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O termo quadrilha vem do Francês - quadrille - nome que remete a organização de pares                

em formato quadrado. 

As quadrilhas tem seu surgimento na Inglaterra durante o século XII, porém seu maior              

reconhecimento foi na França durante o século XVIII, pois se disseminou pelas famílias nobres              

europeias. Chegando assim, a Portugal que acabou por trazer essa tradição para o Brasil, quando               

a família real fugiu para o país. Nesse contexto, elas tornam-se a dança das elites brasileiras. No                 

entanto, gradualmente as quadrilhas vão se popularizando entre as classes populares e ganhando             

novos significados. Dessa forma, as quadrilhas acabam tomando grandes proporções no meio            

rural onde elas começaram a ser dançadas em ocasiões de cerimônias e comemorações,             

principalmente, as matrimoniais.  

O presente ensaio fotografico visa mostrar um pouco das quadrilhas, a partir de fotos              

tiradas na apresentação da quadrilha Tradição da Roça no Shopping Iguatemi, no dia 29 de junho                

de 2019, em Fortaleza/CE,  região Nordeste do Brasil. 

A quadrilha Tradição da Roça surgiu na década de 80, quando as irmãs salvatorianas              

chegam ao Grande Bom Jardim para realizar o trabalho pastoral. Ao organizar a comunidade,              

viram que o índice de analfabetismo era grande e que não havia escola pública na localidade, por                 

isso sentiram a necessidade de criar uma escola comunitária que atendesse a educação formal e               

informal. Com apoio da prefeitura municipal e suporte da Associação Católica do Ceará foi              

criada a Escola Comunitária do Parque Santo Amaro. O trabalho foi crescendo e o público               

ampliando-se, atuando inclusive na prevenção ao uso de Drogas. O sucesso deste projeto fez com               

que se ramificasse não só pela educação, mas também pela cultura, dança, música, teatro, dentre               

outros. 

Motivado por este cenário, surge em 2000 a Quadrilha Junina Tradição da Roça,             

abrangendo o público do grande Bom Jardim. A Quadrilha, ao longo dos anos vem atraindo a                



comunidade para participar do grupo, envolvendo jovens e adultos das proximidades.           

Geralmente é composta por 90 membros, entre brincantes, músicos e coordenação. 

O grupo sempre procura trabalhar com temas sociais, alegres e que tragam uma             

mensagem importante às pessoas, como: Paz no São João, A chegada da camisinha no interior, A                

triste partida (Êxodo Rural), CPI da Vaca Louca (Saúde Pública), Tradição no Universo das              

Cores, Patativa do Assaré, A Questão Ambiental, Luís Gonzaga, folclore, dentre outros. 

Este trabalho gera muitos frutos positivos, tendo em vista a formação de multiplicadores             

que levam às pessoas a atividade cultural e estimulam a tradição cearense e nordestina da               

Quadrilha Junina. 

 

REFERÊNCIAS 

Tradição da Roça. Disponível em:  

https://www.facebook.com/pg/tradicaodaroca.com.br/about/?ref=page_internal . Acesso em: 29     

de junho de 2019. 

O Balancê no arraial da capital. Disponível em:  

https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/438/1/arquivo1018_1.pdf . Acesso em: 29 de      

junho de 2019. 

Rotas da fé: Festas Juninas. Disponível em:  

http://www.ivt.coppe.ufrj.br/caderno/index.php/caderno/article/view/19 . Acesso em: 29 de      

junho de 2019. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pg/tradicaodaroca.com.br/about/?ref=page_internal
https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/438/1/arquivo1018_1.pdf
http://www.ivt.coppe.ufrj.br/caderno/index.php/caderno/article/view/19


 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SOBRE O AUTOR 

MATEUS MACÊDO - Graduando em Comunicação Social - Jornalismo na          

Universidade Federal do Ceará. Email: mateusmacedo2@live.com 


