raízes do Saber promoveu o fortalecimento do convívio comunitário de agricultores e agricultoras 
aposentados(as), todos moradores das zonas rurais de nove municípios do Sertão e do Agreste de Alagoas, contribuindo para um envelhecimento 

ativo da população idosa. Ações que garantiram o acesso à arte e à cultura, estimularam a movimentação física, provocaram a visibilidade e o 
reconhecimento de mestres e mestras dos saberes tradicionais. Arapiraca, São Sebastião, Olho d’Água Grande, Coité do Nóia, Jamarataia, Major 

Izidoro, Igaci, Palmeira dos Índios e Minador do Negrão vivenciaram conosco essa grande realização que chega ao seu final, com o lançamento da 
Coleção Raízes do Saber, composta por quatro volumes, em formatos de publicação e de obras cinematográficas. A Coleção revela a maestria da pessoa 

idosa do campo de Alagoas sobre as linguagens da Produção Artesanal, da Gastronomia Popular, do Parto Humanizado e da Farmacopeia Tradicional.

Gastronomia com sabor de afeto. É essa a sensação que propomos neste terceiro volume da Coleção Raízes do Saber, dedicado aos mestres-cucas do Sertão 
e do Agreste alagoanos. As receitas são das mais variadas, o cardápio revela tradições com gosto de comida-de-vó e o paladar, esse sim, é o mais provocado 
pelas combinações culinárias dos 65 idosos(as) entrevistados(as) em “Chefes da Gastronomia Popular”. Alimentos e bebidas podem constituir o patrimônio 
cultural de um povo, sobretudo aqueles que não se limitam ao saciar da fome, mas sim, nos remetem a um tempo/espaço, a um lugar de cores, emoções 
e memórias. Essas elaborações gastronômicas compreendem as cozinhas típicas e identificam uma localidade dentro de um processo histórico-cultural: 
o acarajé para Salvador, o tacacá para Belém, o sururu para Maceió. Diante a mundialização dos mercados por uma alimentação cada vez mais rápida, 
as receitas, iguarias e as formas de preparo da culinária tradicional tornam-se uma identidade de um território e de um modo de vida, cujas as nossas 

revelam ancestralidades indígenas, africanas e portuguesas. Envolvem diferentes motivações e significados para serem servidas, por cada pessoa ou 
grupo. Alguns pratos são associados a celebrações, por exemplo, sejam festas religiosas ou cívicas; e outros simplesmente existem e tornam-se 

famosos, despertando a curiosidade de muita gente, que passa a visitar o local apenas para experimentá-los. Dentre o conjunto das manifestações 
gastronômicas de Alagoas, a zona rural sertaneja incorpora ingredientes vegetais e animais inesquecíveis ao paladar, ligando hábito alimentar 

e cultura.

O Instituto Terraviva tem a satisfação de oferecer ao Estado de Alagoas mais uma ferramenta de registro, proteção e transmissão 
do conhecimento tradicional sustentado por sábios e sábias especialistas do Agreste e Sertão Alagoanos. A Coleção Raízes 

do Saber busca ampliar a percepção de crianças, jovens e adultos sobre o relevante papel que os(as) idosos(as) 
desempenham na construção dos sentidos de identidades locais, e para a manutenção de uma sociedade 

mais justa e sustentável. 

Sejam muito bem-vindas e bem-vindos aos sabores do saber tradicional!

Apresentação
bruna teixeira
Coordenação editorial e da pesquisa 
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PREFÁCIO
Ayodhya Ramalho

Em cada lugar do Brasil, há uma culinária característica com sabores e aromas que representam a 
identidade cultural do povo, e, em Alagoas não poderia ser diferente. A gastronomia popular em 

Alagoas é vasta e farta: comidas feitas a partir da macaxeira e de seus subprodutos, como bolo de 
macaxeira e de massa puba, pé de moleque, beiju, tapioca e a própria farinha; comidas de milho, como 
cuscuz, pamonha, mungunzá, broa e canjica; os mais variados doces, como cocada, doce de mamão, 
doce de leite e quebra-queixo; os queijos coalho e de fogo; as iguarias como a buchada de bode; até 
o café torrado em casa.

No interior de Alagoas, a culinária é rica em tradições. Do Agreste ao Sertão, os pratos típicos foram 
criados, conforme os ingredientes disponíveis no lugar, ou seja, de acordo com as plantações e criações 
de animais que foram desenvolvidas. As casas de farinha, que nasceram com as lavouras de mandioca, 
transformaram-se em espaços para agricultoras e agricultores, juntamente com seus familiares e vizinhos 
da comunidade, se reunirem em grupos e, assim, de geração em geração, passar o aprendizado sobre a 
produção da farinha de mandioca e demais produtos provenientes daquela matéria prima. 

A criação de gado leiteiro, muito tradicional na região do Sertão alagoano, permitiu a fabricação 
do queijo coalho, tipicamente nordestino. A criação de ovinos e caprinos, por sua vez, possibilitou 
a produção da famosa buchada. Assim sendo, pratos tradicionais se consolidaram na gastronomia 
popular, especialmente, nas cidades interioranas de Alagoas. De pais para filhos, as receitas se eternizam, 
sem mudanças significativas, nos ingredientes e preparo. Entretanto, essa herança de saberes, vem se 
perdendo, uma vez que os mais jovens não são incentivados a dar continuidade a essas tradições.

Temos grandes chefes da gastronomia popular, que, em sua maioria, senão todos, são filhos e filhas, 
netos e netas de agricultores e agricultoras familiares, que, como seus antepassados cuidam das lavouras 
de milho, feijão, macaxeira, a criar cabra, bode, galinha, boi, porco, e aprenderam a arrancar a mandioca, 
raspar, prensar, peneirar e secar no forno para fazer a farinha, a colher o milho, ralar e secar para fazer o 
fubá, a apanhar o café, torrar e pisar em um pilão. Chefes que ajudaram a criar uma Alagoas repleta de 
sabores, com pratos e comidas dignos de lamber os beiços e preencher a alma.

Veterinária
Coordenadora de projetos do ITViva
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ARAPIRACA

Toinha
Antônia Amerina da Silva

61 anos
Lagoa do Mato

Arapiraca-alagoas

Josefa
Dos Santos
92 anos
Capim da chá
Arapiraca-alagoas

Manoel
Pedro da Silva
76 anos
Bananeira
Arapiraca-alagoas

Mariinha do Ciço
Maria Rosa dos Santos

64 anos
Taboquinha

Arapiraca-alagoas

Bolo de macaxeira é a especialidade culinária da senhora Antônia Amerina da Silva, a dona Toinha, moradora 
do povoado Lagoa do Mato. Ela conta que cozinha o prato há 8 anos, quando aprendeu em um curso de 

culinária para mulheres.  Manteiga, ovos, açúcar, leite e massa de macaxeira são os ingredientes utilizados para 
o preparo do bolo. “Eu faço para vender por encomenda, o preço depende do tamanho do bolo”, explica. Dona 
Antônia diz que essa comida tem importância, sobretudo, para sua família, pois é uma maneira de gerar renda. 
Ela conta que já recebeu uma homenagem da prefeitura, como forma de reconhecimento por seu trabalho. 

Farinha, beiju e pé de moleque também são as especialidades culinárias da senhora Josefa dos Santos, de 92 
anos. A agricultora aposentada conta que cresceu na casa de farinha e, por isso, aprendeu o ofício do pai. Os 
produtos que são produzidos por dona Josefa são para consumo e venda. “Geralmente, faço para a família, 
mas, quando sobra, vendo por R$ 150 reais o saco”. Para ela, fabricar farinha exige uma divisão de funções. “Os 
homens apanham e prensam e as mulheres descascam e produzem o alimento final”, explica. Como estratégia 
de manutenção desse saber, ela acredita que a única maneira seria os jovens se interessarem pela fabricação 
dessas iguarias. 

Há mais de três décadas, o senhor Manoel Pedro da Silva, de 76 anos, fabrica o quebra-queixo. Na receita, 
ele utiliza coco, açúcar e ácido cítrico. “Pego coco ralado, açúcar e o ácido, deixa ferver e coloca na forma. O 
quebra-queixo fica bom, quando é consumido no dia seguinte”, explica o aposentado.   A receita do seu Manoel 
é vendida na comunidade a R$ 12 reais o quilo. “Faço o quebra-queixo em qualquer época do ano, porém, no 
verão, eu vendo mais”, conta seu Manoel, que aprendeu a fazer a receita com um vizinho. 

Moradora do sítio Taboquinha, a senhora Maria Rosa Barros dos Santos, conhecida como Mariinha do Ciço, 
produz, há oito anos, bolos de macaxeira. Hoje com 64 anos, ela conta que aprendeu em um curso para 
mulheres. “Primeiro a gente tritura, prensa a mandioca e depois coloca os ingredientes, como leite condensado, 
margarina e ovos”, explica dona Mariinha sobre sua receita. Seu bolo é vendido em uma cooperativa de 
mulheres, o quilo sai a R$ 10 reais. Para ela, realizar essa atividade é muito importante, pois gera renda para 
diversas famílias, e ela sente o reconhecimento da comunidade pelo produto culinário que produz. 
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Farinha de mandioca era o principal ingrediente fabricado pela Senhora Maria Rita Pereira, de 66 anos, 
moradora do povoado Mangabeira. Ela conta que, primeiro, a mandioca é plantada e só depois de seis 

meses de cuidados, é que ela é arrancada. “Depois de arrancar, levo para casa de farinha, raspo, imprenso na 
máquina, boto no forno pra secar a massa e virar farinha”, explica ela sobre o processo de fabricação, o qual 
aprendeu vendo a mãe trabalhar. Para ela, esse trabalho é muito importante. “Sinto orgulho em trabalhar com 
isso, dou valor ao que faço”. 

“Arrancava a mandioca, raspava, prensava e peneirava. Depois de peneirar, colocava a massa no forno e secava. 
Então, estava pronta a farinha de mandioca”, é o que explica a Senhora Marinete Ferreira de Lima, de 84 anos, 
sobre o processo de fabricação do produto. Moradora do povoado Poção, ela conta que aprendeu o ofício com 
a família e que contava com a ajuda de muitas pessoas para fazer a farinha. “Eu fazia para vender no povoado 
e em outras comunidades. Minha farinha era famosa na região, as pessoas gostavam, mas nunca recebi nenhum 
reconhecimento do poder público”, conta. 

Já a senhor Leonildo Batista da Silva, de 72 anos, fabrica desde os anos 1960 farinha de mandioca, pé de moleque, 
beiju e bolo, receitas que ele aprendeu com o pai. Os pratos são para consumo da família e também para a venda. “Eu 
vendo minhas receitas em casa, quando me procuram. O pé de moleque é mais na quaresma, já em setembro e outubro, 
eu faço farinha de mandioca, pois é o melhor período”, explica. Seu Leonildo conta, ainda, que alguns ingredientes das 
receitas foram modificados para melhorar a qualidade dos produtos. O agricultor aposentado afirma que tem uma 
simpatia: “Tomo cuidado com o dia da colheita da mandioca, que ocorre em setembro, outubro e novembro”, explica.  Seu 
Leonildo reconhece que seu trabalho é importante, pois é dele a única casa de farinha da comunidade de Serrote de 
João Dias e acredita que esse saber deve passar de geração para geração para que a tradição não seja perdida. 

Maria
Rita Pereira Ribeiro
66 anos
Mangabeira
Arapiraca-alagoas

Marinete
Ferreira de Lima
84 anos
Poção
Arapiraca-alagoas

Leonildo 
Batista da Silva

72 anos
Serrote de João dias

Arapiraca-alagoas
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Dona Tida
Maria Aparecida da Silva Santos

61 anos
Cruzes

Coité do Nóia-alagoas

Dona Vita
Maria Vivência da Conceição
74 anos
Alagoinha
Coité do Nóia-alagoas

Luiz Panta
Luiz Pantaleão Barbosa
67 anos
Craíbas de São José
Coité do Nóia-alagoas

Coité do Nóia

Desde a adolescência, a senhora Maria Aparecida da Silva Santos, conhecida como dona Tida, fabrica doce 
de mamão e bolo de “semana santa”, receitas que ela aprendeu com a mãe. Hoje, com 61 anos, a moradora 

do povoado Cruzes, conta que suas receitas são famosas entre os parentes e vizinhos. “Eu faço essas receitas 
geralmente na páscoa, pois é a tradição entre os mais velhos e dura até hoje”, relata.  Dona Tida compartilha a 
receita do bolo. “Os ingredientes são cravo, canela, açúcar, coco e massa puba. Com a massa pronta e todos os 
ingredientes, usamos a folha de bananeira para servir de forma, coloca-se um coco ralado e para assar melhor 
em um forno previamente aquecido”, explica. Ela conta que, ao longo do tempo, mudou um pouco a receita e, 
hoje, acrescentou manteiga, farinha de trigo e ovo. Para ela, é uma alegria que todos os filhos gostem de fazer 
e queiram dar continuidade às suas receitas.  “Esse bolo é muito importante para a comunidade, desde muito 
tempo, principalmente, para os católicos, que trouxeram essas tradições”, conta. 

A senhora Maria Vicência da Conceição, a dona Vita, de 74 anos, mora no povoado de Alagoinha e conta que 
aprendeu a cozinhar com a avó, e afirma que cozinha de tudo desde os 20 anos de idade. 

“Faço macarrão, arroz, lombo, bife, carne e feijão. No lombo, costumo colocar ovos, carne, tempero, 
colorau, coentro, pimentão e alho”. Ela conta, ainda, que fazia os pratos por encomenda, quanto 
tinha festa na cidade. “Fim de ano, casamento, batizado, aniversário, eu era chamada para ajudar 
a fazer”.

Já o senhor Luiz Pantaleão Barbosa, conhecido como Luiz Panta, de 67 anos tem como especialidade fabricar 
a farinha de mandioca, atividade que aprendeu com o pai desde que tinha 8 anos de idade. “Primeiro, eu raspo 
a mandioca e molho, seco a massa, depois prenso, seco a massa de novo, peneiro e coloco no fogo”, conta seu 
Luiz Panta sobre o preparo da farinha. O produto é vendido na feira de Arapiraca 
e o valor varia conforme o ano. “Os melhores meses para fazer a farinha são 
setembro, outubro e novembro, porque é a época em que a mandioca está mais 
enxuta”, diz. Seu Luiz Panta afirma, também, que a fabricação da farinha é 
muito importante, pois, com ela, ninguém passa fome e pontua que, além do 
reconhecimento da comunidade pelo seu trabalho, já recebeu reconhecimento 
por parte do poder público. 

 
“Os ingredientes são cravo, canela, 
açúcar, coco e massa puba. Com a 

massa pronta e todos os ingredientes, 
usamos a folha de bananeira para 
servir de forma, coloca-se um coco 
ralado e para assar melhor em um 

forno previamente aquecido”

Receita do Bolo de Semana Santa da Sra Maria 
Aparecida. Povoado de Cruzes, Coité do Nóia-AL.
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Maria
Aparecida da Silva

63 anos
 Alagoinha

Coité do Nóia-alagoas

Maria
Rogério de Oliveira
63 anos
Alagoinha
Coité do Nóia-alagoas

Luizinha
Josefa Luiza Silva

67 anos
Boqueirão do Ivo

Coité do Nóia-alagoas

Teca
Terezinha Barbosa Silva
64 anos
Boqueirão do Ivo
Coité do Nóia-alagoas

Moradora do povoado Alagoinha, a senhora Maria Aparecida da Silva, de 63 anos, cozinha há 10, pamonha 
e bolo de macaxeira. Os pratos são feitos para consumo de sua família e para a venda, principalmente, 

nas festas juninas e nas festas da comunidade. “Eu vendo meus produtos em toda a cidade e recebo encomendas 
até de São Paulo”. A receita utilizada pela agricultora aposentada e dona de casa é a mesma, desde o início, 
mas ela conta que, se um cliente quiser, ela muda algum ingrediente. Dona Maria Aparecida compartilha 
sua tradicional receita de bolo de macaxeira, que aprendeu com a mãe. “Descasca a macaxeira, rala, espreme 
e coloca ovos, açúcar e leite”. Ela conta ainda que todos os seus filhos sabem suas receitas, uma vez que eles 
sempre ajudam nas encomendas que ela recebe.

Já a senhora Maria Rogério de Oliveira, de 63 anos, costuma cozinhar para festas de casamento. Ela conta que 
faz um pouco de tudo, arroz, feijão, macarrão, lombo e que começou o ofício desde jovem enquanto ajudava 
outras mulheres, mas que, agora, faz tudo sozinha. “Eu não faço comida para vender, só durante as festas, 
quando me chamam, que é quando tem casamento ou fim de ano, as pessoas gostam muito”. Para ela, o principal 
ritual na preparação dos pratos é a responsabilidade. “Tem que ter uma responsabilidade muito grande para não 
ficar ruim”. Dona Maria Rogério comemora o fato de ser reconhecida por sua comunidade. “Todo mundo que 
come minha comida elogia, pois são poucas pessoas que sabem fazer”, conta. 

Lombo e doce caseiro são as especialidades da dona Josefa Luíza de Araújo Silva, a dona Luizinha, moradora 
do povoado Boqueirão do Ivo. Ela conta que cozinha desde pequena e que aprendeu tudo o que sabe com a 
mãe. “Para o lombo, eu uso carne, ovos, cebola, alho, pimentão, óleo, tempero colonial e vinagre”. Dona Luizinha 
não vende os pratos que cozinha, eles são, apenas, para o consumo da família, que saboreia de sua culinária 
principalmente, nas festividades de natal e ano novo. “Eu nunca deixo de fazer esse prato. É uma receita que 
passa de geração a geração”, relata. 

Lombo também é a especialidade da senhora Terezinha Barbosa de Araújo Silva, a dona Teca. A residente de 
Boqueirão do Ivo conta que aprendeu a cozinhar com a mãe e a sogra, aos 30 anos de idade, e que ,hoje, faz o 
prato para o consumo familiar, principalmente, nas festas de natal, ano novo e festa da sagrada família. “Desde 
criança, minha família fazia esse prato, essa é uma tradição nossa”, conta. 

Tem que ter uma responsabilidade muito
 gr

an
de

 p
ara

 não ficar ruim”

“
”

Maria Rogério, 63 anos. do povoado de Alagoinha
, Coi

té 
do

 Nó
ia-a

l.. 



21 22

igaci



23 24

Luzia do Roberto
Luzia Maria da Silva

92 anos
Lagoa da Onça
Igaci-alagoas

Dona Biu
Benedita Barbosa da Silva
66 anos
Jacaré
Igaci-alagoas

Ivonete
Alves de Lima

68 anos
Colônia Agrícola

Igaci-alagoas

Há 40 anos, a senhora Luzia Maria da Silva, conhecida como dona Luzia do Roberto, fabrica café torrado, 
em casa. Aos 92 anos de idade, ela afirma que aprendeu a receita com a mãe. “Para fazer a receita eu uso 

café em grão e açúcar. Algumas pessoas também colocam feijão quando vão fazer o pó do café, pois evita muitos 
males como o derrame”, conta Dona Luzia.  Os ingredientes utilizados são todos comprados na cidade, e dona 
Luzia diz que não vende seu produto, sendo, apenas, consumido por sua família. 

Ela ensina sua receita: “Coloca os ingredientes no fogo, em uma panela de barro e fica mexendo até dar o ponto 
do café ficar bem torrado, em seguida, pisa o grão em um pilão”. Dona Luzia diz que nunca mudou a receita ao 
longo do tempo. Ela nunca ensinou seus filhos a fazer o café, pois, segundo ela, “eles foram embora muito cedo 
ganhar a vida em outra cidade”, mas acredita que, para essa receita continuar sendo fabricada na comunidade, 
é preciso que os mais jovens comecem a se interessar por essa tradição. 

Já a senhora Benedita Barbosa da Silva, a dona Biu, de 66 anos, conta que o prato que mais costuma fazer é 
a tradicional buchada de bode, que aprendeu com a mãe desde os 7 anos de idade. Dona Biu diz que nunca 
vendeu sua buchada, fazendo, apenas, para o consumo de seus familiares, principalmente, no final do ano, 
período em que estão todos reunidos para as comemorações.  Ela conta que passa a receita do seu prato para 
seus filhos e que é um prazer poder ensinar aos outros a cozinhar e ajudar a inovar a tradição. “Minha buchada 
também é importante, porque é uma forma de reunir todos ao redor da mesa”. 

Ivonete Alves de Lima, de 68 anos, moradora do povoado Colônia Agrícola, fabrica cocada e broa para vender. 
Ela conta como faz sua cocada. “Eu uso coco natural ralado, açúcar e água. Pego todos os ingredientes e misturo 
e levo ao fogo sempre mexendo. Quando fica tudo macio e junto, tiro do fogo e corto os pedaços”. Ela costuma 
vender suas cocadas e broas a 3 unidades por R$ 5 reais. Dona Ivonete acredita que seu trabalho é muito 
importante para a comunidade, por ser muito popular e procurada. Como estratégia para a continuidade dessa 
culinária tradicional, ela sempre motiva outras pessoas a aprenderem a fazer esses produtos. 
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Buchada de bode é a especialidade da senhora Cícera Maria da Conceição, de 71 anos, moradora do povoado 
Coité dos Pinhais. Ela faz o prato desde os 15 anos, quando aprendeu com a mãe e hoje só cozinha para a 

família e para os amigos que pedem. “Faço a buchada no final do ano quando a família toda se reúne, é nossa 
tradição”, relata. Dona Cícera compartilha a receita de sua buchada de bode: 

“Os ingredientes são cebola, coentro, pimentão, alho, fígado, sangue, tripa, bucho de ode, arroz, 
tempero, colorau e sal a gasto. Eu misturo todas as verduras junto com o arroz, sangue, fígado e 
tripa em uma panela, depois coloco tudo dentro do bucho do bode e costuro, depois levo ao fogo 
até cozinhar tudo”.

Para ela, fazer essa receita é uma forma de reunir a família ao redor da mesa e ela pensa em dar continuidade 
a esse trabalho ensinando a outras pessoas que desejem aprender a preparar o prato. 

Buchada também é o prato preparado por Gislene Pereira da Silva, a dona Leninha, de 63 anos, moradora do 
povoado Lagoa Grande dos Basílios. A agricultora aposentada conta que aprendeu a receita com a mãe e que, 
há 43 anos, prepara a buchada de bode para sua família e vizinhos. Para ela, cozinhar a buchada também é um 
momento de reunir a família. “Geralmente faço no natal, que é quando todos nos reunimos e é muito importante 
manter essa tradição, o povo gosta”, conta. 

Já o senhor Josival Leão dos Santos, de 60 anos, tem como receita favorita a galinha de capoeira. “Faço esse 
prato há pelo menos 30 anos e aprendi tudo sozinho”, conta o morador do sítio Lagoa Seca, que faz a receita 
para vender nos restaurantes da cidade. Cada prato de galinha de capoeira sai a R$ 30 reais.  Ele conta que 
não existe ritual para o preparo do prato. “A única coisa que eu tomo muito cuidado é com a higiene na hora do 
preparo”. Para seu Josá, como é conhecido na comunidade, a única maneira dessa comida tradicional continuar 
existindo com qualidade, é que haja o interesse dos jovens em aprender e passar adiante os conhecimentos. 

Cícera
Maria da Conceição Silva
71 anos
Coité das Pinhas
Igaci-alagoas

Leninha
Gislene Pereira da Silva
63 anos
Lagoa Grande dos Basílios
Igaci-alagoas

Desde o ano de 1992, a senhora Sebastiana Maria da Conceição, conhecida como dona Bastiana, de 78 anos, 
fabrica a multimistura, usada como complemento alimentar para casos de desnutrição. Ela conta que aprendeu 
a fabricar o componente em um curso na cidade de Palmeira dos Índios. “Na multimistura, eu uso farelo de trigo, 

farinha de mandioca, folha de macaxeira, casca de ovo, amendoim e fubá”.  Dona Bastiana conta ainda 
que a multimistura é feita tanto para consumo próprio quanto para vender. “Geralmente vendo 

nas cidades mais próximas, e quem compra são as famílias carentes”, conta. Ela também 
acredita na importância de seu trabalho, já que, com ele, muitas famílias deixaram de 

passar fome. “Por isso eu incentivo as pessoas mais jovens a continuarem fazendo. 
Mas hoje só as mulheres idosas da minha comunidade é que sabem fazer”, lamenta. 

Josá
Josival Leão dos Santos

60 anos
Lagoa Seca

Igaci-alagoas

Bastiana
Sebastiana Maria da Conceição

78 anos
Baixão

Igaci-alagoas
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Seu Denício
Edenilson Soares da Silva

79 anos
Boa Vista

Igaci-alagoas

Luzinete
Santos da Silva
61 anos
Lagoa Funda
Igaci-alagoas

Dona Zefinha
Fernandes dos Santos

70 anos
Lagoa Funda

Igaci-alagoas

Maria
Verônica da Silva
64 anos
Jurubeba
Igaci-alagoas

Há 40 anos, o senhor Edenilson Soares da Silva, o seu Denício, de 79 anos, fabrica café torrado em casa. A 
receita foi aprendida com o pai, e os únicos ingredientes utilizados são grão de café e açúcar. “Junto os 

grãos e o açúcar e coloco no fogo até torrar, e, em seguida, piso com um pião”, conta o morador do sítio Boa 
Vista, que fabrica o produto, apenas, para o consumo de sua família. Para ele, a fabricação do café é muito 
importante e, para que essa tradição continue a existir, é preciso que os mais jovens se interessem e aprendam 
a receita. 

Já a moradora do sítio Lagoa Funda, a senhora Luzinete Santos da Silva, de 61 anos tem como especialidade 
a fabricação de pamonha, beiju e tapioca, pratos que ela faz há mais de 50 anos. “Eu tiro a goma da tapioca e 
peneiro, coloco sal e coco para poder assar. Eu nunca mudei a receita da tapioca, porque é uma tradição”, conta 
dona Luzinete, que diz já ter tentado ensinar seus filhos a fazer os pratos, mas que não viu nenhum interesse 
da parte deles. 

Bolo de massa puba e de mandioca são os pratos que a senhora Josefa Fernandes dos Santos, conhecida como 
dona Zefinha, mais faz. A moradora do sítio Lagoa Funda conta que o alimento é feito por ela, há, pelo menos, 
40 anos. A iguaria é para o consumo de sua família apenas. “Faço os bolos, principalmente, na semana santa, 
que é quando a minha família se reúne e, para nós, tem grande significado”, relata.  Dona Zefinha compartilha 
a receita do bolo de mandioca. “Colhe a mandioca e coloca para pubar, depois coloca no sol para secar e em 
seguida junta com a farinha, cravo, canela, coco e açúcar. O tempo de assar é conforme o tamanho do bolo”.  Para 
ela, essa receita é um saber tradicional e deveria ser continuada pelos mais jovens.

A senhora Maria Verônica da Silva, de 64 anos, mora no sítio Jurubeba e tem como especialidade a fabricação 
do doce de leite, o que, segundo ela, aprendeu a fazer sozinha. A agricultora aposentada compartilha sua 
receita: “Eu coloco o açúcar, o coco, o leite e a canela no fogo e fico mexendo até dar o ponto”. Dona Verônica 
não vende o produto, apenas o faz para o consumo de sua família. Ela garante que a receita não mudou ao 
longo do tempo, pois considera essa, a forma de preservar a tradição. 
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JARAMATAIA Major izidoro
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Jaramataia
Maria
Das Virgens Santos
62 anos
Campo Alegre
Jaramataia-alagoas

Zefinha
Josefa Moraes da  Silva

66 anos
Altão

Jaramataia-alagoas

Zé Branco
José de Assis Pereira Silva
63 anos
Povoado Fé em Deus
Jaramataia-alagoas

Cebola, coentro, tomate, pimentão, arroz, carne de bode e tripas são os ingredientes utilizados pela senhora 
Maria das Virgens Santos, de 62 anos, moradora do povoado Campo Alegre, para preparar a sua tradicional 

buchada de bode, especialidade de sua culinária. Há 45 anos, ela prepara o prato que aprendeu com a avó 
e que é famoso em toda a comunidade. “Quando faço, os vizinhos vêm todos comer”. Dona Maria das Virgens 
compartilha seu modo de preparo. “Limpa o fato e escorre, tira as tripas, lava com sal e limão, escalda, peneira  
(ou pica) bem pequeno e depois abre o bucho e faz o recheio”. O prato é servido com pirão e arroz branco, e ela 
explica que, para a receita dar certo, depois de pronto, tem que esperar de um dia para o outro para comer.

Já a senhora Josefa Morais da Silva, de 66 anos, residente do povoado Altão, cozinha desde os 20 anos de 
idade os mais diversos alimentos como cuscuz, buchada e canjica. Dona Zefinha, como gosta de ser chamada, 
aprendeu o ofício com a mãe, e todos os ingredientes utilizados em seus pratos são colhidos na comunidade. 
O que faltar, ela compra no mercado. Suas comidas são muito conhecidas no povoado onde vive e nos eventos 
da igreja local. “As pessoas gostam do que faço e pedem muito para eu levar para as festas”, embora seu trabalho 
seja bastante conhecido em sua comunidade, ela afirma que nunca recebeu nenhum reconhecimento do 
poder público. 

Morador do povoado Fé em Deus, o senhor José de Assis Pereira Silva, de 63 anos, o seu Zé Branco, faz 
quebra-queixo desde os 20 anos de idade. Para a receita, que é feita no fogo a lenha, ele utiliza limão, açúcar, 
água e coco. “Boto a água para ferver, depois coloco o coco e o limão”, explica. O preparo do quebra-queixo é 
acompanhado de um ritual. “Ninguém pode chegar perto de mim na hora do preparo”, revela. Sua receita de 
quebra-queixo é famosa no povoado Fé em Deus. Ele vende nas ruas do povoado e cobra o valor, de acordo 
com o tamanho do pedaço. Ele se considera conhecido em sua comunidade e deseja passar o conhecimento 
que possui adiante. “Ensino meus filhos para que eles continuem a fazer esse trabalho com amor”. 
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Desde a década de 1960, a senhora Arlinda Ferreira de Moraes, de 95 anos, moradora do povoado Capelinha, 
fabrica queijo coalho, receita que aprendeu com o pai e o avô. Ao longo do tempo os ingredientes e o 

modo de fazer da receita não mudaram, sendo sempre o sal, leite e pó coalho. “Coloca o pó coalho no leite, 
deixa talhar, escorre o soro, coloca na forma, espreme e bota na prensa até escorrer todo o soro, depois é só cortar 
as beiradas”. Dona Arlinda conta que sua receita era vendida na sede municipal de Major Izidoro, mas que, 
hoje, só é feita para o consumo de sua família, durante a Semana Santa.  Ela ensinou a receita para os dois 
filhos, Rildo e Reinaldo e para os netos e bisnetos, na esperança que eles possam conservar a tradição e a 
qualidade com que os produtos são feitos até hoje. 

Também moradora do povoado Capelinha, a senhora Angelita Roberto de Melo Silva, de 70 anos, fabricou 
durante 22 anos o flau. “Eu fazia para consumo e para vender, mas, há seis anos, parei, porque não tinha condições 
de continuar”. Dona Angelita fabricou por muito tempo flau dos mais diversos sabores. “Os ingredientes são a 
fruta desejada, açúcar e água. Coloca um litro de suco em meio litro de água, bate no liquidificador e coloca nas 
bolsinhas. Rende 23 flaus”. Ela vendia o produto na própria casa a R$ 0,15 cada. 

O queijo de fogo é a especialidade do senhor José Gomes dos Santos, de 78 anos, conhecido como seu 
Zé Gomes. Ele fabrica o produto há 54 anos, quando aprendeu a fazer com o senhor Avelino, um vizinho. 
Coalhada, leite, água e manteiga são os ingredientes utilizados. “Primeiro deixa o leite talhar, separa o leite da 
nata, deixa engrossar a nata na geladeira e bate com uma rodeira até virar manteiga, bota a manteiga para 
derreter até começar a borbulhar a coloração branca”, explica a receita. Os queijos fabricados por seu Zé Gomes 
eram comercializados na sede municipal de Major Izidoro e em diversas outras cidades do interior alagoano. 
Ao longo do tempo, alguns ingredientes foram acrescentados à receita tal como o fubá. Para o aposentado, 
não existe ritual na hora de preparar o produto, só não aceita que ninguém fale palavrão enquanto ele está 
fazendo o queijo. 

Angelita
Roberto de Melo
70 anos
Capelinha
Major Izidoro-alagoas

Zé Gomes
José Gomes dos Santos
80 anos
Barra Nova
Major Izidoro-alagoas

Arlinda
Ferreira de Moraes

95 anos
Capelinha

Major Izidoro-alagoas

Major Izidoro
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Morador do sítio Capelinha, o senhor Vicente Cândido da Silva, seu Pizunho, como gosta de ser chamado, 
é conhecido na comunidade onde mora por fabricar o queijo de fogo, receita que o acompanha há 55 

anos. O aposentado conta que aprendeu a fazer o queijo observando alguns vizinhos e, hoje, vende o produto 
em sua comunidade e no município de Arapiraca. De acordo com seu Pizunho, a receita é a mesma, desde que 
começou a ser fabricado: “Boto água, o leite e cozinho. Depois boto a manteiga e mexo até dar o ponto”, conta. 
Hoje, com 83 anos, ele é um dos raros fabricantes de sua região e lamenta não ter passado a receita para seus 
filhos. “Não deu tempo de eles aprenderem”.

Cocada de coco e de leite são as especialidades da senhora Maria Madalena Crispim de Azevedo, residente 
do povoado Riachão dos Alexandres.  Hoje com 75 anos, ela conta que prepara os doces desde os 12 e que 
aprendeu tudo o que sabe observando uma vizinha cozinhar. “Coloca o coco ralado na panela junto com o 
açúcar e um pouquinho de água, ai deixa ferver, bate bem batido e corta”, diz dona Maria Madalena sobre a 
receita de sua cocada, que é vendida na comunidade ao preço de R$ 1 real. 

Cravo da índia, canela em pau, gengibre, baunilha, açúcar e álcool são os ingredientes do licor da dona Maria 
Lúcia Silva, conhecida como dona Zezé,  de 69 anos, moradora do povoado Capelinha. Dona Zezé prepara a 
receita há 29 anos e diz que aprendeu o que sabe com sua irmã, dona Luizinha.  Ela conta que fabrica a bebida 
tanto para encomendas quanto para consumo de sua família. “O litro eu vendo por 16 reais, e o período em 
que mais vendo é no São João”, relata. Dona Zezé diz que tentou passar seus conhecimentos para sua filha, 
mas ela nunca teve interesse em aprender. 

Seu Pizunho
Vicente Cândido da Silva
83 anos
Capelinha
Major Izidoro-alagoas

Madalena
Maria Madalena Crispim de Azevedo
75 anos
Riachão dos alexandres
Major Izidoro-alagoas

Dona Zezé
Maria Lúcia Silva

69 anos
Capelinha

Major Izidoro-alagoas
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minador do negrão
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Há 45 anos, a senhora Maria Pereira dos Anjos, do sítio Jiquiri, fabrica pé de moleque em folha de bananeira, 
culinária tradicional do município onde vive. Ela conta que aprendeu a fazer a comida sozinha. “Fui 

olhando as outras pessoas fazerem e aprendi”. Na receita ela usa coco ralado, açúcar, canela, cravo, manteiga, 
leite e fermento. O pé de moleque de dona Maria não é vendido, a agricultora aposentada faz, apenas, para 
o consumo familiar. “Eu faço, chamo minha família e nos reunimos ao redor da mesa para comer”, conta. O 
prato faz sucesso o ano todo, mas é, principalmente, nas festas juninas que ela é mais procurada. “Tem gente 
da comunidade que me pede para fazer, e eles gostam muito, fazem vários elogios”, afirma dona Maria Pereira, 
que diz se sentir reconhecida por seu trabalho no local onde vive. 

Torta de frango, pamonha, canjica e bolo de milho são os pratos que a senhora Maria Aparecida Matias Silva, 
a dona Mariinha, mais cozinha. Ela recebe encomenda de várias pessoas de sua comunidade, o sítio Jiquiri, e 
de outros locais, onde seus pratos são famosos. “Dependendo do tamanho da encomenda, faço cada prato por 
30  reais. O período que mais vendo é no São João”, conta. Ela diz que o segredo da sua culinária é o amor que 
coloca em cada prato. “São comidas muito gostosas, feitas com muito amor”. Dona Mariinha diz que se sente 
reconhecida por todos da comunidade onde vive e que é muito procurada pela qualidade das comidas que 
faz. Ela ensina os segredos de sua culinária para as filhas, para que elas possam continuar esse trabalho.

Há 60 anos, a senhora Luiza Maria da Silva, de 80 anos, moradora do sítio Pedra Talhada, faz as mais diversas 
receitas, utilizando o milho no feitio do bolo, do cuscuz, do milho torrado e do fubá. As receitas, ela aprendeu 
com a mãe e faz os pratos para toda a família. Ela costuma conseguir os ingredientes na comunidade, mas, 
quando falta algum deles, ela compra na capital.  Dona Luiza afirma que é um trabalho muito gratificante, pois 
é reconhecida pela comunidade onde vive. “O meu fubá é o melhor da região e muita gente vem procurar”. Ela 
afirma que sempre ensinou as receitas para as filhas como forma de continuar realizando esse trabalho com a 
qualidade que sempre teve. 

Mariinha
Maria Aparecida m. Silva
61 anos
Jiquiri
Minador do Negrão-alagoas

Luiza
Maria da Silva
80 anos
Pedra Talhada
Minador do Negrão-alagoas

Maria
Pereira dos Anjos

64 anos
Jiquiri

Minador do Negrão-alagoas
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Alice
Inez dos Santos

73 anos
Cidade Sede

Minador do Negrão-alagoas

Ná
Maria Nazaré da Silva Souza
66 anos
Cidade Sede
Minador do Negrão-alagoas

Nega
Maria dos Anjos da Silva
62 anos
Cidade Sede
Minador do Negrão-alagoas

Dona Lurde
Maria de Lourdes Lima

78 anos
Cidade Sede

Minador do Negrão-alagoas

João 
Mariano de Santana
79 anos
Travessão
Minador do Negrão-alagoas

Cebolinha, verduras, sal, tempero, alho, cheiro verde são alguns ingredientes utilizados pela senhora Maria Nazaré 
da Silva Souza, a dona Ná, de 66 anos, no preparo de pratos como sarapatel, buchada e bucho de boi, receitas 

que ela faz há 46 anos. A agricultora aposentada aprendeu a cozinhar com a mãe e vende seus pratos em festas de 
casamento e vaquejadas da região. Cada prato é vendido a R$ 10 reais. Segundo dona Ná, a receita não mudou muito 
ao longo do tempo. “Só acrescentei alguns temperos para melhorar a receita”, conta. Ela diz, ainda, que ensina para suas 
filhas a receita de seus pratos e espera que elas possam passar adiante a culinária tradicional da cidade. 

Já a senhora Alice Inez dos Santos, de 73 anos, residente da sede do município, fabrica os mais diversos pratos em 
sua comunidade. Feijoada, lombo de carne e cocadas são as comidas que ela mais faz. “Cozinho há 40 anos e só de 
ver outras pessoas fazendo, aprendi”. Hoje, seus pratos são feitos, apenas, para o consumo de sua família, mas, antes, 
ela comercializava em casamentos e vaquejadas da região. Dona Alice acredita que o preparo desses pratos é muito 
importante para a comunidade, pois todos gostam muito de sua comida e reconhecem seu trabalho. 

Aos 62 anos, a senhora Maria dos Anjos da Silva, a dona Nega, aprendeu a cozinhar com a mãe, que lhe ensinou as mais 
diversas receitas tais como pamonha, canjica, galinhada, feijoada, que hoje fazem parte da rotina de sua comunidade. 
Seu trabalho é reconhecido pelos moradores do sítio Laneiro, local onde sempre morou. Porém, dona Nega não vende 
suas comidas, ela faz apenas para o consumo de sua família e algumas pessoas da vizinhança. O período em que ela 
mais prepara seus pratos é no São João, pois é a época da colheita do milho. Ela conta que também nunca mudou 
os ingredientes de seus pratos como forma de manter a tradição, esta mesma que ela busca, manter ao ensinar suas 
receitas para a filha e para quem mais estiver disposto a aprender. 

A senhora Maria de Lourdes Lima, de 78 anos aprendeu a cozinhar com dona Salete, uma vizinha, e hoje faz buchada 
de bode, carne assada, doces e bolos há 40 anos. Verduras, carnes, cebolas e temperos são os ingredientes mais 
utilizados em seus pratos, que eram vendidos em casamentos, festas de santo e vaquejadas. “Cada prato desses custava 
10 reais”, conta. Ao longo dos anos, as receitas passaram por aprimoramentos para ficarem mais gostosas, mas dona 
Maria de Lourdes diz que em todas elas coloca um tempero especial. “O principal ingrediente dos meus pratos é o amor 
e o carinho”. 

O Senhor João Mariano de Santana, de 79 anos, conta que aprendeu sozinho a fabricar farinha de mandioca. Morador 
do sítio Travessão, ele faz o produto para vender. “Primeiro arranca a mandioca, rala, enxuga e depois coloca no 
maquinário”, explica Seu João sobre o modo de preparo do produto, que é feito com a ajuda de diversas pessoas 
da comunidade. Ele afirma que seu trabalho é reconhecido por todos. “Toda vez que alguém fala em casa de farinha, 
lembra logo de mim”.
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OLHO D’ÁGUA GRANDE PALMEIRA DOS ÍNDIOS
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Olho D'água Grande

Maria
De Lourdes dos Santos
71 anos
Maraba
Olho D’água Grande-alagoas 

Edezuita
Acácio Santos

66 anos
Olho D’água Pequeno

Olho D’água Grande-alagoas 

Preta
Aura dos Santos
64 anos
Cidade Sede
Olho D’água Grande-alagoas Fubá, canjica, pamonha, mungunzá, xerém de milho e mingau são algumas das receitas preparadas pela 

senhora Maria de Lourdes dos Santos, de 71 anos, moradora do povoado Maraba, zona rural do município 
de Olho D’Água Grande. A agricultora aposentada conta que aprendeu a cozinhar com a mãe e hoje prepara 
pratos para seus filhos e vizinhos, mas lamenta não poder passar seu trabalho adiante. “Meus filhos não querem 
aprender, dizem que dá muito trabalho”, afirma.

Já a a senhora Edezuíta Acácio Santos, moradora do povoado de Olho D’Água Pequeno, está na atividade há 
mais de 50 anos e faz tapioca, beiju, bolo de massa puba, bolo de macaxeira para consumo de sua família, mas 
abre exceções para ocasiões especiais. “Já fiz para a festa de São José, o padroeiro de Olho D’Água Grande”. Os 
ingredientes utilizados em seus pratos são plantados em sua roça e quando falta algum ela consegue com as 
pessoas de sua comunidade. Dona Edezuíta compartilha uma receita de beiju: 

“Rala o coco e coloca com a massa de mandioca na estraladeira para fazer o beiju. Tira 
a tapioca da massa de mandioca, coloca coco ralado e depois molha com leite de coco”.  
Receita de Beiju da Dona Edezuíta Acácio.

“Comida feita com amor é mais gostosa”, é no que acredita a senhora Aura dos Santos, conhecida como dona 
Preta, que há mais de 25 anos prepara as mais diversas iguarias para a comunidade. “Todas as vezes que eu faço, 
eu faço para doar para as festas de São João, o padroeiro”. Dona Preta faz doce, mungunzá e canjica, pratos 
que aprendeu com a mãe. Os ingredientes, ela compra no mercado da cidade ou alguém da comunidade doa. 

“É uma comida muito boa, todo mundo gosta”. Sobre o reconhecimento de seu trabalho, dona Preta disse que 
já recebeu homenagem do padre e de um sindicato de sua cidade. “Sou reconhecida, o povo gosta de mim e, 
toda vez que vão fazer comida me procuram, porque sou uma referência”, relata. 
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Raimunda
Brito Gama

63 anos
Serra Bonita

Palmeira dos Índios-alagoas

Rosa
MAria Rodrigues
70 anos
Igreja do Quadrado
Palmeira dos Índios-alagoas

Marina 
Pereira da Silva

72 anos
Canafístula de Frei Damião

Palmeira dos Índios-alagoas

Baia
MAria Pinheiro da Silva
75 anos
Canafístula de Frei Damião
Palmeira dos Índios-alagoas

Palmeira dos Índios

Moradora do povoado Serra Bonita, a senhora Raimunda Brito Gama tem 63 anos e, há 30, produz vinho 
de Jabuticaba para a venda e consumo de sua família. Ela conta que aprendeu a fabricar a bebida com o 

irmão e os principais ingredientes que ela utiliza são a jabuticaba, a pinga, o açúcar e a canela. Ela compartilha 
a receita: “Tira a jabuticaba, depois acrescenta o álcool, deixa fermentar por três meses, acrescente o açúcar 
derretido na água com canela, coa e engarrafa”, explica. O produto de dona Raimunda é vendido em algumas 
feiras e eventos por 10 reais, geralmente, na época da safra de jabuticaba, no mês de janeiro. Como estratégia 
de transmissão do saber, dona Raimunda conta que já está ensinando o neto a fabricar a bebida.

Já a agricultora aposentada, Rosa Maria Rodrigues, de 70 anos, moradora da Serra das Pias, fabrica doce de 
leite, de mamão, de goiaba e de abacaxi, desde que era criança, quando aprendeu a cozinhar com a mãe. 
Todas as frutas utilizadas na fabricação de doces são colhidas na comunidade, a única coisa que ela compra 
na cidade é o açúcar. Como as iguarias são preparadas especialmente para a família, o período que dona Rosa 
mais cozinha é quando vai a São Paulo visitar os filhos, normalmente todo fim de ano. “Eu também faço doce 
para os meus vizinhos, eles me pedem para fazer, e eu distribuo”.

Há mais de dez anos, doce também é a especialidade da senhora Marina Pereira da Silva, moradora do povoado 
Canafístula de Frei Damião. Ela fabrica doce de leite, de caju e de mamão para o consumo de sua família. Aos 
72 anos, conta que aprendeu a cozinhar com a mãe e que seus doces têm importância para os membros de 
sua família e da comunidade, mas lamenta nunca ter recebido nenhuma homenagem e reconhecimento do 
poder público. 

Buchada é a especialidade da senhora Maria Pinheiro da Silva, de 75 anos. Ela conta que aprendeu a cozinhar 
com a tia, desde muito jovem e hoje cozinha para a família e amigos. Ela diz que todos os animais utilizados na 
buchada foram sempre criados em casa. “A gente se reúne para comer principalmente nas festividades como no 
natal, em fevereiro nas festas da comunidade e no São João”. Para dona Baia, como 
é conhecida em Canafístula de Frei Damião, local onde vive, o mais importante 
de qualquer prato é o amor que se coloca em seu preparo. 

 
“Tira a jabuticaba, depois 

acrescenta o álcool, deixa fermentar 
por três meses, acrescente o açúcar 

derretido na água com canela, coa e 
engarrafa”  

Receita de Vinho de Jabuticaba da Sra Raimunda 
Brito. Povoado Serra Bonita, Palmeira dos Índios..
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Há mais de 40 anos, o senhor Gélio Félix de Brito, morador da sede municipal de Palmeira dos Índios, 
fabrica vinho de jabuticaba. A bebida possui quatro ingredientes que são, respectivamente: a jabuticaba, 

a cachaça, o açúcar e a água fervida. Segundo ele, não há uma festividade certa para fabricar o vinho, mas o 
melhor é fazer durante a colheita da jabuticaba, que ocorre de janeiro a abril. “O vinho deve ser feito logo 
quando se colhe a fruta, na época das trovoadas, que é quando temos o melhor fruto”. Seu Gélio 
conta que a preparação do vinho é muito importante para a comunidade e que ensinou 
a diversas mulheres da região como preparar a bebida. “E até hoje eu tenho o maior 
prazer em fazer algo que é uma receita típica da zona rural”, relata. Ele diz ainda que 
ao longo de todo esse tempo nunca mudou o modo de preparo da bebida e que 
já tentou ensinar aos mais jovens a preparar, mas que não viu interesse da parte 
deles. 

Já o senhor Manoel Higino de Melo, conhecido como Manoel Maurício, de 
78 anos, fabrica pipoca de milho in natura. O agricultor e funcionário público 
aposentado conta que realiza esse trabalho desde a década de 1990 junto a 
um grupo de sócios. Os ingredientes utilizados no preparado são manteiga, sal, 
milho e gordura vegetal.  As pipocas são feitas para vender,  e ele compartilha 
uma das receitas. “Coloca o milho em um canhão explosivo para estourar as 
pipocas na temperatura de 150 graus. Coloca no torrador para torrar e acrescente 
o sal e a manteiga com pulverizador”, conta. O produto é vendido na cidade de 
Arapiraca, mas seu Manoel conta que também já houve comercialização no estado da 
Bahia e de Pernambuco. “O fardo com 200 unidades custa 22 reais”, conta. Esse alimento é 
feito em uma cooperativa junto a outros agricultores. 

Gélio
Félix de Brito
68 anos
Serra Bonita
Palmeira dos Índios-alagoas

Manoel
Higino de Melo
78 anos
Cidade Sede
Palmeira dos Índios-alagoas

“Ao longo do tempo, acrescentamos gordura vegetal em nossa receita, investimos em máquinas mais 
modernas para termos mais lucro e, com isso, melhoramos a renda per capita da comunidade, já que 
temos muita gente trabalhando com a gente”,

Maria Aurora Pinheiro da Silva, de 65 anos, agricultora aposentada e educadora, mora no povoado de 
Canafístula de Frei Damião e, desde os anos 80, fabrica doces para a família e por encomenda. 

Doces de mamão, caju, leite, abóbora e abacaxi são as suas especialidades. Dona Maria 
alega que aprendeu a cozinhar em um curso de doces, em um grupo de mulheres, 

organizado na comunidade. Ela conta, ainda,  que ensina tudo o que sabe para suas 
filhas e que, ao longo do tempo, foi adaptando as receitas. “Hoje faço diferente 

do que aprendi no curso de doces. Lá eles tinham balança e, como eu não tenho, 
tive que adaptar as minhas medidas só olhando mesmo”, conta. Os ingredientes 
utilizados nos doces são colhidos na própria comunidade. 

Doce também é a especialidade da senhora Maria do Carmo Ferreira da Silva, 
de 61 anos, moradora do povoado Serra da Mandioca. A agricultora aposentada 
fabrica doce de todos os tipos, doce de leite, de mamão, de caju e de banana. 

Há mais de 20 anos na atividade, ela conta que aprendeu com a mãe e com a tia 
e que hoje faz doces para a família inteira, porém não há comercialização desse 

produto. Na hora de fazer o doce, ela diz que existe uma simpatia, mas que revela 
apenas para suas filhas para que, no futuro, possam fazer os mesmos doces da mãe. 

Maria
Aurora Pinheiro da Silva

65 anos
Canafístula de Frei Damião

Palmeira dos Índios-alagoas

Maria
Do Carmo Ferreira

61 anos
Serra da Mandioca

Palmeira dos Índios-alagoas
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SÃO SEBASTIÃO
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João da Ana
Selestino dos Santos

83 anos
Maracujá

São Sebastião-alagoas

Maria
De Lourdes Santos
60 anos
Tabuleiro
São Sebastião-alagoas

Ribeiro
José Alves Ribeiro

76 anos
Gado Bravo

São Sebastião-alagoas

Paulo
José Albuquerque
78 anos
Ponto Novo
São Sebastião-alagoas

A fabricação de farinha de mandioca é o que une esses quatro agricultores aposentados na zona rural de 
São Sebastião. O senhor João Selestino dos Santos, de 83 anos, conta que há mais de 50 anos fabrica a 

farinha. Morador do povoado Maracujá, ele fazia o produto para vender, mas que hoje é só para o consumo 
de sua família. “Arranca a mandioca, raspa, passa no motor, coloca na prensa, peneira e coloca no forno até ficar 
seco”, explica o seu João sobre o modo de preparo do produto.

A senhora Maria de Lourdes Santos, de 60 anos, moradora do povoado Tabuleiro, também fabrica a farinha de 
mandioca desde jovem. “Eu aprendi a fazer quando tinha 10 anos de idade com o meu pai e, hoje, ela é usada 
para fazer diversos pratos, como pirão e acompanhamentos em geral”, conta a agricultora aposentada.  Seu 
produto é vendido na feira livre da cidade e o valor do saco de 1kg é R$ 7 reais. Todos de sua família já sabem 
fazer farinha de mandioca. “É importante que todos eles aprendam que é para a gente manter nossa cultura”, 
diz dona Maria de Lourdes, que se sente feliz por ter seu trabalho reconhecido pela comunidade. 

Desde os 15 anos, o senhor José Alves Ribeiro sabe fazer a farinha de mandioca, atividade que aprendeu com 
seu pai. Hoje, com 76 anos, ele conta que fabrica o produto em casa e que, quando faz muito, vende na cidade, 
quando não, fica só para a família mesmo. “Vendo a R$ 100 reais o saco, tanto para quem for comer , quanto para 
atravessador”, conta o aposentado que não fabrica a farinha durante todo o ano, concentrando o preparo nos 
meses de setembro e outubro. Seus sete filhos já conhecem o modo do preparo, e todos trabalham com ele. 
“Também sou muito reconhecido pela comunidade por fazer muita farinha e de qualidade”, conta. 

A fabricação de farinha também é feita pelo senhor Paulo José Albuquerque, de 78 anos, morador do povoado 
Ponto Novo. Ele conta que aprendeu o ofício com os pais, quando ainda era menino e vendia o produto 
na feira junto com sua esposa. “Demora em torno de uma hora para ficar pronta uma fornada de 60 
quilos. Antes a mandioca era moída no braço e agora tem o motor, o que facilitou o trabalho”, explica seu 
Paulo José sobre o preparo do alimento.  Ele conta ainda que ensinou todos os seus filhos a fazerem 
a farinha, mas que, infelizmente, eles tiveram que migrar para o sul, por conta do desemprego. “Hoje 
eu também deixei de fabricar a farinha, depois que minha esposa morreu, fiquei sem forças”, revela. 
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Buchada, arroz de cenoura, sarapatel, maionese, lombo e peixe recheado são algumas receitas feitas 
pela senhora Maria Salete Ferreira, de 60 anos, moradora do povoado Curralinho. Há mais de 20 anos 

na cozinha, ela conta que aprendeu tudo sozinha. Seus pratos são famosos em casamentos, batizados 
e aniversários da comunidade, quando é chamada para cozinhar. Ela conta que os ingredientes são 
comprados na capital e que busca ensinar seu saber para seus filhos para que eles possam continuar 
esse trabalho da forma profissional como sempre foi feito. 

Há 40 anos, a senhora Ivanilza Maria da Silva, de 68 anos, aprendeu a cozinhar com a mãe. Hoje faz 
receitas diversas como lombo, galinha velha, bife, caldo de mocotó, buchada de bode e farofa de carne. 
Os ingredientes para esses pratos são comprados na comunidade, mas, muitas vezes, são colhidos no 
quintal de casa. Dona Ivanilza não vende seus produtos, mas se alguém chamar para cozinhar em festas 
de aniversário ou casamento na cidade, ela vai. “Não são comidas fáceis de fazer, então a tradição é 
servir para as testemunhas dos casamentos” diz. A agricultora aposentada nunca mudou suas receitas 
ao longo dos anos. “Se mudar os ingredientes não presta”. 

A senhora Maria Aparecida dos Santos, de 60 anos, conta que, desde criança, fabrica farinha de mandioca. 
Moradora do povoado Salobro, ela faz o produto, apenas, para consumo de sua família. “Arranca a 
mandioca, raspa, coloca no motor e na prensa, enxuga, peneira e depois vai para o forno”, explica dona 
Maria Aparecida sobre o modo de preparo do produto, que é feito sempre nos meses de outubro e 
novembro. Ela afirma que tem seu trabalho reconhecido pela comunidade, mas que nunca recebeu 
nenhum tipo de reconhecimento ou homenagem por parte do poder público. 

Maria
Salete Ferreira
60 anos
Curralinho
São Sebastião-alagoas

Vanuza
Ivanilza Maria da Silva
68 anos
Estrada Nova
São Sebastião-alagoas

Maria
Aparecida dos Santos

60 anos
Salobro

São Sebastião-alagoas

Maria
Tomás de Aquino Alves

84 anos
Cana Brava

São Sebastião-alagoas

Moradora do sítio Cana Brava, a Senhora Maria Tomás de Aquino Alves, de 84 anos, conta que aprendeu 
a fazer farinha de mandioca com os pais e os avós. 

“A gente fazia uma vez por ano para vender, mas dávamos para as pessoas que precisassem”, explica. Dona 
Maria diz, ainda, que, embora seu trabalho fosse importante para a comunidade, ela nunca recebeu 
nenhum tipo de reconhecimento; nem dos moradores nem do poder público. 
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Zezé do Ribeiro
Maria José Alves Ribeiro

68 anos
Gado Bravo

São Sebastião-alagoas

Maria Crente
Maria dos Santos França
68 anos
Lagoa Seca
São Sebastião-alagoas

Nilza
Cassula da Silva

80 anos
Lagoa Seca

São Sebastião-alagoas

Maria Dora
Rosa da Silva Alves
67 anos
Gado Bravo
São Sebastião-alagoas

Goma de tapioca é a especialidade da senhora Maria José Alves Ribeiro, a dona Zezé do Ribeiro, moradora 
do povoado Gado Bravo. Aos 68 anos, ela aprendeu a fazer o ingrediente, que é utilizado para o consumo 

familiar e também para a venda. “Eu vendo em casa mesmo, por R$ 5 reais o quilo”. Os ingredientes para a 
fabricação da goma, ela consegue na própria comunidade. “Eu sempre tiro a goma quando faço mandiocada 
em casa”. Ela acredita que seu trabalho é importante, porque sempre recebeu reconhecimento de seus 
consumidores. 

Já a senhora Maria dos Santos da Conceição França, conhecida como Maria Crente, tem 68 anos e, segundo 
ela, aprendeu a cozinhar desde moça. Arroz doce e mungunzá são os dois pratos que ela mais faz tanto para 
vender quanto para sua família. “Uso leite de coco, farinha de trigo, açúcar, arroz e milho para as duas receitas. 
Uso canela a gosto”, explica. Dona Maria dos Santos conta que tem uma simpatia na hora de cozinhar os pratos. 
“O primeiro de tudo é a limpeza e não deixo ninguém chegar perto. E sempre começo o que termino, não deixo 
pela metade”. 

Há mais de 20 anos, a senhora Nilza Cassula da Silva, se dedica a produção de cocada de coco e flau na 
comunidade onde vive, no povoado Lagoa Seca. A agricultora aposentada conta que aprendeu a fazer os 
doces sozinha e que, hoje, faz para a venda e para o consumo familiar “Eu vendo em casa, a unidade da cocada 
e do flau saem a R$ 0,50 centavos”. Ela compartilha a receita da cocada de coco. “Raspava o coco, colocava numa 
panela, colocava o açúcar e mexia até dar o ponto”. Dona Nilza diz que uma filha e uma nora já sabem fazer 
suas receitas e espera que elas possam continuar esse trabalho. “Minha cocada e meu flau são famosos tanto 
na comunidade como nos outros povoados, por isso tem que continuar existindo”, diz. 

Flau de banana e de coco também é a especialidade da senhora Maria Rosa da Silva Alves, de 67 anos, 
moradora do povoado Gado Bravo. A agricultora aposentada faz o sorvete há 15 anos e se sente muito 
satisfeita pelo reconhecimento da sua comunidade. “O que eu faço é diferente dos outros, por isso muita gente 
vem aqui comprar”. A unidade do flau custa R$ 0,30 centavos e é feito pela dona Maria Rosa, durante todo o 
ano, que diz nunca ter mudado os ingredientes ao longo dos anos para não perder o sabor que conquistou 
sua clientela. 
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