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Editorial

O Boletim 54 dá um destaque 
especial ao folclore de junho 
e presta homenagem a Santo 

Antônio, que abre os festejos juninos, 
como lembrou Carlos Lima, e é consi-
derado por Antônio Lopes – fundador 
da Comissão Maranhense de Folclore 
–, o “maior dos filósofos da Mística da 
Idade Media”, o “maior advogado das 
coisas perdidas” e o “santo que ocupa 
o 1º lugar no folclore nacional”... Por 
essa razão, a sessão Janela do Tempo, 
que traz um texto daquele folclorista 
sobre o referido santo, aparece desta 
vez com um texto bem maior do que os 
apresentados nos boletins anteriores. 
E é, também, de Santo Antonio o hino 
cantado em ladainhas, em novenas e em 
trezenas por seus inúmeros devotos, que 
abre o Boletim 54. 

Como não se poderia falar em fol-
clore junino no Maranhão sem falar em 
Bumba-meu-boi, o Boletim 54 traz um 
texto discutindo a questão da tradição e 
modernidade a partir da experiência do 
Boi Brilho da Terra e um levantamento 
e análise  de pedidos de licença para o 
Boi brincar em São Luis e no interior 
da Ilha, entre 1885 e 1915, o segundo, 
realizado por Mundinha Araújo, que 
vem se debruçando sobre documentos 
do Arquivo Publico do Estado do Ma-
ranhão. Traz também um artigo sobre 
Festa do Divino Espirito Santo, que aqui 
não ocorre somente em torno do dia de 
Pentecostes, mas pode ser realizada em 
julho, junto com a de Santana, em agos-
to, com a de Dom Luis Rei de França e 
em quase todos os meses do ano. 

O Boletim inclui também um artigo 
sobre oferenda para Iemanjá, realizada 
no Tocantins, longe do mar e do Ma-
ranhão, por terreiros comandados por 
migrantes maranhenses e/ou que se-
guem os ensinamentos repassados pelo 
Mestre Bruno, em Nazaré, no município 
de Caxias (MA). Traz ainda noticias de 
eventos significativos ocorridos na área 
de cultura no 2º semestre de 2013. O 
Boletim é encerrado com o perfil de 
um folião que teve grande destaque no 
Carnaval maranhense – Walmir Moraes 
Correia – cujo nome é relembrado na 
batida do bloco “Os Foliões”. 1 Cantado na Tenda Umbandista Cajuary – São José de Ribamar-MA; letra transcrita, em 2005, 

por Nara Fernanda de Jesus da Silva. 

HINO DE SANTO ANTONIO1

Antonio Santo 
De Jesus querido
Valei-me Antonio
Com nosso patrimônio

Antonio Santo
De Jesus amado
Perdoai Antonio
O nosso pecado

Antonio Santo
Dizei a Francisco
Se queres a chaga
De meu Jesus Cristo

Chamava-se Fernando
Seu nome mudou 
Para o de Antonio
E com ele ficou

Lançai a vossa benção
Por cima do pão sagrado
Que no céu assubirei
Para viver descansado

Levai a nossa alma
Cheia de alegria
Para que possa louvar
Jesus, José e Maria

Curando os doentes 
Vida aos mortos deu
Com toda enfermidade
Ele socorreu

Antonio Santo
Que Deus confessou
Perdoai Antonio 
Os nossos clamores

Antonio Santo
Sois do céu mais nobre
Confessor das almas
Protetor dos pobres

Na grande cidade
Cortes de Lisboa 
Lá nasceu Antonio
Uma flor tão boa

Antonio Santo
Nosso padroeiro
Enchei de alegria
Essa casa inteira

Antonio Santo
De nosso senhor
Na vida e na morte
Será meu confessor

Antonio Santo
De muita grandeza
Enchei a nossa alma
De luz e de pureza

Saldamos o dia 13
Dia de alegria
Saldamos Santo Antonio
Hoje neste dia
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São João Batista, São Pedro e São Mar-
çal são, indiscutivelmente, os donos 
das festas do mês de junho. Porém, 

a temporada junina começa com o dia de 
Santo Antônio – 13 de junho.

Santo Antonio (Fernando Bulhões y 
Taveira de Azevedo era o seu nome de 
batismo), ora chamado de Lisboa, ora de 
Pádua, nasceu naquela primeira cidade, a 
15 de agosto de 1195 e faleceu em Arcela, 
nas vizinhanças de Pádua (Itália), em 13 de 
junho de 1231, pelo que as duas cidades 
disputam a primazia de tê-lo por orago.

Conta a lenda que ele, menino do coro 
da Sé, foi tentado por uma judia formosís-
sima, que lhe inspirou arrebatada paixão. 
Um dia, persignando-se à porta da igreja, 
foi iluminado pela graça divina e a tentação 
desapareceu para sempre. Na Sé de Lisboa 
mostra-se, ainda hoje, o sinal que livrou o 
santo da tentação.

Com dezesseis anos tomou o habito 
de cônego regrante de Santo Agostinho 
professando no mosteiro de São Vicente de 
Fora, de onde passou para o de Santa Cruz 
de Coimbra, onde fez seus estudos filosóficos 
teológicos. À chegada dos ossos dos mártires 
de Marrocos, sua exaltação mística cresceu a 
ponto de leva-lo a desejar ingressar nas filei-
ras dos franciscanos e mudar-se para a África, 
no afã de alcançar também a palma do mar-
tírio. Em 1220, trocou de hábito tornando-se 
frade mendicante de São Francisco de Assis 
e mudando o nome de Fernando para o de 
frei Antonio de Santa Cruz, recolhendo-se 
à ermida de Santo Antão, nas proximida-
des de Coimbra. Ali permaneceu até que 
um incêndio destruiu o prédio. Chegou a 
estar em Marrocos, mas uma enfermidade 
obrigou-o a voltar à pátria. A nau em que 
viajava, acossada por um temporal, atracou 
na Sicília. Os franciscanos eram moralistas 
severos, pregadores populares contra o luxo 
e a competição que a vida nas cidades ino-
culava em seus habitantes. Em companhia 
de São Domingos, percorreu a Itália seten-
trional e o sul da França, foco das heresias, 
atraindo multidões para ouvir seu verbo 
inflamado de missionário fervoroso. Depois 
de três anos na França, rumando para Assis, 
encontrou São Francisco, que o acolheu 
com afeto, mandando-o lecionar teologia 
aos frades de Bolonha. Em 1221, participou 
da reunião de cinco mil frades, o Capitulo 
das Esteiras3, quando foi eleito Provincial da 
Itália superior, aos vinte e seis anos de idade. 

O papa Gregório IX canonizou-o, um 
ano depois de sua morte, dando-lhe os 
títulos de Arca do Testamento e Arsenal 
das Sagradas Escrituras, e Pio XII declarou-
-o Confessor e Doutor da Igreja Universal. 

Seus restos mortais repousam na suntuosa 
basílica da cidade de Pádua, centro de 
peregrinações até hoje. Segundo Câmara 
Cascudo, é, juntamente com São José, o 
santo mais popular no Brasil e o papa Leão 
XIII considerou-o santo de todo o mundo. 

O folclore italiano e brasileiro aponta-o 
com poderes milagrosos de casamenteiro a 
quem recorrem as moças:

Meu Santo Antonio querido,
eu vos peço por quem sois:
dai-me o primeiro marido
que outro eu arranjo depois.

E se o santo demora a atender o pedido 
sofre vexames e castigos:

Oh! Meu santinho querido,
meu santo de carne e osso,
se não me arranjas marido
te jogo dentro do poço. 

É amarrado, surrado, e posto de cabeça 
para baixo, mergulhado no poço ate satis-
fazer o desejo da sôfrega moça ameaçada 
do barricão4. 

Pregador admirável, diz a lenda que se 
fazia entender em todas as línguas e tinha 
o poder da ubiquidade5. Seu pai, Martins 
de Bulhões, injustamente acusado de um 
homicídio, foi condenado à forca. Santo 
Antonio, num átimo, transportou-se a Lis-
boa, lugar da execução, fez falar o cadáver 
da vítima inocentando o pai. Deste episódio 
nasceu a expressão: - Vais tirar o pai da 
forca? Pergunta que se faz aos apressados. 

Em Rimini, pregou aos peixes por não 
quererem ouvi-lo os homens e o padre 
Vieira aproveitou o precedente para seu 
celebre sermão de Santo Antonio, pregado 
em São Luís, em 1654, e conhecido como 
Sermão aos Peixes. 

Em sua memoria realiza-se o Pão de 
Santo Antonio, distribuição que “perpetua o 
espirito de caridade para com os pobres, tão 
generosamente vivido pelo nosso santo”, e 
ainda hoje se receita seu “responso”, criado, 
originalmente em latim, por Julião de Spira:

Quem milagres quer achar
contra os males e o demônio,
busque logo a Santo Antonio
que só há de encontrar.

Aplaca a fúria do mar,
tira os presos da prisão,
o doente torna são,
o perdido faz achar.

E sem respeitar os anos, 
socorre a qualquer idade;
abonem esta verdade 
os cidadãos paduanos. 

Quanto à virtude detetivesca, crê Joao 
Ribeiro, que ela pertencia ao santo holandês 
Jeron de Holanda, mas o frade português 
Bernardo de Brito, enciumado e por pura 
patriotada, recomendou aos patrícios que 
apelassem para Santo Antonio, pois, “para 
nos remediarmos de nossas perdas não 
precisamos de recorrer a valias estranhas”

E dai passaram a cobrar do santo vi-
gília permanente em defesa de Portugal 
e suas colônias. Nasceu assim o santo-
-militar-alferes, sargento, tenente, capitão, 
tenete-coronel e coronel. Foi vereador em 
Iguaraçu e Grão-cruz da Ordem de Cristo. 
Nas festas do Convento de Santo Antonio, 
no Rio de Janeiro, aparecia fardado, de cha-
péu armado, espada, bandas e dragonas de 
oficial superior do Exercito, conforme José 
Carlos de Macedo Soares (Santo Antonio de 
Lisboa Militar no Brasil). Na Bahia, chegou 
a ser intimado e obrigado a assistir ao júri e, 
condenado no processo de um escravo fu-
gido, teve bens, terras e escravos, leiloados 
em hasta publica (Cascudo).

Dizem que era velho, gordo e feio, ao 
contrario de que nos mostra sua iconografia. 
A liberdade dos artistas e a devoção do povo 
fazem destes milagres.

São João Batista é o único santo, com 
exceção de Nossa Senhora, de quem a 
Igreja festeja o nascimento, por ver nele 
a premunição do Natal. Seis meses antes 
do nascimento de seu primo Jesus, o Anjo 
Gabriel anunciou a Zacarias o de seu filho 
e a sua missão na terra. Na circuncisão 
recebeu, por inspiração divina, o nome de 
João, iniciando sua pregação às margens do 
rio Jordão alguns anos antes de Jesus. “O 
menino foi crescendo e fortificava-se em 
espirito, e viveu nos desertos até o dia em 
que se apresentou diante de Israel” (Lucas 
1:80). Alguns autores filiam-se à seita dos 
Essênios, monges entregues à oração e à 
penitencia e que viviam no deserto, à beira 
do Jordao ou do Mar Morto.

Nasceu a 24 de junho e morreu degola-
do, no castelo de Macheros, na Palestina, 
a 29 de agosto do ano 31 dC. O Evangelho 
fá-lo surgir pregando a necessidade da 
obediência à lei, da conversão e do batismo 
com a água do rio Jordao e anunciando a 
vinda do Redentor prometido e esperado. 
Sua palavra é rude e ameaçadora; exorta 
ao arrependimento e à penitencia como 
única forma de escapar ao próximo casti-
go de Deus: “Raça de víboras, quem vos 
ensinou a escapar da ira iminente? Fazei, 
portanto, frutos dignos de conversão e não 
julgueis que vos basta dizer: ‘ Temos por pai 
Abraão’, pois eu vos asseguro que Deus tem 
o poder de suscitar destas pedras verdadei-

OS SANTOS DE JUNHO

 2 Ator; Historiador; Folclorista; Membro da Academia Maranhense de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, e da Comissão Maranhense de 
Folclore.

3  Capítulo das Esteiras, assim chamado por dormirem os frades em esteiras e ao relento. 
4 Diz o povo que a rapariga que permanece solteira ate uma certa idade está à beira do barricão, isto é, condenada a não arranjar casamento. 
5 Ubiquidade. Faculdade divina de estar concomitantemente presente em toda parte. 

Carlos de Lima2
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ros filhos de Abraão. O machado esta posto 
à raiz da árvore que não der bons frutos será 
cortada e lançada ao fogo.” (Mateus, 3:7). 

Apesar de escusar-se, considerando-se 
indigno de lhe desatar as sandálias, foi ele 
quem batizou Jesus e apresentou-o ao povo 
dizendo: “Eis o Cordeiro de Deus, o que tira 
o pecado do mundo!” Ele nos batizará com o 
Espirito Santo e com fogo.” (Mateus, 3:11). 
E Jesus: “Ele é mais do que um profeta. 
Jamais surgiu entre os nascidos de mulher 
alguém maior do que João Batista. Contudo, 
o menor no Reino de Deus é maior do que 
ele” (Mateus, 11:11) significando que o salvo 
pela redenção vinda de Cristo é maior pela 
graça, do que o Profeta6. 

Festeja-se São João, São Pedro e São 
Marçal com fogo e barulho. O Batista era 
solitário, ascético, áspero, rigoroso, voltado à 
penitencia e à oração, naturalmente contrá-
rio e indiferente a festas e distrações. É pre-
ciso acorda-lo com o poder dos foguetes, das 
bombas, o clarão de fogos e fogueiras. São 
João é tão desligado dessas coisas mundanas 
que nem guarda a data de seu aniversário. 

Se São João soubesse
quando era o seu dia 
descia do céu à terra
com prazer e alegria

Afirmam seus devotos com inquietação, 
pelo que chamam insistentemente:

Acorda, João,
acorda, João, 
São João esta dormindo
e não vai acordar não.

Mas também bondoso, como devem ser 
todos os santos, às vezes reclama e lamenta:

Minha mãe, quando é o meu dia?
O teu dia já passou
Mamãe, por que não me disse?
Por que não me acordou?

Isabel não acorda o filho porque se ele 
vier a terra a faz consumir inteira numa 
fogueira só. São João esta dormindo e não 
vai acordar não.

No espirito do povo nem perpassa a 
ideia de que repete as cerimonias dos sols-
tícios, quando o sol parece parar por um 
momento e é preciso acordá-lo com clarões 
de fogos, alegria festeira e ruidosa, estrugir 
de bombas e foguetes. 

Mas, à figura do profeta austero e 
hirsuto, que alimentava o espírito com a 
meditação na solitude do deserto e o corpo, 
comendo gafanhoto e mel silvestre, prefere 
o povo a cândida imagem do São João meni-
no, companheiro de Jesus nas brincadeiras 
infantis, vestindo em sua pele de carneiro 
e trazendo ao colo o cordeirinho pascoal7. 

Também São João teve modificada sua 
figura restando da antiga imagem peluda 
e rude apenas a pele de camelo de suas 
vestes. Representam no como moço belo 
confundindo-o com São Joao, o discípulo 
amado de Jesus. 

Em todos os tempos e latitudes, no 
desenvolvimento da civilização entre pas-
tores nômades ou agricultores sedentários, 
sempre esteve presente o cordeiro de alvura 
imaculada como símbolo da força evidente 
sobre a morte, seu sacrifício propiciatório 
da salvação. Para que Dioniso regresse de 
sua visita ao inferno, à procura da mãe, era 
preciso acalmar Pilaucos, guardião das por-
tas infernais, lançando um cordeiro às aguas 
turbilhonantes do lago de Lerna. “Olhai, o 
Senhor Deus vem com fortaleza, como um 
pastor que apascenta o seu rebanho, reúne 
os animais dispersos, toma os cordeiros nos 
seus braços e conduz ao repouso as ovelhas 
mães”, exorta Isaías (40, 10:11) configurando 
o israelita como o cordeiro do rebanho de 
Deus. O anho primogênito perpetua-se 
entre judeus, cristãos, muçulmanos, como a 
vitima sacrificial na Renovação, nas Pascoas 
judaicas e crista, morte e ressureição do 
Cristo, presente no ritual do Ramadão. O 
sangue redentor de Jesus tem o mesmo sig-
nificado do sangue do cordeiro com o qual 
os judeus untavam as portas para afastar 
de suas casas as forças do mal; e Pedro (1, 
18:19): “Fortes resgatados da vossa maneira 
de viver que recebestes de vossos pais, não 
com cousas corruptíveis como prata ou 
ouro, mas com o precioso sangue de Cristo, 
como de um cordeiro imaculado e incon-
taminado”. No Velho Testamento, Isaias 
profetiza a vinda de um messias sofredor, 
como um cordeiro levado ao matadouro, e 
no Apocalipse o cordeiro aparece sobre o 
monte Sião, na Jerusalém celeste. 

São Pedro - Parceiro de São João nas 
festa juninas, São Pedro divide com ele as 
homenagens dos fiéis.

Quem foi Pedro? Discípulo de Cristo, 
chaveiro do céu, primeiro papa, chefe da 
igreja, festejado a 29 de junho. Segundo 
Cascudo, nas estórias populares é “perso-
nagem astuto, finório, espécie de Pedro 
Malasartes, com maior dignidade, mas de-
senvoltura idêntica”. Pescador, convocado 
por Jesus para pescar almas, é venerado 
pelos pescadores com missa e procissões 
marítimas. 

Na noite de 28 de junho, em São Luis 
do Maranhão, reúnem-se todos os bumba-
-bois em frente à sua igreja, no bairro da 
Madre-Deus, e no dia seguinte sai o desfile 
majestoso das embarcações embandeiradas, 
conduzindo, entre foguetes e rojões, a ima-
gem do santo.

D. Servilio Conti diz em O Santo do 
Dia (Rio de Janeiro, Editora Vozes, 1984): 

“A liturgia romana sempre reuniu os dois 
apóstolos Pedro e Paulo numa só soleni-
dade, por considera-los os fundadores da 
Igreja de Roma. Tendo os dois padecido o 
martírio da perseguição de Nero, a tradição 
os identificou também no dia de sua morte: 
29 de junho. Pedro e Paulo são de fato os 
pilares da Igreja primitiva. Unidos represen-
tam um símbolo visível, tão necessário nos 
dias de hoje, da colegialidade do episcopado 
da Igreja.” O povo não pensa assim. Festeja 
São Pedro separado de São João, mas com 
o mesmo entusiasmo.

É o primeiro dos apóstolos, o primeiro 
a proclamar a fé da Igreja Primitiva, o mais 
saliente, o mais arrojado na defesa de Cristo, 
cortando a orelha ao soldado. E – Quão frá-
gil é o barro de Adão! – o que traiu o mestre, 
negando-o por três vezes... 

O Grande líder na comunidade cristã 
de Jerusalém, em família era Simão, filho 
de Jonas. Jesus chamou-o Pedro e lhe disse: 
“Sobre esta pedra edificarei a minha igreja 
e as portas do inferno não prevalecerão 
contra ela”. Deu-lhe as chaves do céu e o 
poder de tudo ligar e desligar neste mundo 
e no outro. Segundo a lenda, a pedra tinha 
alma, a pedra bruta símbolo de liberdade, 
a pedra talhada, de servidão. A primeira, 
criatura de Deus; a outra, dessacralizada 
pela ação humana. São Pedro tinha um 
irmão, André, e morava em Cafarnaum 
quando Jesus fez dele pescador de homens: 
“Apascenta meus cordeiros”, ordenou-lhe. 
Ele é quem primeiro discursa no dia de 
Pentecostes, quem fez o primeiro milagre, 
sarando um coxo. Sempre o primeiro: quem 
abre as portas da igreja a Cornélio e o ba-
tiza, quem convoca o primeiro concílio da 
nova igreja. Em Roma, depois de dirigir a 
igreja de Antióquia durante sete anos, sofre 
o mesmo suplicio de Cristo: crucificado 
como seu amado Mestre e Senhor. Mas de 
cabeça para baixo, num gesto de extrema 
humildade. Em 29 de junho do ano 67 dC.

São Marçal merece comentário à parte.
O nome deste santo surgiu relativamen-

te há pouco tempo, assim mesmo escrito, 
com c cedilhado, e comemorado no dia 
30 de junho, no bairro do João Paulo, em 
São Luis, onde se reúnem todos os bois 
de zabumba, encerrando os festejos. Do 
“Martirológio Romano” consta: 

Junho – 30 – Em Limoges, na Aquitania, 
São Marçal, bispo, com dois frades alpinia-
nos e autriclinianos, cuja vida refulgiu por 
gloriosos milagres. 

Como vemos, a data faz crer que se 
trata do nosso São Marçal. No Museu do 
Azulejo, em Lisboa (Portugal) encontramos, 
num painel na parede, retratados, um São 
Marsal (assim mesmo com s), em companhia 
de Santo Antônio e São Pedro. 

Continuação

6 Na hagiologia cristã há dois santos com o nome de João: São Joao Batista (assim chamado por ter batizado Cristo) e São João Apostolo, o discípulo amado do 
Mestre, a quem ele entregou sua Mãe, nos últimos instantes da existência, dizendo: “Mãe, eis ai o teu filho; filho, eis ai tua Mãe.

7 Conta o anedotário popular que, certa vez, jogavam dados as duas crianças. João, primeiro, fez, com dois dados, duas senas, ou seja, doze pontos. Em seguida, 
Jesus, com os mesmos dados, conseguiu 13 pontos. “Não! Milagre não vale”, atalhou São Joao. 
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ECOS MILENARISTAS NA FESTA 
DO DIVINO ESPÍRITO SANTO

Keyla Santana8

Uma valiosa via de análise para 
se compreender o universo 
que permeia o culto ao Espí-

rito Santo, presente em várias partes 
do mundo, pode ser encontrada no 
Milenarismo.9 Do latim millenium, 
o Milenarismoconstitui-se em uma 
teoria escatológica que compõe o 
sistema religioso de muitos povos, 
como os mesopotâmicos e os egípcios, 
e doutrinas da Antiguidade, como o 
messianismo judaico. 

Considerado herético pela Igreja 
Católica, em termos gerais o Milena-
rismo anuncia a vinda de Jesus Cristo 
para o estabelecimento de um gover-
no com duração de mil anos. 

O Milenarismo faz parte de um 
conjunto de ideologias religiosas 
escatológicas acerca da existência 
humana. Na fundamentação desta 
ideia, o livro sagrado do Apocalipse 
contém as bases dogmáticas utilizadas 
pelos milenaristas para corroborar 
suas teorias. 

O primeiro português a apresen-
tar o Milenarismo parece ter sido o 
abade cisterciense Joaquim di Fiori 
(1132-1202), um religioso de grande 
importância histórica e religiosa, pois 
teria insuflado na Rainha Isabel de 
Aragão o ideário que permeia a crença 
no Milenarismo e no Espírito Santo 
como revelador desse acontecimento. 

Quando do estabelecimento da 
festa do Divino em Portugal pela 
rainha D.Isabel, as teorias milenaris-
tas de Joachim di Fiori parecem ter 
dado a tônica deste acontecimento. 
Este concebeu, a partir de cálculos 
secretos, a existência de três unidades 
espaço-temporais: a unidade do Pai, 
caracterizada pelo Antigo Testamen-
to, a unidade do Filho, que tem em 
Jesus Cristo e no Novo Testamento 
seus representantes, e, por fim, a 

unidade do Espírito Santo, como um 
tempo futuro que traria abundância 
e felicidade e seria constituído pela 
comunicação direta entre os humanos 
e as divindades cristãs, além de haver 
uma profunda mudança nas relações 
entre os indivíduos. 

Após Di Fiori, outras personali-
dades portuguesas engrossam a lista 
de adeptos das teorias milenaristas, 
a exemplo do Pe. Antônio Vieira 
(1608-1697). Em obras como História 
do Futuro e Esperanças dePortugal, 
Quinto Império do Mundo10, Vieira 
fez uma profunda exegese bíblica 
que serve de base para as teorias que 
profetizam suas ideias. A obra não 
foi tolerada pela Igreja que o obrigou 
a defender-se no tribunal do Santo 
Oficio em 1663. 

Antônio Vieira por sua orientação 
religiosa imprimiu ao Milenarismo 
concepções mais cristianizadas que 
ocasionaram na sua teoria do Quinto 

Império, porém, esta teoria foi formu-
lada bem antes de Vieira11. 

Vieira, possivelmente, inspirou-se 
na interpretação de Nabucodonosor, 
porém, modificando-a para o sistema 
ideológico cristão português e rede-
senhando o mito do Quinto Império 
numa convergência de ideias associa-
das à supremacia política de Portugal. 
De acordo com o padre, haveria um 
tempo - O Quinto Império - cujo go-
verno central seria em Portugal, que 
administraria o mundo segundo os 
preceitos cristãos. 

Mais tarde, o filósofo português 
Agostinho da Silva (1906-1994) atri-
buiu a nascente da teoria Milenarista 
à obra de Camões, Os Lusíadas, em 
especial ao capítulo da Ilha dos Amo-
res. O filósofo atribuiu, inclusive a 
Vieira, a inspiração para esse livro. 
Segundo Agostinho, o tempo do 
Espírito Santo seria marcado por um 
governo composto por crianças (grifo 

8 Atriz e Msc. em Cultura e Sociedade; Membro da Comissão Maranhense de Folclore.
9 Milenarismo: teoria escatológica de base religiosa que pressagia a realização de um reinado de mil anos assinalado pela felicidade plena. Suas origens remontam 

a era pré-cristã e encontra-se na base ideológica das antigas religiões persas, mesopotâmicas e indoarianas. Na religião cristã, essa teoria funda-se no Livro 
do Apocalipse e adapta-se à concepção teológica segundo a qual Cristo, em seu retorno à terra, promoveria um reinado de mil anos. Para mais detalhes, cf.: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Milenarismo.

10 Esperanças de Portugal, Quinto Império do Mundo. Lisboa: Ática, 2007.
11 Consta que teria sido inspirada pelo rei Nabucodonosor. Esse teria tido um sonho e o relatado para o profeta Daniel que o interpretou, sugerindo ao rei a 

continuação de seu Império em períodos posteriores atribuídos à Assíria, Pérsia, Grécia e Roma. 
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S. Ferretti – C. de Nagô 2011

meu), sem crimes e onde não haveria 
a presença do dinheiro na aquisição 
das coisas, mas “que a vida ficasse a 
ser gratuita para toda a gente”12

Mais tarde, o ilustre poeta portu-
guês Fernando Pessoa (1888-1935), 
em particular na obra Mensagem, 
continua inspirando-se no Milenaris-
mo e evocando o passado para colocar 
Portugal como a terra escolhida para 
ligar o céu à terra e constituir um 
reinado vitorioso feito pelo Espírito 
Santo. Nesta obra, na terceira parte 
intitulada “O Encoberto”, o poeta 
faz alusão ao rei português Sebastião 
I, apresentando vários poemas que 
aludem às ideias milenaristas de um 
nascedouro Império vitorioso em Por-
tugal. O poeta, impregnado de ideias 
messiânicas sobre um reinado idílico 
em Portugal revela sua inclinação na 
crença da teoria do Quinto Império, 
especialmente na terceira parte do 
livro “Mensagens”, onde consta o 
poema “Quinto Império”, onde num 
trecho faz alusão à teoria dos quatro 
Impérios anteriores a Portugal, onde 
se lê:

Eras sobre eras se somem
No tempo que em eras vem.
Ser descontente é ser homem.
Que as forças cegas se domem
Pela visão que a alma tem!

E assim, passados os quatro
Tempos do ser que sonhou,
A terra será teatro
Do dia claro, que no atro
Da erma noite começou.

Grécia, Roma, Cristandade,;
Europa — os quatro se vão
Para onde vai toda idade.
Quem vem viver a verdade
Que morreu D. Sebastião? (pág.13)

Nesse trecho do poema, Pessoa 
retoma a antiga figura de Nabucodo-
nosor e seu sonho13 “Tempos do ser 
que sonhou”, porém substituindo os 
Impérios da Pérsia e Assíria por Euro-
pa e Cristandade e recolocando Por-
tugal na sucessão dos Impérios. Essa 
referência ganhou força na associação 
que o poeta fez entre a sucessão dos 
acontecimentos e a própria dinâmica 

de sucessão do tempo “Do dia claro, 
que no atro/ da erma noite começou”, 
onde “a terra será teatro”, palco da 
execução de um sonho premonitório 
compartilhado pelo poeta.

No poema O Bandarra (pág.15) 
a referência aparece no trecho “So-
nhava, anônimo e disperso/ O Império 
por Deus mesmo visto” onde a alusão 
novamente ao sonho, origem do mito, 
apareceu ao lado de outros elementos 
que caracterizaram a maneira como 
a doutrina era concebida, como algo 
“anônimo e disperso”, dado o caráter 
ocultista com que a Igreja e as forças 
políticas portuguesas trataram do 
tema. No poema Antônio Vieira, o 
poeta exalta a figura do jesuíta que 
redefiniu e consolidou o Quinto Im-
pério no trecho: 

Mas não, não é luar: é luz do etéreo.
É um dia, e, no céu amplo de desejo,
A madrugada irreal do Quinto Império 
Doira as margens do Tejo.

Ainda mais uma vez vê-se o poeta 
associar o desenrolar dos aconteci-
mentos relacionados ao surgimento 
do Quinto Império à transformação 
do tempo noite e dia (Luar e Solar). 
Aqui a diferença é que Pessoa, ao 
mesmo tempo em que reafirmou essa 
ideia indica um tempo que se iniciou, 
um tempo singular e único, diferente 
dos demais e que se posicionou entre 
o dia e o luar, “A madrugada irreal do 
Quinto Império”. O peso messiânico da 
doutrina apareceu no poema Terceiro 
(pág.15) onde o poeta se questiona 
sobre o tempo em que se consumaria 
o Quinto Império e pergunta: 

Só te sentir e te pensar
Meus dias vácuos enche e doura.
Mas quando quererás voltar?
Quando é o Rei? Quando é a Hora?

Quando virás a ser o Cristo
De a quem morreu o falso Deus,
E a despertar do mal que existo
A Nova Terra e os Novos Céus?

A teoria milenarista de Di Fiori bem 
como os postulados sobre o Quinto 
Império de Vieira, Agostinho da Silva e 
Fernando Pessoa nunca foram bem re-
cebidos pela Igreja Católica que tratou 
de, ao longo do tempo, enfraquecê-las e 
expurgá-las de seus dogmas. Contudo, 
suas marcas tem permanecido no ima-
ginário popular com traços ainda bem 
evidentes, porém dissimulados sob os 
elementos do ideário cristão.

Continuação

12 Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=likd6dnthhg&feature=related. Acesso em: 13 jan. 2011, às 10h18.
13 Consta que a origem da profecia do Quinto Império teria aparecido em sonho ao Rei babilônio Nabucodonosor conforme relato do profeta Daniel.
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Antecedentes

No tempo do cativeiro as brin-
cadeiras de rua e de terreiros, 
classificadas nos Códigos de 

Posturas como batuques e danças de 
pretos, foram duramente reprimidas 
pela policia, no intuito de garantir o 
cumprimento das posturas municipais 
que proibiam - vozerias, batuques, 
ajuntamentos de mais de três escravos 
nas ruas e praças das vilas e cidades, 
assim como a permanência de escra-
vos na rua sem autorização dos seus 
senhores depois do toque de recolher.

Em São Luis, essas posturas eram 
comumente infringidas, ocasionando 
muitos castigos e prisões, já que os es-
cravos dispunham somente do horário 
noturno, domingos e dias santos para 
reunir-se, cantar e dançar ao som dos 
tambores, fosse nas senzalas ou nos 
arrabaldes da cidade. Os espaços urba-
nos permitidos para essas brincadeiras 
deveriam ser definidos pelas Câmaras 
Municipais, como se vê nos Códigos 
de Posturas da Capital a seguir:

Os batuques e danças de pretos são proi-
bidos fora dos lugares permitidos pela 
autoridade. Aos contraventores, que 
serão os que forem encontrados em fla-
grante infração desta postura, multa de 
cinco mil réis, por cada um que for en-
contrado, ou seis dias de prisão, quando 
não satisfaçam a multa pecuniária. (Lei 
provincial – 775. Art. 124 – 4/7/1866). 
(Grifos nossos). 

Ficam proibidos nesta Capital as danças 
denominadas vulgarmente – Caboclo, 
Congo, Bumba, Chegança e outros fol-
guedos populares da mesma espécie, sem 
prévia licença da Câmara Municipal da 
Capital. Aos contraventores a multa de 
seis mil réis, o dobro na reincidência e 
oito dias de prisão. (Lei provincial – 1.138. 
Art. 2 – 21/8/1876). (Grifos nossos).

Licenças

As licenças nesses tempos eram ge-
ralmente negadas pelas autoridades, 
mas os brincantes, em sua maioria ne-
gros e mestiços livres, enfrentando to-
das as dificuldades, persistiam, conser-

vando as suas manifestações culturais, 
sendo ou não autorizados. No entanto, 
ter a portaria de licença para ensaiar 
em suas residências e brincar nas ruas 
ou nos terreiros, era requisito indis-
pensável, para apresentar aos inspeto-
res de quarteirões ou escoltas policiais, 
quando solicitada. Caso contrário, os 
brincantes teriam que presenciar a 
invasão dos seus espaços, a destruição 
dos seus instrumentos musicais, além 
de serem agredidos fisicamente, em 
nome da ordem e dos bons costumes. 

A exigência da Portaria de Licen-
ça concedida pela autoridade policial 
contribuiu para que localizássemos na 
série documental – Requerimentos – 
da Secretaria de Polícia, muitos docu-
mentos dos organizadores de brinca-
deiras. Essa documentação pertence 
ao acervo do Arquivo Publico do Es-
tado e representa uma fonte indispen-
sável para consulta e coleta de dados.

Ao ter acesso a esse acervo, e con-
siderando a sua importância para o 
conhecimento da resistência histórica 
das manifestações culturais do Mara-
nhão, resolvi arrolar e transcrever os 
330 pedidos de licença referentes às 
brincadeiras existentes no período de-
limitado por nós (1885-1915) – Carna-
val; Tambor; Divino Espirito Santo; e 
Bumba-meu-boi. Divulgaremos neste 
texto as informações registradas sobre 
essa ultima brincadeira.

Requerimentos

Os requerimentos pesquisados da-
tam do ano da criação da Secretaria 
de Policia, em 1842, até 1913. A partir 
de 1914, em decorrência da reforma 
administrativa, as solicitações são diri-
gidas ao secretário de Justiça e Segu-
rança. A inexistência de documentos 
relativos às brincadeiras, nos anos an-
teriores a 1885, foi determinante para 
a delimitação da data-limite na ela-
boração do Quadro que acompanha 
esse texto. Portanto, estabelecemos o 
período 1885-1915 considerando que 
sobre o Bumba-meu-boi, apesar da sua 

antiguidade, encontrou-se de 1842 até 
1888, quando houve a Abolição, ape-
nas dois requerimentos: um do ano de 
1876, enviado por Cipriano Antonio 
dos Santos, morador da rua dos Afo-
gados, nº 78, pedindo para ensaiar “o 
divertimento denominado Bumba-meu-
-boi, e pelo tempo de Santo Antonio, 
São João e São Pedro ir com seus compa-
nheiros dançar fora da cidade”, sendo tal 
pedido indeferido pelo chefe de policia 
(03/05/1876). Outro datado de 1885, 
de Joaquim Aleixo de Oliveira, pedindo 
para o Boi brincar nos três dias de Car-
naval, cuja licença foi concedida. 

Bumba-meu-boi depois da Abolição

A leitura dos 70 requerimentos re-
ferentes ao Bumba-meu-boi, revela 
antes de tudo, nos anos pós-Abolição, 
o empenho dos organizadores ou res-
ponsáveis pelos grupos em cumprir a 
legislação vigente, dentro da ordem 
estabelecida pelas autoridades. Esses 
pedidos, em geral, são assinados à rogo 
pela pessoa que os redigia, consideran-
do-se o grande número de analfabetos 
existente no Barsil nessa época, sobre-
tudo entre a classe trabalhadora.

Nesses requerimentos constam os 
nomes dos organizadores (requeren-
tes), motivação do pedido (ensaiar e/
ou dançar), locais e dias de apresen-
tação da brincadeira, endereço (nem 
sempre citado pelo requerente) e a 
data do documento, havendo, ao final 
da petição, em alguns casos, o compro-
misso “de manter a mais perfeita ordem 
durante os ensaios e apresentações”.

Com essas informações é possí-
vel acompanhar a trajetória de ho-
mens que no final do século XIX até 
a primeira quinzena do século XX 
mantinham-se à frente dos grupos de 
Bumba-meu-boi localizados tanto nos 
arrabaldes da cidade, quanto no inte-
rior da Ilha, como observamos nos en-
dereços das residências ou localidades. 
Ao ordenar essa documentação crono-

 LICENÇA PRO BOI BRINCAR14
Mundinha Ararújo15

14 Este texto tem como objetivo divulgar parte das informações contidas nos Requerimentos dos organizadores da brincadeira Bumba-meu-boi enviados ao 
chefe de polícia (1885-1913)  e Secretário de Justiça e Segurança (1914-1915) – APEM. Está inserido em uma matéria mais ampla a ser publicada com o título: 
Bumba-meu-boi – Em Tempos de Fogo e Repressão.

15 Comunicóloga; Militante e pesquisadora do movimento negro, com vários trabalhos sobre a resistência do negro no Maranhão; membro da Comissão Maranhense de 
Folclore.
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logicamente, verificamos a ausência 
de requerimentos em alguns anos: 
1891, 1893, 1894, 1895, 1900, 1901, 
1904, 1908 e 1911. 

Elaboramos um Quadro conten-
do as informações que consideramos 
essenciais para os brincantes, simpa-
tizantes e estudiosos do Bumba-meu-
-boi. No entanto, é bom lembrar que 
os grupos de Boi já existiam há deze-
nas de anos, muito antes, portanto, da 
obrigatoriedade dos pedidos de Licen-
ça que deram origem aos Requerimen-
tos.

Com a divulgação desses documen-
tos não temos a intenção de provar 
qual é o Boi mais antigo de São Luis, 
mas aqueles que  já existiam quando 
os Requerimentos tornaram-se obriga-
tórios. Pretendemos sobretudo render 
uma homenagem aos homens e mu-
lheres que deram continuidade a essas 
manifestações permanecendo anôni-
mos em algumas comunidades. Ao ci-
tar algumas petições neste texto, que-
remos não apenas registrar os nomes 
dos organizadores do Bumba-meu-boi 
da Madre Deus e da Maioba, localida-
des cujos moradores ainda hoje organi-
zam com sucesso seus batalhões, mas 
os de tantos outros que com a mesma 
persistência contribuíram para a conti-
nuidade da maior manifestação cultu-
ral do Estado (ver Quadro).

A seguir, alguns requerimentos en-
viados pelos organizadores de Bumba-
-meu-boi nos primeiros anos após a 
Abolição.

Madre Deus [1889]
Atanázio de Jesus Fontes desejando 
ensaiar nos arrabaldes desta cidade – 
Madre Deus – a brincadeira denominada 
Bumba-meu-boi, a fim de dançar nas noi-
tes de São João, São Pedro e São Marçal, 
na freguesia de São Joaquim do Bacanga, 
portanto, rogo a V. Exª permissão ou li-
cença para o seguinte fim. (04/05/1889). 
Despacho do chefe de policia: “Nego a 
licença pedida”.

Maioba [1890]
Tomaz de Aquino Ferreira, residente 
no lugar denominado Maioba, nesta 
Ilha, vem respeitosamente requerer a V. 
Sª se digne conceder-lhe permissão para 
que possa sair com alguns amigos seus 
nas noites de São Joõo e São Pedro com 
a brincadeira denominada Bumba-meu-
-boi, podendo percorrer os distritos de 
Vinhais, Mocajituba, Vila do Paço e São 
José do Lugar. (15/05/1890). Despacho 
do chefe de polícia: “Indeferido a bem da 
ordem e moralidade pública”.

Caminho Grande [1890]
Joao da Mata de Azevedo Campos, 
desejando ensaiar a antiga brincadeira de 
Bumba-meu-boi – e não podendo fazer 
sem vossa licença, vem por meio do pre-
sente pedir, que vos digneis conceder-lhe 
permissão para que possa ensaiar na casa 
de sua residência no Caminho Grande, 
e bem assim vir a cidade nas noites de 
São João e São Pedro. (14/05/1890). Des-
pacho do chefe de policia: “Indeferido”. 

Como podemos observar, mesmo 
quando o requerente informava os 
locais das apresentações, localizados 
nos arrabaldes da cidade ou interior 
da Ilha, os pedidos eram indeferidos 
(até 1895), não significando, porém, 
que o Boi e as outras brincadeiras de-
sistissem de ensaiar e por conta e risco 
dos seus produtores fizessem as suas 
apresentações. A partir de 1896 a au-
toridade policial começa a conceder 
as licenças, quando então se constata 
uma maior demanda de solicitações de 
diversos pontos da cidade e do interior 
da Ilha. Além da Madre Deus, Maioba 
e Caminho Grande, temos documen-
tos do Cutim, Turu, Anil, Vinhais, 
Bacanga, Angelim, Mocajituba, Vila 
do Paço, Calhau, Araçagi, Caminho 
da Boiada, Rua do Passeio, Rua das 
Barraquinhas, Desterro, Rua de São 
Pantaleão e muitos outros locais. (ver 
Quadro).

Bumba-Meu-Boi no Carnaval

Não só no mês de junho brincava-
-se o Boi em São Luis do Maranhão. O 
período do Carnaval também era tem-
po de botar o batalhão na rua, como 
podemos comprovar, lendo alguns re-
querimentos que registram esse inusi-
tado e inimaginável costume nos dias 
atuais, mas, pelo visto, bem comum 
no século XIX, até a primeira década 
do século XX, ou seja, apreciar-se um 
Bumba-meu-boi durante o Carnaval, 
como vemos a seguir:

“Joaquim Aleixo de Oliveira, pretenden-
do recrear o público desta cidade nos três 
dias do Carnaval das 2 horas da tarde às 
9 horas da noite, apresentando o brin-
quedo público conhecido pelo nome de 
Bumba-meu-boi, ensaiando dias antes, 
fora da cidade, vem respeitosamente re-
querer a V. Exª que se digne de conceder 
a necessária licença. Compromete-se o 
suplicante a empregar todos os esforços 
a seu alcance a fim de que se não dê inci-
dente algum desagradável”. (31/01/1885). 
Despacho do chefe de policia - “Passe-se 
portaria concedendo licença requerida”.

“Frutuoso Ferreira de Jesus, desejando 
fazer dançar pelas ruas desta cidade, du-
rante os dias de Carnaval, a brincadeira 
Bumba-meu-boi e, prometendo, como 
nos anos anteriores, guardar a melhor 
ordem possível, de maneira a evitar 
qualquer barulho, por menor que seja, 
vem respeitosamente requerer-vos que 
vos digneis conceder-lhe a necessária 
licença”. (27/01/1890). Despacho do 
chefe de policia – “Nego a licença pedida”. 

“Olímpio Raimundo de Freitas, domi-
ciliado à rua das Barraquinhas, nesta 
cidade, casa nº 7, vem respeitosamente 
requerer-vos a competente licença para 
ensaiar e sair pelos três dias de Carnaval 
e no domingo seguinte com a brincadeira 
chamada Bumba-meu-boi, responsabili-
zando-se pelo que houver com o pessoal 
da brincadeira dentro da casa onde es-
tiver ensaiando e na rua no respectivo 
cordão”. (28/01/1906). Despacho do 
chefe de policia – “Concedo a licença 
requerida somente para três ensaios, nos 
dias 14, 21 e 23 de fevereiro e para sair nos 
três dias de carnaval”. 

O Sr. Olímpio Freitas, morador à 
rua das Barraquinhas, no bairro São 
Pantaleão, desde o final do século XIX 
já solicitava licença para ensaiar a brin-
cadeira Bumba-meu-boi e sair nos três 
dias de Carnaval, e, como era costume 
na época, estendia o pedido para o do-
mingo seguinte. 

E, para finalizar a divulgação des-
ses tópicos sobre o Bumba-meu-boi 
extraídos do conjunto de requerimen-
tos, observamos quanto à MORTE 
DO BOI, que somente o organizador 
do Boi da Madre Deus, Francisco de 
Paula Guimarães, solicitou licença, 
nos anos de 1898 e 1902, para a mor-
te do Boi, no mês de julho, quando 
este ritual ocorria, geralmente, no dia 
30 de junho, dando-se por encerrado 
o ciclo de festejos juninos. A licença 
só foi concedida para esse evento em 
1898. Em 1902 Francisco de Paula pe-
diu para realizar os ensaios na praia 
da Madre Deus e percorrer com a 
brincadeira Bumba-meu-boi as ruas 
de Santiago, São Pantaleão, praia de 
Santo Antonio, e daí para o Caminho 
Grande, nas noites de 23 a 30 de ju-
nho e “13 de julho para efetuar a morte 
do Boi, na referida praia, prometendo 
toda ordem e respeito”. Despacho do 
chefe de polícia: “Como requer, me-
nos no dia 13 de julho”.

Continuação
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Resumo: O artigo busca investigar o grupo 
de Bumba-Meu-Boi Brilho da Terra, enquanto 
manifestação da cultura popular maranhense, na 
perspectiva de compreender como o grupo opera 
na manutenção de suas práticas e representações 
no contexto dos dias atuais e como é percebido, 
dentro do grupo, a dialética que envolve a tradição/
modernidade.

Introdução
Percebemos que, nos dias atuais, já existe 

uma aceitação quanto à proximidade da rela-
ção entre tradição e modernidade, tendo em 
vista que esses dois conceitos tendem a estar 
em constante contato e interação e a configu-
rar em um mesmo espaço cultural. No entan-
to, essa relação – de maneira mais geral e mais 
especificamente –, no Bumba-Meu-Boi, dá-se 
por meio de intensos conflitos, ocasionando 
perdas e ganhos para cultura como um todo e 
também para os grupos de Bumba-Meu-Boi.

Observamos, no Bumba-Meu-Boi, que es-
sas transformações podem levar a um processo 
de corrosão causado pela homogeneização 
cultural, quando elementos da modernidade 
entram em contato com a cultura popular 
tradicional. 

Mas, também, de outro lado, percebemos 
que pode haver uma reelaboração e revaloriza-
ção de práticas culturais locais como resposta a 
essa gradativa homogeneização cultural, num 
exemplo sui generis de estratégia cultural com 
vistas à sobrevivência de suas práticas.

O Boi Brilho da Terra
Em entrevista com a Srª Conceição de 

Maria Mendes Ribeiro, conhecida como 
Dona Concita, moradora do bairro da Cohab 
há 35 anos e fundadora do grupo, obtivemos a 
informação de que a criação do Boi Brilho da 
Terra ocorreu por intermédio de outro grupo, 
chamado de Boi Juçara. A data de fundação é 
sete de julho de 1994. Ainda de acordo com ela, 
a adoção do sotaque de orquestra como estilo 
musical deveu-se à maior afinidade de Dona 
Concita com o sotaque. Ela afirma que, durante 
os 17 anos de existência do grupo, não mediu es-
forços para colocá-lo entre os considerados mais 
importantes grupos de sotaque de orquestra da 
cidade. O resultado disso é que, atualmente, o 
Boi Brilho da Terra está incluído na classe A; 
classificação dos grupos de Bumba-Meu-Boi 
que fazem parte do circuito junino de São Luís.

Ainda de acordo com esses relatos, Dona 
Concita demonstra seu posicionamento sobre 
como o grupo que comanda se situa na discus-
são entre o tradicional e o moderno. Para ela, 
muita coisa mudou no seu Boi, e, mesmo atu-
almente, este precisa ser renovado a cada ano, 
para deixá-lo ‘moderno’. Ela cita como exemplo, 
a indumentária, começando pelo processo de 
composição e diferentes materiais. Percebemos, 
nesta fala, que a noção de modernidade está 
associada à mudança dos elementos do grupo, 
com vista à adaptação dos materiais, estilo de 
moda e comportamento da atualidade: “Nós 

nunca repetimos roupa, nunca, nunca. Nossos 
Bois, esse ano, são novos, mandamos fazer dois 
Bois novos”.

Outro campo que D. Concita admite 
inovações é sobre as estratégias utilizadas pelo 
grupo para chamar atenção do público. A esse 
respeito, ela nos relata o caso de uma dançarina 
(índia do Boi) que, sempre que podia, encurtava 
o tamanho da saia para mostrar mais o corpo, 
sendo que, ao final do período junino, “a maioria 
das penas já tinha caído e só restava um toquinho 
de saia”. D. Concita, então, aproveitou a ideia e 
fez uma transformação geral em todas as roupas 
das índias, para evitar a diferença entre uma e 
outra. Esse elemento de mudança é bastante 
característico das exibições do corpo pautada na 
valorização da estética corporal, tão encontrada 
na atualidade, sendo um fenômeno que perpas-
sa a maneira de exibição corporal de muitos 
outros grupos, principalmente de Orquestra.

A respeito dos elementos tradicionais que 
resistem no grupo, D. Concita admite que 
ainda permaneçam alguns hábitos, que, para 
ela, são considerados tradicionais como, por 
exemplo, os seus cantadores “o Brilho da Terra 
eu não mudo de cantor, eu não gosto de mudar 
músicos, não. Eu gosto sempre dos mesmos 
músicos”. Interessante perceber nesta fala que 
a associação com o tradicional está fundada 
na recusa da mudança, o que evidencia bem 
o caráter antagônico da tradição em relação à 
modernidade, além da perspectiva estanque 
sobre a tradição no pensamento da diretora.

No Boi Brilho da Terra, a apropriação 
do discurso da tradição parece compor uma 
exigência de ser tradicional na modernidade, 
quando Dona Concita diz que, no seu grupo, o 
auto existiu apenas no início, passando por um 
longo período sem realização para voltar a ser 
apresentado em 2009. Quando perguntada do 
porque da retomada do auto na brincadeira, ela 
indica que houve uma sugestão das instituições 
culturais, na forma de reuniões, onde se discu-
tiam as ações de preservação da tradição no Boi 
que deveriam ser executadas pelos grupos: “a 
gente que achou que devia que colocar. Por quê? 
porque a gente participa de muitas reuniões - eu 
sempre participei de reuniões de eventos, na 
Cultura a gente é chamado, eles chamam a gente 
pra quando tem reunião, quando tem evento”.

Esse discurso público institucional pode 
ser percebido na fala do atual diretor do Boi 
Brilho da Terra, Fábio Ribeiro: “No Maranhão 
há constantes reuniões de entidades relaciona-
das à cultura do Estado e os grupos de Bumba-
-Meu-Boi”. De acordo com ele, nessas reuni-
ões, são debatidos diversos temas, mais um 
nos últimos tempos vem chamando atenção: 
a manutenção de um equilíbrio que preserve 
elementos tradicionais e que não permita uma 
descaracterização do Bumba-Meu-Boi.

Esse discurso demonstra uma forte 
interferência de instituições públicas na 
construção de uma ideologia cultural baseada 
na conservação de uma cultura intacta sem 

rupturas. Dessa forma, essas instituições 
colocam-se como responsáveis por incentivar 
e divulgar e contribuir para preservação da 
cultura popular. De uma forma mais geral, 
no entendimento que, sem a sua “proteção”, 
a cultura estaria fadada ao desaparecimento. 

Do outro lado, há um discurso paralelo 
praticado pelos grupos de Bumba-Boi que 
visam escapar ou resistir a uma determinada 
ordem ou imposição hegemônica que se im-
ponha socialmente, podendo ser considerada 
como estratégia utilizada por esses grupos a 
se adequarem às imposições oficiais preo-
cupadas com a manutenção dessa tradição 
e que, nem sempre, corresponde à tradição 
conhecida pelo grupo.

Conclusão
Ser tradicional no Bumba-Meu-Boi do 

Maranhão é garantia de um status que os 
diferencia dos demais. Dessa forma, o termo 
tradição remete à autenticidade de um resgate 
a um passado glorioso. Vai-se dando, então, 
lugar à busca pela tradição pelo peso do termo 
ser tradicional dentro do Bumba-Meu-Boi, que 
garante a esses Bois estarem em um seleto gru-
po de manifestações populares do Maranhão.

Referências

ARENDT, Hannah. Entre o passado e o fu-
turo. São Paulo: Perspectiva, l992.
AZEVEDO NETO, Américo. Bumba-Meu-Boi 
no Maranhão. São Luís: Ed. Alcântara, 1983.
BORNHEIM, Gerd A. Cultura brasileira: 
tradição e contradição. Rio de Janeiro: Zahar/
Funart, 1997.
BOURDIEU, Pierre. Razões práticas: sobre a 
teoria da ação. 3. ed. Tradução: Mariza Corrêa. 
Campinas: Papirus, 1996.
CANCLINI, Nestor  G. As culturas populares no 
capitalismo. São Paulo: Brasiliense, 1983.
CARVALHO, Maria Michol Pinho de. Matracas 
que desafiam o tempo: é o Bumba-Boi do Mara-
nhão - um estudo da tradição/modernidade na 
cultura popular. São Luís: [s.n.], 1995.
CASCUDO, Luis da Câmara. Dicionário do 
folclore brasileiro. 9. ed. São Paulo: Global, 2000.
CHARTIER, Roger. “Cultura popular”: revi-
sitando um conceito historiográfico. Estudos 
Históricos, Rio de Janeiro, v. 8, 1995.
CHAUÍ, Marilena. Conformismo e resistên-
cia: aspectos da cultura popular no Brasil. São 
Paulo, Brasiliense, 1986.
GIDDENS, Anthony. As conseqüências da mo-
dernidade. 1. ed. São Paulo: Ed. UNESP, 1991.
HOBSBAWN, Eric; RANGER, Terence (Org.) 
A invenção das tradições. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 1997.
LIMA, Carlos. Universo do Bumba-Meu-Boi. 
Boletim da Comissão Maranhense de Folclo-
re. São Luís: UFMA, n. 11, ago. 1998.
MARQUES, Francisca Ester de Sá. Mídia e 
experiência estética na cultura popular: o 
caso do Bumba-Meu-Boi. São Luís: Imprensa 
Universitária, 1999.

BOI BRILHO DA TERRA: 
As estratégias do grupo no contexto do discurso tradição/modernidade

16 Licenciado em História e professor da rede estadual de ensino.



Boletim 54 / junho 2013 12

Sariza Oliveira Caetano Venâncio17

Introdução

Dona Maria Maciel de Medei-
ros, dirigente da Tenda São 
Sebastião de Araguaína (TO), 

contou-nos que, ‘segundo a lenda’, 
Iemanjá tinha três filhos: Xangô, 
Ogum e Oxóssi. Iemanjá costumava 
sair e deixar os três filhos brincando 
de esconde-esconde. Um dia, um 
deles, Oxóssi, afastou-se mais do que 
deveria, indo para a mata, onde ele 
não deveria ter entrado; os outros 
ficaram em cima da casa esperando 
por ele, se escondendo também. Diz-
-se que não podiam entrar nas matas 
antigamente porque as “coisas da 
mata” pegavam (as bruxas e as fadas). 
Quando Iemanjá chegou, viu que 
faltava um dos filhos, Oxóssi. Os ou-
tros dois filhos contaram que estavam 
brincando de esconde-esconde e que 
Oxóssi se afastou da casa. Ela se pôs a 
chorar e assim ficou por muito tempo 
por causa desse filho perdido. Dizem 
que o mar cresceu de tanto que Nossa 
Senhora (Iemanjá) chorou pelo filho. 
Foi das lágrimas dela que se formaram 
as águas pesadas e profundas. Por fim, 
foi Ogum que achou o filho para Mãe 
Iemanjá.

Por parte de Dona Valdeci Perei-
ra Reis, dirigente da Tenda Espirita 
Umbandista Santa Joana d´Árc (Ara-
guaína-TO), sabemos que Iemanjá foi 
‘consagrada como a Nossa Senhora da 
Glória ou como Nossa Senhora dos 
Navegantes, por ser a deusa do mar’. 
A mesma teria sido materializada em 
forma de sereia. Adora receber espe-
lhos, perfumes, rosas de todos os tipos 
e maquiagem como oferenda.

Histórias e detalhes como esses 
e outros são contados e recontados 
inúmeras vezes pelo povo de santo 
através da oralidade e da literatura. 
Autores como Reginaldo Prandi 
(2001), Lydia Cabrera (2004) e Pierre 
Verger (1981) nos agraciaram com 
histórias semelhantes em suas respec-
tivas obras sobre o mesmo tema com 
narrativas recolhidas no Brasil, África 
e em Cuba, Mitologia dos Orixás, Ie-

manjá & Oxum e Deuses Yorubanos 
na África e no Novo Mundo. Assim 
como estes, diversas monografias, dis-
sertações, teses e artigos trataram de 
escrever sobre tão famosa divindade 
iorubana e suas festas.

Para Verger (1981, p. 73), “Ieman-
já, cujo nome deriva de Yèyéomoejá 
(“Mãe cujos filhos são peixe”), é o 
orixá dos Egbá, uma nação iorubá 
estabelecida outrora na região entre 
Ifé e Ibadan, onde existe ainda o 
rio Yemojá”. As procissões, festejos 
e oferendas para ela são ressalta-
dos pelo autor como presentes em 
muitos povos, desde a África até o 
Novo Mundo. Segundo Mundicarmo 
Ferretti (1999, p. 3), o costume de se 
fazer oferendas para Iemanjá no mar 
“surgiu no meio afro-brasileiro e teve 
uma grande difusão no Rio de Janeiro 
na década de 1950”. A Umbanda teria 
continuado e incentivado tal ritual 
em muitas outras cidades brasileiras. 
Porém, o culto a Iemanjá, segundo a 
autora, é “originário da África negra 
e foi difundido originalmente nas 
Américas pelos povos Iorubá, mais 
conhecidos no Brasil como nagô”.

A Umbanda tem sua origem no 
Brasil e é resultado da integração e 
síntese de religiões afro-brasileiras, 
do catolicismo e do kardecismo. 
Para muitos de seus seguidores, e de 
acordo com alguns pesquisadores, o 
marco mais importante foi em 1908, 
quando Zélio Fernandino de Moraes, 
no Rio de Janeiro, recebeu em transe 
pela primeira vez o Caboclo das Sete 
Encruzilhadas, sendo ainda no mes-
mo ano realizado o primeiro culto 
umbandista (PORDEUS JR, 2008). 
Prandi (1995), por sua vez, defende 
que a Umbanda teria surgido por 
volta de 1920. Teria sido neste ano 
a fundação do “primeiro centro de 
Umbanda, que teria nascido como 
dissidência de um kardecismo que 
rejeitava a presença de guias negros e 
caboclos, considerados pelos espíritas 
mais ortodoxos como espíritos inferio-
res” (PRANDI, 1995, p. 68).

Os rituais umbandistas caracte-

rizam-se pelo culto a espíritos e pela 
manifestação destes através do transe. 
Os transes ocorrem, principalmente 
com entidades que podem ser agru-
padas em duas categorias: espíritos de 
luz – caboclos, preto-velhos e crian-
ças; e espíritos das trevas – os exus 
(ORTIZ, 1991). Vale ressaltar que, ori-
ginalmente, os caboclos nesta religião 
se diferenciam daqueles recebidos 
na Mina, e que os exus da Umbanda 
diferem das entidades de mesmo 
nome cultuadas no Candomblé e em 
outras denominações religiosas afro-
-brasileiras (FERRETTI, M., 2000).

A característica integradora da 
Umbanda permite agregar em seus 
rituais diversos elementos de outras 
religiões. Os santos católicos estão 
presentes no altar e nas paredes, assim 
como as rezas em seus rituais. Cada 
orixá do Candomblé é agregado a 
uma linha da Umbanda, dentre sete, 
como a principal entidade da linha 
correspondente. Como demonstra o 
primeiro mito contado por Dona Ma-
ria e tantos outros escritos por Prandi 
(2001) e Cabrera (2004), Iemanjá é 
mãe de muitos orixás cultuados em 
muitas religiões afro-brasileiras, em 
especial a Umbanda. Os caboclos 
recebidos durante os ‘trabalhos’ 
devem vir para ‘trabalhar’, ou seja, 
devem vir para ajudar as pessoas na 
terra através de conselhos e da cura. 
Com isso, eles conseguiriam evoluir, 
tornando-se espíritos de luz. Essas e 
outras especificidades das religiões 
citadas fazem parte dos mitos e ritos 
dentro da Umbanda.

De acordo com documentação 
da Tenda Espírita Umbandista Santa 
Joana d’Arc, esta teve seu registro 
de fundação em março de 1979, na 
cidade de Araguaína/TO. Porém, 
de acordo com relatos da dirigente 
Dona Valdeci, ela já estaria na cidade 
trabalhando desde aproximadamente 
1975. Atualmente, Dona Valdeci é a 
responsável pelos alvarás de funcio-
namento da Confederação Espírita 
Umbandista no Brasil18 na cidade. A 
documentação da outra Tenda e de 

‘Todas as águas vão para o mar’: uma reflexão sobre 
oferendas para Iemanjá no Norte do Tocantins

17 Mestre em Ciências Sociais – Universidade Federal do Maranhão.
18 A Confederação é sediada em Brasília.
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outras ainda não nos foi permitido 
acesso, mas através de relatos de 
Dona Maria, dirigente da Tenda São 
Sebastião, e de outros dirigentes, foi 
na década de 1970 que boa parte dos 
dirigentes chegaram em Araguaína. 
A chegada de pessoas de diferentes 
lugares, Piauí, Maranhão e Pará, 
principalmente, contribuiu para 
contextos ainda mais sincréticos no 
seio da Umbanda, como a presença 
de encantados – entidades do panteão 
do Tambor de Mina – nos rituais 
observados na cidade, nas casas um-
bandistas. 

Entretanto o que nos interessa 
nesse trabalho são as interpretações 
e reinterpretações realizadas pelas di-
rigentes mencionadas, D. Maria e D. 
Valdeci sobre Iemanjá e as oferendas 
dedicadas a ela. Para tanto, lançamos 
mão da descrição densa (GEERTZ, 
1987) de dois rituais por compreender 
que a descrição deve ser feita de modo 
a perceber os símbolos, as ações gru-
pais dentro de quadros de significação 
socialmente construídos. Os rituais 
foram acompanhados e deles foram 
coletados letras de pontos (músicas) 
e fotos. Foram realizadas, também, 
entrevistas em momentos posteriores. 

‘O melhor dentro das 
nossas possibilidades’.

O ritual na Tenda de D. Valdeci 
iniciou-se às oito horas da noite do 
dia 31 de dezembro de 2011, sábado. 
Como de costume, os trabalhos fo-
ram abertos com rezas e com o hino 
da Umbanda. Nesta casa, não há a 
presença de instrumentos musicais 
durante o ritual, sendo apenas utili-
zadas as palmas como complemento 
sonoro para os cânticos/pontos/dou-
trinas. Na assistência, éramos apenas 
três pessoas; contudo, no salão, dez 
pessoas participavam dos trabalhos. 
Todos estavam vestidos de branco e 
o salão não trazia enfeites específicos 
para Iemanjá. No dia anterior em visi-
ta à casa, todos estavam trabalhando 
na Tenda, retirando tudo de dentro e 
lavando para depois recolocarem no 
local, após a limpeza geral do salão. 
D. Valdeci disse que a limpeza é ne-
cessária para “deixar no ano velho as 
coisas velhas e ruins, e trazer coisas 
boas para o ano novo”. Deste modo, 
entregam para Iemanjá alguns enfei-

tes e objetos velhos do salão, pedindo 
que ela leve toda a sujeira do ano 
velho para as profundezas do mar e 
traga paz, força, saúde e proteção para 
todos no ano que se inicia.

Pôde-se observar que muitos 
cânticos (pontos ou doutrinas como 
são chamados pelo povo de santo) 
sobre águas salgadas e doces foram 
entoados durante a noite. Juntamente 
com eles, pode-se notar a presença de 
várias entidades chamadas ‘das águas’ 
durante os transes, identificando, 
assim, a importância da Linha das 
Águas ou de Iemanjá naquela noite, 
a saber, nos exemplos:

No palácio aonde eu moro só se apanha 
areia do mar
Quando o mar é manso a canoa não vira
Meu nome é José de Ribamar 
Eu moro em alto mar
Quando o mar é manso a canoa não vira.

No mar tem dois navios
No meio deles tem dois faróis (2x)
É a esquadra da marinha brasileira, 
Mariana 
Lá na praia dos Lençóis
Ela é marinheira, ela é marinheira
Ela é revoltosa da marinha brasileira.

Eu vi mamãe Oxum na cachoeira
Sentada na beira do rio (2x)
Colhendo lírio, lírio, ê
Colhendo lírio, lírio, á
Colhendo lírio pra enfeitar o seu congá.

Saravá nossa mãe Iemanjá
Iemanjá ó rainha do mar
As águas do mar rolou (4x)

Iemanjá é a rainha do mar
Ô Iemanjá é a rainha do mar
Salve Santa Bárbara Virgem
Salve São Sebastião
Salve a Santa Iemanjá
São Cosme e São Damião.

Apesar da presença de pontos 
relacionados aos rios e às cachoeiras, 
percebemos que a ênfase maior é 
dada para as águas salgadas, o que 
poderia nos indicar o fato de conside-
rarem Iemanjá como mãe das águas 
do mar. Contudo, Dona Valdeci nos 
afirma que Iemanjá é mãe de todas 
elas, sem distinção. Dona Maria, em 
concordância com a afirmativa ante-
rior, informa-nos que Iemanjá mora 
nas águas salgadas, mas que doce ou 
salgada todas pertencem a ela.

Uma das características do tra-
balho etnográfico é pautar as des-
crições nas “condições sob as quais 
as observações foram efetuadas e as 
informações recolhidas” (MALINO-

WSKI, 1997, p. 18), ou seja, é justa-
mente contextualizar o observado, o 
escutado. Tal característica se torna 
importante uma vez que o rito pode 
assumir formas diferentes de acordo 
com as circunstâncias (DURKHEIM, 
2008). MirceaEliade (1994, p. 11), por 
sua vez, aponta que “o mito é uma 
realidade cultural extremamente 
complexa, que pode ser abordada e 
interpretada através de perspectivas 
múltiplas e complementares”. Desta 
maneira, podemos compreender 
como os ritos, os mitos postos em 
ação, neste caso referente à Iemanjá, 
são reinterpretados diferentemente 
por diversas religiões e regiões do país. 

Mundicarmo Ferretti (2001) mos-
tra que, para Dona Deni, dirigente 
atual da Casa das Minas no Mara-
nhão, Iemanjá nem sempre foi deusa 
do mar. No relato da mineira transcri-
to pela autora com um dos mitos de 
Iemanjá, nenhuma menção à água 
salgada é feita, e sim a um rio. Em um 
dos mitos transcritos por Prandi (2001, 
p. 382), Iemanjá é simplesmente des-
crita como sendo as “Águas de cujo 
ventre nascem outros tantos orixás”, 
sendo alguns deles deuses e deusas de 
lagos, rios e mares. Apesar dos mitos 
coletados por nós se referirem ao mar 
como lugar por excelência de Ieman-
já, percebemos que, independente-
mente da característica das águas, o 
que vemos é que ora ela é associada 
ao mar, ora aos rios e ora a ambos. 

Após o encerramento dos traba-
lhos dentro na Tenda Espírita Um-
bandista Santa Joana d’Arc, já próxi-
mo da meia-noite, Dona Valdeci nos 
convida para realizar a oferenda para 
Iemanjá, o qual não nos foi permitido 
registrar através de imagens. Há em 
seu quintal, quase na entrada da Ten-
da, uma pequena área circular cheia 
de água, a qual ela denomina ‘lago’. 
Ali, no meio, pode-se observar, sobre 
uma pedra, uma estátua de Iemanjá 
- mulher com cabelos longos e negros 
caídos sobre a pele branca e vestido 
azul -, e outra estátua dela como se-
reia deitada em cima de uma concha 
azulada. Duas velas azuis foram dadas 
para cada pessoa ali presente para 
serem acesas ao redor do ‘lago’. Dona 
Valdeci veio com um prato cheio de 
pequenas pétalas de rosas de diversas 
cores (amarela, rosa, branca) as quais 
foram colhidas horas antes no seu 
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próprio jardim. Estas foram lançadas 
também na água do ‘lago’. Por fim, a 
dirigente abriu um champanhe, co-
memorando o aniversário de Iemanjá. 
Derramou um pouco na água e depois 
deu um gole da bebida para todos os 
presentes convidando em seguida 
para a ceia que ela tinha preparado. 

Somente um ponto para Iemanjá 
foi cantado durante o ritual externo 
ao salão, no momento da oferenda. 
Dona Valdeci, ao ser perguntada so-
bre a oferenda realizada em sua casa 
e sobre não ter sido realizada em um 
rio ou no mar, responde: ‘Iemanjá está 
presente em todas elas (referindo-se à 
água), e a gente faz o nosso melhor, 
dentro das nossas possibilidades’. 
Dona Valdeci se refere ao fato de que 
não pode sair de casa, uma vez que 
o marido está enfermo e precisa de 
constante atenção. Esse fator não a 
impede de realizar o ritual, contudo, 
ela negocia a efetivação do mesmo 
dentro das condições limitadas.

‘Todas as águas vão para o mar’.

No dia 1º de janeiro de 2012, a 
festa para Iemanjá na Tenda São 
Sebastião, na cidade de Araguaína, 
começou cedo. Eram seis horas da 
manhã, quando as rezas começaram, 
e, logo em seguida, foi a vez dos tam-
bores acompanharem as doutrinas en-
toadas pelos filhos-de-santo da casa. O 
salão estava todo decorado nas cores 
azuis, brancas e pratas. Um altar havia 
sido feito para Iemanjá. Ali se via uma 
estátua representando ela enquanto 
mulher, e, à sua frente, uma bacia 
de água e um vidro de perfume de 
Lavanda. A imagem dela estava entre 
dois vasos repletos de rosas naturais. 
Um tapete de aproximadamente 2 
metros de comprimento e 50 centí-
metros de largura estava estendido 
na frente do altar. O tapete estava 
coberto de rosas brancas. A parede 
oposta aos dois tambores e ao lado do 
altar de Iemanjá tinha um pano azul 
estendido e, sob ele, a seguinte frase 
escrita com letras recortadas em papel 
laminado prateado: Parabéns minha 
mãe Iemanjá. Princesa das águas, rai-
nha do mar. Me guie e me defenda em 
qualquer lugar que eu andar. 

Através de frases como esta, de 
pontos como os que seguirão abaixo, 
assim como a oferenda já citada aqui e 
as que estão por vir, o mito é revivido. 

Se as mitologias compartilhadas por 
um grupo é o conjunto de crenças co-
muns, assim o rito serve para manter 
vivo determinado conjunto na memó-
ria de seus membros (DURKHEIM, 
2008, p. 447-448). Ritos estes que no 
caso das duas Casas tem início com a 
faxina que é feita nos salões, com as 
rezas, com o bailado/a gira, etc.

A frase acima foi cantada na parte 
da noite para Iemanjá no momento 
dos seus parabéns enquanto cortavam 
um bolo de aniversário decorado com 
detalhes azuis e brancos. Juntamente 
com o bolo, foram servidas frutas e 
refrigerante para todos os presentes. A 
festa para o orixá, assim como suas ofe-
rendas, por mais que se trate de ceri-
mônias religiosas, desperta-nos a ideia 
de festa leiga. O bolo e refrigerante, em 
uma Casa, o champanhe e refeição, na 
outra, apontam as similitudes entre 
ambas as festas. Durkheim (2008) já 
enfatizava a conexão existente entre 
festa leiga e religião. Para o autor, as 
duas cerimônias “tem como efeito 
aproximar os indivíduos, colocar em 
movimento massas e suscitar assim 
estado de efervescência” (p. 456).

Durante todo o dia 1º de janeiro 
até às dez da noite, houve trabalho na 
Tenda de D. Maria. Alguns momen-
tos foram tirados para descanso dos 
filhos-de-santo. Estes eram em núme-
ro de dez, sendo apenas um deles do 
sexo masculino. Segue alguns pontos 
que foram ouvidos, em especial para 
Iemanjá, durante esse dia:

As ondas do mar são alta, mamãe 
Ninguém pode atravessar
Eu peço a sua benção
Venha para nos guiar
Vós sois rainha do céu
Vós sois rainha do mar
Vós sois a nossa mãe
Ô minha mãe Iemanjá.

Salve as conchinhas douradas
Salve quem aqui está
Salve mamãe sereia
Que todo mal vai levar.

Tô na Mina
Tô na água
Tô no reino de Oxalá
Sou a princesa das águas
Sou a cabocla Indaiá.

Eu fui á beira da praia, pra ver o balanço 
do mar (2x)
Eu vi um retrato na areia, me lembrei 
da Sereia,
Comecei a chamar
Ô Janaina vem ver, 
Ô Janaina vem cá,
Receber estas flores, que venho lhe 
ofertar.

Apesar de pontos de outras linhas 
terem sido cantados, como é o caso da 
Linha dos Mineiros e a dos Baianos, 
durante o dia dedicado para Iemanjá, 
Dona Maria disse que é porque ‘essas 
entidades mesmo não pertencendo 
às águas vem saudar e parabenizar 
Iemanjá’. Percebemos que as entida-
des que ‘desciam’ nos filhos-de-santo 
e na dirigente iam sempre até o altar 
de Iemanjá e molhavam a cabeça na 
bacia em frente à imagem. Apesar dos 
trabalhos terem sido realizados até às 
dez da noite, as oferendas ainda não 
foram realizadas nesse dia, ficando 
para o amanhecer do dia seguinte. 

No dia 02 de janeiro, acompanhei 
Dona Maria com duas de suas filhas 
e um filho, que também são seus 
filhos-de-santo, mais um amigo deles 
até o rio que banha a cidade de Ara-
guaína, o Lontra. Este é afluente do 
rio Araguaia, o qual tem sua foz no rio 
Tocantins que deságua no rio Ama-
zonas, seguindo rumo ao mar. Ainda 
não eram seis horas da manhã quando 
ali chegamos. Dona Maria contou 
que era importante fazer a oferenda 
exatamente às seis da manhã, porque 
era o “horário que as águas acordam”. 
Segundo ela, “elas dormem às seis da 
tarde e despertam pela manhã, e que 
é algo que se pode observar quando 
se chega mais cedo na beira do rio”.

O ponto exato do rio Lontra es-
colhido para deixar a oferenda fica 
nos fundos do instituto privado de 
ensino superior da cidade, ITPAC 
- Instituto Tocantinense Presidente 
Antônio Carlos. Próximo do local, 
foi construída uma barragem, a qual 
podia ser avistada do local onde nos 
encontrávamos. Quando perguntada 
sobre o porquê do rio, já que Iemanjá 
moraria no mar, Dona Maria disse 
que, apesar disso, ‘ela iria receber a 
oferenda porque Mamãe Oxum ia 
levar e entregar diretamente para 
ela”; uma vez que “todas as águas 
vão para o mar”. Tal explicação nos 
remete a alguns dos mitos coletados 
por Prandi (2001) e Cabrera (2004) em 
que “Iemanjá, o rio, corre para o mar” 
quando em apuros.

D. Maria entregou para cada um 
três velas, uma branca, uma azul e 
uma rosa. Disse que era para acender-
mos e colocar em algum local próximo 
à margem do rio, fazendo pedidos 
para Iemanjá. Somente ela, uma das 
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filhas e o filho ficaram com nove ve-
las, sendo três velas azuis, três rosas 
e três brancas. Segundo informações 
recolhidas posteriormente com D. 
Maria, as três cores são referentes à 
Iemanjá, Oxum e Oxalá, respectiva-
mente.

A dirigente havia confeccionado 
com isopor um pequeno barco de 
aproximadamente um metro de com-
primento. Ela com o auxílio das duas 
filhas colocaram cuidadosamente, 
organizando com muito zelo, as rosas 
no barco. Apenas uma rosa vermelha 
foi colocada entre as dezenas de rosas 
brancas. A explicação dada por D. 
Maria para a solitária rosa vermelha 
no barco de Iemanjá foi: primeiro 
porque, segundo ela, o vermelho re-
presenta o Divino Pai Eterno e que, 
como todo ano bissexto é carregado 
de coisas ruins, de acidentes, ela pede 
para o Pai Eterno ajudar a passar por 
esse ano de dificuldades. Segundo, 
que a cor vermelha também faz re-
ferência à entidade pomba-gira que 
ela recebe em transe, a Rainha, para 
quem só realiza seus pedidos com a 
permissão do Pai Eterno. Segundo D. 
Maria, ela pede permissão para ele, 
para que suas guias venham auxiliá-la 
durante esse ano difícil. 

Voltando às margens do rio Lon-
tra, ainda dentro do barco, foi colo-
cado um generoso pedaço de bolo 
da festa do dia anterior. Dona Maria, 
com leveza, derramou uma colônia de 
Lavanda sobre as rosas, perfumando 
não somente o barco, mas também 
todo ar. O frasco vazio foi agasalhado 
entre as rosas também.

Com o auxílio dos filhos, Dona 
Maria desceu até a margem do rio e 
colocou o barco nas águas. Na mar-
gem oposta, estavam dois pescadores 
que recolhiam suas redes e obser-
vavam tudo com muita discrição. 
Eram aproximadamente seis e dez 
da manhã, quando o barco começou 
a descer lentamente o rio, sendo ob-
servado por todos. Nenhuma reza foi 
declamada e nenhum ponto foi ento-
ado. Os olhares foram acompanhando 
o barco para ver se este não ficava 
preso por algum galho ou parava nas 
margens do rio. Segundo uma das 

filhas, seria um sinal da não aceitação 
de Iemanjá da oferenda. Mas nada 
disso aconteceu, o barco alvo e per-
fumado, repleto de rosas, deslizou rio 
abaixo sem empecilhos até não mais 
poder ser visto por nossos olhos.

Considerações finais

Uma das principais características 
da Umbanda é a capacidade sincréti-
ca religiosa que ela possui (ORTIZ, 
1991). A presença do orixá Iemanjá, 
pertencente ao panteão de um povo 
africano, nesta religião nascida em 
solo brasileira, vem validar tal ca-
racterística. Contudo, vimos que as 
configurações regionais são fatores 
importantes para esse sincretismo. Na 
Umbanda em Araguaína, ao menos 
nas duas Tendas aqui apresentadas, a 
presença nos rituais e nos mitos, não 
somente do Candomblé, do Catoli-
cismo e do Kardecismo são visíveis. 
Podemos perceber a influência das 
religiões maranhenses, em especial 
do Tambor de Mina, nelas também.

A cidade de Araguaína está lo-
calizada no norte do Estado do To-
cantins. O Estado faz fronteira com 
Bahia, Mato Grosso, Goiás, Piauí, 
Pará e Maranhão. Estes últimos qua-
tro Estados, devido a sua maior proxi-
midade com a cidade de Araguaína e 
devido a intensos processos migrató-
rios acabaram se tornando referência 
para grande parte da população local 
(SILVEIRA, 2009). 

Se a região fronteiriça possibili-
tou a agregação nos rituais e mitos 
de outras religiões, a mesma região, 
devido a sua distância do litoral, 
contribuiu para a reinterpretação das 
oferendas mitológicas de Iemanjá. 
Quando práticas, ações, ritos são co-
locados em ação, o risco de mudança 
nelas e em seus significados ocorrem 
(SAHLINS, 1990). As ressignificações 
tomam a cena devido à nova realidade 
econômica, regional e social de cada 
grupo, permitindo, assim, a mudança 
dos ritos, e quem sabe, dos mitos. 
Desta forma, o não acesso ao mar, as 
dificuldades de locomoção não impos-
sibilitou as oferendas ao orixá. Cada 
Tenda, à sua maneira, ressignificou 
suas devoções e pactos com as águas 
através de um ‘lago’ ou de um rio.
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Janela do Tempo

A instancia de Jorge de Albu-
querque, então governador de 
Pernambuco, e que sobrados 

motivos para sua devoção ao Thauma-
turgo, desde o seu famoso naufrágio 
em viagem para o Brasil, fundaram os 
frades o primeiro convento na terra 
pernambucana, onde houve depois 
mais três, e que ficou sendo o logar dos 
capítulos e congregações custodiaes.

De Pernambuco se irradiam os 
conventos franciscanos da província 
de Santo Antonio do Brasil por Bahia, 
Rio de Janeiro, onde está ainda hoje 
o mais soberbo templo Antoniano do 
Brasil, admirável obra-prima de archi-
tectura e talha colonial, e finalmente, 
Maranhão e Pará.

Os seus começos no Maranhão 
coincidem com a reconquista da terra 
maranhense aos franceses.

Com a expedição de Jeronymo 
de Albuquerque, vêem frei Manoel 
da Piedade e frei Cosme de São Da-
mião, que passaram algum tempo no 
conventinho dos Capuchinhos fran-
ceses, no logar onde está hoje a igreja 
do Rosário, porém se retiraram para 
Pernambuco.

Vieram substituil-os frei Antonio 
da Merciana e outros religiosos, mas 
preferiram estabelecer-se no Pará, 
onde fundaram o Convento do Una.

No governo de Francisco Coêlho 
de Carvalho, após a expulsão dos 
hollandêses, vieram com frei Christo-
vão de Lisbôa, irmão do illustre histo-
riador português Manoel Severiam de 
Faria, novos religiosos para os trabalhos 
da catechese no Maranhão. Pouco an-
tes, uma carta de 20 de julho de 1618, 
do rei de Portugal, declarava competir 
aos religiosos de Santo Antonio o aug-
mento da fé, a conservação do gentio 
e a celebração dos officios divinos na 
conquista do Maranhão.

E’ Gaspar de Souza, o governador 
geral, quem se empenha para a funda-
ção da nova Custodia Antoniana.

Chegados a S. Luis aos 6 de agosto 
de 1624, frei Christovão de Lisbôa deu 

inicio á construcção de uma igreja e 
casa de taipa, no logar onde hoje se 
eleva o templo de Santo Antonio. E, 
o Santo, como que satisfeito com essa 
homenagem que lhe faziam, logo fez, 
não um, mas vários milagres nesta 
capital.

O primeiro foi que, dizendo os 
pedreiros que para se rebocarem as 
paredes da Igreja eram necessárias 
sessenta pipas de cal e não havendo 
mais do que vinte e cinco, com estas se 
rebocaram e ainda sobraram dezesse-
te – a chronica não deixou por menos 
– com grande pasmo dos operários, 
que sob juramento, depuseram sobre 
o milagre.

O segundo foi que, trazendo-se 
para a obra, em um carro, pesadas 
traves, cahiu o carreiro que ia adiante 
e uma roda lhe passou por cima, sem 
lhe causar damno algum, senão fundo 
signal no peito com que se levantou 
são e salvo, continuando a carrear-os 
madeiros.

A população da cidade depressa 
esqueceu esses milagres de Santo 
Antonio. Tanto tempo!... Mas as chro-
nicas da sua Custodia os relatam e 
afformam, e elles aqui ficam, referidos 
num dia de homenagens ao Santo, 
para que voltem á memória dos fieis.

Se Santo Antonio operou milagres 
no Maranhão, tambem aqui soffreu 
ultrage da heresia.

No infausto amanhecer de 24 
de novembro de 1624, S. Luiz via, 
assombrada, raiar o peor dos dias da 
sua historia.

Os hollandêses, após a entrada da 
esquadra invasora barra a dentro e a 
ancoragem no Bacanga, que devia ser 
mais profundo do que hoje, desembar-
caram no Desterro e começaram pela 
ermida ali levantada o saque systema-
tico da cidade e suas alfaias.

Com tudo ali existente a esse 
tempo, á excepção, talvez por ser sol-
dado, da de S. Jorge, que ainda hoje se 
conserva, as imagens sagradas foram 
despedaçadas a coice d’armas pelos 

milicianos mercenários da Compa-
nhia da Indias. Assim, aconteceu á do 
grande Thaumaturgo, muito venerada 
pelo povo.

Num dos fortins arranjados pelos 
batavos para a defesa da cidade, quan-
do a sitiaram os maranhenses e lusos 
empenhados na libertação da nossa 
gleba, narram as chronicas do tempo 
que havia um canhão especialmente 
visado pelos sitiantes, taes os damnos 
que lhes causava ás trincheiras, nas 
horas mais asperas do assedio.

Irritados, collocaram os hollandê-
ses sobre a peça uma imagem do Santo 
Antonio, para que fosse destruída com 
aquella, certo dia em que lhes parecia 
inevitável o abandono do fortim, situ-
ado ali assim pelo local, onde demora 
a actual mercearia Vista Alegrea - rua 
do Egypto canto com a travessa da 
Sé. E foi milagre comentadissimo 
que, não alcançado com a vista, dos 
seus entricheiramentos, a imagem, 
os insurrectos despejassem um tiro 
dos seus morteiros, sobre a peça, sem 
que o balasio ou a metralha de pedras, 
pelouros e pregos damnificassem a 
imagem, que logo foi vista, intacta, a 
dominar o parapeito.

Não eram as primeiras vezes que o 
Santo se defrontava com os batavos na 
historia do Brasil, mas no insuccesso 
das armas de Holanda deste lado o 
oceano, nos soffrimentos que passa-
ram os soldados das Provincias Unidas 
na derrota final que lhe infligiram os 
brasileiros temos comprovação de que 
os protestantes sectaristas, com a vasta 
corte do céu.

Haja vista, em relação ao caso 
do Maranhão, aquelles numerosos 
hollandêses em fuga devorados, com 
apetite pantagruelico, pelos índios da 
costa do Ceará.

Em compensação, na terra cearen-
se – registam os annaes maranhenses 
– verificou-se mais um dos milagres de 
Santo Antonio que passaram á nossa 
historia. Na expedição mandada do 
Maranhão por Mathias de Albuquer-

SANTO ANTONIO NA HISTORIA E NA TRADIÇÃO MARANHENSE19
Antonio Lopes20

19 Transcrito pelo pesquisador Marcelino S. Farias Filho do jornal Diario do Norte, São Luis, n. 53, dom.-13 jun. 1937, p.03, coluna 01-04. Foi respeitada a grafia 
original.

20 Membro da Academia Maranhense de Letras; Fundador da Comissão Maranhense de Folclore.
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que para castigo ao gentio de Copaho-
ba, os capitães Gregorio de Abreu e 
Pero Vaz Pinto, com os seus soldados e 
índios, atravessaram o littoral do Ceará 
em tempo de sêcca e andaram dias 
consecutivos sem encontrar água. De-
sesperados de todo remédio humano, 
não perderam a fé nos merecimentos e 
intercessão do bem-aventurado Santo 
Antonio, cuja imagem conduziam na 
expedição e, depois de o invocarem, 
cavaram a terra e, a poucas enxadadas, 
deram com água abundante, que lhe 
salvou a vida, quando ameaçados de 
perecer por inanição.

Numerosos outros casos poderiam 
ser respigados para ilustração da ma-
neira sempre admirável por que Santo 
Antonio apparece na historia do Mara-
nhão. Seria, porém, um nunca acabar 
de milagres e prodígios.

Tamanha foi a ajuda prestada pelo 
Thaumaturgo á formação do Brasil, 
tão constante sua assistencia ao povo 
nas mais declaradas crises, e até em 
combates, que por patente de D. João 
VI elle foi nomeado coronel do Exer-
cito Brasileiro.

Esta distinção não era pequena, 
em nação que verena tantos santos 
de pendão e caldeira, militares pro-
fissionaes, na vida terrena uns, como 
S. Jorge, e outros ainda na celeste, 
como S. Miguel Archanjo, executor do 
primeiro mandado de despejo que se 
conhece, para o qual a justiça divina 
trazia citado o casal Adão e Eva, e com-
mandante em chefe das hostes que 
derrotaram as Potestades Rebelledas 
por Satan.

Dessa patente de Santo Antonio 
surgiu um incidente curioso em tem-
pos recentes. E’ que os frades do mos-
teiro do Santo no Rio de Janeiro qui-
zeram haver do governo da Republica 
o pagamento dos saldos atrazados de 
bemaventurado coronel, desde a data 
da concessão do posto. Naturalmente 
raciocinavam os pios monges que, se 
Jesus mandou que se desse a Cesar o 
dinheiro de Cesar, com razões ainda 
melhores devia a Republica pagar o 
de Santo Antonio.

Não indicou o Thaumaturgo 
o caminho do cumprimento dessa 
obrigação aos governantes de nossa 
democracia. E’ que talvez o negocio 
lhe não agradesse, por prever que os 
seus bentos frades levariam qual, era, 
aliás, humano, alguma commissão pela 

cobrança... Santo Antonio, porém, e 
embora sem soldo, continu’a a ser co-
ronel do exercito e a servir de coronel 
a muito frade que não dorme.

Da historia á tradição não há senão 
variantes do mesmo caminho.

Se Santo Antonio tão viva e abun-
dantemente se encontra a cada passo 
na historia do Maranhão, que não será 
nas tradições do nosso povo?

Nenhum Santo lhe póde disputar 
o logar no folk-lore nacional tão varia-
do e tão rico, em sua expressão das 
mentalidades de três raças oriundas 
de diversos continentes e, mais, das 
sub-raças que do seu cruzamento 
descenderam.

As festas populares do paiz, divi-
didas por Sylvio Romero em festas 
religiosas popularizadas (taes as de 
S. José de Ribamar, no Maranhão; 
Nazareth, no Pará; N.S. da Penha, no 
Rio; Senhor do Bonfim, na Bahia) e 
populares propriamente ditas (taes 
as de Natal, Reis, S. João, Espirito 
Santo, com o seu cortejo de bailados, 
pastores, sambas, cheganças, reisados, 
etc.) são todas ligadas ao sentimento 
religioso, afinal de contas, e em que 
pese ao eminente folklorista.

Entre ellas está a noite de Santo 
Antonio do cyelo das festas de Junho, 
a que pertencem tambem as de S. João 
e S. Pedro.

A tradição pouco a pouco, tem 
abandonado a noite de Santo Antonio.

Outrora, entretanto, que alegria, 
que esplendor!

Quem se der ao trabalho de com-
pulsar antigos livros e ouvir velha gen-
te, encontrará, revestidos de saudades, 
os encantos dessa noite tradicional.

Os cantares e folguedos da alma 
simples do povo desapparecem, e com 
elles, o lyrismo e o cunho peculiar ás 
coisas bem brasileiras. Tudo se esborôa 
na licenciosidade maxixeira do carna-
val e suas canções idiotas. Tudo o que 
foi criado pelo sentimento nativo do 
Brasil de outrora e tem um feitio re-
quintado e ao mesmo tempo ingênuo, 
que seduz. Esquecemos rapidamente 
tudo isso, em grande parte por snobis-
mo e, o que é peor, sem cogitarmos 
de crear outras coisas que possam 
substituir as desapparecidas e enlevar 
os nossos descendentes.

Nas festas de antigamente can-
tava-se, dançava-se, brincava-se com 
alegria, bons modos e infinita espiri-

tualização. Eram folguedos simples, 
inspirados pelo sentimento popular 
e onde se ouviam a viola, o violão e 
a flauta, instrumentos mais da predi-
lecção do povo para a expansão da sua 
emotividade.

Ah! A poesia das antigas noites 
da véspera de Santo Antonio! Quem 
poderá dizel-a numa linguagem toda 
a evocação? Todas as coisas mortas 
se sentem mais do que se exprimem 
e o valor dos interpretes da emoção, 
dos artistas, se afere pela maneira por 
que sabem dizer-lhes o perfume, a cor 
imprecisa, a fórma singular e esse vago 
e inexprimível sentimento que nos 
transmittem á alma, mixto de elevo e 
de veneração, tão discreto e subtil...

Naquelles amplos solares do Ma-
ranhão, naquellas velhas chacaras 
do Caminho Grande ou do Cutrim, 
hoje, tão tristes na sua solidão, entre 
as arvores annosas das suas alamedas, 
quanta vibração!

O culto de Santo Antonio officia-
lizou-se no Brasil em 1587, quando 
vieram fundar conventos aqui os re-
ligiosos a província capucha de Santo 
Antonio em Portugal. Chefiava-os frei 
Melchior de Santa Catharina, munido 
de breve do papa Xisto V e patente do 
geral frei Francisco Gonzaga,

Os preparativos da festa, começa-
dos com antecendia de alguns dias, 
eram inspeccionados pelas matronas, 
auxiliadas por mucamas e pretinhos 
que, ás escondidas, lambiscavam doces 
e furtavam balas de estalo.

Depois do jantar com os convida-
dos, onde os brindes christosos se tro-
cavam, vinham todos para a chácara, 
esperar o café e assistir ao accender 
das fogueiras.

Espousa no ar o primeiro foguete, 
espalhando na noite seus pequenos 
relâmpagos multicores, lagrymas lon-
gas e coloridas.

E’ o inicio da festa tradicional.
Na sala, ao som da orchestra ou 

piano, numa valsa flexousa como um 
espreguiçar de onda na areia, entram 
os pares a dançar. Os namorados 
desforram-se trocando palavras sepul-
tadas no fundo d’alma durante dias, 
semanas... meses até.

Aproveitam a suspensão fugidia 
daquillo que se chamava outrora, o 
namoro de caboclo, isto é, á distancia, 
sob o olhar vigilante de uma velha tia 
a que nada escapava, porque os seus 

Continuação
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olhos viam mais, por cima dos oculos 
de ouro, do que o crochê sobre o qual 
parecia tel-os attentos.

Nas balas de surpresas, circulam 
as sortes, tiradas pelas moças. E ha 
semblantes contrafeitos um segun-
do, sob os risos geraes, quando mãos 
delicadas abrem, numa soffreguidão, 
os papeizinhos dobrados, lendo uma 
quadra destas:

Um velho triste e pançudo,
De nariz de palmo e meio,
Ha de ser o teu consorte,
Mui breve, segundo creio...

Para os fundos da casa, diante dos 
oratorios, solteironas ainda accendem 
sorrateiramente uma velazinha a San-
to Antonio.

No terreiro, gemem violas e tan-
-tans. Cante e geme a alma do povo, 
principalmente a dos escravos com 
saudades da liberdade que ainda não 
conheceram. 

Quem me vê estar cantando
Não sabe o que penso, não,
Quando fala minha bocca
Se cala meu coração...

Languorosos rasgados de violas en-
chem a noite de uma harmonia divina, 
ao estalidar da lenha e das castanhas 
na fogueira.

As crianças tiveram permissão es-
pecial para ficar acordados até tarde. 
Brincam alegres, em grandes rodas, a 
Pampolina, o Tantaguê, o

Anda á roda, candieiro,
Anda a roda sem parar,
Que aquelle que errar
Candieiro ha de ficar.

Depois, tocam-se os fogos. Os 
foguetes de lagrymas, as pystolas, os 
gyrasóes voluteando num circulo de 
fogo, as cartas de bichas chinesas. Os 
fogos continuam caprichosos como 
phantasmagoricas. Os balões pintal-
gam a amplidão de lanternas coloridas. 
De vez em quando, um clarão rapido 
ilumina um ponto do espaço, deixando 
cair, vertiginosa, uma restea de fogo.

Passou-se fogueira. Mãos fortes 
apertam sobre o brazeiro mãos franzi-
nas, tremulas e frias de emoção. Olhos 
fitam outros olhos deslumbrados...

E tudo isso vai passando, na rapida 
transformação dos costumes nacio-
naes.

Como é triste recordar a belleza e 
a poesia das festas de Santo Antonio, 
cheias de musica, de cor, de luz, de 
alma, de riso e dessa adoravel simpli-
cidade da família brasileira de outrora!

O Brasil brasileiro despede-se. 
Quantas gerações ainda se lembra-
rão delle, no cosmopolitismo da vida 
anonyma de amanhan?

Nas superstições populares Santo 
Antonio é principalmente, o advogado 
das coisas perdidas, em concorrencia 
com o S. Campeiro do sertanejo, que 
não é senão uma transformação do 
Thaumaturgo.

A promessa de “um dez réis” é 
a mais eficaz para obter do Santo o 
encontro providencial daquillo que 
se perdeu.

Advogado das moças solteiras, elle 
é o bem conhecido e diligente, com 
uma fina competência casuística para 
resolver os negocios mais delicados em 
materia de banhos de Igreja. Vem isto 
de dois ou tres dos seus milagres que 
andam narrados nas biographias mais 
populares. Num delles, não somente 
casou a moça, mas dotou-a.

Em Napoles operou-se este mi-
lagre, assignando o Santo uma letra 
para o noivo descontar. Eis porque 
não havia mister de causar espanto, 
aqui no Maranhão, o terem appareci-
do notas promissorias assignadas por 
S. José de Ribamar. Não era um facto 
sem exemplo na historia dos milagres.

Amarrado e mettido no poço, ás 
vezes de cabeças para baixo, Santo 
Antonio, dizem, costuma accudir mais 
depressa ás moças que lhe pedem o 
suave remedio do amor santificado 
matrimonio.

No Ceará, quando certas po-
pulações querem livrar-se da secca, 
amarram tambem o Santo e certo 
sertanejo fazia peor: atava a imagem 
a um foguete e soltava-o nos ares. E 
lá ia o pobre santo de páu a incrível 
altura, vergastado da chuva de fogo do 
rojão, até que este esmorecia e vinha 
com a imagem fazendo o “parafuso 
da morte”... 

As negras minas maranhenses, que 
fundiram o seu fetichismo animista ás 
lendas do catholicismo, identificaram 
Santo Antonio ao seu Avonderegi. E 
cortam-lhe a cabeça, nas imagens para 
obterem alguma graça, fazendo-lhe 

sacrifícios especiaes.
Sobre a devoção das moças soltei-

ras ha varios trechos de poesia popular 
interessantes:

Santo Antonio está dormindo
Não acorde elle, não.
Menina, não peça noivo.
Leve seu cravo e sua rosa
E mais seu mangericão...

Eu sonhei que Santo Antonio
Todo cheio de alegria
Me casava a toda a força
Com quem eu muito queria.

Alecrim de beira d’agua
Bemtevi da gamelleira,
Se não me casas, meu Santo,
Vou mesmo morrer solteira,

Santo Antonio de Lisboa,
Santinho casamenteiro
Antes de casar ás outras
Casae-me logo primeiro...

Santo Antonio de Lisboa
Feito de páu de alfavaca
Moça que aos trinta não casa
Dorme num coiro de vacca.

Assim, por vários aspectos sob 
que encararmos a historia e a tradição 
maranhenses, Santo Antonio apparece 
no passado e no coração do povo como 
um santo bem maranhense, dos mais 
maranhenses entre todos os santos, 
por fórma tal se identificou á nossa 
terra, á nossa gente, ás nossas almas.

Cultuemos-nos sua memória. 
Quanto ás suas virtudes, são tão altas 
que, pobres pecadores que somos, ne-
nhum de nós se atraverá a pretender 
alcancal-as.

Contentemo-nos com ir proceden-
do na vida de modo a de todo não o 
descontentarem nossas ambições, para 
que elle não nos exclu’a da sua protec-
ção quando lá por cima um christão 
andar atrapalhando para explicar ao 
Pae Eterno o que andou fazendo por 
este valle de lagrimas...

Sobretudo não accendamos uma 
vela ao Santo e outras ao Diabo, que é 
o partido peor que se póde tomar em 
materia de devoção, apezar de abraça-
do por devotos de varios calibres.

Eu por mim vou me arranjando 
com o Santo, que é meu padrinho. 
Quero estar em boa paz com elle, para 
nunca perder o direito de me incluir 
entre os seus afilhados e clientes.

Dahi a razão de ser destas linhas, 
no dia consagrado ao maior dos phi-
losophos da Mystica na Idade Media.

Continuação
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Notícias21
II Reunião de Avaliação 
da Salvaguarda de Bens 

Registrados
 
Realizado pelo Iphan, de 08 a 10 

de novembro de 2012, em Brasília, 
Distrito Federal. O evento faz parte 
da política de assessoramento ao Plano 
de Salvaguarda dos bens culturais de 
natureza imaterial - saberes, formas 
de expressão, celebrações - registrados 
como Patrimônio Cultural do Brasil. 
Apresentações e debates: Arte Kusiwa 
– Pintura Corporal e Arte Gráfica 
Wajãpi Cachoeira de Iauaretê; Lugar 
Sagrado dos povos Indígenas dos Rios 
Uaupés e Papuri; Ritual Yaokwa do 
Povo Indígena EnaweneNawe; Siste-
ma Agrícola Tradicional do Rio Negro; 
Samba de Roda do Recôncavo Baiano; 
Tambor de Crioula do Maranhão; 
Complexo Cultural do Bumba-meu-
-boi do Maranhão; Roda de Capoeira 
- Ofício dos mestres de capoeira; Ofício 
das Paneleiras de Goiabeiras;  O toque 
dos Sinos em Minas Gerais - Ofício de 
Sineiro; Modo de fazer Renda Irlande-
sa (Sergipe); Feira de Caruaru; Modo 
artesanal de fazer Queijo de Minas, 
nas regiões do Serro e das serras da Ca-
nastra e do Salitre; Jongo no Sudeste; 
Matrizes do Samba no Rio de Janeiro: 
Partido Alto, Samba de Terreiro e 
Samba-Enredo; Modo de Fazer Viola-
-de-Cocho; Frevo de Pernambuco; 
Ofício das Baianas de Acarajé; Festa do 
Divino Espírito Santo de Pirenópolis 
(Goiás) Círio de Nossa Senhora de 
Nazaré; Festa de Sant’ Ana de Caicó. 

UFMA realizará o II Colóquio 
Nordestino de Musicologia
 
A Universidade Federal do Mara-

nhão/PRAXAE/DAC realizou o II 
Colóquio Nordestino de Musicologia, 
dias 05 e 06 de dezembro de 2012 em 
São Luís. Os trabalhos foram coorde-
nados pelo Diretor do Departamento 
de Assuntos Culturais, Professor Dr. 
Alberto Pedrosa Dantas Filho, que 
abriu o Colóquio com o tema “O 
Patrimônio Musical Documental 
Brasileiro no Nordeste”; seguido pela 

Dra. Conceição Rios com “Desafios 
da Musicologia no Meio-Norte: Novos 
Cenários, Abordagens e Fontes”. Pa-
lestras seguintes: “Musicologia e Ciên-
cias da Informação na Encruzilhada”, 
Prof. Dr. Pablo Sotuyo Blanco; “O 
Núcleo de Pesquisa em Música: Refe-
renciais de Pesquisa em Musicologia 
na UFPI”, Prof. Dr. João Berchmans 
de Carvalho Sobrinho e “A Trajetória 
de um Hino dos Trópicos: Cronologia 
das Edições e Registros Disponíveis 
do Te Deum Laudamus, de Luiz Ál-
vares Pinto”, Professor Doutor Sergio 
Dias; “Continuidade da Tradição da 
Composição para Banda no Baixo São 
Francisco”, Prof.Ms. Nilton Souza; 
“Guilherme de Mello e A Música no 
Brasil: Critica de Fontes”, Prof.Ms. 
Gustavo Benetti e “Música e Mímesis: 
Uma Humana Possibilidade”, Prof.
Ms. Cristovam Augusto de Carvalho 
Sobrinho. Oficinas de Catalogação de 
Fontes e Iconografias Musicais e pro-
postas de código de ética e conduta 
profisssional foram realizadas. 

Homenagem a 
Antonio Vieira

A 5ª edição do Sermão Antonioló-
gico do Velho Moleque, dia 9 de maio 
de 2013, na Galeria Trapiche, para 
homenagear o Mestre Antonio Vieira, 
cantor e compositor, que no dia 09 
completaria 93 anos, shows musicais 
com intérpretes de suas composições: 
Celson Mendes, Célia Maria, Lena 
Machado, Mila Camões, Claudio Pi-
nheiro, Douliane Cutrim, César Peixi-
nho e a Divina Batucada, Tiago Máci e 
Melopéia Trio; e a Exposição “O Velho 
Moleque”, dos artistas plásticos Binho 
Dushinca, Vidotti, Waldemar Barros, 
Beto Lima, Silva Quadash, HággiWi-
lklife e Clara Vidotti. A homenagem é 
organizada pela Associação de Amigos 
do Mestre Antonio Vieira. 

Carnaval de São Luís - 2013

Neste ano, o carnaval de São Luis 
não teve a passarela de samba do 
Anel Viário, espaço específico para o 
desfile das escolas de samba, blocos 

tradicionais, blocos afros e alternativos, 
por falta de recursos da Prefeitura de 
São Luis. Os blocos, tribos de índio, 
corsos e tambores de crioula, Casinha 
da Roça, Casinha Tapera e Casinha 
Tijupa, dividiram a festa do momo 
com shows de cantores e bandas. 
Algumas escolas ainda foram às ruas 
com passistas, mestres-salas e porta-
-bandeira e bateria. Os Pontos de Folia: 
Circuito Madre Deus, Praça Deodoro, 
Rua do Passeio, Circuito Cajazeiras, 
Beco das Minas, Vila Gracinha, Praça 
da Saudade, Beco do Gavião, Ponto 
de Fuga e Ceprama, programação Se-
cma/Governo do Estado. A Prefeitura 
de São Luís promoveu o Circuito da 
Alegria nos bairros Cohab, Cohatrac, 
Anjo da Guarda, Desterro e na Praça 
Maria Aragão. 

Fuzileiros da Fuzarca
- 77 Anos

Bloco de batucada que nos remete 
ao surgimento das primeiras turmas 
de samba de São Luis, comemora 77 
anos com lançamento de CD Fuzarca 
2013. Fundado em 11 de fevereiro de 
1936, Os Fuzileiro da Fuzarca tem 
como presidente Maria da Graça 
Viana; cantores e compositores Zé 
Pivó e Betinho; e sede na Rua Afrânio 
Peixoto, Madre Deus. 

Na batida do baião, no 
balanço do forró: Zedantas e 

Luiz Gonzaga

Comemorando o centenário do 
Rei do Baião, a Editora Massangana 
(Fundação Joaquim Nabuco) lançou 
em Recife, no dia 16 de maio, a 3ª 
edição da obra Na batida do baião, no 
balanço do forró: Zedantas e Luiz Gon-
zaga, de autoria da antropóloga Mun-
dicarmo Ferretti, membro da CMF, 
baseada em Dissertação de mestrado 
defendida em 1983 na Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. O 
lançamento foi realizado no Museu do 
Homem do Nordeste numa grande fes-
ta, que contou com a participação de 
vários compositores pernambucanos 
e interpretes da musica nordestina.

21  Roza Santos – radialista; membro da CMF.
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PERFIL POPULAR
Walmir Moraes Correa

Lenir Pereira dos S. Oliveira22

22 Licenciada em História; Especialista em Museus; Pesquisadora de Cultura Popular; Membro da CMF.

Secretaria de Estado da Cultura

Nascido na cidade de 
São Luís, aos 18 dias 
do mês de maio de 

1941, Walmir Moraes Correa 
foi filho de família humilde, 
e seu pai foi funcionário pú-
blico estadual. Estudou nos 
colégios JustoJansen, Sotero 
dos Reis e, por fim, na Escola 
Técnica Federal. Ao concluir 
seus estudos, passou alguns 
anos buscando emprego até 
que encontrou uma vaga para 
trabalhar como ferramenteiro 
na Escola Técnica Federal, 
onde foi responsável por limpar 
todas as ferramentas, selecio-
nar os instrumentos, controlar 
entrada e saída dessas ferra-
mentas, repassar e recebê-las 
dos alunos. Realizou, ainda, 
todas as outras funções ligadas 
ao setor.

Anos mais tarde, teve a oportu-
nidade de ir até o Paraná participar 
de um curso de especialização, esco-
lhendo então o de Mecânica, embora 
sua área de preferência fosse o de 
Máquinas de Operatriz. Depois deste 
curso, foi então promovido para o 
cargo de professor de mecânica e foi, 
nesta condição, que anos depois veio 
a aposentar-se. 

Consagrou-se como um dos mais 
populares moradores de São Luís, 
principalmente pela sua ativa par-
ticipação em diversos folguedos e 
manifestações da cidade desde sua 
infância, como blocos, bailes e mani-
festações folclóricas.

Desde cedo, Walmir já participava 
do Carnaval, levado pelo pai; mas é 
na juventude que vai se revelar um 
grande folião, quando junto com 
amigos começa a participar de blocos 
de sujo; fantasiado, às vezes, de noiva, 

de chambre, de vestido, com máscara, 
sem máscara, mas sempre com muito 
entusiasmo. Nos anos de 1960, inicia 
a sua trajetória carnavalesca em tribo 
de índio, vindo a ser responsável pela 
Tribo de Índios Apaches onde perma-
neceu durante doze anos, só vindo a 
se afastar dessa brincadeira quando 
do encerramento da disputa desta 
categoria. A partir daí, passou a brin-
car no Bloco de Ritmo Os Vigaristas, 
de onde sairia anos mais tarde para 
criar seu próprio bloco Os Foliões, 
em 01 de maio de 1976. Sua primeira 
participação no Carnaval foi com 17 
componentes, sendo nesta ocasião 
classificado em sexto lugar, para a 
surpresa do grupo e dos entusiastas. 
Dentre as muitas atividades que de-
senvolveu no bloco, era ele o respon-
sável pela confecção e conserto dos 
instrumentos.

O grupo cresceu, transformou-se 

e hoje desenvolve as mais diversas 
atividades do calendário festivo, 
atuando do Carnaval ao Natal. Este 
dinamismo e o trabalho social feito 
com a comunidade lhes respaldaram 
para que atualmente se transformasse 
em um Ponto de Cultura. Todo esse 
trabalho e as premiações nacionais e 
internacionais ganhos ao longo desses 
trinta e seis anos de existência foi, sem 
dúvida, o legado que Walmir deixou, 
tanto para a sua família quanto para 
seus amigos e admiradores. Walmir 
casou-se e foi pai de um casal de 
filhos.

Reconhecido como o comendador 
cultural e o mais premiado dirigente 
do carnaval maranhense em todos os 
tempos, Walmir Moraes Corrêa teve 
a data de seu nascimento oficializada 
em São Luis como Dia Municipal 
do Bloco Tradicional, por projeto do 
vereador Doutor Gutemberg.


