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O Boletim 52, de junho de 2012, é o primeiro 
Boletim da Comissão Maranhense de Fol-
clore com periodicidade semestral. Desde 

que essa publicação se tornou regular, passou a ser 
publicada com três números anuais. O Boletim 
CMF, até o número 15, era apenas impresso. A 
partir do número 16, de junho de 2000, passou a 
ser disponibilizado na internet, nos sites: http://
sites.uol.com.br/cmfolclore (até o n. 22); http://
cmfolclore.vila.bol.com.br (do n. 23 ao n. 25); e 
www.cmfolclore.ufma.br (a partir do n. 26). E desde 
o número 46, de junho de 2010, o Boletim, embora 
tenha continuado com a mesma diagramação, dei-
xou de ser impresso passando a ser disponibilizado 
apenas na internet. Essa forma, além de mais eco-
nômica, permitiu o seu acesso por maior número 
de pessoas, razão pela qual deve ser mantida, apesar 
de apresentar alguns inconvenientes. Assim, o pró-
ximo número deverá ser lançado no site da CMF 
no mês de dezembro. 

O Boletim 52, com os artigos de Carlos Lima e 
de Astolfo Serra, dá um destaque especial à cidade 
de São Luis, que, no dia 8 de setembro, completará 
400 anos. Esse destaque continua no trabalho de 
Ibraim Mohana e nos dois de Roza Santos sobre 
mudanças ocorridas nas festas juninas e sobre o 
Cacuriá de Dona Teté; no texto de Domingos Vieira 
Filho sobre Catarina Mina – próspera comerciante 
de São Luis que tinha sido escrava; e no de Sylvio 
Pinheiro sobre uma representação na umbanda 
maranhense do índio e caboclo Ubirajara. 

O foco de atenção do Boletim se direciona, 
também, para três outros municípios maranhenses: 
Chapadinha, Caxias e Cururupu, com a descrição 
de uma festa de Rei Sebastião, realizada por Rayan 
Dominici, o artigo de Flavia Andresa Menezes so-
bre a Umbanda no povoado de Nazaré do Bruno, 
e o ensaio de Reinaldo Freitas Soares Junior sobre 
crenças de Cururupu associadas ao pássaro pica-
-pau, que embora não chegue a ser apontado como 
responsável pela gravidez de moças solteiras, como 
o boto amazônico, denuncia a perda de virgindade 
e a gravidez fora do casamento, daí porque sua 
aparição na cidade é tão perturbadora. 

Nesse número, graças à colaboração de pes-
quisadores do projeto Folclore e Cultura Popular 
na Baixada Maranhense, apoiado pela FAPEMA e 
coordenado por Sergio Ferretti e Raimundo Inácio 
Araujo, foram publicados resumos de 2 monografias 
e de 2 dissertações sobre municípios daquela região. 
Em notícias, Roza Santos registra a realização de 
várias atividades artístico-culturais, pesquisas, 
seminários, publicações, lançamentos de Museu 
Afro digital, homenagens a grandes expoentes da 
cultura popular maranhense e anuncia, com pesar, 
o falecimento de vários representantes importantes 
na cultura popular maranhense. O Boletim é en-
cerrado com uma biografia da saudosa Dona Teté, 
que já não se encontra entre nós, que, com o seu 
Cacuriá, soube tão bem provocar o riso de plateias 
heterogêneas. 

Editorial Roza Santos1

Eu sou de um tempo em que a tem-
porada carnavalesca só começava 

após as festas natalinas, precisamente 
dia 31 de dezembro com o “grito de 
carnaval” nos bailes populares e de elite 
da cidade. A folia terminava na quarta 
feira de cinzas em São Luis e em São 
José de Ribamar no domingo, com o 
“lava-pratos”. A quaresma significava o 
término do tempo das coisas efêmeras; 
passava-se, então, a restaurar os danos 
materiais e espirituais. Vivia-se o período 
de reflexão e espera de reviver a sagrada 
Paixão de Cristo. No Sábado de Aleluia, 
brincava-se festejando o Cristo Ressus-
citado para, em Pentecostes, celebrar 
a descida do Espírito Santo, em maio 
ou junho, de acordo com o calendário 
católico. Conforme está nas Sagradas 
Escrituras, “No primeiro Pentecostes, 
depois da morte de Jesus, cinqüenta 
dias depois da páscoa, o Espírito Santo 
desceu sobre a comunidade cristã de 
Jerusalém na forma de línguas de fogo; 
todos ficaram cheios do Espírito Santo 
e começaram a falar em outras línguas” 
(Atos dos Apóstolos 2,1-4). 

Nós, maranhenses, celebramos 
Pentecostes com a Festa do Divino 
Espírito Santo tradição herdada dos 
portugueses açorianos. Após a Festa do 
Divino, ficava-se à espera das férias de 
junho para festejar a temporada mais 
gostosa do ano, para gritar “Viva São 
João!!!” e participar de tudo que sim-
boliza as representações dos grupos de 
manifestações culturais, principalmente 
o bumba-meu-boi, que se tornou a mais 
importante expressão popular do Mara-
nhão feita em homenagem a São João. 
O pagamento de promessa na forma de 
organizar uma brincadeira de bumba-
-meu-boi, de rezar uma ladainha, ou 
ainda, de chamar um bumba-boi para 
brincar na porta de casa são manifes-
tações de religiosidade, para São João, 
próprias de nós maranhenses. A devoção 
dos maranhenses a São João e aos tantos 
milagres recebidos foi fundamental para 
que a brincadeira do bumba-meu-boi 
chegasse ao século XXI. Mas, ao que 
parece, sabe-se pouco sobre São João. 

O desconhecimento sobre São 
João fez produtores e representantes de 
grupos de bumba-meu-boi idealizarem 
a transferência da chave da cidade do 
Rei Momo a eles “marcando o encer-
ramento do período carnavalesco e o 
início das comemorações ligadas à festa 
junina”. A chave da cidade, entregue a 
representantes dos grupos de bumba-
-meu-boi, dia 24 de fevereiro, marca 
“a abertura dos festejos ligados a São 
João, São Pedro e São Marçal”, noticia 
os jornais da cidade. Todo boieiro - aqui 
chamo de boieiro, não só quem detém 
o saber tradicional, o que faz a brinca-
deira, mas também aquele que gosta de 
bumba-meu-boi, que sai de sua casa para 
assistir e/ou dançar, se divertir, ao som 
das matracas, pandeirões, tambores, 
zabumbas, orquestras - presumo, saiba 
que a maioria das brincadeiras de bum-
ba-meu-boi estão ligadas às tradições 
religiosas tanto do catolicismo popular 
quanto do culto afro-maranhense. Das 
promessas feitas a São João, a criação 

de grupos de bumba-boi é a mais sin-
gela, exuberante e duradoura forma 
de pagamento. A partir daí, cria-se um 
ciclo de obrigações que começa com o 
primeiro ensaio, no sábado de aleluia, 
batizado em 23 de junho, apresentações 
nos arraiais e matança. 

São João Batista, 24 de junho, e 
Jesus Cristo são os únicos santos-ho-
mens, encarnados, que a Igreja Católica 
comemora o dia do nascimento. Nas 
Ladainhas entoadas pelas rezadeiras, 
nos batizados dos bumba-meu-boi, em 
promessas caseiras e em casa de culto, 
canta-se o Bendito de São João que tem 
vários versos, acrescidos ao longo do tem-
po pela sabedoria popular, um deles diz 
assim: “São João batizou Cristo/ Cristo 
batizou João/ Ambos foram batizados /
nas águas do Rio Jordão”. Na Bíblia, no 
Evangelho segundo João, capítulo 1, ver-
sículos 32 a 34, lê-se (referência a Jesus):

E João testemunhou: Eu vi o Espíri-
to descer do céu, como uma pomba, 
e pousar sobre Ele. Eu também não 
O conhecia. Aquele que me enviou 
para batizar com água, foi ele quem 
me disse: Aquele sobre quem você 
vir o Espírito descer e pousar, esse é 
quem batiza com o Espírito Santo. 
E eu vi, e dou testemunho de que 
este é o Filho de Deus

Significa que o João a quem os 
promesseiros, boieiros ou não, dirigem 
os seus pedidos e pagam suas promes-
sas criando grupos para os festejos 
juninos é João, o Batista, e não o João 
evangelista. 

Coube a João Batista a função de 
preparar o caminho para os homens 
chegarem a Cristo. Traz em sua ima-
gem os símbolos: o cordeiro – porque, 
quando viu Jesus, gritou “eis o cordeiro 
de Deus aquele que tira os pecados 
do mundo”; a concha nas mãos - re-
presenta o batismo, pegar a água do 
Rio Jordão com as mãos em forma 
de concha para batizar; vestimenta de 
couro de animais – significa humildade, 
desprendimento. A sabedoria popular 
é tão grandiosa que, embora o festejo 
junino maranhense seja uma festa em 
que o profano e o sagrado acontecem 
no mesmo espaço, o sentimento reli-
gioso é revelado ao entoar o verso “Se 
São João soubesse/ quando era o vosso 
dia/ descia do céu a terra com prazer 
e alegria”. Noutro trecho do bendito, 
dizem que São João sabe da festa, mas 
não participa: “São João pediu a Cristo/ 
Que ele não lhe adormentasse/ Queria 
ver o seu dia/ e o sol quando raiasse. 
O Bendito é longo, para finalizar um 
verso em que os devotos dizem o João 
a quem fazem as promessas e cantam 
“No céu acende uma luz/ No terreiro 
uma fogueira/ pra festejar São João 
Batista/ nosso santo padroeiro”. 

Após essas considerações sobre 
quem é São João, pergunto: qual valor 
foi agregado aos festejos juninos na 
entrega (aos boieiros) a chave da cidade, 
esquecendo que depois do carnaval 
vem a Paixão de Cristo e, na sequência, 
o Divino Espírito Santo? Reflitamos: a 
religiosidade presente na brincadeira 
do bumba-meu-boi é o maior legado a 
ser preservado. 

1 Radialista aposentada, membro da CMF.
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NAZARÉ DO BRUNO, TERRA DE 
TRATAMENTO E CURA, TERRA DE UMBANDA!2

2 Texto referente a capítulo da monografia, da autora do artigo, intitulada: “Espacialidade a gestualidade: a prática performativa dos caretas e brinquedos da 
reisada”.

3 Mestranda do Programa de Pós-graduação Mestrado Interdisciplinar Cultura e Sociedade. Graduada em Educação Artística, Artes Cênicas. Membro da 
Comissão Maranhense de Folclore.

4 Segundo Prandi (2004, p.01): “No início do século XX, enquanto os cultos africanos tradicionais eram reservados em seus nascedouros brasileiros, uma nova 
religião se formava no Rio de Janeiro, a umbanda, síntese dos antigos candomblés banto e de caboclo transplantados da Bahia para o Rio de Janeiro, na 
passagem do século XIX para o XX, com o espiritismo kardecista, chegado da França no final do século XIX. Rapidamente disseminada por todo o Brasil, a 
umbanda prometia ser a única grande religião afro-brasileira destinada a se impor como universal e presente em todo o País (CAMARGO, 1961). E de fato não 
tardou a se espalhar também por países do Cone Sul e depois mais além (ORO, 1993). Chamada de ‘a religião brasileira’ por excelência, à umbanda juntou o 
catolicismo branco, a tradição dos orixás da vertente negra, e símbolos, espíritos e rituais de referência indígena, inspirando-se, assim, nas três fontes básicas 
do Brasil mestiço” 

5 Antônio Goiano contou que, desde criança, Zé Bruno dava sinais de sua pré-disposição ao espiritismo, e como seus pais não compreendiam alguns dos 
comportamentos que teve em sua infância, chegou a apanhar várias vezes. O que mostra um pouco do desconhecimento que havia (e ainda há) acerca das 
questões voltadas para o universo espiritual. Cabe ainda destacar que Costa, ([s.d.], p. 07) diz que “em 1897 a seis de outubro nasceu um menino chamado José 
no povoado Serra do Cipó, município de Valença, veja como é”, preferiu-se adotar a informação de Antônio Goiano, mas não se exclui a possibilidade de que 
esta seja mais correta.

6 Para explicar a noção de Guia de cabeça, tomar-se-á emprestada a fala de Ferretti (2000, p. 52), quando diz “o tambor de mina em sua essência é um culto a 
entidades espirituais africanas (voduns e orixás) que baixam na cabeça de seus filhos, nos toques (rituais públicos com tambor), realizados em sua homenagem 
nos dias de festa dos santos católicos com os quais são associados nos terreiros. Contudo hoje o número de entidades não africanas recebidas no Tambor de 
Mina, é maior do que o de entidades trazidas da África pelas fundadoras dos primeiros terreiros”. O mesmo esquema se aplica a Umbanda que, sendo uma 
junção entre as práticas kardecistas, afro-brasileiras e católicas, também tem o princípio de incorporações de entidades espirituais, onde estas configuram-se 
como os Santo de Cabeça ou Guias, de cada filho de Santo. Assim, esta religião “separou o campo do bem do campo do mal. Povoou o primeiro com seus 
guias de caridade, os caboclos, pretos-velhos e outros espíritos bons, à moda kardecista. Para controlar o segundo, arregimentou um panteão de exus-espíritos 
e pomba-giras, entidades que não se acanham em trabalhar para o mal quando o mal é considerado necessário” (PRANDI 2004. p 14 apud PRANDI, 2001a). 

 7 Como as pessoas se referem na localidade a grandes cruzes feitas de madeira e fincadas no chão.

 

Flávia Andresa Oliveira de Menezes3

São Miguel tá na balança
Pesando o povo de umbanda

São Miguel tá na balança
Pesando o povo de umbanda

Pese, pese São Miguel
Os seus filhos fiel.

(Doutrina cantada por Antônio Goiano)

Essa doutrina descreve bem o povo-
ado Nazaré do Bruno, local onde reside 
o responsável pelo grupo sobre o qual se 
desenvolveu os trabalhos de pesquisa. 
Situa-se a, aproximadamente, 60 km da 
cidade de Caxias, sede do município 
homônimo, no Maranhão, como já refe-
rido. É interessante discorrer sobre esta 
localidade devido a sua história peculiar, e 
por se acreditar ser importante para com-
preender alguns momentos da brincadeira 
e o contexto em que ela se insere. 

Esse povoado é um lugar envolto em 
misticismo e que tem sua formação popu-
lacional diretamente ligada à Umbanda4 e 
à vinda de José Bruno de Morais, conhe-
cido por todos na região pela alcunha de 
Mestre Zé Bruno, para essas terras. 

As informações que seguem foram 
baseadas na entrevista feita com Antônio 
Goiano, morador do povoado, seguidor de 
Mestre Zé Bruno, dono da tenda Santo 
Antônio e, como se auto-intitula, diretor 
do culto de umbanda no povoado; e em 
informações extraídas de um livro de 
cordel, produzido na própria localidade 
que fala sobre a história da mesma. 

Mestre Zé Bruno nasceu no Piauí, 
em uma localidade conhecida por Barro 
Duro5, posteriormente mudou-se para 
Teresina, de onde se transferiu para uma 
localidade de Caxias, chamada Vacas e, de 

lá, a partir de uma iluminação de seu Guia 
de Cabeça, o Príncipe Ariolino Juremal6, 
comprou de seu primo Raimundo da Ser-
ragem uma área de terra chamada nesse 
tempo de “Unha de Gato”, e que hoje é 
o povoado em questão, onde se instalou 
em 1938, segundo disse Arnaldo Machado 
da Costa, no livro de cordel intitulado 
“Conheça a história do mito da Umbanda: 
José Bruno de Morais”. 

Esse pedaço de terra é uma região 
cercada por morros e, chegando nesse 
local, Zé Bruno, que então já tinha se 
iniciado na religião Umbandista, e prova-
velmente já devia ter um conhecimento 
bastante avançado, fruto também dos 
ensinamentos do seu Guia, encontrou 
um olho d’água ao qual benzeu, tornando 
suas águas medicinais, pois até o período 
era apenas bebedouro de animais, e hoje 
é considerado milagroso, pois já curou 
muitas pessoas, conforme nos contou 
Antônio Goiano: 

[...] essa água nosso olho d’água cura, 
gente que vinha com a garganta inchada 
bebendo a água dele cura, febres que 
não parava banhava no olho d’água, 
cura e sai bom, curuba [sic.], ferida que 
dava muitas vezes dava nas pernas da 
pessoa, tem um barro, uma tubatinga 
[sic.] que nós chama na nossa língua de 
cabôco[sic.], nós tira uma tubatinga que 
tem no centro da água e amarra em riba, 
sara, é um milagre um bênção que Deus 
Divino Supremo [...]. 

Além do caráter milagroso da água da 
nascente, destaca que Zé Bruno também 
demarcou quatro morros. Esses locais são 
conhecidos por “morros de penitência”, 
cada um tem a sua denominação parti-

cular e um objetivo específico e todos 
juntos se completam, o relato de Antônio 
Goiano explica:

[...] tem o de Nossa Senhora da Guia, que 
é na entrada que é pra guiar pra vir aqui 
pra dentro [...], lá tendo, contendo um 
cruzeiro de penitência da romaria nossas, 
dos filhos de umbanda, de Oxalá [...] ele é 
pra guiar. Tem o Monte Carvalho. Fica na 
frente. Tem o Nossa Senhora das Graças, 
fica pro nascente, Nossa Senhora do Re-
médio que fica pro poente. É nascente, 
poente, norte, sul, se nós mora no meio 
da cruz, é um cruzeiro”

Nesses morros, foram fincados cru-
zeiros7 (que os demarcam como locais 
sagrados, pois os morros são usados pelas 
pessoas em tratamento para cumprir 
penitências, sobre o que se falará mais 
adiante), conforme figuras 1 e 2, onde se 
pode ter uma visão aproximada e real, para 
perceber a distância que esses morros estão 
das residências. A partir das denominações 
dos mesmos, percebe-se a lógica, Nossa 
Senhora da Guia, pra guiar, conduzir o 
caminho para a cura, “Carvalho”, que se 
refere ao monte onde Jesus foi crucificado 
e pôde redimir todos os filhos de Deus 
dos pecados, Nossa Senhora das Graças 
para conceder o Milagre da restauração da 
saúde, ou pra inspirá-lo, e Nossa Senhora 
dos Remédios, a santa que dará o remédio 
físico, a cura. Mais à frente, há um relato 
que explica bem essa relação.

Depois de instalado e demarcado es-
ses locais de tratamento, muitas pessoas, 
sabendo disso, começaram a ir para essa 
localidade em busca de tratamento para 
suas enfermidades. Nesse período, não 
havia transporte direto para o povoado, 
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então iam de trem até determinado ponto 
e de lá, montados em jumentos, chega-
vam a Nazaré do Bruno. 

Esse tratamento não se limita apenas 
a beber a água da nascente, é um con-
junto de atividades conforme se percebe 
melhor neste relato de Antônio Goiano, 
quando cita um caso em que descreve a 
atuação de Mestre Zé Bruno:

[...] ele fez a consulta, deu um passo de 
doutrina, fez uma cura, levou no olho 
d’água, ela tomou um banho, tomou um 
pouco da água, no outro dia manheçeu 
mior ai ele fez uma garrafada com a mes-
mo água, que ele botou dentro, da raiz.

Portanto, são receitados remédios 
fitoterápicos, garrafadas com raízes de 
plantas, por exemplo; curas espirituais 
(ao que chama “passo de doutrina”), que 
é cantar para as entidades sobrenaturais, 
pedindo ajuda, ou mesmo doutrinando 
(acalmando, educando) quaisquer espíri-
tos que possam estar influenciando nega-
tivamente a vida do paciente que buscou 
tratamento, que também é complemen-
tado pelo pagamento de penitências nos 
morros. Antônio Goiano acrescenta:

Penitencia, fazia. Quando melhorava 
fazia a roba [?] de penitencia que cada 
um morro desse é assituando[sic.] o nome 
de um santo [...] o Monte Carvalho nós 
respeitamos que foi aonde Jesus Cristo 
foi cravado, foi judiado, Nossa Senhora 
da Guia, a guiar a consolação a guiar a 
felicidade, a guia a saúde de cada um 
em pedido, Nossa Senhora das Graças, 
já começa a achar graça porque já tava 
cobrando a saúde, Nossa Senhora do 
Remédio que fica para a parte do olho 
d’água que é de São Pedro, Princesa da 
linha Rocha, é a dona do olho d’água e 
divinicia [sic.] São Pedro, aí ela já trans-
mitia a dar aquela conhecimento de fazer 
a garrafada pra dar aquele remédio pra 
acabar de se curar, aí ficar feliz, junto 
com nós.

Aqui se percebe que santos da religião 
católica são cultuados paralelamente 
a entidades de religião afro-brasileira8, 
questão a qual esta pesquisa não se de-
terá e nem se aprofundará devido a sua 
complexidade. O objetivo aqui é apenas 
situar o leitor sobre o local. 

Completando o raciocínio, e para que 
se compreenda melhor como o povoado 
se construiu, destaca-se que muitas das 
pessoas que foram em busca de trata-
mento acabaram fixando “residência”9. 
Isso por pelo menos dois motivos: ou por 
falta de condições, pois já não tinham 
pra onde ir, uma vez que se supõe que 
esses tratamentos deveriam ser longos – 
o que acabava por fazer essas pessoas se 
desprenderem de seu local de residência 
–, ou porque ao ir embora adoeciam 
novamente, tendo que retornar ao local 
“porque tinha a c’roa aberta, e aí era obri-
gado batizar guia, confirmar a corrente 
e fechar o corpo” (Antônio Goiano), ou 
seja, há um vínculo, uma dependência, 
uma força que os prende lá.

Mestre Zé Bruno não se opunha à 
fixação de residência em suas terras, pois 
considerava a mesma de “propriedade 
do espiritismo”, de “Nossa Senhora de 
Nazaré”, do “povo”, apenas se intitulava 
um zelador, não cobrava impostos e che-
gou até a comprar casas já construídas a 
fim de dar às pessoas mais desprovidas 
de recursos financeiros e materiais. Isso 
foi o que ensinou aos seguidores que 
teve durante seus anos de atuação, como 
Antônio da Costa, já falecido, e Antônio 
Goiano, fonte das informações obtidas 
sobre o povoado e o mestre. 

Antônio Goiano também veio para 
a cidade por intermédio de seu mestre 
de c’roa, que é o mesmo de Zé Bruno, o 

príncipe Ariolino Juremal. Contou que, 
antes de vir pra Nazaré, estava no Xingu, 
onde o príncipe apareceu e lhe disse que 
o esperava em Nazaré. Conforme o relato 
abaixo:

Eu tava no Xingu ai os índios saíram em 
cima de mim ai me levaram pra aldeia 
passei uns dias na aldeia ai despois[sic.] 
sai. Lá quem me defendeu dos índios 
nesse dia o príncipe Ariolino montado 
num cavalo e quando ele desceu não 
aterrissou em terra mais ficou assim, os 
índios parmaram [sic.] foi com eles [?] e 
me liberaram, ai ele disse na doutrina 
dele que me esperava em Nazaré do Bru-
no ai começou a dá aquela falha aquela 
desinpaciência [sic.] na mente quando foi 
indo ai tava ficando muito perturbado ai 
que eu fui em Nazaré do Bruno conhecê-
-lo e receber a benção do mestre ai ele 
me curou graças a Deus, ai ele disse que 
eu era de corrente. Como já trabalhava 
antes de chegar aqui, já trabalhava desde 
criança eu já faço benefício, aí ele me 
batizou, ele me afirmou, ele centralizou 
a corrente na minha c’roa, aí me en-
tregou como devia ser feito ele passou 
quando tava próximo dele amorrer[sic.], 
ele me deu o segredo da corrente, disse 
pra mim e disse pro Vicente Bruno, que 
era um filho dele, que o Vicente era um 
bom curador também, filho dele, mas se 
guardasse respeito vivia muito tempo, se 
não guardasse morria, Vicente morreu, e 
ainda fiquei batalhando, ainda respeito e 
tenho por consideração, estimadamente 
do fundo do meu coração mestre Zé Bru-
no chega endossa a minha boca quando 
eu falo, porque na terra era um Deus, 
um cacique da umbanda, homem sabido 
mais que aquele, que ele eu acho que no 
mundo possa ter igual, mas não tenho 
conhecimento, só Zé Bruno, o mesmo, 
ele não fazia o mal, fazia o bem.

Percebe-se aí o elemento destino, pois 
se sabe que Antônio Goiano ainda passou 
por muitos lugares antes de vir para Na-
zaré do Bruno, bem como uma relação 
muito forte de respeito entre os dois e a 
necessidade de seguir regras. 

Sabe-se que existem sete terreiros no 
povoado, número significativo, conside-
rando-se a pouca distância que há de um 
para outro. Nas ruas do povoado, há ainda 
outros cruzeiros que, conforme figura 
abaixo, são tratados da mesma forma que 
os outros, são cruzes simples feitas em 
madeira, o que reforça mais ainda a áurea 
religiosa da localidade.

A cruz é uma representação sintética 
do sofrimento de Jesus, daí acredita-se jus-

Continuação

Figura 1 – Cruzeiro no Monte Carvalho
Fonte: Arquivo pessoal 2008

8  Poder-se-ia aqui falar em sincretismo, pois Ferretti (1995) identifica existência de sincretismo religioso, porém o estudo do autor se foca ao sincretismo existente 
em uma casa de Tambor de Mina. Porem, preferiu-se não tomar essa discussão como foco, no momento.

9  Justifica-se o uso das aspas porque, apesar de as pessoas terem se instalado com a permissão do dono da terra, a parte ocupada não pertence diretamente 
a elas, é como se fosse um empréstimo, são agregados, é uma concessão. Atualmente, a terra está de posse dos descendentes de Zé Bruno e a relação entre 
estes e os moradores é um pouco difícil, conforme nos relatou Antônio Goiano, pois, estes têm certas limitações ao uso da terra e à construção das casas. 
Atualmente, a família já está vendendo alguns terrenos, mas nem todos podem comprar. Antônio Goiano já comprou algumas casas, ou mesmo materiais para 
dar pra pessoas próximas, pra que estas possam plantar, por exemplo, etc. Ele defende que o povoado já tem condições de ser elevado à categoria de cidade, 
pois já possui cerca de seis mil habitantes. Defende esta ideia pra que haja melhorias para a região, como a instalação de um posto de saúde e um banco para 
que os idosos não tenham que se deslocar até a cidade de Caxias para receber suas aposentadorias. Durante a entrevista, fez uma série de apelos pra que as 
autoridades olhem para a localidade e possam ajudar a melhorar a situação dos que lá vivem, pois é um lugar muito carente de diversos serviços.
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Figura 2 - igreja nossa Senhora de nazaré
Fonte: Arquivo pessoal. 2008

Figura 3 - Busto de Zé Bruno
Fonte: Arquivo Pessoal. 2008

tificar a presença de tantas no povoado, já 
que os tratamentos têm por fundamento 
a inspiração divina, ou mística, aliada aos 
saberes medicinais do homem da terra é 
a penitência. Elas se localizam em frente 
a alguns terreiros, da fonte, em algumas 
ruas e nos morros. Sobre este elemento. 
Geertz (1989, p. 68), diz: 

A cruz também é um símbolo, falado, 
visualizado, modelado com as mãos quan-
do a pessoa se benze dedilhado quando 
pendurado numa corrente... são símbolos 
ou pelo menos elementos simbólicos, 
pois são formulações tangíveis de noções, 
abstrações das experiências fixadas em 
formas perceptíveis, incorporações con-
cretas de idéias, atitudes, julgamentos 
saudades ou crenças

Isso reforça ainda mais a presença 
deste elemento no cotidiano dos homens. 
A presença desses cruzeiros evidencia 
também as intervenções de Mestre 
Bruno no povoado. Cabe reforçar que, 
ainda hoje, Mestre Zé Bruno (figura 04) 
é extremamente respeitado por todos 
no povoado, tanto pelos seus feitos de 
curador, como pelos investimentos em 
educação, construção da igreja, junto 
com a população, compra de uma imagem 
de Nossa Senhora de Nazaré, como pela 
simpatia e boa relação que desenvolvia 
com os moradores. Após sua morte, em 
1981, ele foi sepultado em frente à igreja, 
onde havia escolhido para ser enterrado 
e comunicado em sonho aos moradores e 
familiares, como escreveu Costa (S.l, s. n). 
Posteriormente, seus restos mortais foram 
transferidos para a capela/sepulcro, onde 

também foi sepultada sua esposa Isabel 
Pereira de Morais (Madrinha Biluca).

Em um pequeno espaço no interior 
da igreja (figura 02), houve a iniciativa da 
construção do que a população chama de 
Museu de Mestre Bruno, onde estão alguns 
pertences do curador, fotos e ainda uma es-
tátua em tamanho natural. Notou-se que o 
estado de conservação do lugar, bem como 
o tamanho e as instalações são precárias; na 
data em que se visitou o local, era notável a 
falta de manutenção do mesmo, bem como 
a necessidade de restauração de algumas 
peças, como, por exemplo, a estátua do 
Mestre Zé Bruno de Morais. 

Porém considera-se esta iniciativa 
de grande destaque para a preservação 
da memória desta localidade, visto a sua 
grande importância, principalmente no 
que se refere à umbanda no Maranhão, 
já que Mestre Zé Bruno foi muito respei-
tado, tanto na localidade como em outros 
lugares, por seus trabalhos nesta área. 

Um fato curioso e que demonstra 
esse respeito é que a reisada de Luís Do-
mingues (62 anos, São Martins) antes de 
sair em jornada para brincar em outros 
lugares, na noite anterior à viagem, vai ao 
cemitério brincar para o mestre Zé Bruno, 
e também na Igreja de Nossa Senhora 
de Nazaré, o mesmo ritual se repete no 
retorno da reisada e no encerramento 
do ciclo do ano. Neste momento, todos 
os personagens se encontram em cena, 
quando ficam próximos ao altar, tocam 
e fazem movimentos que exploram um 
menor espaço, no caso dos Caretas, e 
outros nem se movimentam. Quando 
saem deste pequeno espaço e vão para 
outro um pouco maior também na frente 
do altar, após uma cercazinha que separa 
o altar das cadeiras onde sentam os fiéis, 
movimentam-se com maior liberdade.

O responsável pela reisada também 
teve uma boa relação com o Mestre Zé 
Bruno, que lhe disse determinada vez que 
teria uma missão a cumprir no povoado, 
conforme reproduziu Luís Domingues 
[uma fala de Zé Bruno]: “[...] a de lá vai se 
acabar porque os velhos vão se acabar e 
lá se acaba mesmo [...] não quero mesmo 
que se acabe [...] vai nascer lá pra você, 
que é pra você ir lá pra dentro”; pois antes, 
Luís Domingues não tinha por objetivo 
fixar residência nesta localidade e recusou 

diversas vezes o 
convite de Mes-
tre Bruno para se 
mudar do povoa-
do São Martins 
para o de Nazaré 
do Bruno. Isso 
devido à consci-
ência que tinha 
das difíceis con-
dições de subsis-

tência dos moradores desta localidade.
Somente após o falecimento de Mes-

tre Bruno, Luís Domingues se mudou pra 
Nazaré e levou consigo a reisada, que diri-
ge até hoje. Para finalizar as considerações 
deste tópico, cabe destacar a seguinte fala 
de Geertz (1989, p. 67)

[...] a noção de que a religião ajusta as 
ações humanas a uma ordem cósmica 
imaginada e projeta imagens da ordem 
cósmica no plano da experiência humana 
não é uma novidade. Todavia ela também 
não é investigada e, em termos empíricos, 
sabemos muito pouco sobre como é re-
alizado esse milagre particular. Sabemos 
apenas que ele é realizado anualmente, 
semanalmente, diariamente e, para algu-
mas pessoas, até a cada hora.

Faz-se essa consideração, devido a 
consciência que se tem de que, aqui, não 
foi analisado o universo religioso do povoa-
do, e nem era esse o objetivo, porém pode-
-se afirmar que a presença da religiosidade, 
que neste caso não é puramente católica, 
nem puramente umbandista, é uma mistu-
ra constante durante toda a trajetória dessa 
localidade, desde a sua fundação até os dias 
atuais, e em todos esses níveis.

Existem muitas coisas a serem explo-
radas em Nazaré do Bruno, a respeito do 
desenvolvimento, das relações sociais e 
políticas do povoado, bem como a forma 
como acontece a umbanda nesta locali-
dade, as principais festas, os remédios, as 
penitências, porém estas discussões não 
se fizeram pertinentes para este estudo, 
devido a complexidade que envolvem.
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Figura 1 - Cruzeiro
Fonte? Arquivo pessoal

Figura 4 - Mestre Zé Bruno
Fonte/localização: Arquivo Particular do Museu 

instalado no interior da igreja nossa Senhora de 
nazaré, em nazaré do Bruno. Caxias. 2007
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A Tenda de Umbanda Rei Dom 
Sebastião, localizada no bairro 
do Campo Velho na cidade de 

Chapadinha, foi fundada em 1986 
pelo Babalorixá Antônio José Silva 
(62 anos) hoje, presidente da Federa-
ção Umbandista do Baixo Parnaíba 
e professor do magistério na Escola 
Paulo Ramos. 

Nos dias 18, 19 e 20 de janeiro de 
2012, ocorreram as festividades em 
homenagem a Oxóssi e ao guia espi-
ritual da casa, o Rei Dom Sebastião. 
No dia 18, houve o ´arreamento´ das 
correntes espirituais e a comemoração 
dos 26 anos de fundação da casa; no 
dia 19, a Tenda promoveu um mo-
mento de curas e bênçãos num ritual 
intitulado “Noitada á Oxóssi” (São 
Sebastião). Para o dia 20, estava pro-
gramado a recepção e homenagem ao 
Rei Sebastião que, desta vez, segundo 
anunciado por ele previamente, se 
apresentaria ´materializado´. 

Chegamos à cidade no dia 20 de 
janeiro, por volta das 13 horas, e logo 
nos dirigimos à Tenda onde fomos re-
cebidos pelo Sr. Eduvaldo Fernandes, 
responsável pela organização da festa, 
que estava proferindo instruções aos 
participantes, explicando como deve-
ria ocorrer a materialização de Dom 
Sebastião, e como eles deveriam se 
portar diante da presença do nobre 
encantado. 

O Sr. Eduvaldo disse ainda que 
Dom Sebastião teria baixado na úl-
tima festa consagrada ao Caboclo da 
Mata, em 2010, prevendo que 2012 
seria destinado a Oxalá e, por isso, 
um ano muito bom, “o ano do pai que 
abraça o filho” segundo suas palavras. 
O Rei demonstrara, também, seu 
desejo de se ´materializar´, pois an-
teriormente baixava, mas costumava 
ficar no máximo dez minutos e falar 
pouco, abençoando apenas os fieis 
que se dirigiam a ele em fila. Agora, 
pretenderia ir aos devotos e conversar 
com eles, tendo cerca de duas horas 

para tal. Essa ´materialização´ teria 
como peculiaridade o fato da enti-
dade poder desfrutar dos sentidos e 
sensações humanas, podendo comer 
e beber durante o ritual, fato que não 
acontece com as outras entidades, 
pois, durante o período de transe, o 
médium não costuma alimentar-se 
ou ir ao banheiro.

Após essa conversa, percorremos 
a Tenda, que apresentava um grande 
salão enfeitado com tiras de tecido 
branco no teto com uma vela no meio, 
tendo do lado direito uma imagem 
de Dom Sebastião posta sobre uma 
mesa ornamentada para ele com velas, 
flores, bebidas e um bolo. Do lado 
esquerdo, observamos um grande ban-
ner com a foto do Babalorixá Antônio 
José em frente ao altar principal. Do 
mesmo lado, havia um cômodo onde 
ficavam os tambores, sua parede do 
fundo tinha uma pintura com as cores 
da Umbanda e a parede lateral direita 
uma pintura feita por um artista da 
casa. Ao fundo do salão, havia dois 
altares e uma gruta no canto direito 
cujas pedras teriam sido trazidas nas 
costas do Babalorixá de uma antiga 
aldeia próxima. O altar principal era 
dividido em três prateleiras que apre-
sentavam respectivamente imagens 
de Jesus Cristo (Oxalá), São Sebas-
tião (Oxóssi) e Preto Velho. No altar 
secundário, estavam imagens de São 
João, São Jorge e os gêmeos Cosme e 
Damião. Na gruta, que ficava no can-
to direito do salão havia imagens de 
Xangô, Santa Bárbara e Iemanjá (sob 
um pequeno reservatório de água). 

Posteriormente, conhecemos a 
Casa do Caboclo da Mata, um cô-
modo ricamente decorado no andar 
superior do terreiro. As paredes esta-
vam pintadas de verde, sendo que a 
principal apresentava uma pintura do 
Caboclo em meio à natureza, tendo 
de um lado a bandeira da Umbanda 
e do outro a bandeira da Tenda do 
rei Sebastião. Nesse ambiente, havia 

cadeiras e um sofá dispostos ao redor 
de uma poltrona central pertencente 
ao Caboclo para que ele pudesse 
conversar e aconselhar seus devotos. 
Vale destacar que esse ambiente era 
climatizado e possuía uma geladeira 
com várias caixas de cerveja, devido 
ao gosto da entidade por bebidas e 
cigarro, além de uma pedra no canto 
da sala denominada de ponto de fir-
meza. Segundo o professor Ferretti, 
acredita-se que o encantado vem em 
direção ao ponto de firmeza que apre-
senta uma forte energia e de lá reflete 
para o médium. 

Depois da Casa do Caboclo da 
Mata, foi-nos apresentada a Casa 
da Pomba Gira, que ficava na parte 
térrea da Tenda e apresentava uma 
grande estátua com a figura de uma 
mulher guerreira com os seios à mos-
tra e uma capa vermelha nas costas, 
ao redor desse altar havia jarros, flores 
e uma vela vermelha acesa na frente 
da imagem, no canto direito outro 
ponto de firmeza. As paredes desse 
ambiente estavam pintadas com um 
tom pêssego, tendo em um dos cantos 
uma mesa cheia de taças e bebidas 
como vodca e cachaça. Além dos 
locais já mencionados, observamos 
também uma espécie de anexo no ter-
reiro, onde, segundo o líder espiritual 
da casa, ficavam hospedados romeiros 
e pessoas que vinham de cidades dis-
tantes em busca de tratamento. 

Ao fim desse primeiro contato, os 
presentes se dirigiram para o almoço 
em uma grande cozinha localizada no 
centro da Tenda. 

À noite, retornamos a Tenda de 
Umbanda Rei Dom Sebastião por 
volta das vinte horas. Logo na entrada, 
iluminada por tochas, percebemos 
o capricho na decoração, que apre-
sentava um grande tapete vermelho 
que se estendia da porta ao centro do 
salão, além de vários paetês dourados 
e grãos de arroz espalhados pelo chão 
representando prosperidade. O Baba-

Rayan Santos Dominici10

10 Graduando em História da UFMA; bolsita de Iniciação Cientifica do CNPq; Membro do GP MINA.
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lorixá Antônio José veio nos receber 
e fomos acomodados em cadeiras de 
frente para o altar juntamente com 
os demais participantes que compre-
endiam: homens, mulheres, crianças, 
idosos e pessoas oriundas de diversas 
cidades do interior maranhense além 
de uma jovem albina. Nos últimos 
preparativos, para o início do ritual, 
foram espalhadas gotas de perfumes 
de rosas pelos cantos da Tenda. As 
filhas de santo estavam posicionadas 
do lado esquerdo ao altar, vestidas 
com roupa e saias rodadas brancas e 
os filhos de santo do lado direito com 
roupas em tons claros.

O ritual foi iniciado com o Hino 
da Umbanda, tendo o Sr. Eduvaldo 
como uma espécie de mestre de 
cerimônia que teria sido escolhido 
pelo próprio Dom Sebastião. Sua 
explanação se deu de modo a orientar 
os presentes sobre a inédita ´mate-
rialização´ do Rei informando que o 
mesmo gostaria de ser chamado de 
“Senhor Rei de...” e que Oxalá o teria 
liberado para ir ao encontro de seus 
devotos. Informou ainda, que havia 
toda uma preparação para a recep-
ção do nobre como, por exemplo, a 
presença de cavaleiros e pessoas para 
servi-lo, além da presença da rainha, 
também escolhida por Dom Sebas-
tião, D. Júlia. Falou-se também, sobre 
a doutrina da Umbanda e de sua 
fundação no dia 15 de novembro de 
1908, num período em que o Brasil 
estava passando por um contexto de 
fim da escravidão e início da Repúbli-
ca, ou seja, grandes transformações 
no cenário nacional. 

Segundo esse discurso inicial, 
Dom Sebastião teria ido para a Guerra 
em Alcácer-Quibir e lá teria percebido 
o quão grande era sua responsabili-
dade para com o povo português e 
suas colônias, dentre elas o Brasil. 
Arrependeu-se com a derrota e teria 
vindo se refugiar em terras brasileiras, 
quando passou próximo à Ilha dos 
Lençóis, teria sido atraído pela forte 
energia do lugar, sendo absorvido jun-
tamente com todos os seus bens pela 
encantaria da Ilha. Nesse momento, 
começam a tocar algumas músicas: 

Quando o sol desponta
Nas ribanceiras da praia

Ele está quente para toda a humanidade
Sol da Praia dos Lençóis

Onde és tua morada
Sol da Praia dos Lençóis

Onde és tua morada. 

O Sr. Eduvaldo pede a todos que 
mentalizem uma energia positiva com 
pensamentos bons, pois um espírito 
não evoluído pode levar o médium à 
morte e outra música é cantada: 

Vá estrela mais brilhante
que ilumina este lugar
vá estrela, vá buscar

com a permissão de pai Oxalá
onde está Dom Sebastião

para nos abençoar
se está na terra
se está no mar

vá buscar estrela... vá buscar.

Ao fim destas músicas, o Baba-
lorixá Antônio José adentra ao salão 
incorporado com Dom Sebastião. O 
nobre se ajoelha diante do altar para 
saudar as demais entidades sincreti-
zadas nos santos católicos, cumpri-
menta e pede bênçãos a Oxalá para 
todos os presentes. Logo após, ocorre 
a cerimônia de coroação do Rei que 
recebe a coroa de sua rainha D. Júlia. 
O rei agradece a rainha e a convida 
para uma valsa dizendo que ela sim-
boliza todas as mulheres ali presentes, 
pois ele gostaria de dançar com todas. 
Após a dança, o nobre, novamente, 
cumprimenta o altar e o público. 

Dom Sebastião fala da relevância 
da doutrina da Umbanda para a reli-
giosidade de um modo geral. Comen-
ta, também, sobre a importância do 
senso comum e das lendas, definidas 
por ele como uma espécie de magia 
perdida, pois é a partir da utilização 
das mesmas que a ciência encontra 
bases para suas análises. 

Contraditoriamente, o nobre criti-
ca algumas histórias de que ele apare-
ce na forma de um boi preto na Ilha 
dos Lençóis e de que não permite que 
embarcações saiam da Ilha levando 
algo de lá. Para ele, a divulgação dessas 
histórias não passa de fanatismo por 
parte de alguns devotos. 

O rei se diz um espírito ilumina-
do que deseja a paz da humanidade, 

afirmando que aquele que deseja o 
mesmo deve se congregar a ele. Expli-
ca, também, o porquê da necessidade 
de sua ´materialização´ no corpo do 
médium, pois, caso contrário, ele 
apareceria na forma de uma “assom-
bração” que assustaria a todos que o 
vissem. Logo, a dita ´materialização´ 
restringe-se apenas à posse das sensa-
ções humanas. Convida os médiuns 
para que juntos conquistem a paz 
porque ela está próxima de todos. 

O nobre afirma que “a estrada está 
muito longa e o tempo está muito 
curto”, dirige-se à mesa preparada em 
sua homenagem e pede permissão 
a Deus em nome de Jesus Cristo e 
do Espírito Santo para transformar 
o bolo em pão sagrado e o vinho em 
sangue de Cristo. Corta um pedaço 
de bolo e entrega para a rainha. Dom 
Sebastião diz ainda que gostaria de 
aprender a ser um sacerdote, mas 
não o é. Convida os filhos de santo, 
alguns médiuns e algumas personali-
dades para brindar com vinho branco 
suave de mesa, apesar de demonstrar 
sua preferência por vinho tinto e seu 
desejo de brindar com todos que ali se 
encontravam. Todos bateram palmas 
e recomeçou a música: 

Vamos bater palmas
para o Rei Dom Sebastião.

Ele é protetor da nossa religião.
Rei Sebastião é guerreiro, é militar.

Ele já chegou para os seus filhos abençoar. 

O ritual prosseguiu com a cerimô-
nia de ́ Lavação´ dos pés do Rei que se 
sentou em seu trono em frente ao al-
tar para que seus súditos á realizassem 
com um perfume especial e água, ao 
fim, deu-se continuidade aos brindes 
e à distribuição do bolo. 

Passado algum tempo, mesmo 
com forte chuva, o Rei Sebastião dese-
jou ir até o jardim que fica na entrada 
da Tenda, levando consigo toda uma 
caravana de súditos. Lá ele se abaixou, 
escolheu uma rosa e pediu a um de 
seus cavaleiros que a colhesse, pegou a 
flor e retornou ao salão presenteando 
uma senhora, de nome D. Olga, que 
ali estava. 

O Rei convidou os filhos de santo 
e parentes do Babalorixá a se junta-
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rem a ele. Nesse momento, começou 
a falar sobre a vida do Babalorixá An-
tônio José, enaltecendo sua coragem 
para enfrentar as dificuldades, pois ele 
teria se manifestado no professor aos 
39 anos, fazendo com que sua primei-
ra esposa pensasse que ele estava do-
ente, mas nenhum médico conseguia 
explicar o ocorrido. D. Olga, diretora 
aposentada da escola onde o professor 
Antônio José leciona, proferiu um 
depoimento demonstrando apoio 
ao amigo numa ocasião em que este 
sofria ameaça de perder seu emprego 
devido ainda não possuir diploma 
universitário; situação essa, que foi 
resolvida com a obtenção de ensino 
superior. Após essa explanação, a 
música continuou: 

De longe, bem longe
de Portugal ele chegou.

Ao ver a Praia dos Lençóis
ali se encantou.

O Rei Sebastião hoje,
é rei do Maranhão.

Traz a fé em cada coração. 

Já no momento de sua despedida, 
Dom Sebastião anuncia a vinda do 
Caboclo da Mata e da Pomba Gira que 
viriam logo depois de sua partida e, 
contrariamente ao rei que é um nobre, 
poderiam desfrutar da cerveja que ha-
via no local. Agradece aos participan-
tes e principalmente ao Sr. Eduvaldo 
que foi o principal responsável por 
planejar, organizar e executar toda a 
celebração, agradecendo, também, ao 
motorista encarregado do transporte 
das rosas, vindas de São Luís, que de-
coravam o altar. Antes de sua partida, 
o nobre ajoelha-se e beija o chão como 
símbolo de humildade, por fim deseja 
a paz e o amor em matéria e espírito, 
força e poder a todos. Sua despedida 
foi marcada pela seguinte música: 

Em cima daquele morro
eu vi raiar o sol.

Em cima daquele morro
eu vi a Praia dos Lençóis

na praia dos Lençóis
mora o Rei Sebastião. 

Quando a entidade abandona o 
corpo do médium, este se encontra 
muito suado e exausto devido ao 

grande esforço feito durante a ´mate-
rialização´. Por um momento, parece 
que vai cair no chão, mas é ajudado 
pelos cavaleiros e recebe seus óculos 
pelas mãos de D. Júlia.

Como já era previsto, após a parti-
da do nobre são cantadas músicas em 
homenagem a Iemanjá e o Caboclo da 
Mata é incorporado pelo dirigente da 
casa. O Caboclo reclama das roupas e 
dos sapatos luxuosos do rei, afirman-
do que não estava acostumado com 
aquelas vestes. Pega o microfone e 
canta um ´catimbó´: 

Quem é filho de Umbanda
entra na gira
entra na gira.
E vem dançar.

Algum tempo depois, o Caboclo 
da Mata se retira, e várias pessoas 
assumem o microfone para cantar as 
músicas acompanhadas pelos tam-
bores. Os filhos de santo começam a 
dançar girando num ritmo frenético 
e alguns deles parecem estar num 
estado de “quase transe”, mas não 
chegam a tal. 

Algumas mulheres trocam as 
roupas brancas por vestidos de cor 
vermelha e preta para dar início ao 
toque em homenagem à pomba gira: 

É devagar que eu cheguei
é devagar (3X).

Foi agora que eu cheguei.
Eu cheguei foi devagar.

O vento balanceou na mata 
A folha da jurema foi ao chão 

O vento já soprou, 
a folha já caiu. 

Cuidado com ela
que ela é um perigo.
Ela é a pomba gira

mulher de sete maridos

Eu larguei o meu marido
Porque não gostava de mim.
Eu larguei minha calcinha
Lá na porta do botequim. 

Meu marido saiu pra passear
deu meia noite 

e ele não chegou. 
Eu me zanguei e fui beber no bar. 

Quando ele chegou, 
Já estava com outro lá. 

Ao som destas músicas, fomos con-
vidados a nos dirigir aos aposentos do 
Caboclo da Mata, onde havia uma 
pequena fila de pessoas esperando 
para falar com o mesmo. O Caboclo 
estava sentado em uma cadeira beben-
do cerveja, fumando e conversando 
com algumas pessoas. Ele nos contou 
que, em 26 anos, era a segunda vez 
que Dom Sebastião baixava na Tenda 
e nunca antes ele havia passado tanto 
tempo e se mostrado tão solícito para 
conversar com os devotos. Segundo o 
Caboclo, o nobre teria cansado de ser 
encantado, pois agora queria que seu 
espírito tivesse uma nova vida como 
Rei do Maranhão. 

O Caboclo comenta ainda, que 
tem mais de 600 anos e nunca teria 
sido matéria, ou seja, nunca foi um 
homem, mas sim um elemento da 
natureza como o vento, a água, a 
rocha e que, quando o corpo do Sr. 
Antônio José ficar velho, ele irá em 
busca de outro, pois “velho fica doen-
te”. Menciona que o médium costuma 
ter alguns problemas de saúde em 
decorrência da quantidade excessiva 
do consumo de álcool e cigarros. En-
fatiza, também, que “caboclo não se 
educa, apenas se caminha com ele” 
no que diz respeito ao gosto pela vida 
boêmia. Paradoxalmente, seu espírito 
“teria sido educado” no centro espírita 
Tupiaí, no Rio de Janeiro. 

Para finalizar nossa conversa, o 
encantado nos conta uma história 
intitulada: “Vingança de uma ex-noiva 
desencarnada” que retrata a história 
de uma mulher que teria traído seu 
noivo e foi abandonada por ele. A 
mulher virou prostituta e ficou muito 
doente. Em seu leito de morte, teria 
pedido que o antigo noivo compare-
cesse para lhe perdoar, mas este não 
a perdoou. A mulher morreu e, algum 
tempo depois, seu espírito aparecia, 
à noite, ´materializado´, para manter 
relações sexuais com o dito noivo. O 
rapaz foi a diversas casas espíritas e só 
conseguiu que o espírito da mulher 
descansasse após realizar rituais em 
sete sextas-feiras consecutivas. 
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As ruas de São Luís e os 
dois nomes delas

Entre as muitas curiosidades de 
São Luís, há uma que diz respei-
to aos nomes das ruas, todas (ou 

quase todas) com dois.
Na formação da cidade, escolheram 

os grandes da terra chamar as vias aber-
tas à circulação com os títulos de seus 
lugares de origem ou de suas lembranças 
mais queridas. Assim nasceram as ruas 
de Santiago, de Nazaré, do Alecrim, da 
Saavedra, das Mercês, da Estrela, etc., 
que lhes lembravam lugares queridos de 
sua pátria distante. Outras obedeceram 
à existência de fatos ou cousas que ali 
havia, como das Flores, da Mangueira, 
do Precipício, das Cajazeiras, das Hortas, 
etc., onde deveria existir (ou havia exis-
tido) um jardim, uma mangueira, um 
despenhadeiro, algumas cajazeira, ou 
hortas A do Seminário, é claro, servia à 
escola de padres, a de São João porque 
lá ficava a igreja do santo; as crioulas que 
ali habitavam, ou a frequentavam, deno-
minaram a rua e na da Viração soprava 
uma brisa agradável e gostosa; quem 
quisesse comprar esteiras ou cestos pro-
curasse a rua da Palha e devia haver um 
bicho esquisito na rua do Veado; a Casa 
das Minas identificou o beco e o palácio 
e o quartel emprestaram os nomes aos 
respectivos logradouros, assim como a 
Sé, a Fabril, o mocambo, o hospital da 
Misericórdia, etc.

Da rua dos Afogados, conta-se uma 
estória: ali corria um riacho (um ribeirão, 
que acabou canalizado e dando nome à 
rua em frente) que D’Abbeville achou 
“de excelentes águas vivas e claras, 
cercada de árvores maravilhosamente 
grandes e copadas, sobre as quais se 
vêem monos, macacas e micos”. Os ra-
pazes da época (com o mesmo espírito 
dos atuais pichadores), sem ter o que 
fazer de melhor, capturavam os bichos 
para afogá-los no rio. Daí o nome de rua 
dos Afogados numa rua que ficava um 
tanto distante do mar.

Estes, os primitivos nomes. Os que 
vieram depois surgiram como homena-
gem aos vultos importantes da história, 
da política ou da literatura, presiden-
tes, governadores, militares, poetas, 
escritores, médicos, etc.: Afonso Pena 
(Formosa), Tamandaré (do Navio, depois 

Sousândrade), Gonçalves Dias (largo dos 
Amores, dos Remédios), Aquiles Lisboa 
(São João, 13 de Maio), Artur Azevedo 
(Mangueira), Coelho Neto (da Tapa-
da), Costa Rodrigues (São Pantaleão), 
Godofredo Viana (do Teatro), Gomes 
de Castro (Bolívar), João Lisboa (largo 
do Carmo), José Bonifácio (Afogados), 
Almir Nina (Santa Rita), Rui Barbosa 
(Madre-Deus), etc.

Duas, porém, merecem destaque 
pela singularidade dos apelidos: o beco 
do Quebra-bunda (João Vital), uma ladei-
ra íngreme e escorregadia, responsávem 
por muitas quedas desastrosas, e o beco 
da Bosta (28 de Setembro), por onde 
transitavam os escravos, altas horas da 
noite, conduzindo os cabungos, tonéis 
que guardavam os dejetos das famílias, 
para escoá-los na Praia Pequena, o depois 
chamado Cais da Sagração.

Palácio dos Leões

Data de 1766, mandado construir 
pelo governador Joaquim de Melo e 
Póvoas e está localizado na ponta oeste 
da península que separa os dois rios que 
cingem a cidade de São Luís (MA) – o 
Anil e o Bacanga.

Antigo forte de pau-a-pique, erigi-
do pelo frances Daniel de La Touche, 
Senhor de La Ravardiére, em setembro 
de 1612, com o nome de Forte de São 
Luís. Conquistado pelos portugueses 
Alexandre de Moura e Jerônimo de Al-
buquerque, em 3/11/1615, e rebatizado 
de Forte de São Felipe. Foi residência 
dos Capitães-Generais da Colônia, dos 
Governadores dos Estados Coloniais, 
dos Presidentes da Província, no Impé-
rio, e dos Governadores Republicanos, 
até hoje. 

Primeiramente, era uma construção 
baixa e tosca que servia de sede do poder 
e moradia dos capitães-generais, tão im-
própria e desconfortável que levou um 
deles a queixar-se de que “não havia sol-
dado neste regimento que em sua casa 
não tivesse melhores cômodos do que 
aqui tinha o governador em seu palácio”.

Mesmo depois de reedificado, em 
1772, pelo capitão-general Joaquim de 
Melo e Póvoas, com o material da demo-
lição da Casa dos Jesuítas, em Alcântara, 
tinham as janelas tais e tantas frestas, 
por onde o vento errante não permitia 

“como conservar uma luz de noite”. O 
governador Gonçalo Pereira Lobato e 
Souza afirmava, em 1760, resumir-se seu 
mobiliário a alguns tamboretes de pau, 
“todos velhos e indignos”. 

O palácio mandado edificar por 
Melo e Póvoas era “uma enfiada de ca-
sas sem acomodação alguma, apesar de 
ocupar um terreno suficiente para nele 
se fazer um edifício suntuoso”, segundo 
nos diz Raimundo de Souza Gaioso.

Em 1883, parte do prédio foi des-
tinada à Tesouraria da Fazenda e era 
ainda um edifício acachapado, feito de 
taipa e cuja primitiva entrada lateral 
passara para o centro, em 1857, e onde 
um alpendre coberto de zinco mais lhe 
enfeara a fachada.

Sofreu outras muitas reformas, in-
clusive no governo do Duque de Caxias 
(1839/40), o que não impediu que João 
Lisboa, anos depois, dissesse: “O casarão 
a que nesta terra se dá o nome de Palácio 
é comprido e estreito, prometendo, de 
fora, muitas e grandes acomodações, 
mas deparando quem o visita, com meia 
dúzia de salas e salões e pouco mais; o 
papel das paredes manchado, janelas 
e portas desguarnecidas, abertas e ta-
lhadas num estilo que ninguém sabe, o 
assoalho nu e pouco asseado, o telhado 
com um sem número de goteiras; nem 
camas nem móveis pelo menos decen-
tes e toleráveis; apenas meia dúzia de 
cadeiras velhas e desengonçadas.” Assim 
o palácio no tempo do Império.

Em 1896, o governador capitão-
-tenente Manoel Inácio Belfort Vieira 
reformou-o e outro governador, Benedi-
to Pereira Leite, já na República, man-
dou construir a ala dos fundos destinada 
à residência. Foi Luís Domingues quem 
instalou no palácio um pequeno jardim 
zoológico de vida efêmera. No governo 
do comandante José Maria Magalhães 
de Almeida (1926/29), encontrando-se 
o prédio “quase em ruínas”, o assoalho 
ameaçando desabar, os forros caindo, 
determinou o governador que fossem 
feitas importantes obras, desde a ca-
nalização de esgotos, restauração dos 
jardins, construção de alojamentos para 
a guarda, pintura geral, recuperação do 
teto, aquisição de mobiliário e roupa 
de cama e mesa, até a modificação da 
fachada e colocação dos leões de bronze, 
à frente, que acabaram dando-lhe o atual 

Carlos de Lima11

 11 Historiador; folclorista; membro da Academia Marahense de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, e da Comissão Maranhense de Folclore.
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nome - Palácio dos Leões. “Enfim tudo 
quanto foi necessário para por o edifício 
na boa situação em que se acha”.

Onze anos depois, o interventor 
Dr. Paulo Martins de Souza Ramos 
concluía as obras de reparação da parte 
residencial, remodelação da fachada e 
reconstrução de uma área susceptível 
de desabamento.

Dr. José Sarney, na direção do Es-
tado, executou novos melhoramentos 
que vieram a ser concluídos no governo 
Pedro Neiva de Santana.

Valorizam-lhe os salões rico mobi-
liário, preciosas telas da coleção Artur 
Azevedo, lustres, tapeçarias, espelhos 
admiráveis, etc., etc.

Cabe aqui um esclarecimento: o 
“Baluarte”, tantas vezes citado pelos 
cronistas, nada mais era que os muros 
dos fundos do palácio, no alto do “roxe-
do sobranceiro ao mar”, de que nos fala 
frei Francisco de Nossa Senhora dos 
Prazeres Maranhão, na sua “Poranduba 
Maranhense”. O mesmo sítio escolhido 
para a construção do forte de São Luís, 
que Claude d’Abbeville chama de “uma 
bela praça, muito indicada para esse fim 
por se achar numa alta montanha e na 
ponta de um rochedo inacessível e mais 
elevado do que todos os outros e donde 
se descortina o terreno a perder de vista”.

Antônio Henriques Leal, no “Catá-
logo dos capitães-mores, Capitães-gene-
rais, Governadores, Juntas Provisórias, 
Presidente e Vice-presidentes que têm 
governado o Maranhão de 1615 a 1843”, 
diz: “[...] a fortaleza de San’ Philippe (fi-
cava onde hoje está situado o Baluarte 
[...]” e, mais adiante: “[...] Domingos da 
Costa Machado, capitão comandante 
da fortaleza de San Philippe (Baluarte)”, 
etc., etc.

Não resta dúvida, pois, que o Balu-
arte era nos atuais chãos do Palácio dos 
Leões, decerto posto nas partes mais 
avançadas da colina, onde estão a ala 
dos despachos ou o terraço da residência 
governamental. 

O certo é que nada tem a ver com 
as duas “meias-laranjas” da avenida 
Beira-mar, lá em baixo, os fortins de São 
Cosme e São Damião, somente manda-
dos construir em 1820, pelo governador 
Bernardo da Silveira Pinto da Fonseca.

A fonte do Ribeirão

Os frades franceses de La Ravardié-
re, aqui chegados em 1612, encontraram 
(e é Claude d’Abbeville quem nos conta) 
“uma fonte, particularmente bonita, de 
excelentes águas vivas e claras. Correm 

para o mar e é a fonte cercada de pal-
meiras, guacos, murtas e outras árvores 
maravilhosamente grandes e copadas, 
sobre as quais se vêem muitas vezes 
monos, macacas e micos que vão beber 
água.”

Ali, “nesse lugar delicioso - continua 
o padre - derrubaram os índios tupinam-
bás grande número de árvores e, um 
pouco acima da dita fonte, construíram 
uma cabana espaçosa e comprida para 
servir-nos de habitação, e outra ao lado 
para a capela e a celebração do santo 
sacrifício da missa. E deu-se a esse 
conjunto de construções o nome de 
Convento de São Francisco”. 

Na armada de Alexandre de Moura, 
quando da reconquista do Maranhão 
pelos portugueses, chegaram os padres 
Manoel Gomes e Diogo Nunes que 
passaram a ocupar aquele conventinho 
abandonado pelos franceses, abastecen-
do-se igualmente na mesma fonte. Era o 
Ribeirão de que nos falam as crônicas e 
onde mais tarde de assentaria a famosa 
Fonte do Ribeirão.

Foi construída em 1796 pelo gover-
nador Fernando Antônio de Noronha, 
sob a administração do capitão José Luís 
da Rocha. 

Reza a tradição que era passatempo 
dos rapazes da época afogar no ribeiro os 
macacos que havia em abundância nas 
árvores próximas, pelo que o primeiro 
nome da rua dos Afogados (onde viria 
a situar-se a Fonte) foi “Afoga-búgios”.

O chafariz do Ribeirão consta de 
um grande pano de muro de alvenaria, 
onde um quadro emoldurado por duas 
pilastras e encimado por uma cornija 
triangular, ornada de frisos, exibe uma 
estatueta representando um tritão.

No interior de extensa galeria aboba-
da, várias piscinas fornecem a água que, 
captada por duas canaletas paralelas, 
vem jorrar nas biqueiras externas colo-
cadas em artísticas carrancas.

Em 1833, sofreu o primeiro restauro 
para o ressentimento do lajeado que se 
achava disperso. Várias reformas têm 
sido feitas; sua galeria já foi limpa e 
iluminada, aberta à visitação e, muitas 
vezes, esteve abandonada e suja.

É monumento de grande valor histó-
rico e arquitetônico, a respeito do qual 
circulam lendas, umas sobre a existência 
nela de enorme serpente adormecida, 
cujo despertar um dia levará para o 
fundo a ilha de São Luís, outras de que 
servia de comunicação entre as diversas 
igrejas, permitindo aos padres pregar 
um sermão no Carmo e rapidamente 

transportar-se para repetí-lo em Santo 
Antônio.

É fato indiscutível que foi construí-
da, como as demais, para abastecimento 
de água à população, mas, é claro que, 
em caso de necessidade, poderia servir 
de abrigo seguro aos habitantes do 
burgo. 

Praça do Mercado e 
fonte das Pedras

A praça do mercado chamava-se Pra-
ça do Açougue Velho e não passava de 
um terreno baixo, invadido pelas marés, 
onde havia o curral e o matadouro do 
município.

Por vários anos, requereram os cama-
ristas melhoramentos no dito largo, onde 
também existia um teatro “armado sobre 
os tanques de curtir couros, construídos 
antigamente pelo Mestre-de- Campo 
Lourenço Belfort, depois de obter da 
Metrópole licença para fundar aqui uma 
fábrica de atanados”. Pediram ainda que 
fossem consertadas as fontes e construí-
do um chafariz público.

Só em 1864, 33 anos, portanto, após 
o primeiro pedido, foram as obras execu-
tadas, constando o mercado de “quatro 
barracões solidamente construídos, onde 
estão açougues e vendas de frutas e le-
gumes”, procedidas as desapropriações 
de uns casebres e terrenos.

Em 1858, intentou-se transferir o 
desembarque de animais e frutas dos 
armazéns da Praça do Comércio para a 
Praia do Açougue Velho e Portinho, o 
que redundou sem efeito ante o protesto 
dos comerciantes da Praia Grande.

A Fonte das Pedras, que o padre José 
de Moraes classificava de “excelente e 
bem fundada”, fica próxima ao mercado 
e era vizinha a uma outra, a Fonte do 
Açougue, “mística ao curral”. 

“É-nos o logradouro mais historica-
mente caro – diz Mário Meireles – pois, 
neste sítio acamparam os portugueses 
de Jerônimo de Albuquerque, após a 
vitória de Guaxenduba, para preparar 
o cerco à fortaleza dos franceses; e os 
holandeses nela se abasteceram, quando 
da invasão de 1641. Reza a tradição que 
eles a construíram, mas, a estrutura de-
finitiva quem lh’a deu foi o engenheiro 
maranhense José Joaquim Rodrigues 
Lopes, responsável também pelos planos 
da do Ribeirão, do Cais da Sagração, da 
Pedra da Memória, Armazém da Pólvo-
ra, etc., etc.

Ficava então num dos arrabaldes da 
cidade, conforme se lê de uma represen-
tação da Câmara de 1773.
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A capelinha das Laranjeiras

Se porventura o turista se demorar 
em São Luís, se pelo menos, passar ali 
uma noite, faça uma visita à Capela das 
Laranjeiras. Não precisa entrar para se 
surpreender com a fé popular de seus 
devotos. Algumas dezenas de velas 
flamejam no janelão da capelinha. Isso 
todas as noites. 

É um espetáculo que chama de 
logo a atenção do visitante. São as “pro-
messas”, dessa maneira, cumpridas pelo 
povo. Essa capelinha que fica no fim da 
rua Oswaldo Cruz, tem o seu passado 
bonito. Chamava-se antigamente “Ca-
pela do Barateiro”, ou da “Quinta das 
Laranjeiras”, ou ainda do Barão de Bagé. 

Seu fundador chamou-se José Gon-
çalves da Silva, apelidado o Barateiro. 
Data de 1811. Já tem mais de um século. 

Esse português, natural de Braga, 
era um daqueles que, no Maranhão, fora 
beneficiado com fortuna e honrarias. Era 
alcaide-mor da vila do Itapecurú-Mirim; 
fidalgo cavaleiro da casa real; Comenda-
dor da ordem de Crist; brigadeiro dos 
resis exércitos; e Governador da fortaleza 
de São Marcos. 

A sua fama corria longe pelas suas 
benemerências e pelo seu espírito pro-
fundamente caritativo.

Não consegui apurar as origens do 
apelido que lhe deram de Barateiro. Sei, 
porém, que ate hoje à porta da capelinha 
que ele fundou, ardem numerosas velas, 
que se consomem dentro da noite, acesas 
pela crença do povo. 

O Outeiro da Cruz

Na Historia Sentimental da São 
Luis que encerra, alto-relevo, episódios 
heroicos da vida da cidade, uma pagina 
evocativa das lutas dos holandeses se 
destaca, através dos tempos, no símbolo 
de uma cruz de pedra, que monta guar-
da aos destinos da terra no alto de uma 
colina na velha estrada do Anil. 

É o Outeiro da Cruz:
Um monumento quase tosco, plan-

tado à beira do caminho, a relembrar 
um dos mais decisivos combates das 

hostes de Muniz de Barros contra os 
holandeses.

A historicidade do fato é duvidosa. 
Pouco importa isso.

Há, todavia, nessa cruz uma das mais 
lindas tradições da terra. É um lugar de 
romarias cívicas. Não há sanluisense que, 
por ali passando, não se descubra como-
vido e orgulhoso daquele símbolo de fé.

Corre até a lenda de haver Nossa 
Senhora aparecido por ali, ajudando as 
armas dos maranhotos contra o flamengo 
incrédulo. O piedoso evento ter-se-ia 
dado, quando já escasseava a munição e 
parecia pender a vitoria para o lado dos 
holandeses.

Foi ai que a Virgem da Vitoria apa-
receu, operando o prodígio de fazer se 
transformar em pólvora a branca areia 
da estrada. 

Os soldados de Muniz de Barros 
venceram a luta. O flamengo abandonou 
o campo de batalha, fugiu, espavorido, 
destroçado. Isto foi em 1662. Porém já 
trezentos anos são passados; e a cruz, 
ali esta, no oiteiro histórico, cheia de 
prestigio, imperecível como um bonito 
marco de libertação da cidade.

“O Bumba-Meu-Boi”
Resiste ao Tempo...

Muitas foram, outrora, as festas po-
pulares de São Luís; raríssimas as que, 
hoje, existem na cidade.

Desapareceram as Pastorinhas, as 
Festas de Reis, as Congadas, as Procissões 
de S. Efigênia, as Serra-velhas. Eram 
usanças pitorescas, manifestações de 
preciosas culturas afro-ameríndias. Pare-
ce que na era colonial havia muito mais 
“pagodes” do que hoje. Até a Festa do Di-
vino já quase não se vê. Tipicamente afri-
cana, essa festa contém ornamentações, 
porém, de culto católico: - uma bandeira 
vermelha com a pomba simbólica do Di-
vino Espírito Santo, as caixas ruflando, 
as cantigas de improviso em rimário de 
desafio entoadas numa toada peculiarís-
sima; o mastro florido plantado à beira 
das estradas, ou ficando em terreiros 
varridos; o “imperador” e a “imperatriz” 
vestidos a caráter; a coroa numa salva 
com a pomba esculpida em madeira o 
farrancho pelas ruas tudo festivamente.

Hoje, o turista já não vê essas cousas. 

Talvez possa encontrar algo pelo interior 
da ilha. Uma festa, porém, resiste ao 
tempo e à derrocada dos séculos. É a do 
Bumba-meu-boi (Bumba-meu-boi ou 
Bumbá). Essa não morreu. Não se extin-
guiu. Não se apagou da alma do povo. O 
caboclo da ilha. É certo que não é uma 
festa citadina, do centro da urbes, mas 
tipicamente suburbana. É dos arrabaldes 
de São Luís, festa do Anil, do João Paulo, 
do Caminho Grande, mas festa que leva 
gente de São Luís para vê-la, que arrasta 
até o granfinismo da terra para apreciá-la, 
que despovoa a cidade!

É, sem dúvida, uma das mais bonitas 
manifestações folclóricas da velha cidade 
maranhense. Consta de uma opulenta 
riqueza de ritos e danças e cantos e ves-
timentas e gritos e saracoteios em que 
se presente e sente todo o caldeamento 
das três raças que se cruzaram naqueles 
plagas, e, que inda sobrevivem em suas 
culturas naqueles festejos eminentemen-
te populares. Não há palavras que lhe 
descrevem o quadro típico, nem cores 
que lhe pintam o impressionante das 
cenas movimentadas daquelas represen-
tações singulares em que aparecem de 
mistura o boi Apis, o Corricôco, o Pajé, 
o Negro Velho, a Preta mina; em que se 
unem o cocar-ameríndio dos “caboclos” 
vestidos de penas, e a máscara ridícula, 
feita de estopa, do africano no “Casum-
ba”; o Pai João cavalgando uma burrinha, 
a Mãe-Catarina dançando no terreiro e o 
lusitanismo dos “vaqueiros” de roupas lu-
zindo de lantejoulas, com seus calções de 
seda tão evocativos dos antigos toureiros 
de Castela e Portugal. É a raça viva nesses 
folguedos do Bumba-meu-boi que, em S. 
Luís, constituem uma das notas típicas 
das festas de São João.

As fogueiras ardem. As estrelas 
queimam alto. Os balões sobem aver-
melhando o céu. Os busca-pés riscam 
de fogo vivo a noite festiva. Há uma 
estranha cantoria pairando no ar... E, 
na terra, na terra secularmente tra-
balhada, o Bumba-meu-boi sacode a 
alma simples de centenas de caboclos 
maranhenses, que batem os pés no 
chão, sapateiam e dançam, sacodem 
seus maracás de flandres, estrugem 
seus atabaques e vibram as matracas 
rijas na pompa d uma das mais bonitas 
de nossas festas populares.

Astolfo Serra13

12 Transcrito de Serra, Astolfo. Guia Histórico e Sentimental de São Luís do Maranhão. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1965, p.81-82; 111-113; 183-
186.

13 Padre que foi ministro do Supremo Tribunal do Trabalho.
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Conta-se no município de Curu-
rupu histórias de uma ave que, 
quando canta no quintal de al-

guém ou produz um certo som ao bicar 
um galho de uma arvore, é sinal de que 
uma mulher não é mais moça (virgem) 
ou que está grávida e está ocultando a 
gravidez. 

Uma senhora nos disse que o som 
que ele produz no pau ao bicá-lo ou seu 
canto é uma forma de revelar que uma 
jovem está ocultando a gravidez ou a 
perda da virgindade, e que ele descobre 
a mulher que está afirmando que é moça, 
enganando principalmente seus pais. 
Ela nos contou que, ouvindo aquele 
som, podemos aguardar o nascimento de 
uma criança. Disse ainda que, na década 
de 60, sua “irmã apanhou uma surra”18 
da mãe, por conta do bendito pássaro. 
Ela nos contou que chegou ao ouvido 
de sua mãe a notícia de que sua filha 
não era mais virgem. Ela foi confirmar 
com a filha e essa negou; no entanto, 
o pássaro apareceu em seu quintal e a 
mãe nem conversou mais, porque não 
possuía mais dúvida. 

Um jovem residente desse municí-
pio disse-me que isso é uma lenda, no 
entanto, o mesmo me disse que, certa 
vez, quando a ave estava cantando na 
pitombeira de sua casa, ele disse: “o que 
esse pica-pau quer aqui?” e começou a 
atirar pedra nela para que fugisse. Mas, 
depois de uma semana, uma jovem 
vizinha estava grávida. Assim, mesmo 

afirmando não acreditar nessa história e 
se apresentando um tanto cético quanto 
ao assunto, pelo seu relato pude perce-
ber que o mesmo temia a presença do 
pássaro e que, por isso jogou pedra para 
que ele não cantasse.

Já outra senhora do mesmo mu-
nicípio, confessou-me que os relatos 
sobre a atividade desta pequena ave são 
verdadeiros. Ela nos falou que onde esse 
animal canta é sinal de que há uma moça 
gestante que está ocultando a gravidez. 
Sobre a ação do pássaro, ela afirmou em 
sua fala: “as pessoas mais antigas é quem 
sabiam das coisas, meu filho”. Segundo 
ela, seus avós e antepassados é que lhe 
contavam tais histórias. Ela nos contou 
que uma vez a ave estava no seu quintal 
e ela se inquietou porque o pica-pau 
estava cantando, pois nenhuma de suas 
filhas se encontrava em seu lar. Então, 
após alguns dias, ela mesma constatou 
com seus olhos que três irmãs, filhas de 
seu vizinho, que residem próxima a sua 
casa, estavam gestantes. 

Uma moça também nos relatou 
que, quando ela ficou grávida e estava 
tentando ocultar a gravidez de seus pais, 
a ave apareceu em seu quintal e que seu 
desespero foi grande porque, como sua 
mãe já desconfiava, após a aparição do 
pássaro ela teria certeza. No dia seguinte, 
sua mãe perguntou se ela estava grávida, 
ela não teve mais como ocultar.

Outra moça me relatou que, se uma 
mulher estiver em dúvida se está grávida 

ou não e o pássaro cantar em seu quintal 
ou fizer o som bicando uma madeira, 
pode fazer o exame de sangue ou o teste 
de gravidez vendido em farmácia que vai 
constatar que está grávida. Disse que 
não tinha certeza, fez um teste e deu 
negativo, mas o pássaro fez duas apari-
ções com seu canto “revelador”, segundo 
ela, o que a incomodou a ponto de se 
submeter a novo exame de sangue, onde 
constatou que estava grávida.

Por esses relatos, pudemos constatar 
como determinados contos ou histórias 
fantásticas permanecem no imaginário 
de um grupo ou mesmo em um muni-
cípio. A história do pica-pau que está na 
mentalidade dos cururupuenses como 
recurso para interpretar uma questão 
íntima e pessoal, ao ponto de torná-la 
pública, chega a ser um instrumento de 
controle social, evidenciando assim a 
importância das relações sociais e como 
a própria realidade social é construída 
a partir de tais histórias que colaboram 
para as interações sociais.

Podemos constatar ali o controle 
social através do temor que esta ave 
passa àqueles que querem ocultar a 
perda da virgindade, a gravidez ou uma 
possível gravidez. Para alguns, o pássa-
ro pode atrair a gravidez, no entanto, 
nossos informantes nos explicaram que 
ele não a atrai, mas sim a revela. Um 
dos nossos informantes o chamou de 
delator, porque ele descobre o que está 
encoberto.

A PROPÓSITO DO CULTO A SÃO MARÇAL14
Ibraim Mohana15

Reinaldo Freitas Soares Filho17

14 Resposta a uma consulta feita em 2012, pela pesquisadora Zelinda Lima. 
15 Irmão do conhecido padre e escritor católico maranhense João Mohana, já falecido, membro da Academia Maranhense de Letras. 
16 Esse ensaio foi construído com informações pessoais de morados do município de Cururupu. Durante o período de abril e junho de 2012, quando cinco 

pessoas se dispuseram a falar sobre as ações da ave. Nosso interesse pelo assunto foi despertado por uma jovem que nos confessou que teve a certeza que 
estava grávida após ter ouvido o canto do pássaro. 

17  Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais/UFMA.
18 Sofreu um castigo físico.

O “caso” de São Marçal simboliza 
dois atos típicos da devoção 
popular católica, muito justa-

mente criticada pelas outras religiões:
1)  O “santismo” doentio, que exige 

haver um santo para cada dia, até 
domingo – dia de Deus! – quando 
não há inventam...

2)  Na prática, a devoção popular atrofia 
Deus e Cristo e hipertrofia os santos, 
até a Bendita Virgem Maria, cujo título 
“Mãe de Deus” já deveria ser substituí-
do (como era) por Mãe de Cristo.
O único papa santo (canonizado) 

dos últimos 500 anos foi São Pio X 

(1903-1914). Ele proibiu qualquer 
celebração de santo no Domingo, na 
Semana Santa, Semana de Páscoa e 
Pentecoste. Essa recomendação já “pi-
fou”, esperamos que o próximo papa tra-
ga Deus de volta à Igreja Católica – na 
prática pop, pois a liturgia é teocêntrica. 

São Marçal não entra na liturgia, 
nem como memória facultativa! Ele é 
citado no Martirológio Romano, que o 
Concilio Vaticano II reformou, mas o 
povo não da bola.

O Padre Mohana tinha 10 calen-
dários de santos, nenhum dá a vida de 
Marçal!

O Martirológio (elenco antigo con-
tável no básico, mas em muitos pontos 
seguindo os dois defeitos citados no 
item 1) diz apenas: “Marçal, santo bispo 
de Limoges, França; foi modelo de fé, es-
perança e caridade. Fez muitos milagres. 
É lembrado com dois sacerdotes exempla-
res: Alpnianos e Austricliniano”. Só isso. 

Outro dia saiu no Estado do Mara-
nhão um artigo sobre Marçal. Bonita 
ficção, nada tem a ver com o bispo 
Frances. Fazer romance é fácil, basta 
ser Josué... Mas o autor do artigo pode 
ter tido razão e fontes: não posso 
julgar. 
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Sylvio Edgard C. Pinheiro20

INTRODUÇÃO

Desde Janeiro de 1984, vem sendo re-
alizado pela professora Mundicarmo 

Ferretti, com apoio da UFMA, um estudo sis-
temático sobre as entidades espirituais cabo-
clas no Tambor de Mina – tipo de religião de 
matriz africana desenvolvida no Maranhão 
e difundida principalmente nas capitais da 
região Norte e nos Estados que receberam 
grande número de migrantes daquela região 
(Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal/
Brasília). Até o ano de 1991, esse trabalho 
ficou centrado na Casa de Fanti-Ashanti. 
A partir de então, com a colaboração de 
bolsistas de iniciação científica do CNPq 
e da FAPEMA, esse estudo estendeu-se a 
outras casas, pretendendo com isso ampliar 
suas contribuições ao estudo das religiões 
afro-brasileiras e, também, dar uma parcela 
de contribuição ao estudo das representações 
sociais do povo brasileiro.

Engajado neste projeto de pesquisa 
a partir de outubro de 1992, procuramos 
realizar um dos seus objetivos específicos 
principais: analisar o discurso de terreiros de 
São Luís relativo a categorias de entidades 
espirituais ali recebidas em transe mediú-
nico, encaradas como representações de 
minorias sociais (índios, ciganos, caboclos, 
mulheres e outras), procurando ver os este-
reótipos e valores a elas associadas e em que 
medida reproduzem a ideologia dominante 
da sociedade brasileira sobre elas.

A metodologia adotada pela orientado-
ra do projeto previa a escolha de um terreiro 
e de uma entidade espiritual para estudo 
mais aprofundado. Após contato com 
alguns terreiros, a entidade escolhida para 
nosso trabalho foi Ubirajara, objeto deste 
trabalho, e o terreiro a ser estudado, a Casa 
de Moisés, localizada no Cruzeiro do Anil. 
Porém, devido a uma série de contratempos, 
não se pôde acompanhar adequadamente o 
referido terreiro. O terreiro foi escolhido por 
ser frequentado por vizinhos, que me ofe-
reciam “carona”, possibilitando a minha ida 
ao terreiro em horários em que não podia 
contar com transporte público. Cheguei até 
a acompanhar uma festa em homenagem a 
Santa Bárbara, porém, devido à mudança de 
minha residência, as idas ao referido terreiro 
tornaram-se impraticáveis. Em compensa-
ção, o estudo sobre a entidade espiritual 
escolhida foi facilitado pela colaboração de 
uma pessoa/informante que já era minha 
conhecida desde a infância – Fátima. Com 
base em entrevistas dadas por ela e da 
análise da obra Ubirajara, de José de Alen-

car, o presente estudo pôde ser realizado, 
comparando-se a entidade espiritual Ubi-
rajara com a personagem literária que tem 
o mesmo nome naquele romance. 

Durante todo o período, se pôde obser-
var, tanto de minha parte, como dos demais 
bolsistas envolvidos no projeto, reclamações 
em torno de transporte, devido ao horário 
avançado da noite em que ocorrem as ativi-
dades relacionadas com o projeto, pois, ao 
término das mesmas, não se dispunha mais 
de transporte coletivo na cidade. Como nem 
sempre acompanhamos a orientadora, que 
possui carro próprio, muitas vezes deixamos 
de comparecer a determinada atividade, por 
não ter como retornar ao término dela. Ten-
tando solucionar o problema, procuramos 
fazer as atividades sempre em grupo, perma-
necendo juntos até o dia amanhecer, porém 
esse esquema acabava por sobrecarregar 
os bolsistas que acabavam por comparecer 
a atividades que não eram o foco de sua 
pesquisa específica.

Para o próximo período, está previsto 
um contato com outro terreiro, de prefe-
rência onde se manifeste a entidade Ubi-
rajara, para observação dos rituais de seu 
calendário, e também a realização de mais 
entrevistas com pessoas que conhecem ou 
que recebem a entidade espiritual escolhida 
para nosso estudo. 

Descrição da entidade espiritual 
Ubirajara recebida por fátima

Entre os diversos contatos que possuí-
amos na área, um, com Fátima, mostrou-se 
mais acessível e com maior possibilidade de 
obtenção de dados. Fátima é uma pessoa 
instruída, que gosta bastante de ler, o que 
explica a facilidade com que desenvolve os 
mais diversos assuntos. Inicialmente nossa 
atenção voltou-se para ela devido a outra 
entidade que ela recebe, Maria Cigana, que 
tem a ver com o tema de pesquisa de uma 
colega que foi levada a ela por mim, por já 
ser conhecido dela. Nesta entrevista, centra-
lizamos as perguntas em torno da entidade 
cigana, porém, quando fizemos uma pausa 
e indagamos se a entrevistada�“recebia” 
outras entidades, tendo como resposta 
que ela recebia Ubirajara, associando-o a 
obra de José de Alencar, despertou o nosso 
interesse de imediato. Esse fato gerou outra 
entrevista, desta vez centralizada na entida-
de indígena Ubirajara, que passou a ser o 
foco do nosso estudo. Em nossa pesquisa, 
pretendemos identificar até que ponto as 
pessoas se espelham na referida obra para 

caracterização da entidade. 
Passaremos, a seguir, a apresentar os 

resultados obtidos em entrevista realizada 
com Fátima no dia 27/03/1993. Segundo 
a entrevistada, o Caboclo Ubirajara “baixa” 
em várias 1inhas; quando na linha de índio, 
fala em tupi-guarani, é muito bravo, grita 
muito e bate o pé com força no chão no 
intento de mostrar sua valentia e ferocidade. 
Tais demonstrações geralmente acontecem 
em festas e/ou outras atividades onde o foco 
principal das atenções é a linha da mata. 
Quando vem na “1inha de Caboclo”, ele 
é mais calmo e fala em português. Geral-
mente, nesses casos, ele está no local para 
dar um recado, realizar uma consulta ou 
simplesmente para se divertir.

A entrevistada afirma-se vidente (pes-
soa com a capacidade de ver espíritos e 
fatos passados ou futuros assim como outras 
coisas as quais pessoas consideradas “nor-
mais” não veem). Dessa forma, ela afirma 
que viu o índio Ubirajara com um cocar 
muito grande e bonito, que depois veio a 
saber que é feito de penas de arara pela 
seguinte doutrina que o próprio Ubirajara 
lhe ensinou: 

Mas que penacho tio bonito. 
Ô, é um penacho de arara.
Mas quem rompeu a mata virgem,
Foi o caboclo Ubirajara.

Mas há ainda um detalhe que muito 
a impressiona, o fato da entidade trazer 
uma cobra coral amarrada na cintura. Diz 
também que a entidade sempre pede um 
cachimbo de “pau-bruto”, porém ainda 
não se pôde confeccioná-lo até mesmo por 
falta de maiores informações. Ubirajara se 
apresenta como um indígena de grande 
importância, altivo e orgulhoso. Sempre 
que pode, demonstra sua superioridade em 
relação a outros índios e demonstra que está 
acostumado a mandar e resolver questões 
importantes como podemos ver na seguinte 
doutrina: 

Eu corto linha, eu corto mironga,
Eu corto língua de falador.
Aonde eu piso nada embaraça,
Eu sou Ubirajara do Peito de Aço.

Como na “cabeça” de Fátima Ubirajara 
é o “farrista”, suas “visitas” são muito breves, 
e, nessas oportunidades, bebe, fuma e brin-
ca bastante, porém a própria informante diz 
que isso depende muito da linha em que 
ele vem, e cita, por exemplo, que Ubirajara 
também “baixa” na linha de Caboclo-Velho, 
e que, nessas ocasiões, comporta-se como 
tal (como caboclo). 

19 Baseado no 1º relatório semestral de Iniciação Cientifica orientado pela Profa. Mundicarmo Ferretti.
20 Bacharel em Administração; bolsista de Iniciação Científica da FAPEMA no período 1992/1993.
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Continuação

Descrição do personagem Ubirajara 
e sua história contada por José de 

Alencar

Ubirajara é personagem principal do 
romance indianista de mesmo nome. O 
gênero literário em questão foi o que po-
pularizou definitivamente José de Alencar; 
são três os seus romances desse gênero: O 
Guarani, Iracema, e Ubirajara. Além do 
indianismo que reflete a nacionalismo e 
a exaltação da natureza pátria, essas obras 
revelam uma preocupação histórica, onde 
o autor procura definir tudo em termos 
temporais e espaciais. A natureza pátria 
aparece exaltada e nela vive um super-heroi, 
o índio, de cultura, fala e modo de agir eu-
ropeizados. Entre suas obras, Ubirajara, que 
foi publicado pela primeira vez em 1874, 
representa o índio em seu estado mais puro 
e é dele que explanaremos a seguir.

De acordo com o romance, o primeiro 
nome do índio Ubirajara era Jaguaré. Oriun-
do da nação Araguaia, filho de Camacã, que 
é o chefe da referida nação, Jaguaré era o 
maior dos caçadores e o melhor pescador; 
agora procurava uma luta que elevasse o seu 
nome entre todos os seus e o consagrasse 
guerreiro. Nesta procura, conhece a virgem 
tocantim Aracy e, posteriormente, seu irmão 
Pojucã, o matador de gente, que é derrotado 
em combate e levado cativo a taba araguaia. 
Esta�luta marca a mudança de nome e de 
status do jovem filho do chefe. De caçador 
passa a guerreiro; e de Jaguaré “nome com-
posto de Jaguar, a onça, e o sufixo e, que 
na 1íngua tupi reforça enfaticamente a 
palavra a que se liga. Jaguaré significa pois, 
a onça, verdadeiramente onça por sua força, 
coragem e ferocidade” (ALENCAR, 1980, 
p.257); passa a Ubirajara, “senhor da lança, 
de ubira=vara e jara=senhor (ALENCAR, 
1980, p.255) ou �senhor da lança, o guerrei-
ro invencíveI que tem por arma a serpente” 
(ALENCAR, 1980, p.167). Ainda na sua 
consagração de guerreiro, lhe é transmitida 
a chefia da nação através da passagem: “é 
tempo de empunhares o arco da nação Ara-
guaia” (ALENCAR, 1980, p.173). Segundo 
a lenda indígena citada no livro, somente o 
maior guerreiro da nação poderia utilizar-
-se do referido arco a contento, e isso era 
facilmente conseguido por Ubirajara e por 
mais nenhum outro guerreiro da nação.

Imediatamente após tornar-se chefe, 
Ubirajara decide partir em busca de Aracy, 
deixando para trás Jandira, sua noiva, a 
quem cortejara quando caçador. Para evitar 
que Jandira o siga, e continuar o costume 
indígena, oferece esta a Pojucã, como 
“esposa da morte”. A morte em combate 
(ALENCAR, 1980, p.186) era destinada 
aos prisioneiros que durante um primeiro 
combate e antes de tornar-se cativo, mostra-
ram-se grandes guerreiros e varões Ilustres; 
a morte em combate é explicada pela se-
guinte passagem: “Os araguaias receberam 
de seus avós os costumes das nações que 
Tupã criou. Eles destinam ao prisioneiro a 

mais bela e mais ilustre de todas as virgens 
da taba, para que conserve o sangue guer-
reiro do herói inimigo e aumente a nobreza 
e o valor de sua nação” (ALENCAR, 1980, 
P.183). Ao chegar na à taba tocantim, se-
guindo a tradição indígena de hospitalidade, 
deram-lhe um novo nome, escolhido por 
ele próprio, conforme a passagem: “Eu sou 
aquele trazido pela luz do céu, chama-me 
Jurandir” (ALENCAR, 1980, p.195). Este 
nome é contração da frase: Ajur-rendy-pira, 
que significa: “o que veio trazido pela luz” 
(ALENCAR; 1980:257) e faz Alda frase: 
Ajur-rendy-pira, que significa o que veio 
trazido pela luz (ALENCAR, 1980, p.257) 
e faz alusão ao nome de Aracy “palavra 
tupi que compõe-se de ara=dia e cey ou 
cejy=grande estrela” (ALENCAR, 1980, 
p.259). Disputando-a aos demais guerreiros 
tocantins, Ubirajara desposa-a, porém antes 
deverá revelar sua origem ao carbeto, que é 
o conselho de anciões. Ao revelar seu nome 
e como o conquistara, revela a condição de 
Pojucã, como cativo à espera da morte. Isso 
os leva a guerra. 

Antes que se deflagre a guerra entre 
tocantins e araguaias, porém, os primeiros 
se vêem às voltas com outros inimigos e, du-
rante o combate, Itaqui, o chefe tocantim e 
pai de Pojuci e Aracy, perde a visão e, devido 
a isso não pode mais liderá-los na guerra. 
Pojuci, que havia sido libertado para ajudar 
seu povo na guerra, mostra-se inadequado 
para empunhar o arco de chefia da tribo. 
Como o sangue de Itaqui também corre 
nas veias de Aracy e Ubirajara é seu esposo, 
o arco é oferecido a este último. Ubirajara 
une-os, conforme aparece na passagem: 
“Quando o arco de Camacã e o arco de 
Itaqui, não fizeram mais que um, Ubirajara 
o empunhou na mão possante e mostrou-
-o as nações” (ALENCAR; 1980, p.247), 
ato pelo qual se tornou chefe também da 
nação indígena dos tocantins e uniu-se às 
duas mulheres, Aracy e Jandira, conforme 
permitia a lei matrimonial lndígena. Por fim, 
as duas nações formaram a grande nação 
dos Ubirajaras, que tomou o nome do herói 
(ALENCAR, 1980, p.251). 

Atestando isso, existe o seguinte co-
mentário nas Notas de José de Alencar, 
constantes da obra em questão: “Com este 
nome existia ao tempo do descobrimento, 
nas cabeceiras do rio São Francisco, uma 
nação de que fala Gabriel Soares (Roteiro do 
Brasil, cap. 182) (ALENCAR, 1980, p.255). 

Comparação entre entidade 
e personagem.

Os dados, ora apresentados, não per-
mitem que nos aprofundemos muito na 
comparação entre um e outro, porém alguns 
pontos de concordância podem ser notados. 
Entre eles, podemos citar a língua falada 
pelo personagem e pela entidade, o tupi-
-guarani. A alusão às penas de arara, que 
aparece no livro e na entrevista com Fátima. 
A autoridade exercida por Ubirajara, citada 

na entrevista como provável devido ao seu 
comportamento e explicitada no livro pela 
chefia das nações indígenas. Devemos 
também observar a alusão à serpente; no 
1ivro ela está representada pela arma que 
Ubirajara usava, uma lança de duas pontas, 
e, na entidade, pela cobra coral amarrada em 
sua cintura. Convém notar que pelas carac-
terísticas dessa cobra, as cores e o formato 
da cauda e da cabeça, torna-se passível de 
confusão a determinação de suas extremi-
dades, sendo chamada em certas regiões de 
cobra-de-duas-cabeças.

As diferenças entre entidades e per-
sonagem literária ficam mais difíceis de 
serem distintas a partir do momento em 
que os dados ainda são insuficientes para 
tal. A questão matrimonial deverá ser le-
vantada, assim como a existência de outras 
entidades relacionadas a este e que contam 
n literatura.

O texto transcrito abaixo talvez ex-
plique a diversidade de linhas�em que a 
entidade Ubirajara se apresenta, fazendo 
uma analogia com a classificação em relação 
à idade dos tupis. Esclarece ainda a questão 
dos diversos nomes do personagem de José 
de Alencar (Jaguaré, Ubirajara e Jurandir). 
“Ives d’Evreux, cap. XXI, trata minunsciosa-
mente da graduação que a idade estabelece 
entre os tupis: 

1) crianças até dois anos de idade, chamadas 
mitanga, que significa chupador ou mamado;
2) curumim=mirim, isto é, o pequeno que bal-
bucia e compreende os meninos até sete anos; 
3) curumim simplesmente, correspondia à 
segunda infância, de sete a quinze anos; 
4) curumim=guaçu, era a adolescincia, em 
que os rapazes se empregavam na caça e na 
pesca; 
5)aba, o homem, indicava o principio da 
virilidade, o qual logo que se casava tornava-
-se apyaba, o varão, ou como diz d’Evreux, 
mendarama, o casado; 
6) tyjubaê, o ancião ou veterano, o homem 
de experiência, guerreiro consumado (ALEN-
CAR, 1980, p.256).

Seguindo um raciocínio lógico, a en-
tidade Ubirajara poderia se apresentar em 
qualquer uma dessas fases, por exemplo: 
quando viesse na linha de Caboclo-Velho, 
seria sua fase de tyjubaê, na linha de índio, 
corresponderia a sua fase de aba, e assim por 
diante. Mas também poderíamos indagar: e 
os outros nomes citados por José de Alen-
car? Teriam representação na incorporação 
de entidades? Fica aberta a questão para 
posterior análise. 

Considerações finais

Alguns pesquisadores levantam a 
questão de que todas entidades indígenas 
recebidas no Tambor de Mina representam 
índios africanos, o que não parece ser o caso 
de Ubirajara. Apesar de alguns costumes 
comuns citados na obra literária, como bater 
com o tacape nos escudos gerando sons, não 
se pode determinar a origem desses costu-
mes, podendo ter origens diversas ou não. 
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Continuação

Na maioria das vezes, tudo o que se sabe 
de um caboclo foi informado por ele mes-
mo, pois geralmente não era conhecido 
antes do seu aparecimento como encan-
tado e não se encontra referência a ele na 
literatura (FERRETTl, M., 1987, p.03). 

Este não parece ser o caso da entidade 
Ubirajara, pois a obra de José de Alencar 
data de 1874 e, desde então, é muito conhe-
cida. É claro que existem diferenças entre a 
entidade e o personagem, mas talvez isso se 
explique pelo próprio fator tempo ou pela 
seguinte passagem: 

Nenhum mito é preservado sem mudan-
ças, pois os homens e as sociedades por 
eles criadas estão sempre se modificando, 
por mais tradicionais que pareçam. No 
Tambor de Mina, a historia de caboclos, 
fidalgos e ‘gentilheiros’ (Gentio=nobre) 
tem um dinamismo maior, porque além 
deles andarem em muitos terreiros e 
serem recebidos por muitos médiuns, 
eles cantam em português e gostam de 
conversar com as pessoas (FERRETTI, 
M., 1987, p.24).

A história dos caboclos, ao contrário 
das dos orixás, 

[...] não foi contada pelos fundadores das 
casas matrizes e não tem uma transmis-
são planejada. Aquelas entidades foram 
invadindo a Mina e à medida que iam 
sendo aceitas iam revelando seus nomes 
e contando suas historias. Como aquelas 

entidades passavam em muitas casas 
e em muitas cabeças, essa história ia 
sendo contada um pedaço aqui e outro 
ali e o povo ligado a Mina ia reunindo e 
repetindo aquela história (FERRETTI, 
M, 1987, p.02). 

Da mesma forma aconteceu com a en-
tidade Ubirajara, sua história na Mina vem 
passando de boca em boca, até assumir a 
forma pela qual a conhecemos hoje.

Confirmando o que atesta a pesquisa-
dora e orientadora deste projeto, Dra Mun-
dicarmo Ferretti, a mitologia dentro das reli-
giões afro-brasileiras é um dos aspectos mais 
difíceis de serem estudados; no caso em 
questão, está sendo abordada a importância 
do livro numa tradição oral, como é o caso 
do Tambor de Mina, inversamente, porém, 
à afirmação da mesma autora, quando diz: 
“Depois de sistematizado e escrito, o mito ten-
de a uma maior estabilidade.”(FERRETTl, 
M., 1987, p.24). 

Partindo da premissa de que o mito 
específico de Ubirajara no Tambor de Mina 
estaria sendo criado a partir do conhecimen-
to prévio da literatura, senão por todos, mas 
por alguns, até mesmo por ser uma obra lar-
gamente difundida e divulgada entre todas 
as camadas da pirâmide social, pretendeu-
-se verificar até que ponto a entidade é 
baseada no personagem e se as mudanças 
ou divergências encontradas fazem parte 

do desvio normal em uma tradição oral, 
ou se refletem a incorporação de detalhes 
pessoais à história já conhecida.

Objetivando isso, foram realizadas en-
trevistas e análises de literatura, porém os 
dados levantados se mostraram insuficientes 
a uma conclusão definitiva. Pretende-se 
continuar nessa linha de trabalho e acom-
panhar a entidade Ubirajara da melhor 
forma possível, em diversas “cabeças”, com 
o intuito de traçar um perfil da entidade in-
dependentemente do médium que a recebe 
para que se possa fazer uma comparação 
eficiente. 
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Não é dos nossos tempos a figura curiosa 
de Catarina Mina, ex-escrava que aqui 

viveu no século passado. Mas povoa ainda 
a lembrança antiga da cidade como um da-
guerreotipo esbatido pelo tempo.

Chamava-se essa negra mina de formas 
bem delineadas, dentes magníficos e um ar 
imponente Catarina Rosa Ferreira de Jesus.

Fora escrava, mas nascera para ser 
rainha. Assim, por incrível que pareça, a 
custa de muito esforço e talvez, quem sabe, 
graças ao seu jeito sensual, a que por certo 
muito branco se rendeu, veio a obter a tão 
almejada liberdade, ganhando um STATUS 
de dama de cor.

Num beco romântico de nossa cidade, 
chamado primitivamente da Calçada, canto 
com a rua do Trapiche, no bairro da Praia 
Grande, onde se concentrava o opulento 
comercio português de então, com enor-
mes armazéns de secos e molhados, estivas 
e miudezas, Catarina Mina montou uma 
quitanda para a venda de farinha. E, jei-
tosa e prestante, escrupulosamente limpa, 
mantendo muitas mucamas a seu serviço, 
os negócios lhe sorriam de forma compensa-
dora, chegando a ex-escrava a amealhar bom 

cabedal. Tornou-se influente a seu modo e 
derriçou-se toda por um cafuz com quem 
casou e fez, a poder de dinheiro, alferes da 
Guarda Nacional. 

Catarina Mina, dizem as velhas memó-
rias do seu tempo, tinha um bom faro para 
os negócios. Ativa, esperta, sagaz, sabendo 
o que queria, guardava talvez no intimo a 
lembrança distante do esplendor dos seus 
ancestrais, nas aringas cálidas de Africa antes 
da conquista brutal dos impiedosos negreiros 
lusos que destruíram reinos e potentados 
negros sem do nem piedade, movidos da 
torva cobiça, do enriquecimento rápido que 
o nefando trafico lhes propiciava. 

O escritor e desenhista maranhense João 
Afonso do Nascimento fixou Catarina Mina 
em todo o seu esplendor de grande dama, 
pontificando com suas mucamas nas festas 
dos Remédios, de Santa Ifigênia e de Nossa 
Senhora do Rosário dos Pretos. 

O seu traje preferido era camisa decotada, 
de mangas curtas, guarnecidas de rendas de 
almofada, de labirinto ou de cacundê e saia de 
linho branco, tendo na fimbra um largo folho 
de renda. A gaforinha, trascalante a macassar 
ou jasmim do Cabo, exibia a famosa preta mina 

um par de enormes pentes ou atracadores 
chamados trepa-moleque. Eram travessas de 
tartaruga chapeadas de ouro lavrado. No pes-
coço bem torneado um cordão de ouro em su-
cessivas voltas, da ultima das quais pendia um 
grande crucifixo do mesmo metal. Ato canto 
das orelhas, brincos de fino lavor e enfiados nos 
dedos diversos anelões de ouro. Os braços car-
nudos e retinhos eram tomados por pulseiras 
ornadas de balangandãs. De prata e de ouro. 
E, como boa africana que era, às vezes deixava 
de lado as sandálias para reconciliar-se com o 
morno e sensual contacto da terra, cruzando 
as ruas da cidade ataviada como uma grande 
dama mas com os pés descalços... E, segundo a 
tradição oral, fazia-se seguir nesses momentos 
por um séquito de nigrinhas, suas mucamas, 
a quem tratava como filhas. 

Tornou-se Catarina Mina uma das 
figuras mais populares da cidade, talvez 
sombreada apenas por essa outra figura de 
lenda que foi Ana Jansen, poderosa matrona 
que dominou a vida política de São Luis na 
segunda metade do século passado e que era 
temida pelo excessivo rigor com que tratava 
sua numerosa escravaria. Duas damas pode-
rosas, cada qual a seu modo.

Janela do Tempo
RELEMBRANDO CATARINA MINA21

Domingos Vieira Filho22

21 Publicado originalmente em um jornal de São Luís guardado por Zelinda Lima (recorte sem data).
22 Bacharel em Direito; Professo da UFMA; Pesquisador; Membro do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão e da Comissão Maranhense de Folclore. Falecido.
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DISSERTAÇÃO

SANTOS, Daniela Cordovil F. dos. OS 
PODERES DA POLITICA EM CURU-
RUPU-MA. 91 f. Dissertação (Mestrado 
em Antropologia Social). – Universidade 
de Brasília -, 2002. Orientadora: Eurípedes 
da Cunha Dias.

RESUMO
Este trabalho pretende analisar como 

se dá a construção de espaços políticos em 
Cururupu-Ma. Existem em Cururupu dois 
tipos de espaços políticos: o universo da 
política institucional partidária, centrada 
no controle dos aparelhos do Estado, e uma 
outra forma de fazer política, a política 
cotidiana, que se realiza principalmente 
através de festas. As festas se tornam 
espaços à medida que é através delas que 
diferentes segmentos da sociedade adqui-
rem visibilidade e reconhecimento de sua 
identidade social. A análise da política 
institucional parte de uma tradição da 
ciência política que compreende política 
como esfera das atividades relacionadas 
ao Estado (BOBBIO, 2000: 954). Através 
desse conceito de política, discute-se como 
se dá a relação dos agentes envolvidos 
com as festas e com as disputas de poder 
extra-oficiais com os políticos e a politica 
profissional local. A análise das relações po-
líticas cotidianas utiliza-se das formulações 
de Foucault (1982) a respeito do poder e 
da noção de performance de Victor Turner 
(1992). A concepção de poder de Foulcaut 
permite apreender processos políticos que 
acontecem fora da esfera de atuação do 
Estado e o conceito de performance ajuda 
a pensar as festas e movimentos estéticos 
como atos culturais plenos de significados, 
e, também, a compreendê-los a partir dos 
discursos e práticas, e os discursos gerados 
através das festas permitem mudanças de 
comportamento com fortes repercussões 
políticas. Em Cururupu-MA, performances 
como reggae, a pajelança e o tambor de 
crioula, modificam relações e invertem 
posições estruturais entre centro e perife-
ria, legítimo e ilegítimo, negro e branco, 
povo e elite.

ARAUJO, Daisy Damasceno. AÊ MEU PAI 
QUILOMBO, EU TAMBEM SOU QUI-
LOMBOLA: o processo de construção identi-
taria em Rio Grande – Maranhão. Dissertação 
(Mestrado em Ciencias Sociais). – Universidade 
Federal do Maranhão -, 2012. Orientadora: 
Elizabeth Maria Beserra Coelho. 

RESUMO
Este estudo apresenta uma análise 

do processo de construção da identidade 
quilombola por parte dos moradores do Rio 
Grande, situado no município de Bequi-
mão-MA. Desta forma, analisa a dinâmica 
que caracterizou o processo de mobilização 
e os critérios de identificação, acionados 
por este grupo, para afirmar-se como qui-
lombola. Foram identificadas e analisadas 
as estratégias para obter o reconhecimento 
junto a Fundação Cultural Palmares e os 
significados que esse reconhecimento assu-
miu para os moradores. Dialogando com o 
Decreto 4887/2003 e na tentativa de se legi-
timar como quilombolas, alguns moradores 
do Ri Grande passaram a construir histórias 
relacionadas com o passado da escravidão, 
antes desconsideradas. A disputa conceitual 
em torno da categoria quilombo expressa 
o deslocamento de como uma categoria, 
antes negada, passa a ser reapropriada 
no processo de luta por reconhecimento. 
Essas histórias são associadas às formas de 
organização que visam o reconhecimento 
dos moradores como sujeitos de direito, 
demarcando o processo de construção 
identitária como uma questão política. A 
construção interessada como grupo étnico 
expressa uma estratégia organizacional 
visando a regularização das terras em que 
vivem. A investigação que subsidia esse 
texto ocorreu de 2009 a 2011 e associou 
narrativas dos moradores com observações 
relacionadas às suas formas de organização, 
assim, como fontes documentais. 

MONOGRAfIA

DINIZ, Márcia Regina Moreira. BAILE 
DE PRETO E BAILE DE BRANCO 
EM VIANA NO PERIODO DE 1950 
A 1980. 40 f. Monografia (Licenciatura 
Plena em Historia) – Universidade Federal 
do Maranhão -, 2008. Orientador: Josenildo 
de Jesus Pereira. 

RESUMO
Este estudo esta inserido no contexto 

de análises relativas ao tema das relações 
raciais no Brasil e, em particular, em Viana 
entre as décadas de 1950 e 1980, pois se trata 
de uma territorialidade na qual o racismo é 
uma das variáveis de práticas socioculturais 
dos que compõem a sociedade vianense. 
Para se compreender as suas determina-
ções, fez-se um retrospecto da formação 
histórica de Viana. Depois se investigou em 
torno do porquê de “bailes de preto” e de 
“bailes de branco” em Viana. Ao longo do 
trabalho, lida-se com a hipótese que o uso 
do discurso racial costurou e deu sentido a 
essa experiência vivida em Viana. 

MEIRELES, Jucinaldo Silva. TENDA DE 
SANTO ANTONIO: Historicidade de um 
terreiro de mina em Viana. 56 f. Monografia 
(Licenciatura Plena em Historia) – Univer-
sidade Federal do Maranhão -, 2008. Orien-
tador: Josenildo de Jesus Pereira.

 
RESUMO
Neste estudo, investiga-se a respeito da 

Tenda de Santo Antônio, de propriedade de 
Dona Dinalva, no contexto do Município de 
Viana. Trata-se de uma casa onde se pratica 
o Tambor de Mina, uma das tradições reli-
giosas afro-brasileiras. Procurou-se compre-
ender o seu processo de formação histórica, 
a sua estrutura social, concepção e dinâmica 
religiosa, bem como a relação deste com a 
comunidade circundante, considerando-se 
que o racismo é, ainda, uma das variáveis 
da cultura brasileira. 

PINTO, Marcelo Dias. fRECHAL: 200 
anos em busca de uma identidade. Mono-
grafia (Licenciatura Plena em Historia) – 
Universidade Federal do Maranhão -, 2002. 
Orientador: Washington Tourinho Júnior. 

RESUMO
O presente trabalho trata de um estudo 

acerca de determinados grupos existentes 
no campesinato brasileiro que não se encon-
tram especificamente dentro da legislação 
oficial do Estado, compreendendo os seus 
componentes de formação social, essen-
cialmente, no aspecto referente à estrutura 
agrária e aos seus elementos identitários que 
facultam a organização social desses grupos 
que, historicamente tem-se apresentado 
como um desafio aos distintos campos do sa-
ber. Para tanto, analisaremos em particular 
o caso da fazenda de Frechal, localizado no 
município de Mirinzal, na região microeco-
nômica da Baixada Ocidental Maranhense, 
que se formou a partir da desagregação da 
sociedade escravista do Maranhão do século 
XIX. Abordaremos os aspectos sociais e 
econômicos do Maranhão a partir do século 
em questão, com o objetivo de identificar as 
condições que propiciam o surgimento de 
Frechal, analisando o papel do negro den-
tro da sociedade escravista maranhense e, 
consequentemente, a sua forma mais bem 
definida de resistência que foi o quilombo, 
a partir dos conceitos tradicionais da Le-
gislação Brasileira, confrontando-os com 
os chamados novos conceitos de quilombo, 
partindo de uma situação de conflito vivida 
pelos moradores e a batalha judicial que se 
travou pelos agentes burocráticos do Estado 
brasileiro.

Resumos e Resenhas 

23 Colaboração do Projeto FAPEMA “Folclore e Cultura Popular na Baixada Maranhense”
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24 Roza dos Santos – radialista aposentada; membro da CMF.

FeSTiVAL de MÚSiCA 
BARROCA eM ALCÂnTARA

A cidade de Alcântara foi palco do Pri-
meiro Festival de Música Barroca, evento 
idealizado e dirigido por Bernard Vassas, 
francês, morador de Alcântara. Nesta pri-
meira versão que aconteceu em Bacabeira, 
Alcântara e São Luis, apresentaram-se: 
o Grupo Anima com Donzela Guerreira 
e Ação Didática sobre música barroca; 
Guilherme de Carvalho, instrumentista 
de cordas dedilhadas antigas do Brasil e 
Marília Vargas, formada em canto barroco 
na Schola Cantorum Brasiliensis/Suiça, 
em “Tempo Breve que Passastes:Modinhas 
Brasileiras”; Duo Lanfranchi-Santoro 
(Lívia Lanfranchi, traverso e Alessandro 
Santoro,cravo) “Confronto de três estéticas” 
musicais do barroco nos séculos XVII e 
XVIII na Europa; Bruno Procópio, ao cra-
vo, interpreta J.S.Bach, seu filho C.P.E.Bach 
e o compositor francês J.P.Rameau; Capela 
Brasileira, com peças do Renascimento e 
do Barroco; Grupo Affettti Musicali “Les 
Plaisirs du Roi”, música e dança dos séculos 
XVII e XVIII da corte francesa e Ação Di-
dática sobre dança barroca; Grupo Banza,“A 
música no tempo de Gregório de Mattos”; 
e o Duo Maria Bragança (saxofonista) e 
Fernando Cordella (cravista) interpretam 
a “Alma Barroca”. 

O Primeiro Festival de Música Barroca 
teve a abertura em 02/dez/2011, na Igreja 
Imaculada Conceição em Bacabeira; em 
Alcântara, sede do Festival, a Igreja do 
Carmo serviu de cenário às apresentações 
dos dias 03 e 04; quem foi ao encerramen-
to, na Igreja da Sé, Catedral de São Luis, 
dia 05, teve a oportunidade de fruir a arte 
musical do Affetti Musicali, Grupo Banza, 
Duo Maria Bragança e Fernando Cordella 
e do Capela Brasileira, grupo maranhense, 
de formação variada tanto instrumental 
quanto vocal, com professores, profissionais 
e alunos de música que, sob a regência do 
professor/doutorando em música Ciro de 
Castro, interpretam peças do renascimento 
e do barroco. Pela platéia presente nas edi-
ções das cidades de Bacabeira, Alcântara e 
São Luís, a pretensão do monsiuer Bernard 
Vassas em fazer do Festival um evento de 
referência na agenda cultural das cidades 
históricas brasileiras está assegurada! 

diSTRiTO FedeRAL PeRde 
MeSTRe TeOdORO

Morre, aos 91 anos, Teodoro Freire, 
mestre e referência da cultura popular do 

Bumba-meu-boi no DF e comendador da 
Cultura, na madrugada de 15 de janeiro de 
2012, no Hospital Santa Helena, em Brasí-
lia. O corpo do homem que trouxe a paixão 
pelo bumba-meu-boi ao Distrito Federal na 
década de 1960 foi cremado em Valparaíso 
(GO), com homenagens, danças típicas e 
lágrimas. Seu Teodoro recebeu em vida, das 
mãos do então presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva e Ministro da Cultura Gilberto Gil, 
a comenda Ordem do Mérito Cultural. Íco-
ne da cultura popular no DF, o maranhense 
Teodoro Freire nasceu na pequena cidade 
de São Vicente Férrer, localizada a 280 km 
de São Luís-MA, em 1920. Desde os oito 
anos, era apaixonado pela cultura popular 
e dedicava-se à tradição de sua região: o 
Bumba-meu-boi, e a outras paixões como 
o time de futebol, Flamengo, e sua escola 
de Samba, a Mangueira, que prestigiava 
usando sempre um chapéu de palha com 
tira vermelha e preta, referência à paixão 
pelo time rubro-negro carioca. Seu Teodoro 
chegou à capital do Brasil, em 1962, foi 
trabalhar na Universidade de Brasília e, 
após um ano, criou o Centro de Tradições 
Populares, em Sobradinho, com o intuito 
de difundir e levar adiante as festas e danças 
da cultura popular maranhense, principal-
mente o bumba-meu-boi. “É importante 
manter a dança do boi viva para as novas 
gerações”, gostava de defender. O Centro 
de Tradições Populares, no começo, era 
bem simples, feito de paredes de taipa, 
chão de terra batida e teto de palha. Hoje, 
tem uma boa estrutura e reúne cerca de 
75 integrantes onde faz apresentações de 
bumba-meu-boi, de Tambor-de-Crioula e 
comemora as festas de São Sebastião, São 
Lázaro e da Matança do Boi, esta há 49 
anos. Fonte:net-Marcos Linhares e Gabriel 
Alves-Assessoria de Imprensa do Centro de 
Tradições Populares 

O MARAnhenSe 
JOãOSinhO TRinTA

Joãosinho (com s) Trinta - João Clemen-
te Jorge Trinta, criador das grandes óperas 
carnavalescas da Marquês de Sapucaí, do 
Rio de Janeiro, nasceu em São Luís do 
Maranhão, em 23 de novembro de 1933. 
Em 1951, foi para o Rio de Janeiro, estudar 
balé; concursado público, trabalhou como 
cenógrafo no Teatro Municipal do Rio de 
Janeiro e montou cenários para inúmeras 
óperas como Tosca, Aída e O Guarani. Em 
1965, começa a carreira de carnavalesco no 
Salgueiro, como assistente de Fernando 
Pamplona e Arlindo Rodrigues, a escola é 
campeã em 1965, 1969 e 1971. Em 1973, as-

sume como carnavalesco do Salgueiro, faz 
parceria com a carnavalesca Maria Augusta 
e conquistam com o enredo “Eneida, Amor 
e Fantasia” o terceiro lugar no carnaval do 
Rio de Janeiro, e campeonatos em 1974 e 
1975. Em 1976, começa a trajetória na Beija 
Flor de Nilópolis, nome que se confunde 
com o sucesso e a vida de Joãosinho, dá 
primeiro título de campeã à escola azul e 
branco; assina os desfiles da Beija-Flor até 
1992, conquistando cinco campeonatos. 
Passa por várias escolas: de 1994 a 2000, 
na Viradouro, sendo campeão em 1997; de 
2001 a 2004 na Grande Rio e 2005, na Vila 
Isabel. Em 2006, sofre dois AVCs (acidente 
vascular cerebral), é internado no Rio de 
Janeiro e, vinte dias depois, transferido para 
o Hospital Sarah Kubitschek, de Brasília. 
Após anos morando no Rio de Janeiro e 
Brasília, Joãosinho Trinta volta a morar 
em São Luís – Maranhão (março de 2011) 
a convite da governadora Roseana Sarney 
para fazer parte da equipe que planejava as 
festividades de comemoração dos 400 Anos 
de São Luis. O projeto era fazer um grande 
evento que começaria com a Beija-Flor no 
carnaval do Rio de Janeiro e culminaria 
com um grande espetáculo, uma mistura 
de parada cívica com carnaval e cortejo, em 
8 de setembro de 2012, dia da fundação da 
cidade. Joãosinho Trinta morreu no dia 17 
de dezembro de 2011 devido à insuficiência 
respiratória e renal em São Luís – Mara-
nhão, foi velado no Museu Histórico e 
Artístico do Maranhão e sepultado, dia 19, 
no Cemitério do Gavião.

ROSÁRiO e OS AnCeSTRAiS 
dO neGRO MARAnhenSe 

A vida passa... A vida ou o tempo? Não 
sei? Só sei que chega um tempo em que 
as pessoas que viverem num tempo vivido 
por nós vão virando estrela, como dizem 
os meus sobrinhos-netos. A nossa amiga 
Rosário Carvalho não virou estrela. Ela é a 
estrela!!! Foram quase quinze anos da doen-
ça Alzheimer, tendo como consequência, 
inexorável, a falência em “slow motion” dos 
órgãos. Rosario (71 anos) morreu dia 13 de 
março de 2012 e sepultada dia 14, no Par-
que da Saudade, Vinhais/São Luís. Maria 
do Rosário Carvalho Santos era professora 
do Estado, técnica de assuntos culturais da 
SECMA e membro da CMF. Formada em 
História, era pesquisadora preocupada com 
as nossas raízes africanas. A origem negra 
e a sede do saber fizeram-na pesquisadora 
exaustiva na busca da ancestralidade do 
negro maranhense através do estudo dos 
terreiros. Localizando os terreiros antigos, 
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extintos ou não, descobriu as festas anti-
gas realizadas nesses terreiros; a repressão 
policial sofrida pelos chefes das casas de 
culto; a resistência desses pais e mães de 
santo frente às constantes perseguições; 
e, enriqueceu nossos conhecimentos no 
estudo das religiões de origens africanas. 
Publicou: “Cartilha de Medicina” e “Bo-
boromina - Terreiros de São Luís – uma 
interpretação sociocultural”, publicado em 
1989, e “Caminhos das Matriarcas” (2001), 
livros considerados ponto de partida para 
quem quer iniciar-se em pesquisa sobre o 
tambor de mina, umbanda ou cura no Ma-
ranhão. Sobre o livro “Caminhos das Ma-
triarcas”, registramos, na coluna Notícias 
Boletim CMF nº34, uma segunda edição 
(2005), em que o nome da autora Maria do 
Rosário Carvalho dos Santos está grafado, 
na capa, como organizadora do livro, obra 
que jamais foi lançada em São Luís, e que 
chegou à CMF por intermédio dos profes-
sores Mundicarmo e Sérgio Ferretti que 
estiveram presentes na Bienal do Livro, em 
São Paulo, em maio de 2005. O livro, em sua 
nova edição, é uma brochura em formato 
moderno, capa mais comunicativa, com 
uma “chamada” mais universal para o livro, 
editado pela Imprensa Oficial do Estado de 
São Paulo/GELEDÊS-Instituto da Mulher 
Negra, tem apresentação de Hubert Algué-
res, diretor-presidente da Imprensa Oficial 
de São Paulo; “orelha” por Rosane da Silva 
Borges, jornalista e diretora de Comuni-
cação e Pesquisa do Instituto Kuanza e é 
prefaciado por Maria de Lourdes Siqueira, 
professora da UFBA e diretora da Fundação 
Cultural Ilê Ayiê. 

inVenTÁRiO dOS BLOCOS 
TRAdiCiOnAiS

O prefeito de São Luís, João Castelo, 
entregou, dia 08 de maio de 2012, à superin-
tendente do Instituto do Patrimônio Histó-
rico e Artístico Nacional-Iphan/Maranhão, 
Kátia Bogéa, o relatório final do Inventário 
Nacional de Referências Culturais-INCR 
dos Blocos Tradicionais, oficializando a 
candidatura da manifestação popular ao 
título de Patrimônio Cultural Imaterial 
do Brasil. A solenidade de entrega do do-
cumento aconteceu no Dia Municipal do 
Bloco Tradicional, instituído pelo Projeto 
de Lei nº 490/07, no auditório Reis Perdi-
gão do Palácio La Ravardière, na presença 
do presidente da Fundação Municipal de 
Cultura-Func, Euclides Moreira Neto, da 
coordenadora do relatório do INRC, Lenir 
Pereira Oliveira, do presidente da Academia 
dos Blocos Tradicionais, Josimar Rangel, 
que representou as demais agremiações 
maranhenses, vereadores, secretários mu-
nicipais e imprensa. A superintendente do 
Iphan, Kátia Bogéa, descreveu as etapas 
que a candidatura dos Blocos Tradicionais 

terá que cumprir e que o INCR é um 
dos documentos que inicia o processo de 
avaliação pelos técnicos e conselheiros do 
Iphan no Maranhão e em Brasília/DF, para 
um bem receber o título de Patrimônio 
Imaterial do país. 

MORRe MARiA SeTe FLeChAS 
- Guia da Tenda do Mestre 

Bita

Maria da Conceição Muniz Bayma era 
o nome de Maria do Caboclo 7 Flechas ou, 
simplesmente, Maria do Sete, como ficou 
conhecida nacionalmente através da Rede 
Nacional de Saúde, entidade que ela ajudou 
a fundar, sendo reverenciada por muitas 
mães de santo do Brasil inteiro, principal-
mente dentro dos encontros nacionais de 
Mulheres de Axé. Maria do Sete nasceu 
em 17 de setembro de 1939, na cidade de 
Codó, e faleceu dia 02 de Abril de 2012, na 
cidade de São Luis Maranhão, de infarto 
no miocárdio. Maria “bolou” no santo aos 
12 anos de idade na Tenda do Mestre Bita 
do Barão onde foi Servente, Presidente, 
Contra-guia e Guia. Sacerdotisa do Terecô, 
fundou a Casa Kamafeu de Oxossi na Praia 
do Araçagi, único terreiro com raízes de 
Terecô em São Luis, e continuou Guia da 
Tenda Espírita Rainha Yemanjá do Mestre 
Bita do Barão em Codó, posto em que 
permaneceu durante 18 anos, até o seu 
falecimento, de onde saiu o féretro para 
sepultamento no Cemitério Municipal de 
Codó. Atualmente, responde pela Casa 
Kamafeu de Oxossi o seu filho biológico 
Cícero D’Obaluayê, que continuará as 
atividades após o período de luto. Mas, 
afirma Cícero, que a Casa está aberta aos 
interessados em conhecê-la. Mais informa-
ções: Casa Kamafêu de Oxossi. Rua Nossa 
Senhora da Vitória nº 07; Praia do Araçagy; 
Cep: 65068-550 São Luis-Maranhão; Fone: 
(98) 32330020 e 96027741.

LAnÇAMenTO dO MUSeU 
AFRO diGiTAL

Contendo informações sobre cultura 
popular, religiões, quilombos, movimen-
tos negros e exposições do Maranhão, 
de Pernambuco e do Rio de Janeiro, foi 
lançado o Museu Afro Digital-Maranhão, 
dia 29 de março, no Auditório A, do CCH 
da UFMA. Uma realização do Programa 
de Pós-Graduação em Ciências Sociais, 
Departamento de Desenho e Tecnologia e 
Núcleo de Tecnologia de Informação. Site: 
www.museuafro.ufma.br.

CAFÉ LiTeRÁRiO nO OdYLO

As pesquisadoras de cultura popular e 
membros da CMF, Zelinda de Castro Lima 

e Joila Moraes foram as protagonistas do 
primeiro Café Literário de 2012, do Centro 
de Criatividade Odylo Costa, filho, realiza-
do em 27 de março. Num gostoso bate-papo 
sobre cultura popular, falaram sobre as 
suas vivências como diretoras de empresas 
de turismo no Maranhão, incentivando o 
turismo e levando grupos folclóricos a ou-
tros estados, além das pesquisas nas áreas 
de culinária (Dona Zelinda) e experiências 
na direção de Centro de Cultura Popular, 
pesquisa sobre o tambor de crioula e par-
ticipação em grupos de danças folclóricas 
(Joila). Prestigiaram-nas poetas, escritores, 
pesquisadores e interessados.

dOUTOReS dA UFMA 
nA FRAnÇA

O professor doutor da UFMA e mem-
bro fundador da CMF, Sergio Ferreti esteve 
na França, em maio 2012, acompanhado 
de sua esposa – Mundicarmo Ferretti – 
para participar da banca de uma tese de 
doutorado na Universidade de Bordeaux, 
sobre “Dom Sebastião e o sebastianismo 
no mundo português e no Maranhão” de-
fendida pelo maranhense de Codó Rosuel 
Lima Pereira, que reside há mais de 25 anos 
na França. Retornaram dia 28 ao Brasil para 
participar, de 29 de maio a 01 de junho, do 
XIII Simpósio da Associação Brasileira de 
História das Religiões, realizado na UFMA. 

PReCiOSAS deVOTAS 
dO diVinO

A Casa das Minas perdeu preciosas 
devotas: Enilde Pereira Aquino chamada 
carinhosamente de Dona Aviãozinho. A 
sorridente e agradável cozinheira da Casa 
das Minas, devota do Divino e protegida 
dos voduns, chegou à Casa através de 
amizade com Dona Celeste. Não recebia 
vodum nem caboclo, mas nas festas de obri-
gação, torração, ciclo da festa do Divino ou, 
quando Dona Celeste adoecia, mudava-se 
para a Casa das Minas. Dona Aviãozinho 
morreu dia 25 de fevereiro de 2012, em sua 
casa na Vila Isabel Cafeteira e foi sepultada, 
domingo, 26, no Cemitério Jardim da Paz, 
estrada de Ribamar/MA. Edna Cardoso 
Pereira Lima, nasceu em 18 de setembro de 
1926, filha de Marcolina Oliveira Cardoso, 
do vodum Daco da família Davice da Casa 
das Minas (Querebentam de Zomadonu, 
Sérgio Ferretti-1985), era uma das respon-
sáveis pela festa do Divino Espírito Santo, 
desde 1969, quando Dona Celeste assumiu 
a festa. Dona Edna, que sempre morou nas 
proximidades da Casa das Minas, residiu 
no Edifício Caiçara até a sua morte, em 18 
de agosto de 2011. O convite da Festa do 
Divino da Casa das Minas em 2012 veio 
assinado por Dona Denil Jardim, Dona 
Onezinda Pinheiro e Euzébio Pinto.
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ORdeM dO MÉRiTO 
CULTURAL AO MeSTRe 

APOLOniO

Em solenidade, realizada em Recife, 
o Ministério de Cultura fez entrega da 
comenda Ordem do Mérito Cultural 2011, 
prêmio que existe desde 1995 para ho-
menagear importantes nomes da cultura 
brasileira, ao Mestre Apolonio Melonio, 
amo de Bumba-meu-boi da Floresta. Na 
ocasião, devido aos seus 93 anos de idade, 
foi reverenciado pelos mestres presentes 
no evento. O bumba-boi da Floresta faz 
quarenta anos, em 2012, mas o mestre 
brinca bumba-boi desde os 8 anos de idade 
(nasceu em Canarana/São João Batista) em 
grupos da região da Baixada Maranhense. 
Participou da fundação do Boi de Viana e 
do Boi de Pindaré. No bairro da Floresta, 
coloca também as brincadeiras quadrilha 
e tambor de crioula e sempre trabalhou a 
autoestima das crianças do bairro, maioria 
em risco de rua. Hoje, além de ser uma 
das grandes referências da cultura popu-
lar maranhense, a sede tornou-se Ponto 
de Cultura viabilizando a transmissão do 
saber tradicional pelo trabalho que realiza 
com a comunidade da Floresta. Na ocasião, 
receberam também a comenda Ordem do 
Mérito Cultural a Secretária de Igualdade 
Racial do Maranhão, Claudett Ribeiro, e 
o compositor João do Vale, in memoriam. 

OBRAS de CARLOS de 
LiMA eM inSTiTUTO

Instituto Zeca, junção dos nomes Zelin-
da e Carlos – organização não governamen-
tal – é o nome do instituto que abrigará o 
acervo do pesquisador, historiador e escritor 
Carlos de Lima, criado para homenageá-lo e 
à sua esposa a pesquisadora Zelinda Lima, 
ambos nomes de referência da cultura po-
pular maranhense. A família está em busca 
de um espaço físico que receba o acervo e 
sirva para realização não só de pesquisa, mas 
também de oficinas e cursos voltados para 
a cultura popular.

TRiBUTO AO MeSTRe 
AnTOniO VieiRA

A Associação dos Amigos do Mestre 
Antonio Vieira, em parceria com o Centro 
de Capoeiragem Matroá e Departamento 
de Assuntos Culturais/UFMA, apresen-
taram no Centro de Criatividade Odylo 
Costa, filho, dia 09 de maio, a quarta edição 
do Sermão Antoniológico do Velho Mole-
que, celebração anual ao rico cancioneiro 
do eterno mestre, com a participação de 
Celson Mendes, violonista, e dos cantores 
Célia Maria, Léo Capiba, Cláudio Pinheiro, 

César Teixeira e, ainda, dos artistas plásticos 
Airton Marinho, Binho Dushinka e Paulo 
César Carvalho. O dia de Tributo à Vida e 
Obra do Mestre Antonio Vieira está institu-
ído sob Lei Municipal nº 5.328/2010.

Xiii SiMPÓSiO de ReLiGiãO 
e OBRA dURKheiM

A quatrocentona cidade de São Luis 
sediou, através da UFMA, o XIII Simpósio 
Nacional da Associação Brasileira de Histó-
ria das Religiões, oportunidade não só para 
debater os 400 anos de história da religião 
no Maranhão e no Brasil, como também 
dar visibilidade, em 2012, à comemoração 
do centenário da obra clássica de Emile 
Durkheim, “As Formas Elementares da 
Vida Religiosa”, livro que é um dos marcos 
fundadores dos estudos de Antropologia 
na Escola Francesa e das ciências sociais 
da religião.

Com o tema “Religião, carisma e poder: 
as formas da vida religiosa no Brasil” pesqui-
sadores de todo Brasil reuniram-se, no perí-
odo de 29 de maio a 01 de junho, em amplo 
debate e revisão da história do catolicismo 
no Brasil e no Maranhão, observando suas 
continuidades, rupturas e especificidades; 
da expansão do pentecostalismo por todo o 
país, competindo inclusive com a hegemo-
nia da Igreja Católica; do espiritismo, que, 
embora destinado a todos, assim como as 
religiões evangélicas, atingia, inicialmente, 
as populações letradas enquanto a maioria 
dos analfabetos praticava o catolicismo 
popular, organizando festas ou realizando 
outras práticas; das religiões dos negros e 
dos indígenas que só mais recentemente 
começaram a ser estudadas, principalmente 
no Maranhão, apesar da existência, em São 
Luís, de terreiros de Tambor de Mina orga-
nizados desde a primeira metade do século 
XIX; do Concilio Vaticano II convocado em 
1962 pelo Papa João XXIII, que representou 
uma atualização da Igreja Católica ao mun-
do moderno, destacando-se a legitimação 
do papel dos leigos na evangelização em 
áreas de difícil acesso e a substituição do 
latim pela língua vernácula, que tornaram 
a Igreja mais próxima do povo e mais atenta 
aos problemas sociais que a América Latina 
enfrentava nesse período; do surgimento 
de diversas manifestações religiosas como 
União do Vegetal, Santo D´Aime, Igreja 
Bahai, Messiânica Mundial e outras que 
têm se expandido no Maranhão e no Brasil 
e que tem sido estudadas por diversos pes-
quisadores.

Praticantes, interessados e estudiosos 
se dividiram entre os 30 grupos de traba-
lho; 12 minicursos, 10 mesas redondas e 4 
majestosas conferências que encerravam 
os trabalhos ao final da tarde: dia 29, O que 
Durkheim tem a ver com os inícios da Igreja 

Católica no Maranhão, proferida pelo Prof. 
Dr. Eduardo Hoornaert, do CEHILA; dia 
30, Protestantismo, Prof.Dr. Paul Freston, 
University of Oxford; dia 31, Religiões 
Afro-Brasileiras, Prof. Dr. Reginaldo Prandi, 
USP; encerrando no dia 01 de junho, Intole-
rância Religiosa, Prof. Dr.Vagner Gonçalves 
da Silva, USP. O Simpósio foi realizado pelo 
CCH, Nucleo de Humanidades-CCH, Gru-
po de Pesquisa Religião e Cultura Popular, 
Grupo de Pesquisa História e Religião-
-Sociologia, todos da UFMA; IFMA; Grupo 
de Pesquisa Estado Cultura e Teoria Social e 
CEHILA-Centro de Estudos de História da 
Igreja na América Latina. Apoio da Capes, 
CNPq, Fapema e suporte da infraestrutura 
da UFMA.

LiVROS LAnÇAdOS nO 
Xiii SiMPÓSiO de ReLiGiãO

Um Simpósio em que se encontram 
grandes estudiosos é sempre momento e lu-
gar oportuno para divulgar as mais recentes 
obras publicadas sobre o assunto. Lançaram-
-se livros no Palácio Cristo Rei, palácio-sede 
da Reitoria da UFMA, na Praça Gonçalves 
Dias, num total de 18 livros: À sombra da 
Jurema Encantada: Mestres juremeiros na 
Umbanda de Alhandra, de Sandro Guima-
rães de Salles; Entre Deus, Diabo e Dilma, 
de Leandro Seawright Alonso; Eu venho 
de Longe; mestre Irineu e seus companhei-
ros, de Paulo Moreira e Eduardo MacRae; 
Embaixadores de Dois Reinos:missionários 
e fronteiras na região amazônico-caribenha, 
de Eduardo Gusmão de Quadros; Episte-
mologia e Saberes da Ayahuasca, de Maria 
Betânia Barbosa Albuquerque; Hospital 
de Orixas:Encontro terapêutico em um ter-
reiro de Candomblé, de Estélio Gomberg; 
Confissões da Bahia – 1618-1620, de Sônia 
Siqueira; Escolas das Religiões Afro-brasileira 
– Tradição Oral e Diversidade, de F. Rivas 
Neto; In Uno Spiritu:Bispos e Sociedade, 
Igreja e Conflito Social, de Frank Antonio 
Mezzomo; Medicina e Espiritualidade no 
Campo da Saúde, Rodolfo Puttini; Reli-
gião e Juventude: Os novos carismáticos, 
de Flávio Munhoz Sofiati; Novos Desafios 
para o Cristianismo: contribuição de José 
Comblin, de Eduardo Hoornaert; Umbanda 
Sertaneja: cultura e religiosidade no sertão 
norte-mineiro, de Cristina Borges; O que 
se pode ver nas religiões. Textos de Vide-
licet (e-book), de Carlos André Cavalcanti 
e Ana Paula Cavalcanti; Venha nós o vosso 
reino: relações entre escatologia e política 
na história do pentecostalismo brasileiro, de 
Daniel Rocha; Perfis Protestantes:Thomas 
Jefferson Bowen, de Alverson de Sousa; 
Perfis Protestantes:William Buck Bagby, de 
Elizete da Silva; Experiências e Interpreta-
ções do Sagrado, de Arnaldo Érico H. Junior 
e Elisa Rodrigues. 
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PERFIL POPULAR
Dona Teté

Roza Santos25

Formiga me mordeu, formiga me mordeu, 
formiga me mordeu no canaviá. 
Ó que tu foi fazer, que tu foi buscar, 
fui buscar cana pra nós chupá... 

Inúmeras vezes programamos esta e 
outras músicas do Cacuriá de Tété, no pro-
grama Santo de Casa da Rádio Universidade. 
Bastava tocar uma vez na Radiun e “choviam” 
pedidos de ouvintes dos quatro cantos de 
São Luis. Era um som novo para os ouvidos 
daqueles que não frequentavam as festas do 
Divino Espírito Santo do Maranhão, a juven-
tude não só gostava do batuque das caixas, 
como também da forma irreverente de Teté 
criar as letras das músicas e da “molecagem” 
saudável da brincadeira. Conhecida nacional 
e internacionalmente como Dona Teté do 
Cacuriá - Almerice da Silva Santos, nasceu no 
dia 27 de junho de 1924, embora conste nos 
documentos oficiais dia 07 de julho (informa 
Marlene Henriqueta Pires Santos, única filha 
de Teté), no Sítio da Conceição no bairro Ba-
tatã, hoje Vila da Conceição-Coroadinho/São 
Luis – Maranhão. Desde os oito anos ajudava 
a madrinha a “tirar” ladainha – termo usado 
para o cantar ladainha – e aprendeu a tocar 
caixa e doutrinas afrorreligiosas, olhando e 
ouvindo as caixeiras da Festa do Divino da 
casa de Dona Maximiana, no João Paulo. Teté, 
como toda menina pobre, da época, aos 12 
anos já trabalhava como empregada doméstica 
e tocava caixa para se divertir. Estudou só até 
o primeiro ano primário (hoje segunda série 
do ensino fundamental). Sua inserção nos 
folguedos populares começa nas brincadeiras 
de Lauro – Alauriano Campos de Almeida 
(1917-1993), que organizava, na Vila Ivar Sal-
danha/São Luis, vários tipos de manifestações 
populares como bumba-meu-boi, tambor de 
crioula, baile de caixa, quadrilha, festa Divino 
Espírito Santo, turma de samba (Memória 
de Velhos, volume V-1999). Teté, nessas brin-
cadeiras, era simplesmente a festeira, tirava 
ladainha, dançava tambor de crioula e tocava 
caixa na festa do Divino de Lauro e de várias 
casas de culto, inclusive Casa de Nagô e Casa 
da Fausta (Infortamtivo-Na Ponta do Giz-ago/
set/2004-CCPDVF-SECMA). No final da dé-
cada de 1960, Lauro dá o nome de Cacuriá à 
brincadeira que criou a partir do carimbó das 
caixeiras ou bambaê de caixa, ou ainda, carimbó 
achulado, realizado durante o ´serramento´ 
do mastro, na terça-feira, após a derrubada 
do mastro da festa do Divino Espírito Santo, 
ocasião em que as caixeiras se reúnem para 
“vadiar”, tirando canto e versos umas para as 
outras, em sucessivas réplicas, uma brincadei-
ra saudável após o cumprimento do ciclo ritual 
da festa que não é brincadeira, mas “obriga-
ção”. A mudança na vida artístico-cultural de 

Tetê se deu a partir do convite do saudoso 
Nelson Brito (1953-2009), Diretor do Laborar-
te, para ensinar atores e atrizes a tocar caixa 
para o espetáculo “Passos”, montado na igreja 
do Desterro (1980). O grupo logo sentiu que 
Teté detinha grandes saberes da arte popular 
como caixeira do divino, dançarina de tambor 
de crioula, brincante do cacuriá e rezadeira de 
ladainha. Nos intervalos da oficina, repassava 
sua vivência na arte popular, como fazem as 
grandes mestras do conhecimento tradicional: 
brincando, dançando e cantando. Essa convi-
vência inspirou o grupo Laborarte a montar 
um Cacuriá (1986) e chamar Teté para estrelar 
o espetáculo. Teatralizaram a dança, utilizando 
os elementos de origem como: caixas, cânticos 
do Divino, música e dança do carimbó; exacer-
baram a sensualidade latente na brincadeira 
do carimbó das caixeiras, principalmente os 
movimentos dos quadris; exploraram o ritmo 
e as letras das canções de duplo sentido, muito 
usado também no baralho maranhense e, dessa 
releitura, nasce o Cacuriá de Dona Teté, uma 
das maiores expressões de danças populares 
maranhenses. Lauro pode ter criado o cacuriá, 
mas, indiscutivelmente, quem popularizou a 
dança do cacuriá na forma irreverente e ao 
mesmo tempo divertida, num requebrado sem 
falsos pudores foi Teté. A partir de 1986, a brin-
cadeira que saiu da festa do Divino, em maio, e 
foi para o festejo junino, conquistou crianças, 
jovens, adultos e velhos, passou a ser conhe-
cido por todos como “Cacuriá de Dona Teté”. 
Nesses 26 anos, o espetáculo foi agregando 
músicas e coreografias, apresentando sempre 
um espetáculo alegre e dinâmico ao som dos 
ritmos de carimbó, caroço, valsa e baião; novas 
composições de autoria de Dona Teté, Rosa 
Reis, Cecé Ferreira, Nato Silva e de domínio 
popular; coreografias criadas a partir dos mo-

vimentos dos pássaros e animais destacados 
nas letras das músicas, também inspirados nas 
brincadeiras e alegria das caixeiras e festeiros 
no encerramento da festa do Divino; figurino 
de Cláudio Vasconcelos com adaptações do 
grupo Laborarte que remete às indumentárias 
e adereços do império do Divino: coroa, cetro, 
bandeira, vestes do imperador e imperatriz. 
O espetáculo Cacuriá de Dona Tetê é hoje 
considerado não só a maior expressão dessa 
manifestação folclórica como também o mo-
delo para criação de outros cacuriás; em 2010, 
foi aprovado em Edital Klaus Vianna de Dança 
da FUNARTE para circulação do espetáculo 
pelo país; a discografia consta de um vinil e 
3 CDs gravados: em 1991, vinil, Cacuriá de 
Dona Teté; em 1998, CD- Cacuriá de Dona 
Teté; em 2003, CD-Divino Cacuriá de Teté; 
em 2009, CD-Coletânea Cacuriá de Dona 
Teté; nos informa Rosa Reis, cantora popular 
e do cacuriá, viúva de Nelson Brito e uma das 
coordenadoras do Laborarte. 

Dona Teté ´tirava´ ladainha, durante o 
ano todo, nas festas religiosas de promessa 
caseira: queimação de palhinhas, realizadas 
dia de reis, 6 de janeiro; São Sebastião 
ainda em janeiro; passando por ladainhas 
para São José, em março; Maria, em maio; 
Santo Antonio, São João, São Pedro e São 
Marçal em junho; São Benedito em agosto, 
citando algumas; rezava ladainhas ainda 
para os santos reverenciados nos Terreiros 
de São Luís. Comandou, durante anos, o 
ritual de queimação de palhinhas do Cen-
tro de Cultura Popular Domingos Vieira 
Filho/SECMA. Ministrou várias oficinas 
de arte popular em escolas pelo Prodearte, 
na década de 1980, e depois por projetos do 
Laborarte. Nas homenagens, destacamos a 
de 2004, do grupo carioca Afroreggae em 
que recebeu o Prêmio Orixalá, na categoria 
cultura popular, e a de 2006, Comenda da 
Ordem do Mérito Cultural do Ministério de 
Cultura, maior honraria no setor da cultura. 
Reconhecida por seus feitos na cultura po-
pular maranhense, Teté recebeu a comenda 
das mãos do então presidente Lula, na pre-
sença de Dona Letícia, primeira dama do 
país, e do Ministro de Cultura Gilberto Gil. 

Teté, nome que se confunde com a vida 
cultural profana e religiosa de São Luis, 
morreu aos 87 anos, dia 10 de dezembro de 
2011, na UTI do Hospital Carlos Macieira, 
deixando uma filha, quatro netos, 12 bisne-
tos, seis tataranetos e uma grande tristeza 
no coração dos milhares de admiradores e 
seguidores de sua arte de canto, dança de 
irreverência e de alegria na cultura popular 
maranhense. Bravo!!! É o nosso aplauso à 
grande Dama do Cacuriá! 

25 Roza Santos – radialista aposentada; membro da CMF.
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