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EDITORIAL - FESTAS JUNINAS
 

De acordo com dados de pesquisa reunidos por Dona Zelinda Lima, incansável estudiosa das coisas da cultura popular maranhense, no período entre
1939 e 1949, a Chefatura de Polícia, exercida durante muitos anos pelo conhecido Delegado Flávio Bezerra, "atendendo ao grande movimento próprio das
festas joaninas nesta capital" mandava publicar no Diário Oficial do Maranhão, Portaria que, entre outros itens resolve:

 
"Para maior segurança da ordem e tranqüilidade pública, proibir que os boi-bumba percorram o perímetro urbano da cidade, em demonstrações de suas

danças características, o que só poderão fazer no perímetro suburbano, a partir de esquina da Avenida Getulio Vargas, com a rua Senador João Pedro, para o
lado do Anil".

 
Este costume continuava tradição anterior, pelo menos desde 1920, em que o Delegado Geral de Segurança, no Diário Oficial, tornava
 
"Público, para quem interessar possa, que é expressamente prohibido tocar bombas no perímetro urbano, fazer brincadeira de Bumba-meu-boi, bem

assim como tocar a caixa do Divino Espírito Santo".
 
Conforme dados de pesquisa publicada pelo historiador alemão Matthias Röhrig Assunção, segundo informações relativas ao ano de 1823, transmitidas

por Dunshee de Abranches em "A Setembrada": "O Governo prohibira os fógos e destacára forças para que os bandos tradicionais do Bumba-meu-boi não
passassem do areal do João Paulo".

 
Antigamente proibiam-se grupos de bois entrarem na cidade alegando que o encontro entre dois grupos costumava provocar tiros e mortes. Até os anos

de 1970, no Maranhão o Bumba-Meu-Boi era brincadeira exclusivamente masculina, como mostra Maria Michol. Hoje o poeta e articulista José Chagas, pede a
exemplo do que já ocorre com São Pedro, "Um feriado para São João". Mudam os tempos, mudam os costumes, mudam os homens.

 
Hoje o Bumba-meu-boi é visto como principal atração turística e portanto como fonte de recursos do Estado, sendo apoiado pelos órgãos públicos e

autoridades, que nem sempre conseguem garantir o necessário apoio financeiro indispensável para a sua continuidade. Apesar de tudo boi continua sendo uma
tradição popular que vem sendo documentada no Maranhão há cerca de dois séculos.

 
O BOLETIM DA COMISSÃO MARANHENSE DE FOLCLORE dedica o número de junho 96 as FESTAS JUNINAS. Trata-se da contribuição de um grupo
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interessado em conhecer e divulgar a cultura popular, como fonte inesgotável de conhecimento de nosso modo de vida, de nossa diversidade cultural e das
transformações que ocorrem na sociedade.

 
UM FERIADO PARA SÃO JOÃO

JOSÉ CHAGAS
 
 

São João, o Santo Precursor, aquele que, no Jordão, batizou Jesus e que, no Maranhão recebe, a cada ano, homenagens das mais ricas em sincretismo
cristão, por ser, na verdade, um dos patrocinadores de nossa formação cultural, onde se destacam reminiscências de cultos antigos que fundamentam as nossas
tradições e revigoram a memória de nossa gente, que nunca teve direito aqui, a um feriado de âmbito Estadual, como já aconteceu em algumas outras
unidades da Federação.

 
A população maranhense vem há muitos anos reclamando isso, pelo fato de não poder expandir toda a potencialidade do que está na alma coletiva,

durante a noite dedicada ao santo, visto que a maioria dos participantes tem de interromper mais cedo os atos ritualísticos próprios da data, por terem de ser
preocupar com o trabalho do dia seguinte. As festividades da noite perdem muito de seu brilho, por força dessa limitação.

 
Não é que se esteja querendo insinuar aqui uma simples troca do trabalho pelo lazer. O caso é que os festejos juninos não constituem apenas diversões,

mas também atividades de natureza cultural, necessárias ao crescimento espiritual do povo, compensando muito bem a paralisação do labor físico daquele dia.
O Conselho Estadual de Cultura, em nome dos que laboram no contexto folclórico de nosso Estado, já apresentou justificativa nesse sentido, considerando que
não se cogita de pedir levianamente ao governo um dia a mais, de folga, no calendário.

 
Trata-se de um feriado que virá a serviço da Cultura, em proveito das forças subjacentes que movem nossa memória e garantem a identidade de um

povo enobrecido por iluminadoras tradições e para quem o cultivo do espírito é tão importante e tão vital quanto a busca do pão de cada dia. As diversas
manifestações juninas motivam, entre nós, aquele calor humano que condiciona o espírito de solidariedade a um eficaz sistema de organização sócio-cultural.

 
Costuma-se dizer que São João não sabe quando é seu dia, mas o povo sabe. É voz corrente que ele nunca assiste aos festejos que lhe fazem, porque

está todo tempo dormindo. Sua mãe, Santa Isabel, não o acorda, para evitar que o mundo se acabe pelo fogo, embora não deixe de ser curioso que acendam
tantas fogueiras em sua noite. Pois se o santo dorme, o povo precisa estar acordado para louvá-lo. E na verdade seu sono só pode é ser muito pesado, para que
ele não desperte com tanto barulho que se faz em torno.

 
Segundo Câmara Cascudo, "o mais áspero e difícil dos santos católicos, ascético, discursador, coberto com pêlos de camelo, alimentando-se de gafanhoto

e mel silvestre, é festejado com as fórmulas sonoras de um culto de estridente folia, foguetões, gritos, bebida, comida, banhos nos rios e nas lagoas, cantos
amorosos, adivinhações e sortes sobre o futuro, especialmente nas referências de casamento, viagem, profissão marital, fidelidade amorosa, proximidade do
matrimônio, etc."

 
Por falar nisso conta-se que no passado um senhor muito rico governara o Maranhão, chegou mesmo a forçar a barra. Deu em cima de uma mulher

casada e, com medo do escândalo, apelou para São João, prometendo que lhe construiria uma igreja se o caso não fosse descoberto. É possível que esse
ex-governador, muito do sabido, tenha procurado enquadrar, de qualquer maneira, o seu romance proibido naquela linha de protecionismo de São João,
lembrada por Câmara Cascudo, como "profissão marital, fidelidade amorosa, proximidade de matrimônio, etc.", embora sua intenção, evidentemente nada
tivesse a ver com qualquer dessas coisas.

 
O fato é que a igreja foi construída, desde 1665, e está aí de pé para quem quiser ver. Não se sabe é se o santo entrou mesmo na jogada daquele que

lhe ofereceu o templo praticando um milagre para acobertar o pecado da traição. Seja como for, parece que isso deixou São João não muito bem situado,
naqueles tempos, em São Luís, pois nessa mesma igreja é que entenderam de enterrar  o cadáver  de Joaquim Silvério dos Reis, o principal  traidor  dos
inconfidentes mineiros.

 
Ou então tudo isso haveria de ser mais uma missão daquele que pregava o arrependimento para a remissão dos pecados. E é de qualquer maneira

espantoso que haja tido aqui também a pouca sorte de ser relacionado com mulher adúltera, quem, no passado, já havia perdido a cabeça não por amor a
Salomé, mas por caprichos dela. Ainda bem que na sua noite, enquanto ele dorme profundamente, o Maranhão inteiro fica vigilante e passa a louvá-lo com a
alegria que lhe escapa da alma, principalmente através dos sotaques dos bumba-bois que se cruzam e se fundem ecoando na votiva madrugada, precursora,
como ele, de um novo dia, de uma nova esperança, de um novo mundo.
 
Publicado em O Estado do Maranhão de 13/06/1992.
 

BOI DE ZABUMBA
Carlos de Lima

 
 

Zabumba, Bombo, Bumbo, Cabaçal, Esquenta-mulher, etc., são as várias denominações dadas a um tambor grande, popular no Norte e Nordeste do
Brasil.

 
O tambor, aliás, é instrumento milenar, cuja origem se perde no tempo, provavelmente tendo sido o primeiro um tronco ôco que, casualmente, alguém

percutiu com uma pedra, ou um pau, produzindo um som, um dos nossos mais remotos ancestrais.
 
O pensamento coletivo segue um processo de continuidade, em permanente mutação, em constante elaboração de situações vividas concretamente,

conforme a educação, o temperamento e o momento histórico e social dos diversos grupos humanos.
 
"As mudanças não se fazem aos saltos, nada surge por geração espontânea, tudo resulta de uma ação contínua que progride, e até vez por outra,

retrocede, no incessante caminhar da humanidade."
 
Índios, brancos e negros conheceram o tambor sob as mais variadas formas e tamanhos, visto como dele se serviam, diuturnamente, para marcar o

ritmo das caminhadas na selva, estimular  os guerreiros ao combate, promover  as danças e como meio de comunicação; nas aldeias portuguesas, para
acompanhar as festas religiosas e, já no Brasil, elemento indispensável no cortejo do Zé Pereira, pelo Carnaval; para animar os batuques nas senzalas, ou para
acentuar o clima místico nas sessões de culto aos orixás.

Em 1587, Gabriel Soares de Souza, um de nossos primeiros cronistas, registra a presença do tambor entre os tupinambás. Debret, em sua "Viagem
Pitoresca e Histórica ao Brasil", descreve uma dança dos índios, onde o zabumba é representado por uma carapaça de tartaruga, na qual batem com uma
vareta. "Param, por intervalo, a fim de sorver um trago... tomam assim novas forças e continuam seus exercícios, que se prolongam noite a fora."

 
O português conhecia o instrumento, não só pela via romana, que povoou a Lusitânia, como através da ocupação moura, durante oito séculos.
 
Os africanos possuíam o tambor de vários estilos e trouxeram seus tantãs, adufes e pandeiros, deles fazendo largo uso em suas festas religiosas e

profanas, tanto que até deram nome a algumas, como Tambor-de-Mina e Tambor-de-Crioula.
 
Para nós a "criação" do Boi corresponde aos arranjos de uma rica variedade de manifestações regilioso-folclóricas ligadas a um substrato do inconsciente

coletivo.
 
"Autos de neo-formação brasileira existem, onde se acham amalgamados, numa mistura quase irreconhecível, os folk-lores negros (de procedência

africana e brasileira), ameríndio e europeu." Artur Ramos, "O Folclore Negro no Brasil".
 
O tambor é, pois, inquestionavelmente, muito anterior a tal manifestação folclórica como o Bumba-meu-boi. Daí sermos levados a concluir que o Boi-de-

Zabumba é o mais antigo e, por conseguinte, o mais autêntico, até porque, nas mais velhas referências, a brincadeira é descrita como divertimento de negros.
O célebre padre Miguel  do Sacramento Lopes Gama, diz textualmente: "Um negro metido debaixo de uma baeta..." e o jornal  "Voz Paraense", de 1850,
classifica-o como "malta de moleques, perturbadores da ordem pública." Aliás, não é preciso grandes conhecimentos de História e Folclore para sentir que, dos
três estilos (Zabumba, Matraca e Orquestra), ele é o mais primitivo, o mais pobre melodicamente, o mais África, o mais chão.
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Tão forte é a influência do zabumba, que a expressão bumba deu nome ao Bumba-meu-boi e que, segundo os filólogos, significa, onomatopaicamente, a
batida da baqueta no bumbo.

 
Enquanto o padre Lopes Gama, em 1834, condena o boi  como "o mais estúpido, o mais desenxabido, o mais tolo, o mais sem graça de quantos

divertimentos inventa o povo", ele conquista adeptos e admiradores e, firmando-se no Nordeste, espraia-se por todo o Brasil.
 
No Maranhão, ao que se sabe, o Boi-de-Zabumba é oriundo da Baixada, e, se quisermos situá-lo mais adequadamente, da cidade de Guimarães. O Sr.

Hemetério Raimundo Cardoso, Seu Misico, já falecido, um dos mais antigos donos de boi, afirmava que, brincando boi  desde os 12 anos de idade, em
Guimarães, vindo para São Luís ali retornava todos os anos, pelo São João, para participar da brincadeira. Quando dos festejos do Centenário da Independência
do Maranhão - é ainda ele quem conta - o Boi de Guimarães "Deus é quem sabe" veio para São Luís, financiado pelo Seu Emídio Carcamano, e ficou hospedado
no quartel da Polícia Militar.

 
"Meu boi é o mais antigo daqui, pois foi mais ou menos no ano de 1920 que botei o primeiro boi por minha conta, o "Prá Despachar", na casa de Nhá

Tecla. no João Paulo, diz Seu Misico.
 
São, pois, os Bois-de-Zabumba mais antigos de São Luís, os de Seu Misico, na Vila Passos, os de Análio e Laurentino, no bairro da Fé-em-Deus. Ainda

sobre a antecedência dos Bois-de-Zabumba, depõe a favor a crônica do "Semanário Maranhense" de 5 de julho de 1868, na qual se lê: "Introduziram na
folgança deste ano um repinicado de matracas com acompanhamento de uns gritos estólidos e dissonantes que me arrepiaram as carnes só de ouvi-los, sem a
mínima lembrança  de  que  outrora  usassem de  tais  cousas as figuras do  boi."  Vê-se,  portanto,  que  as matracas são  introduzidas na brincadeira  que,
anteriormente, não as possuía.

 
O Boi-de-Zabumba, como os demais, compõe-se de: Boi (elemento central), Amo, Vaqueiros, Pai Francisco e Mãe Catirina, Doutor, Índios e... músicos,

tocadores de zabumba, pandeiros e maracás. O que o distingue dos demais, principalmente, é o ritmo apressado dos tambores enormes, que exigem uma
forquilha para apoiá-los sempre que devem ser percutidos.

 
Os Bois-de-Zabumba sofrem a concorrência dos de orquestra, mais assimiláveis pelo público jovem, para quem o Bumba é apenas pretexto de folgança e

diversão. O Boi-de-Matraca tem seu público cativo, seja o da Madre-Deus, seja o da Maioba, seja o de Maracanã.
 
Falta à nossa cultura o "equilíbrio pendular da lei  da permanência e da mudança", detectada por Afrânio Coutinho na nossa literatura, "cada nova

geração marcada pelo ceticismo e pelo iconoclastismo, só tem uma diretriz, a destruição da que a antecedeu."
 
Por outro lado, vemos com apreensão a moda, que se generalizou entre a população soçaite, de uma súbita paixão pelo Bumba-meu-boi, levando-a a,

não só aplaudi-lo com exagerado entusiasmo, mas a interferir na tradição, inventando modernismos exdrúxulos e, por vezes, até mesmo interrompendo a
seqüência do ritual, ou atrapalhando a coreografia e comprometendo-lhe a organização. Tornou-se bem amar o Boi, ainda que na sua contrafação histórica.

 
Tão perniciosa é essa eufórica intromissão quanto a perseguição de tempos passados, que esta, pelo menos, constrangendo-o, sitiando-o nos seus

restritos redutos tradicionais, proporcionou-lhe a oportunidade da coesão, a união dos oprimidos, a solidariedade dos discriminados, que lhe permitiu preservar
sua feição natural e histórica. Porque a força da tradição popular é tão extraordinária que, por maiores que sejam a violência, ou o descrédito, dada por morta
ela renasce, revigorada e excelsa, no esplendor de sua onipotência!

 
 

AS MULHERES NO BUMBA-BOI: SAINDO DETRÁS DAS CORTINAS
Maria Michol Pinho de Carvalho

 
"Rapaziada" - essa é uma forma tradicional de denominar o grupo de boi que, ainda hoje, aparece em diversas toadas do bumba -, refletindo o caráter

de masculinidade que revestia o conjunto, uma vez que a "brincadeira" era considerada como "coisa de homem e não de mulher". Por isso, são comuns, em
depoimentos dos brincantes, certas lembranças que demonstram esse aspecto discriminatório: "havia amos que não gostavam" de ter mulher como brincante
no seu boi"..."caçoavam dizendo que mulher não agüenta o batente duro de dançar, tocar e cantar". "Era aquele negócio de pensar que brincar boi de verdade
era coisa que tinha ficado pros homens e como sempre tinha sido assim os danados se fechavam e botavam a maior bronca"..."olha, mesmo os papéis de
mulher nas comédias eram feitos por homem vestido de mulher, fazendo às veze de mulher, o que ficava muito engraçado"... "a gente achava esquisito mulher
ali no meio de nós homem, de igual para igual, fazendo tudo do mesmo jeito, até bebendo cachaça"...

 
E as próprias mulheres expressando a profunda internalização das regras do grupo, assumiam até bem pouco tempo uma postura de autodiscriminação:

"sabe, nós mulher até tinha vergonha, até achava feio só do tanto que a gente ouvia dizer que não ficava bem, a gente era contagiada, pelos mau pensamento
dos homem e aceitava esse costume de ficar por fora das melhores coisas do boi... é, dantes os homens não deixavam nós mulher fazer parte mesmo do miolo
do grupo de brincantes, do cordão, da roda do boi, da representação, da tropeada e da cantoria das toadas, mas bem que a gente servia para ser mutuca, que
ia atrás do boi, acompanhando e eles gostavam era muito". De fato, até cerca de meados da década de 70, nos grupos de bumba as mulheres ficavam em
segundo plano, sendo intituladas de "mutucas", numa simbologia assim explicada:

 
Boi é gado não é? então quando o gado está solto no campo tem sempre uns inseto que fica apurrinhando ele, fica por perto, rondando, acompanhando

e quando pode dar umas ferroadinha. Então, vem daí, as mulheres que seguiam sempre o boi, acompanhavam a brincadeira, ficavam junto dela e quando
podiam se metiam nela, eram chamadas mutucas.

 
Com o tempo uma outra denominação foi sendo dada a essas acompanhantes femininas e que, ainda hoje, permanece: a de "torcedora", no sentido de

figuras que torciam. vibravam, entusiasmavam-se pelo boi - objeto do seu bem-querer... por isso seguiam-no de perto, desejando estar sempre bem junto dele
e de seus brincantes, aos quais, geralmente, estavam ligadas por laços afetivos: eram seus maridos, amantes, companheiros, filhos, irmãos, netos, primos e,
mesmo amigos ou conhecidos, havendo também o caso daquelas que iam impulsionadas por uma simpatia natural e, chegando no grupo, faziam ambiente,
criavam raízes, apaixonavam-se...

 
Além da companhia as mulheres prestavam serviços aos homens, exercendo, assim o seu tradicional papel social: ajudavam a carregar suas roupas,

chapéus, instrumentos, comida, bebida, e, ainda, emprestavam-lhes a ajuda de seu ombro carinhoso, quando se excediam no "grogue". E nos bastidores da
brincadeira, a presença feminina se fazia sentir de forma acentuada, no desempenho de tarefas domésticas necessárias ao funcionamento dos grupos (costurar,
bordar, lavar, passar, cozinhar, arrumar a sede, zelar pelos pertences do boi...) e no assumir de ações ligadas a parte de organização dos conjuntos, e na série
de providências tomadas na fase preparatória das etapas do ritual da festa, tais como: tirar licença; distribuir convites e fazer circular notícias, divulgando os
acontecimentos; sair a cata de recursos para botar o boi na rua, falando com uns e outros; adiquirindo materiais - tecidos, fitas, enfeites variados - para
confeccionar novas vestimentas ou "reparar" as antigas; viabilizar a preparação do couro do ano, a "recauchutagem" dos instrumentos, a reza da ladainha, o
contato com os padrinhos, o enfeite do altar, do mourão, da mesa de doces...

 
Por outro lado, há registros na memória de antigos brincantes da lembrança da existência, tanto em São Luís como em Municípios do interior do Estado,

de grupo de bois só de mulheres, que foram organizados por elas, chegando a ganhar pique, vencendo até mesmo famosos concursos, como os da "Escola
Técnica", no final da década de 40, início da década de 50, mas quase sempre estava por trás dessa iniciativa a intenção de suprir a falta do tradicional
conjunto masculino.

 
Mas os tempos mudaram, a  tradição  atualiza-se,  respondendo às novas exigências da  realidade,  as mulheres conseguem também expressar  no

Bumba-boi  os novos papéis que vão assumindo na sociedade. Dessa maneira, a  mulher  foi  ganhando terreno, passando mesmo a integrar  o grupo de
brincantes, dançando no cordão, tocando instrumentos, cantando toadas e até exercendo a chefia de alguns conjuntos, embora por vezes os motivos para tal
ainda estejam vinculados a falta  dos homens, que morreram ou estão seriamente doentes, não havendo descendentes masculinos em condições de os
substituir. Além do que continuam como prerrogativas femininas o desempenho de todo um conjunto de tarefas domésticas e de suporte administrativo ao
funcionamento da "brincadeira" já aqui  mencionadas. Porém, os avanços, as conquistas de novos terrenos pelas mulheres na trajetória dos grupos são
palpáveis e, portanto, inegáveis. Repete-se, assim, no boi os determinantes sociais, que num processo de mediações, vão definindo e redefinindo os papéis, ou
seja, na feição atual da "brincadeira" as mulheres estão saindo detrás das cortinas, novos ventos estão a soprar, e fica a mostra a efetiva presença feminina.
 
 

FESTAS JUNINAS EM TERREIRO DE MINA
Mundicarmo Ferretti
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As festas juninas, para Santo Antônio, São João e São Pedro, ocorrem em São Luís em casas de família, nas ruas, nas praças, nas igrejas - onde aqueles

santos são padroeiros ou têm muitos devotos -, e nos terreiros de Mina - onde eles são ligados a alguns voduns e encantados. Na casa de Nagô, o festejo de
São João é comandado por dona Sinhá, que recebe o encantado João do Leme. O de São Pedro é comandado por dona Vitorina (Vituca), que recebe D. Pedro
Angaço e o seu filho Pedro Estrela. Na Casa das Minas se faz obrigação no dia de São João para Naê (Sinhá Velha) e, no de São Pedro, para Badé (Queviossô).
No tempo de Mãe Andresa relizava-se também ali, uma festa para o vodum Poliboji no dia de Santo Antônio.

 
A devoção de "mineiras" a santos católicos é muito antiga e tem a ver com a catequese dos negros africanos ocorrida no período colonial. Hoje muitos

continuadores das tradições religiosas africanas são católicos e devotos dos santos. Como os terreiros fazem, geralmente, uma associação dos voduns e
encantados com os santos, quando se festeja um santo em casa de Mina festeja-se também o vodum ou encantado a ele associado. Atualmente, há quem
queira separar a tradição religiosa africana do catolicismo e acabar com o culto dos santos nos terreiros, mas a maioria dos afro-brasileiros continuam devotos
das entidades africanas e dos santos.

 
Nos terreiros de Mina de São Luís, nas festas grandes para voduns e encantados não podem faltar a procissão ou a ladainha, cantada em latim diante de

um altar cheio de imagens e quadros de santos, existente nos terreiros. Embora se tenha consciência que esses rituais são católicos, eles agradam aos voduns
e encantados e não podem ser retirados de suas festas. Às vezes, por causa da procissão ou da ladainha, os rituais africanos ou afro-brasileiros começam muito
atrasados. Mas, para o bom mineiro isso não é problema, pois todos os devotos estão ali para venerar seus protetores, reservaram para eles, naquele dia,
muitas horas e estão interessados em homenageá-los da maneira mais completa possível. No terreiro "Lírio de Santo Antônio", no bairro do Lira, grupos
folclóricos devotos daquele  santo e  do caboclo  Jaguarema, que  faz  aniversário  no dia  daquele  santo,  entram na casa  com sua  vestimenta  típica  para
homenagea-los e receber a benção dos encantados. Nesta ocasião fazem exibição em frente da casa de sua tradicional "Dança Portuguesa", recebendo grandes
aplausos da assistência e de médiuns incorporados. A tarde muitos dos seus integrantes acompanham a procissão que percorre as ruas com a imagem do santo
num andor  ricamente  enfeitado.  Depois  da  procissão  costuma também ocorrer,  na  porta  do  terreiro,  brincadeiras tradicionais  do  período  junino  como
quadrilhas, dança do coco e tambor de crioula.

 
Nessa capacidade de integração existente na cultura afro-brasileira parece residir uma das chaves do seu sucesso. No entanto, hoje, muitos defensores da
pureza africana, vêem com maus olhos ritos católicos e manifestações folclóricas no terreiro. Para os antigos tudo se harmoniza: Deus é um só, santos, voduns
e encantados são a ele subordinados, e voduns e encantados gostam do folclore - Averequete, de tambor-de-crioula; Preto Velho, de boi; e Corre-Beira, de
tudo, pois entrou na Mina mas é encantado de Cura e a Pajelança é uma coisa muito brasileira, que tem a ver com a cultura indígena.
 
 

BOI DE ENCANTADO NA MINA DO MARANHÃO
Sérgio Ferretti

 
A religião de origem africana do Maranhão, designada genericamente como Tambor de Mina, inclui a realização ao longo do ano de diversas festas do

folclore local juntamente com festas religiosas específicas. Assim algumas festas típicas do folclore maranhense, como o Divino Espírito Santo, o Tambor de
Crioula, o Bumba-Meu-Boi  e outras, estão incluídas no calendário dos terreiros de Mina e da Umbanda cruzada com a Mina. Os terreiros de culto afro
constituem também núcleos dinamizadores da cultura popular, especialmente na capital maranhense. A Mina do Maranhão cultua entidades espirituais, voduns,
caboclos ou encantados, que apreciam a realização de festas oferecidas nos terreiros em sua homenagem.

 
As festas da cultura popular desenvolvem-se nos terreiros no quadro mais amplo do sincretismo das religiões de origem africana com o catolicismo,

constituindo o aspecto brasileiro destas religiões. A maioria dos terreiros de São Luís pertence à tradição jeje-nagô, incluindo elementos de outras procedências
como cambinda, felupa, tapa, angola, congo, etc. A Umbanda difundida aqui a partir da década de 1950, é também influenciada pelo Tambor de Mina. A Festa
do Divino Espírito Santo, o Tambor de Crioula e o Bumba-meu-boi, são manifestações do folclore que estão presentes e intimamente associados às religiões de
origem africana, devido à sua importância na cultura popular maranhense.

 
O Bumba-meu-boi é talvez a manifestação folclórica mais difundida no Brasil. No Maranhão é a festa popular mais concorrida sobrepujando em muito o

Carnaval. Aqui o boi apesar de se incluir no ciclo das festas juninas, inicia-se no sábado de Aleluia e continua até meados do segundo semestre, com a duração
de meio ano. Conforme informações divulgadas nos números 01 e 02 do BOLETIM DA COMISSÃO MARANHENSE DE FOLCLORE, de acordo com cadastro de
1993, existem registrados mais de cinqüenta grupos de Bumba-meu-boi no interior, e mais de sessenta grupos em São Luís.

 
É comum os grupos de boi  fazerem visitas aos terreiros de Mina pedindo proteção às divindades. Temos notícias de que, pelo menos há cerca de

quarenta anos, quando o Bumba-meu-boi se tornou mais aceito pela sociedade maranhense, foi também sendo introduzido no calendário das festas de alguns
terreiros.

 
No Tambor de Mina a maioria dos participantes são mulheres e as entidades cultuadas pertencem sobretudo ao sexo masculino. No passado o Bumba-boi

era brincadeira predominantemente masculina. Muitas entidades cultuadas no Tambor de Mina gostam de Bumba-meu-boi e pedem a organização na casa, de
uma festa de boi em sua homenagem. Tradicionalmente organiza-se esta brincadeira por pagamento de promessa feita a São João ou a uma entidade do
Tambor de Mina que "adora" São João, como Joãozinho de Légua, João da Mata, João Soeiro, João de Una, Dom João, ou então Preto Velho, Seu Corre Beira,
Seu Surrupira e outros.

 
Esta tradição nos terreiros começa em geral com uma entidade solicitando que seus devotos organizem uma festa oferecendo-lhe um boizinho pequeno,

que é batizado com o oferecimento de um banquete. No dia da morte do boi, há outro banquete, seguido da derrubada do mourão e de outras festas. Em
algumas casas o ritual da festa do boi vai sendo mais elaborado. Com o tempo vão oferecendo um boi maior e há casas que possuem vários. Nos terreiros o boi
costuma ser brincado por pessoas, em transe com sua entidade, juntos com convidados, amigos e participantes de um ou mais grupos de boi da cidade. Em
cada terreiro a festa é organizada com a colaboração de padrinhos, madrinhas e devotos, que dão recursos para o banquete e a festa. Assim pessoas que
gostam de boi passam a colaborar também com a organização de festas nos terreiros.

 
Embora o Bumba-meu-boi seja manifestação de origem rural, parece atualmente estar mais desenvolvido no ambiente urbano, que hoje se expande com

o afluxo de populações do campo. As festas de boi nos terreiros são encontradas sobretudo em São Luís. Temos poucas notícias de sua realização em terreiros
do interior, como na Casa de Bita, em Codó.

 
No Tambor de Mina tradicionalmente não são realizadas festas públicas relacionadas ao ciclo da iniciação dos devotos, como acontece em outras religiões

afro-brasileiras. Este talvez seja um dos motivos que expliquem a presença e a importância de festas da cultura popular nas tradições da Mina maranhense.
 
É conveniente destacar que o Bumba-meu-boi no Maranhão é uma festa que ultrapassa em muito o ambiente dos terreiros de Mina e que em diversos

deles, como na Casa das Minas, não há festas de boi. Há casas que apenas recebem algumas vezes visitas de grupos de boi da cidade. Constatamos entretanto
que, a brincadeira do boi foi sendo incorporada pelo Tambor de Mina. Em algumas casas, como no Terreiro do Engenho, que funcionou até fins da década de
1960 no bairro de São Cristóvão e no terreiro do falecido Zé Negreiro, havia a brincadeira do carnerinho de São João, talvez precursor dos bois de Encantado
existentes hoje no Tambor de Mina.

 
Como o Bumba-meu-boi é a festa mais popular no Maranhão e as entidades cultuadas na Mina estão muito próximas de seus devotos, algumas apreciam

e são homenageadas com a realização de festas do boi de Encantado. Este fato evidencia que a devoção e a brincadeira, o sagrado e o profano, se encontram
intimamente relacionados, na cabeça e na vida diária das pessoas.
 
 

FESTAS JUNINAS: OS SANTOS PADROEIROS
MANOEL MARINHO e MÁRCIA MENDES,

Seção de Pesquisa do CCPDVF
 

As tradicionais festas juninas têm sus origens ligadas às fogueiras que saudavam a chegada do verão europeu e já aconteciam bem antes do nascimento
de São João. Eram cultos pagãos em que havia sacrifícios de animais e oferendas de cereais para afastar os demônios da esterilidade, das pestes agrícolas e da
estiagem.
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No século VI, o Vaticano instituiu o dia 24 de junho para comemorar o nascimento de São João, e assim, as festas pagãs foram convertidas em festas
católicas. A partir do século XIII, os portugueses ampliaram as comemorações, incluindo os dias das mortes de Santo Antônio de Pádua, a 13 de junho e de São
Pedro, a 29 de junho. No Brasil, estas festas chegaram junto com a colonização Ibérica, e além dos três santos já citados, comemora-se ainda no Maranhão a
30 de junho, o dia de São Marçal.

 
Santo Antônio
 
"Meu Santo querido,
Meu santo de carne e osso
Se tu não me dás marido,
Não te tiro não do poço".
 
Embora conhecido como Antônio de Pádua, seu nome de batismo era Fernando Bulhões, nascido em 15 de agosto de 1195, na cidade de Lisboa. Filho de

família nobre, desde cedo manifestou vocação religiosa, tendo primeiramente ingressado na Ordem de Santo Agostinho, transferiu-se mais tarde para a dos
Franciscanos, de onde provém sua mudança de nome. Em 1223 é convidado por São Francisco para dar aulas de Teologia aos frades em Bolonha. Entregou-se
depois à pregação promovendo a reforma dos costumes e a paz entre as cidades, defendendo os pobres contra a exploração dos usurários, combatendo focos de
heresia, no Norte e no Sul da França.

 
Entre 1224 e 1227, pregou no Sul da França, no foco da heresia dos Cátaros ou Albingenses. Neste último ano, voltou para a Itália, continuando seu

apostolado da palavra, que só terminaria com sua morte precoce, a 13 de junho de 1321. Em 1946, o Papa Pio XII deu-lhe o título de Doutor da Igreja.
 
O folclore português e brasileiro é rico em alusões aos poderes miraculosos do Santo, em questões de encontro de coisas perdidas, proteção aos

taverneiros e varejistas e casamento. Em se tratando ainda dos milagres creditados a Santo Antônio, é conhecida a história do pão, que começou quando uma
senhora não conseguindo abrir a fechadura de sua loja, prometeu a Santo Antônio dar pão aos pobres, (costume realizado pelos padres Franciscanos, que
distribuem pão aos pobres), sendo que logo o seu pedido foi atendido. Daí por diante a tradição e a fé se incumbiram de plantar mais trigo na história do Santo
dos Pobres. Esse pão bento deve ficar junto aos alimentos para que nunca faltem.

 
Dentre as inúmeras simpatias realizadas pela tradição popular  no dia de Santo Antônio, temos por  exemplo, a de uma moça que queria arranjar

casamento: Pega-se duas agulhas virgens como ela e dá-se um nome de mulher (o próprio nome) e de um homem (o namorado). Põe-se um copo com água.
Se as agulhas se unirem é casamento, salta aos olhos, ou melhor, nas agulhas. (Não vale fazer ondinha no copo para juntar as duas agulhas).

 
São João Batista.

 
Nasceu a 24 de junho (poucos meses antes do nascimento de seu primo Jesus Cristo), na aldeia de Ain Karin, filho único de Zacarias e Isabel. O deserto

foi sua escola e os Essênios (Judeus que viviam à parte praticando uma espiritualidade de tipo conventual: vida comum, penitências corporais, abluções, rituais
e estudo das escrituras sagradas), foram provavelmente seus mestres. Começou sua pregação no tempo do imperador romano Tibério, no deserto da Judéia,
onde formou uma escola de oração, iniciando seus discípulos.

 
Vale lembrar que este não é o João Evangelista, discípulo de Cristo, que a princípio foi um dos seus seguidores, sendo iniciado a Jesus Cristo pelo próprio

João Batista.
 
João Batista foi formador de comunidades, fato que o caracteriza como homem do Povo. É conhecido também como Santo batizador, já que batiza as

pessoas às margens do Rio Jordão, inclusive foi ele quem batizou Jesus Cristo.
 
O catolicismo associou sua tradição à festa pagã da fogueira. Assim, segundo a lenda, Isabel a mãe de São João, teria anunciado o nascimento do filho à

prima Maria, mãe de Jesus, acendendo uma fogueira em cima de um morro. A fogueira virou um bom presságio.
 
São João foi degolado por ter denunciado o adultério de Herodes com a cunhada Salomé. Ressalte-se por fim que João Batista não chegou aos altares

pelas vias da canonização, mas pela consagração popular e oficial da Igreja primitiva. É simbolizado por carregar um carneirinho.
 
São João Evangelista, comemorado a 27 dezembro, recebeu o apelido de "Boanerges", filho do trovão, provavelmente devido ao seu temperamento

esquentado. São João, São Pedro ou São Jerônimo, são sincretizados nas religiões afro-brasileiras com Xangô, entidade nagô, rei de Oyó na Nigéria, orixá dos
raios e trovões, de carater violento e imperioso, homenageado com a oferenda de carneiro.

 
São Pedro - O pescador de homens.

 
De acordo com pesquisas realizadas a cerca da origem de São Pedro, acredita-se que Simão, filho de Jonas, teria nascido no ano VI AC em Betsaida, à

margem do Lago Tiberíades ou Mar da Galiléia. Pelo ano 12 teria se mudado para Cafarnaum, do outro lado da Galiléia.
 
Simão era pescador e considerado homem de temperamento impulsivo, mas leal, expansivo e generoso. Sendo pescador, seu primeiro contato com Jesus

ocorreu na praia, quando foi convidado para seu seguidor. Os evangelhos narram que Simão, Tiago e João abandonaram as redes, o barco, os familiares e
seguiram Jesus. Por sua fé, sua coragem de se declarar por Jesus em Público, é investido da missão de iniciar a Igreja e recebe as chaves do Reino. A partir daí
Simão passa a ser chamado Pedro (Cefas, ou Kefas, em aramaico, que significa pedra).

 
Ciente de sua missão, Pedro organiza a Igreja de Jerusalém, Judéia e Samaria e recebe o centurião Cornélio, o primeiro pagão convertido. Funda a

Igreja de Roma e torna-se o primeiro Papa. Realiza várias viagens à Antióquia, Ponto Galácia, Capadócia, Bitínia e retorna a Roma. Atribuem-se a Pedro duas
cartas para os cristão da Ásia Menor, inseridas no Novo Testamento. Os cristãos são acusados por Nero de haverem incendiado Roma. Pedro é encarcerado e
crucificado na colina do Vaticano, provavelmente no dia 29 de junho do ano 67.

 
Em São Luís desde muitos anos São Pedro é homenageado por pescadores do bairro da Madre de Deus, que organizam uma procissão marítima com

destino à Igreja dos Remédios, contornando o centro da cidade. Na madrugada do dia de São Pedro existe o costume tradicional do encontro de todos os bois da
ilha em frente da capela de São Pedro, que se constitui hoje um dos momentos mais expressivos da festa.

 
São Marçal

 
Na tradição popular do Maranhão, São Marçal é o quarto Santo do calendário junino, incluído talvez para esticar a temporada da festa. São poucas

porém as referências encontradas sobre esse santo, comemorado no dia 30 de junho. O martirológio romano (elenco dos cristão bons) registra a memória de
Marcial que foi bispo de Limoges na França. No dia 28 de setembro, o mesmo martirológio registra a memória de Marçal e seus 21 companheiros, mártires na
Tunísia. Algumas histórias de santos atribuem o dia 30 de junho aos primeiros mártires de Igreja de Roma, acusados por Nero de terem incendiado a cidade e
cujos nomes ficaram no anonimato, sendo lembrados alguns como São Clemente. Os Papas João XXIII e Paulo VI retiraram os nomes de cerca de 70 santos da
"memória obrigatória". Alguns foram tornados de culto facultativo. Marçal e Macial não foram retirados pois seus nomes não estavam no calendário oficial.

 
Em São Luís, no bairro do João Paulo, antiga saída principal da cidade, ocorre anualmente um grande encontro de grupos de bois de sotaque de matraca,

sob pretexto de homenagear o último santo junino - São Marçal. As matracas soam em ritmo estrondoso, misturando alegria com a despedida da festa,
interrompendo o trânsito no bairro durante todo o dia, assinalando-se assim o encerramento das festas juninas.
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ESTÓRIAS E SIGNIFICAÇÕES DO AUTO DO BOI
MANOEL MARINHO e MÁRCIA MENDES,

 
A representação do Auto do Bumba-meu-boi acontece geralmente no período destinado à morte do boi ou em apresentações na casa de alguém que

solicita a realização do auto. Na maioria das apresentações públicas o auto não é exibido. Os organizadores justificam esta alteração pela falta de tempo, uma
vez que cada dramatização dura em média duas a três horas. Os grupos possuem muitos compromissos a cada noite no período normal das apresentações
durante as festas juninas. Neste período apresentam assim apenas a dança e as toadas.

 
O auto do bumba-meu-boi  é a idéia central  da brincadeira. É a parte dramatizada, que reproduz a vida das pessoas dos grupos e classes que o

produzem.
 
Esta reprodução se concretiza através da dramatização de histórias de sua vivência cotidiana, que as vezes se apresentam como uma visão globalizante

da realidade e outras vezes se apresentam descontínuas, devido às condições de controle impostas pela sociedade capitalista.
 
É importante observar que apesar do controle exercido pelo poder dominante, o bumba-meu-boi não se torna estático e estanque, mas é dinâmico

reelaborando-se de acordo com o momento social. Daí a importância de se analisar o auto do boi para se compreender suas significações e perceber a própria
dinâmica que ocorre nesta manifestação.

 
A temática da dramatização do auto ocorre numa fazenda onde vivem os negros.
 
"Quando estando uma mulher (Catirina) grávida desejava comer a língua do boi de estimação do coronel (ou senhor da fazenda) e, para tanto, com

ardor, induz seu homem (pai Francisco) Chico, a matar o boi. Praticado o ato, perseguido e preso o culpado, pelos soldados ou índios, chama-se o doutor ou
curador que, a custo ressuscita o animal e entre ruídos, danças e cantos, a festa se prolonga noite a dentro".

 
Nesta estória vê-se claramente o que ela significa no contexto atual da sociedade. Observam-se duas classes sociais, a dos subalternos, na qual o negro

(Pai Francisco) é a figura central e a da burguesia, representada pelo Coronel. De um lado está o Pai Francisco, perseguido por ter cometido ato "criminoso"
(matar o boi), ato que talvez fosse a única saída encontrada para um pai que vê seus filhos e sua mulher grávida com fome pedindo comida. Este é um quadro
rotineiro, que faz parte da vida de muitas famílias maranhenses, que não tem terra para trabalhar nem emprego para ganhar o necessário para garantir a
sobrevivência.

 

Do outro lado está o opressor, o coronel, ou melhor, o capitalista que usa meios de repressão para salvar a sua propriedade privada. O auto ainda fala
em fazenda, onde aparecem as figuras do branco, do índio e do negro.

 
Reafirma-se que o boi representa os acontecimentos que ocorrem na vida do povo e toda dominação, não só dos brancos, mas também de todos aqueles

que têm o poder nas mãos.
 
Há um outro aspecto interessante sobre o auto: embora a idéia central permaneça a mesma, há um enriquecimento no transcorrer dos anos, com novos

elementos e novas situações produzidas pelas relações sociais.
 
Deste modo percebe-se que o boi não é uma produção passiva da forma tradicional dos seus antepassados, mas reproduz vivências coletivas nos dias

atuais, por isso surgem alterações:
 
"A mãe Catirina não existe mais hoje em dia...Não tem mãe Catirina, nem corta a língua do boi. Então o Amo sente falta do boi. Nós se entende é assim:

para começo da bincadeira vai o Pai Francisco se entender com o Amo, que é prêle desocupar aquele terreno, que o terreno não é dele, que pertence ao negro
Chico. Então ele vai e diz assim: Amo, o terreno é meu, que o dono da casa me deu pra mim brincar. Aí fica aquela teima não é, é e aí fica, vai teimando e
termina o pai Francisco dizendo que o Amo vai se arrepender. Aí o pai Francisco atira no boi e some com ele, depois então o negro Chico vai preso".

 
Fala de brincantes do bumba-meu-boi sotaque de matraca.
ARAUJO, Maria do Socorro, TU CONTAS! EU CONTO! São Luís, SIOGE, 1986.
 
Esta alteração de significações serve para evidenciar o enriquecimento no processo histórico do bumba-meu-boi. Desta maneira, nos desentendimentos

entre o negro Chico e o dono da fazenda (Amo), a problemática surge com um novo enfoque.
 
Anteriormente, o boi era baleado porque a mãe Catirina desejava comer a língua do boi. No entanto, foram recriados e incluídos novos elementos. A

polêmica central em algumas versões hoje fala de um terreno que o negro Chico se diz proprietário por residir no local. O Amo fazendeiro diz que o terreno é
dele por ter ordem legal, que permite ocupá-lo. Assim, o bumba-meu-boi que conta o amor, que diz poesias, orgulhoso de sua terra natal, que noticia grandes
acontecimentos locais e nacionais, está reproduzindo também a realidade social, através de condições vividas. Expressa os conflitos existentes, neste caso os
conflitos agrários constantes no Maranhão, expressa as dificuldades de sobrevivência das classes populares dentro de um novo contexto produzido por esta
sociedade.
 
 

NOTÍCIAS
 

Personalidade Jurídica da CMF:
 

A COMISSÃO MARANHENSE DE FOLCLORE, em 23 fevereiro de 1996, recebeu Certidão de Personalidade Jurídica do Cartório do Registro Civil  de
Pessoas Jurídicas de São Luís. Tal fato atende necessidades do crescimento das nossas atividades, bem como debates no VIII Congresso Brasileiro de Folclore
em Salvador em dezembro de 1995, quando foi proposto que as Comissões Estaduais ainda não registradas legalmente, providenciassem seu registro o quanto
antes.

APOIO À CULTURA POPULAR:
 
A Comissão Maranhense de Folclore, em ação conjunta com a Secretaria de Estado da Cultura, através do Centro de Cultura Popular Domingos Vieira

Filho, encaminhou ao Ministério da Cultura o Projeto Apoio à cultura popular do Maranhão, objetivando captação de recursos através da lei de mecenato, para
co-patrocínio aos festejos do Divino Espírito Santo e de São João, no ano de 1996.

 
 
Monografia sobre Boi:

 
A concludente do Curso de Turismo da Universidade Federal do Maranhão Ângela Cristina Caldeira de França concluiu sua Monografia para obtenção do grau de
Bacharel em Turismo/95, intitulada "MATRACANDO UM BATALHÃO LEVE E PESADO".
 
Trata-se de mais uma monografia de conclusão de curso de graduação na UFMA sobre tema relacionado com o folclore maranhense, manancial onde muitos
estudantes vão buscar informações para pesquisa e que tem despertado vocações e interesse pelo estudo de nossa cultura.
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Este trabalho surgiu da necessidade em desvendar  no turismo expectativas alem das meramente econômicas, discutindo a relação entre o turismo e as
manifestações populares. O trabalho analisa o Bumba-meu-boi  de sotaque de matraca, por ser  um dos mais expressivos e dos que possibilitam a maior
participação de outras pessoas que não fazem parte da brincadeira, permitindo maior aproximação de pessoas da sociedade e de turistas. A pesquisa foi feita no
boi da Madre de Deus, conceituado como batalhão pesado ou tradicional e no boi de Itapera, denominado batalhão leve ou recente. Procurou-se verificar se as
influências externas nestes grupos alteram a essência das brincadeiras.
 
 
A invenção do Brasil Moderno:

 
"A invenção do Brasil Moderno: Os anos 20 e 30 - Medicina, Educação e Engenharia", livro publicado pela Ed. Rocco e organizado pelos professores da

UFRJ, Carlos Alberto Messeder Pereira e Michael Herschman, foi lançado em São Luís, na sede do Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho, no dia 26
de abril, ocasião em que os autores pronunciaram palestra com debates sobre a temática da obra.

 
 

II Festival de Boi de Zabumba
 

Na Avenida Newton Bello no Bairro do Monte Castelo considerado berço do boi de zabumba em São Luís, ocorrerá na Avenida Newton Bello, no próximo
dia 6 de julho, o 2º Festival de boi de Zabumba do Maranhão. O Sr. Basílio Durans, amo do Bumba-meu-boi da Fé em Deus, será responsável pela organização
do festival que distribuirá brindes aos grupos participantes. O objetivo principal do evento é a divulgação e valorização do sotaque de boi de zabumba.

 
 

PERFIL POPULAR - LAURENTINO, O POSITIVO
Carlos de Lima

 
Laurentino, brincante e dono de boi, foi figura marcante do folclore maranhense; deixou nome como cantador e a ele se atribui o enriquecimento dos

"couros", o primeiro a usar miçangas e canutilhos, ao tempo em que o boi  era coisa simples e modesta, embelezado, pobremente, com estrelas e flores
recortadas em papel malacacheta. A filha, Anália, era quem criava os desenhos e caprichava nos bordados, tudo no maior segredo para não comprometer a
surpresa. Então, o boi  do Laurentino reluzia, soberano, sobressaindo aos demais. Tanto que, ainda hoje, quando se vê alguém muito paramentado, uma
decoração abusando de brilhos e rebrilhos, diz-se maldosamente, relembrando o velho brincante: - Até parece o boi de Laurentino! Aos que o criticavam pela
novidade, respondia: "o boi é meu, boto nele o que quiser.

 
Mas não só o couro era enfeitado; também chapéus e golas ganharam adornos e penduricalhos e ele, orgulhoso disto, cantava:
 
"Tou brincando no Icatu,
no meio de uma praça.
Olhei firme para o tempo,
enxerguei uma fumaça.
Na copa do meu chapéu
tem miçanga prá desgraça.
 
Laurentino, filho de Olímpio e Delfina Araújo, nasceu em 19 de novembro de 1901, em Guimarães (MA), onde começou a brincar boi. Em 1922, ano em

que São Luís conheceu a luz elétrica, juntamente com Misico, da Vila Passos, assumiu a responsabilidade de um antigo boi de Análio (por apelido Cai-à-ré) e o
pôs na rua, com o nome de "Lindo Querido". Em 27, participou, no Olho d’Água, da brincadeira de Antônio Pinto, Análio e Roberto e, em 1930, botou seu
próprio boi, primeiro na casa de Evaristo, na rua da Glória, no Areal (Monte Castelo), depois na casa de D. Rogéria, na Vila Maria. É desse tempo esta toada:

 
"Nasci pobre, vou ser rico,
depende de Deus querer.
Eu soprei no meu apito
Chamei para guarnecer.
Quem tá dormindo que acorde,
quem tá longe venha ver.
 
Funcionário do Tesouro do Estado, Lauretino ficou célebre pela presença de espírito várias vezes demonstrada. A um certo elemento arredio aos ensaios

e que sempre se furtava ao trabalho dos preparativos para a morte do boi, recebendo-o, no dia da festa, improvisou:
 
"Xô, passo (pássaro) preto, xô, xô,
passo preto avoadô;
prá trabalhar tu não veio,
prá comer...quem te chamou?
 
Em 1934 estabeleceu o barracão, definitivamente, na Vila São João, no bairro da Fé-em-Deus, onde existe até hoje, agora confiado à dedicação de D.

Terezinha Jansen, sua comadre. À beira da morte, Laurentino entregou-lhe o boi, dizendo: "Não venda, não dê, não empreste. Se a senhora não quiser, toque
fogo!

 
Homem de poucas letras, serve de assunto para muitas estórias, até mesmo inventadas por seus antigos rivais, como, por exemplo, de que são de sua

autoria rimas como estas:
Teca, terecoteca,
teca, terecoteca
tamos passando, meu povo,
na porta da Escola Teca (Técnica)
Ou então:
"Todo porco tem banha,
todo porco tem banha.
Por isso eu vou "salvar"
O prefeito Ivar Saldanha.
 
 
Trabalhos a venda na C.M.F. à Rua do Giz 205, em São Luís:
 
 
 
LIVROS & VIDEOS
 
MARIA MICHOL PINHO DE CARVALHO
Matracas Que Desafiam o Tempo. São Luís, 1995.
Estuda grupos de Boi de São Luís analisando relações entre tradição e modernidade na religião e na cultura popular.
R$ 25,00
 
SERGIO FERRETTI
QUEREBEBTÃ DE ZOMADÔNU. Efnografia da Casa das Minas. São Luís, EDUFMA, 1996, 2ª Ed. Revista e Atualizada, 329 p.(RS 25,00).
 
SERGIO FERRETTI

COMISSÃO MARANHENSE DE FOLCLORE http://www.cmfolclore.ufma.br/Htmls/Boletim%2005.htm

7 de 8 28/9/2008 20:29



Repensando o Sincretismo. São Paulo, EDUSP/FAPEMA, 1995.
Revisão da literatura sobre sincretismo e sua identificação na Casa das Minas do Maranhão.(R$ 25,00).
 
SERGIO FERRETTI
Religião e Cultura Popular
Vídeo VHS - NTCS - 17’. São Luís, 1995.
Documenta festas do Divino, Tambor de Crioula e Bumba-Meu-Boi em terreiros de Tambor de Mina do Maranhão.(R$ 25,00).
 
SERGIO FERRETTI E OUTROS
Tambor de Crioula Ritual e Espetáculo. São Luís, 1995 (2ª.Ed.)
Pesquisa o Tambor de Crioula enfatizando história, dança, música, religiosidade e relações com o turismo. (R$ 20,00).
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