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Editorial 

 
O Boletim de Folclore finalmente chega ao seu 25º número após uma longa 

caminhada. Já fazem 10 anos que a Comissão Maranhense de Folclore vem publicando 
regularmente o Boletim. Temos recebido apoio e elogios pela regularidade e pelo bom nível 
dos trabalhos apresentados.  

Em julho deste ano realiza-se em São Luís, de 01 a 04 e julho, a 8ª Reunião 
Brasileira de Antropólogos do Norte e Nordeste (8ª ABANNE). O evento foi planejado para 
ocorrer imediatamente após o período das festas juninas em São Luís, que sempre atraem 
grande público. A 8ª ABANNE espera reunir cerca de 800 estudiosos dos vários campos da 
Antropologia. Nosso Boletim de Folclore saúda a todos os participantes desejando boa estadia 
e excelente nível de trabalhos. 

Foi nesta mesma época, não podemos esquecer, que no ano passado realizou-se 
em São Luís, de 18 a 22 de junho, o 10º Congresso Brasileiro de Folclore, que trouxe a nossa 
cidade cerca de 400 interessados em discutir temas relacionados com o folclore brasileiro e 
que teve igualmente grande êxito, devido também ao clima das festas juninas que envolvem a 
cidade nesse período. Lembramos que no próximo ano será realizada em Goiânia o 11º 
Congresso Brasileiro de Folclore, atividade a que desejamos pleno êxito.  

Ainda este ano, será realizada em Mossoró, o VI Seminário de Ações Integradas 
em Folclore, de 25 a 27 de setembro próximo, encontro ao qual esperamos que compareçam 
todos os interessados no estudo de problemas da cultura popular. 

O presente número de nosso Boletim, como os anteriores, trata fundamentalmente 
de temas relacionados com o folclore no Maranhão. Chamamos atenção para singela 
homenagem a Dr. Domingos Viera Filho, pioneiro dos estudos sobre folclore das coisas do 
Maranhão. 
 

Boi de Cofo 

 
Zelinda Lima 

 
Fui procurada pela equipe da apresentadora da Rede Globo, Ana Maria Braga, 

para uma conversa sobre o programa que deveria ser gravado em São Luís sobre assuntos 
diversos, pontos turísticos, culinária e folclore. Indiquei algumas pessoas experts em culinária, 
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como minhas amigas Admê Duailibe e Maria Castelo, do restaurante “Varanda”, que já 
estavam com o livro de minha autoria “Pecados da gula” em mãos, e alguns grupos 
folclóricos. 

Discussão maior foi sobre os pratos típicos que deveriam ser apresentados no 
programa: sugeri, de Alcântara, a torta de camarão coberta de farinha d’água e os doces de 
espécie de Antônio Carlos; e de Barreirinhas, o prato mais famoso daquela região, a leitoa a 
molho pardo, muitas vezes por mim e por meu marido saboreado em casa de nosso amigo 
Benedito Reis, iguaria certa nas reuniões de seu aniversário. Em São Luís, veio à baila a velha 
explicação do nosso mais característico – arroz de cuchá, ou seja, três em um: arroz branco, a 
famosa torta de camarão, ou postas de peixe frito (pescada) e o próprio cuchá. 

Acertada essa primeira parte, passamos à sugestão dos grupos folclóricos e, 
finalmente, aos locais para a apresentação dos quatro grupos que mostrarão ao país a mais 
divulgada de nossas manifestações culturais – o Bumba-meu-boi.  

Não sei quem sugeriu o CEPRAMA (Centro de Produção Artesanal do 
Maranhão). Pensei que a apresentação seria na concha acústica, mas, chegando lá, para uma 
rápida entrevista com Ana Maria, a convite da Produção, tive das mais agradáveis surpresas: 
quedei-me extasiada diante de minha volta à infância, a um tempo passado. O salão estava 
transformado pelo genial artista plástico Miguel Veiga, em um arraial, como há muito tempo 
não via igual. As barracas de palha de pindoba, em tamanho natural, formadas em círculo e 
fingindo vender artigos de nosso artesanato e comidas da época junina, chefiadas por minha 
amiga Almerinda Cordeiro: especialidades do São João – arroz de carne seca, paçoca, mingau 
de milho, manuê e outras muitas guloseimas. Porém, o que me fez viajar ao passado foi o teto 
totalmente coberto de bandeirinhas coloridas e, de espaço a espaço, pendurado um boi – não 
aquela maravilha de veludo bordado, a rica tapeçaria que conta fatos históricos, paisagens e 
retratos de homens ilustres, logradouros e igrejas antigas – não; o que me encantou e me levou 
de volta a tempos passados foi um boi-de-cofo, daqueles que nos meus tempos de criança (e 
mesmo depois, já casada) eu tanto apreciava! 

Nos ensaios de Bumba-meu-boi não se usavam os bois-de-armação, mas um 
boizinho feito de um cofo de paneiro adaptado, com a cabeça de abano, atravessado de um 
pau imitando chifres, olhos e boca pintados, ou aplicados com o material mais à mão, o rabo 
de palha trançada.... Que lindo era! A este boi – boi-de-ensaio – era permitido aos curiosos 
como eu, e a alguns filhos de brincantes, brincar com ele fora de hora. Então mandei fazer um 
boi-de-cofo para meus filhos pequenos... lembrando a minha infância querida que os anos 
não trazem mais... 

As férias minha família passava na Ponta d’Areia, e ali só se chegava de barco; 
meu pai tinha contrato com a canoa pertencente a Seu João Bolinha que ficava à nossa 
disposição indo e vindo à cidade para levar mantimentos e, principalmente, água. Seu João 
Bolinha tinha mulher e filhos, nossos companhe iros de brinquedos com o boi-de-cofo. E meu 
pai dizia, espanhol que era, que ensinávamos os filhos de João Bolinha a tourear, mas sabia 
que eram eles que nos ensinavam uma das mais belas coisas que aprendi na vida – a 
brincadeira de Bumba-meu-boi: “ – Ê, boi! Chô, boi! Sai pra lá, boi! Boi brabo! 

Foi, pois, com uma grande emoção que vi, que revi todos aqueles boizinhos de 
cofo de Miguel Veiga, que me transportaram para o tempo feliz da Ponta d’Areia, uma Ponta 
d’Areia pequenina, humilde, com o forte banhado pelo mar (hoje o mar está a quilômetros de 
distância), servindo de trampolim para os meninos levados chefiados pelo meu saudoso irmão 
Manoel (Deco). 

Obrigada, Miguel! Muito obrigada! 
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Patrimônio edificado e memória arqueológica no Maranhão. 
 

Deusdédit Carneiro Leite Filho 
Eliane Gaspar Leite 

 
É através da preservação da memória, ou seja, a afirmação de conhecimentos, 

experiências e tradições perpetuadas pelas sociedades humanas ao longo do tempo, que o 
homem constrói sua identidade cultural como alicerce de autoconhecimento, estima, 
valorização e, em sentido mais amplo, instrumento e objeto de poder. 

Consequentemente, a perda ou destruição de testemunhos materiais ou símbolos 
culturais vinculados à manutenção da memória acarretam a desestruturação da identidade 
coletiva e a falência subseqüente do sentimento aglutinador de um povo. Exemplos históricos 
ilustram de forma notável tal fato à medida que analisamos a ascensão e queda de regimes 
políticos fundamentados em valores originários do apreço e exacerbação de sentimentos 
nativistas que permeiam os processos de construção e destruição de ícones representativos de 
poder. 

Em um âmbito mais restrito, a preservação da memória coletiva, através da 
conservação do patrimônio cultural de uma nação, pode ser encarada em termos práticos e 
funcionais, promovendo-se a conscientização dos dirigentes de governos e sociedades como 
um todo sobre sua necessidade fundamental. O exercício efetivo de políticas patrimoniais que 
protejam os acervos culturais mundiais deve ser prática obrigatória dos governos na tentativa 
de salvaguardar e valorizar a identidade e memória nacional. 

No Brasil, a legislação vigente que objetiva a gestão do nosso patrimônio 
artístico-cultural estruturou-se a partir de experiências internacionais na área, na década de 30 
do século passado, com a criação da antiga Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional por intermédio da qual o governo brasileiro assumiu o compromisso de proteger 
nossos recursos culturais. Atualmente, entende-se recurso cultural como toda e qualquer 
manifestação da presença e ação humana concretizada em objetos, edificações, monumentos, 
práticas e atividades relacionadas à tradição das sociedades que as vivenciam. 

Paralelamente, o conceito de cultura material incorporado às Ciências Sociais e à 
Arqueologia especificamente, abrange a noção de evidências materiais, incluindo vestígios 
ocupacionais e outros indicadores ambientais encontrados em sítios arqueológicos. A Lei 
Federal n° 3.924, promulgada em 1961, reza que quem destrói um sítio arqueológico é 
culpado de crime contra a União e mesmo assim ações predatórias ocorrem constantemente, 
fruto da ignorância ou descaso por parte da comunidade em geral e do poder público no 
âmbito governamental. O Patrimônio Arqueológico compreende sítios ou locais 
representativos do processo resultante da atuação humana refletida nos restos e vestígios 
materiais, modificações estruturais e ambientais oriundos da intervenção intencional do 
homem. 

Os recursos arqueológicos existentes no Maranhão são remanescentes do legado 
proveniente da presença dos primeiros grupos humanos que habitaram a região, deixando 
marcas indicativas, registros materiais de sua ocupação no território maranhense. A partir da 
chegada do colonizador, um novo padrão econômico se instaurou com o desenvolvimento de 
áreas urbanas e o incremento da produção e comércio locais. Configuraram-se dessa forma, os 
sítios urbanos que compõem os atuais centros históricos, destacando-se Alcântara e São Luís, 
este último oficia lizado pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade em 1997. 

Existem princípios metodológicos que normalizam e fundamentam as 
intervenções em sítios urbanos apoiados na Legislação Federal vigente sobre obras e reformas 
em bens patrimoniais edificados, arruamentos e restaurações em imóveis tombados de 
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interesse histórico. Sob esse aspecto, reformas assistemáticas e descaracterizantes “apagam” 
parte da nossa história e ocasionam a perda irreversível de suportes da nossa memória. A 
partir da resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente n° 001/86, legislação que 
regulamenta intervenções em áreas de interesse patrimonial, todo e qualquer projeto de obras 
que interfiram na integridade de bens de reconhecido valor cultural só pode ser legitimado 
mediante a elaboração de estudos prévios e relatórios de impacto ambiental para que ações 
mitigadoras e gerenciadoras das intervenções possam ser planejadas. A realização de tais 
estudos preliminares visa, em amplo sentido, caracterizar a área de influência de projetos de 
impacto, analisando os recursos ambientais existentes na área em questão e sua interação ao 
meio físico, biótico, e sócio-econômico, enfatizando-se no inciso I “os sítios e monumentos 
arqueológicos, históricos e culturais da comunidade”. A atual constituição brasileira, em vigor 
desde l988, reafirma a importância da preservação da nossa herança cultural, ressaltando o 
papel da União, Estado e Municípios no gerenciamento e proteção especificamente dos 
“conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico”. 

Nossas cidades históricas deveriam também ser alvo desses mecanismos de 
proteção, uma vez que tal prática já acontece a nível nacional com a incorporação de planos 
diretores e leis orgânicas às políticas preservacionistas estaduais e municipais na tentativa de 
salvaguardar seus patrimônios arqueológicos locais. Talvez o desconhecimento sobre a 
complexidade das inúmeras interfaces que compreendem a delimitação do espaço urbano de 
interesse histórico por parte dos técnicos e profissionais envolvidos no processo, autoridades 
competentes e, até mesmo, segmentos da sociedade engajados na manutenção da nossa 
memória seja fator preponderante responsável pelo colapso de casarões, demolições de ruínas, 
sua transformação em estacionamentos e praças, modernizações através de reformas 
modificadoras de feições arquitetônicas originais e especialmente obras de impacto no 
subsolo. 

Desde o início dos anos 80 do século passado se tem investido maciçamente na 
recuperação do centro histórico de São Luís com a execução de obras de grande porte 
objetivando a restauração e revitalização do patrimônio edificado. Assim, inúmeras 
intervenções em áreas e bens tombados através de obras de melhoria da infra-estrutura dos 
serviços urbanos no conjunto histórico, já vêm sendo feitas sistematicamente, ocasionando 
considerável impacto no registro arqueológico. 

Nossa memória vem sofrendo perdas irreparáveis dado à natureza singular e 
perecível dos recursos arqueológicos que, quando submetidos a intervenções desordenadas em 
seus contextos originais, têm seu potencial informativo sumariamente anulado, privando, 
desta forma, a comunidade maranhense de parte da sua história ainda desconhecida, 
testemunhos passíveis de resgate de uma dinâmica peculiar do universo urbano, doméstico e 
público, onde as relações e experiências vividas pelos antigos moradores do casario 
animavam um cenário de sons, gestos e cores característicos de um tempo, quando a cidade 
era um referencial vivo da época, resquícios ainda hoje presente nos inúmeros casarões,  ruas 
e becos, sendo pela negligência e omissão para sempre silenciados.  
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O conflito é pela tradição? Representação do tradicional de sambistas da 
Escola de Samba Turma do Quinto1 

 
Robson Pereira2 

 
Madre divina vem ninar a gente 
Berço de vidas e sonhos 
De um canto vivo de infinito amor 
Que o azul do céu virar bordar 
Num canto carregado de esplendor 
Ê minha mãe! 3 

 
Nasci no interior do Estado, mais precisamente na cidade de Viana. Aos dois anos 

me radiquei na capital e passei a residir no bairro da Madre Deus. Morei na Madre Divina, 
como carinhosamente seus moradores e admiradores costumam chamá-la, durante 28 anos. 
Nesse ínterim, fui diretor da Turma do Quinto, no período de 1983 a 1986. Há dez anos deixei 
de morar na Madre, mas não deixei de freqüentá- la, sobretudo em períodos de festas, o que é 
quase uma rotina nesse estimado bairro.  

Essa introdução é, de alguma maneira, para preparar o leitor às interferências do 
autor em muitas passagens dessa pequena digressão que pretendemos fazer para entender se 
há ou não conflito pela manutenção da tradição na “Bateria da Escola de Samba Turma do 
Quinto”.  

 
Metodologia 

 
O enfoque deste trabalho oscila entre uma perspectiva mais relacionada ao 

conceito de tradição (HOBSBAWM:1997) e outra visão que prioriza a análise ancorada em 
estudos de base etnográfica, porém buscando uma visão híbrida entre tradicionais e modernos 
(CANCLINI:1983), já que, segundo esse autor, há uma combinação de vivência e de 
representações, cuja ambigüidade corresponde ao caráter não resolvido das contradições no 
interior dos setores populares. 

A investigação tomou como base empírica o bairro da Madre Deus, levantando os 
primeiros elementos para a construção da história social dos sambistas da Escola de Samba 
Turma do Quinto e suas diversas relações com instituições governamentais. Participamos de 
vários ensaios da escola e acompanhamos a apresentação do Quinto na Passarela do Samba, 

                                                                 
1 Este artigo foi originalmente apresentado na disciplina - Folclore e Cultura Popular, ministrada pelo professor 
doutor Sérgio Ferretti no Curso de Ciências Sociais, da Universidade Federal do Maranhão-UFMA, para 
obtenção de nota no primeiro semestre de 2002.  
2 Robson Pereira é cientista social 
 
3 Estrofe do samba enredo da Turma do Quinto, Sublime Mãe Senhora, considerada pelos críticos como uma das 
melhores do século XX, de autoria de Zé Pereira (Godão), Sapo e Bulcão, este último, hoje é gerente de Estado 
da Cultura. 
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na madrugada do dia 12 de fevereiro de 2002. Entrevistamos, ou melhor, conversamos com 
12 membros da bateria da Turma do Quinto, o que corresponde a 10% do grupo, que, segundo 
esses ritimistas, é uma espécie de coração da Escola.  

 
Madre Divina 

 
O bairro da Madre Deus é um dos mais antigos da capital do Estado, São Luís, 

localizado nas proximidades do Centro Histórico. Foi constituído a partir de pescadores, que 
do porto da rampa velha, ao lado da tabatinga e escadaria (hoje área que compreende a capela 
de São Pedro e sede do Boi da Madre Deus), desciam para o mar, com acesso pelo rio 
Bacanga que separava a Madre do Anjo da Guarda (hoje área Itaqui/Bacanga). (cf. dados de 
pesquisa do autor). Já Valdenira Barros (2001) diz que são os operários, em sua maioria ex-
escravos ou descendentes destes, que começaram a se aglomerar próximo às fábricas, 
formando os primeiros subúrbios: Madre Deus, Camboa, Anil. 

O bairro foi se construindo e reconstruído, passando de casas de palhas em torno 
do rio Bacanga e enseada de São Marcos, para casas de alvenaria, cuja construção se 
estenderia para os morros do “querosene4” e “come fedendo”, no Goiabal. Hoje é um labirinto 
de ruelas e ruas, cortadas pela avenida “Rui Barbosa” e rua do Norte. Casas modernas 
convivem com casas humildes e as ruínas das antigas fábricas Cânhamo e São Luís5. É na 
Madre Deus que está o mais antigo Cemitério de São Luís – o Gavião. O bairro se interliga 
com o Centro da cidade através das ruas do Norte, Passeio e São Pantaleão; com a área 
Itaqui/Bacanga através da avenida dos Portugueses e aos bairros mais distantes pela avenida 
dos Africanos. Tem um hospital e uma escola de ensino fundamental e médio. A sua 
morfologia social é de uma hibridez fascinante. A rigidez moral para o trabalho de alguns 
convive com os batuques e cachaçadas dos antigos malandros e dos novos desempregados nos 
cantos de rua do bairro, desde o longínquo Canto do Maguari até o canto da padaria de Seu 
Mário6. O bairro é um dos mais freqüentados nos períodos junino e momesco, ocasiões onde 
suas ruas são transformadas em verdadeiros formigueiros humanos e a polifonia atinge níveis 
consideráveis. 

 
A Turma do Quinto 

 
A exemplo de outras escolas de samba, a Turma do Quinto surge a partir das 

chamadas turmas de batucadas. E os antecedentes ludovicenses para o surgimento das escolas 
de sambas não faltam. Martins (2001) assinala que poderiam tanto ter sido os baralhos com 
seus reco-recos, pandeiros e violões, que desfilavam em passeatas carnavalescas pelas ruas da 
cidade desde o século XIX, quanto a tradição dos tambores de São Luís, com suas danças de 
roda, como o tambor de crioula. Afinal, samba provém de “semba”, umbigada em Luanda. 
(CASCUDO Apud MARTINS: 2001. p.114)  

 
“Em Luanda e em vários outros presídios e 

distritos, o batuque difere... consiste também o 
batuque num círculo formado pelos dançadores, 
indo para o meio um preto ou uma preta, que, 

                                                                 
4 Existe na cidade São Paulo um "Bairro" denominado "Morro do Querosene". Essa denominação foi dada por 
vários maranhenses de São Luís,  muitos destes freqüentadores da Madre Deus e que também, por lá, constróem 
uma identidade de lugar da boêmia e reduto de amantes das manifestações populares de São Luís. 
5 O prédio da Antiga Fábrica Cânhamo foi restaurado e hoje abriga o CEPRAMA – Centro de Produção 
Artesanal do Maranhão. Um projeto da Prefeitura Municipal de São Luís pretende restaurar as ruínas da Fábrica 
São Luís e construir ali um centro cultural denominado Fábrica Cidade da Cultura. 
6 Canto do Maguari e a padaria de Seu Mário (Padaria São Pedro) são referências de encontro de sambistas quase 
que diariamente no Bairro da Madre Deus. Maguari e Mário eram comerciantes de destaque no bairro. 
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depois de executar vários passos, vai dar uma 
umbigada (a que chamam semba) na pessoa que 
escolhe entre as da roda, a qual vai para o meio do 
círculo substituí-lo”. 

 
Há muita semelhança com o tambor de crioula, que na árvore genealógica, 

também é um dos ancestrais do samba. Entretanto, no caso das turmas, ainda segundo Martins 
(2001, p.115), há uma inadequação ao se tratar tais grupos apenas como antecedentes das 
escolas de samba, porque incorporaram ao já rico carnaval daquela época uma nova 
manifestação, além do que tinham motivações endógenas, não se limitando a copiar modelos 
de outros Estados. A composição da batucada era a seguinte: tamborim quadrado, tarol de 
mão, dois por um, retintas, cabaças, violões, cuíca,7 pandeiro e clarim, formando turmas de 
tocadores itinerantes.  

Segundo informações a turma do quinto foi criada como bloco carnavalesco em 
1940, nasceu de um desafio ocorrido entre jovens sambistas da Madre Deus e a senhora Neide 
Carvalho, em que se questionava que eles não seriam capazes de criar uma brincadeira 
carnavalesca organizada e que, se o fizessem, ela pagaria uma prenda. A aposta foi aceita e a 
turma foi criada em alusão ao 5º Batalhão Naval, sediado onde hoje está o Hospital Geral. 
Naquele ano a Turma do Quinto saiu com 25 componentes, ficando em 5º lugar num 
concurso.  

O ex-presidente da Escola, Zé Toinho,8 sapateiro de profissão, diz que um jovem 
chamado Lousa haveria saído de São Luís em 1930 como soldado do exército, na época da 
revolução, e passou alguns anos no Rio de Janeiro e por lá freqüentou algumas escolas de 
samba. Foi ele que teve a idéia de “Turma do Quinto”, em homenagem ao já citado batalhão 
sediado na Madre Deus. Luís de França, marceneiro e compositor, assinalou em entrevista a 
Memória de Velhos (1997:p.29)9: ”...então eu considero  o Lousa como quem tenha botado o 
nome do Quinto, que lembrou, né? Do Quinto Batalhão e botou o nome ...”  

A Turma do Quinto registra em sua história o inédito fato de ter sido campeã por 
nove anos consecutivos, entre o final dos anos 60 e começo dos anos 70 do século passado, 
colocando-se então como hour concour, para que se mantivesse a competição entre as demais 
escolas. Nesses anos, muitas vezes o samba era de improviso, no ímpeto da capacidade 
criadora dos seus compositores, ao sabor da hora, categoria em que se destacou Cristóvão Alô 
Brasil.  

Portanto, a Turma do Quinto nasceu para competir e com influência de Lousa, que 
inspirou-se nas escolas de samba do Rio de Janeiro para botar a Turma na rua. 

Concordando com Martins (2001), não há dúvida de que são os blocos 
precursores das escolas de samba, num processo semelhante ao que ocorreu no Rio de 
Janeiro. Como frisa Cavalcante (1994, p.26) 
 

“o núcleo social da formação das escolas 
foram os blocos. A “primeira” escola de samba, a 
Deixa Falar, do bairro do Estácio, surge no final da 
década de 20, ao que tudo indica a partir de laços 
de sociabilidade construídos em torno de Tia Ciata. 

                                                                 
7 A cuíca segundo Luís de França foi uma inovação do Lousa, que viu no Rio de Janeiro uma espécie de tambor 
onça sendo tocado na escola de samba, então ele inventou o instrumento de uma lata cilíndrica, assemelhada com 
o tambor onça. 
8 Ver – PINHEIRO, Luís Antônio. O Canto do Maguari: estudo da Escola de Samba Turma do Quinto. São Luís: 
UFMA, 1991, monografia de conclusão do Curso Turismo. 
9 Ver – MARANHÃO. Secretaria de Estado da Cultura. Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho. 
Memórias de Velhos. Depoimentos: Uma contribuição à memória oral da cultura popular maranhense. São Luís: 
LITHOGRAF. 1997.  
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O compositor Cartola e seus companheiros formam 
a Mangueira a partir dos blocos existentes no 
morro (etc). 

 
Com efeito, se na origem as turmas de samba são ancestrais imediatos das escolas 

no Maranhão, nascem como se fora irmão do Norte das escolas do Rio de Janeiro. No entanto 
mantêm originárias e distantes as suas estruturas musicais (os instrumentos das turmas do 
Maranhão, entre elas a Turma do Quinto, fazem ecoar uma sonoridade melódica mais 
cadenciada, mais lenta do que o som das escolas do Rio). Mantendo durante décadas 
independência em relação ao ritmo das escolas cariocas. Os instrumentos, a forma de tocá- los 
e o som deles extraídos adquiriram, assim, utilização simbólica e ritual. O forjamento desses 
valores simbólicos e rituais que se remetem ao passado é a invenção da tradição da bateria da 
Turma do Quinto.  

Essa originalidade, aliada à espontaneidade dos brincantes, fazia da folia de momo 
um período carnavalesco de três dias. Isto é, até os anos 70, a Turma do Quinto brincava os 
três dias, mesmo desfilando oficialmente. Nesse período, que durou cerca de três décadas, foi 
inventada e difundida espetacularmente pela mídia a tradição de que o Maranhão era o 3º 
Carnaval do Brasil, tradição10 que começou a ser abalada no final dos anos 70 do século XX. 

 
Final dos anos 70: o choque da inovação com a tradição! 

 
O percurso autônomo e criativo que o carnaval maranhense e a Turma do Quinto 

vinham traçando irá assimilar novidades que a aproximam novamente das escolas de samba 
do Rio de Janeiro e seus instrumentos de nylon. Como Lousa, um outro jovem mestre, Eloi,  
ritimista, taxista, madredivino11, passou uma temporada no Rio de Janeiro e, quando voltou, 
introduziu alguns instrumentos cariocas na bateria, à guisa de exemplo: repenique, treme-terra 
e tarol de baqueta. Foi a maior revolta por parte dos ritimistas mais antigos. A bateria, nessa 
época, era constituída basicamente da turma mais idosa (acima de 45 anos), o que  
proporcionava um controle absoluto do som da bateria. No entanto, o comando da Escola já 
estava nas mãos de Lílio Guega, odontólogo e político, articulado com políticos do governo 
estadual (João Castelo).  

Impasse criado, a saída foi manter a maioria dos instrumentos antigos de couro e 
experimentar bem poucos de nylon, sob a responsabilidade dos mais jovens. O tempo passou 
e foi gradativamente aumentando o número de novos instrumentos. A direção da escola foi 
firmando convênio com governos e implementou vários cursos de formação de jovens e 
meninos percursionistas, de maneira que a Madre Deus se constituiu num dos maiores 
celeiros de sambistas da cidade. Com a progressão da juventude na bateria, os mais velhos 
foram deixando de participar dos ensaios pré-carnavalescos, mas no dia do desfile estavam 
prontos com a indumentária e a tradição reinventada, posto que a cadência fora alterada, 
ficando mais balanceada com a mistura de instrumentos, de maneira que, até meados dos anos 
90 do século passado, a sonoridade da bateria da Turma do Quinto era bem diferente daquela 
de outras escolas.  

No carnaval de 2002, dos 120 ritimistas da escola, contei apenas quatro com idade 
acima de 45 anos, tocando um agogô, um chocalho, um prato e um tarol de baqueta. Apenas 
um assimilando os modernos instrumentos de percussão muito comuns em qualquer bateria de 
escola de samba do Brasil. Parodiando Ananias Martins, ao perguntar por quê o “carnaval do 

                                                                 
10 “Por tradições inventadas  entende-se um conjunto de regras práticas, normalmente reguladas por regras tácitas 
ou abertamente aceitas; tais práticas de natureza ritual ou simbólica visam inculcar certos valores, normas de 
comportamento através de repetição, o que implica, automaticamente, uma continuidade em relação ao passado.” 
(HOBSBAWM, 1997: p. 9)  
11 Uma espécie de “apelido comum” aos moradores da Madre Deus 
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samba” enxotou das ruas o “carnaval dos cordões?” Pergunto: por quê enxotaram a 
“velharada12” da bateria da Turma do Quinto? 

As sucessivas mudanças da direção da escola esteve sempre vinculada ao governo 
do Estado. Desde a reforma administrativa do governo Roseana Sarney, quando as secretarias 
foram substituídas por gerências e a antiga Secretaria de Cultura de Estado pela Fundação 
Cultural do Estado do Maranhão - FUNCMA, o comando desse órgão tornou-se 
majoritariamente de madredivinos. Esses mesmos gestores, por sua vez, têm assentos na 
direção da Turma do Quinto, cujos dirigentes criaram as condições para que os mais antigos 
ritimistas da escola saíssem da bateria. 

Com duas ações: uma restritiva, fundada em um novo regulamento, ou seja, quem 
faltasse sucessivamente aos ensaios não saía mais na bateria. E a outra apologética e 
carioquista: instituíram a desafinada ala da “velha Guarda” da Turma do Quinto, bem como 
atribuíram a comenda de diretor de carro alegórico para muitos outros ritimistas. Em outras 
palavras, a nova diretoria da Turma do Quinto, constituída dentre outros pelo presidente, pelo 
chefe da assessoria e por assessores da Fundação, fez uma higienização da tradição inventada 
por Lousa e companhia e reinventou essa tradição dentro da nova lógica em que o Estado 
operacionaliza suas ações políticas para deslanchar o turismo no Maranhão. 

Quer dizer, nos últimos anos houve transformações significativas nas políticas 
governamentais para cultura, especialmente para as culturas populares no Maranhão, e antigos 
compositores da Turma do Quinto como Bulcão, Godão e Geovah França são artífices, 
pensadores e executores dessas transformações, como integrantes da equipe de governo para a 
cultura e turismo.  

Como sugere Hobsbawm (1997, p.12), essas transformações “(...) debilita ou 
destróe  padrões sociais para os quais as velhas tradições, juntamente com seus promotores e 
divulgadores institucionais, dão mostras de haver perdido grande parte da capacidade de 
adaptação ...”. São nesses momentos de mudanças de eixos dos governos que poderíamos 
colocar em paralelo com o que Gramsci (1978) chama de crise hegemônica, nos quais surgem 
tradições que trazem novas concepções de mundo, status e hierarquias. Essas rupturas e o 
processo de invenção das tradições proporcionam, ainda, a legitimação de novas idéias e o 
esfacelamento de tradições velhas, apesar de se revestirem de antigüidade. A veracidade dessa 
observação se fundamenta no fato de que hoje as inovações vão acontecendo na Madre Deus e 
as pessoas vão, em geral, se acomodando e, mesmo os que pensam diferente, não querem 
explicitamente enfrentar o pensamento hegemônico. Um exemplo é que das 12 pessoas que 
entrevistei, 90% pediram para não serem identificadas.  

Afinal, são raros os que admitem que a Turma do Quinto e sua bateria perderam a 
tradição. Lousa, Luís de França, Sapo, Sapinho, Careca, Caboclinho, Malandro Dedinho, 
Paletó, Cristóvão Alô Brasil e tantos outros estão vivos na memória dos novos poetas, dos 
sambistas, das passistas... A sabedoria desses baluartes da Madre Deus tradicional, do maior 
“celeiro cultural da Ilha de São Luís” vem sendo bebida avidamente pela turma jovem de 
compositores da Madre. 

 
À guisa de conclusão 

 
Analisei um conjunto de informações guardadas de memória acerca da bateria da 

Turma do Quinto, coletadas na Madre Deus, como sendo a tradição não a partir de uma 
história contínua e unilinear, mas de um processo regido por rupturas, invenções e inovações 
que, de acordo com Hobsbawm (1997, p.13), “ não se torna menos nova por ser capaz de 
revertir-se facilmente de um caráter de antigüidade.  Um olhar mais arguto dará conta de que 
as invenções de tradições na Turma do Quinto são importantes porque legitimam as 

                                                                 
12 O termo velharada é de responsabilidade do autor, que quer expressar carinho aos que há décadas fizeram do 
samba e do carnaval maranhense manifestação popular das mais autênticas.  
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contradições inerentes à comunidade e na escola, como se fosse um espelho de sua morfologia 
social.  

Percebo que o processo de fricção entre o tradicional e o moderno é mais de 
caráter político, protagonizado por agentes culturais e/ou controladores das manifestações 
culturais, vinculados às instituições governamentais. Isto é, o conflito necessariamente não é 
pela tradição de dentro da Madre Deus, mas de fora da manifestação popular, onde a 
popularidade com vistas ao mercado ganha relevância, a tradição da cultura popular ganha 
resignificado e os agentes políticos e culturais mantêm seu espaço de poder. 

Essa assertiva me leva a corroborar com Canclini (1983), que vê na pesquisa de 
campo a possibilidade de refutar o entendimento de festa (a Madre Deus e a Turma do Quinto 
são uma grande festa) como um fenômeno que forja uma ruptura do cotidiano. Pelo contrário, 
“a festa sintetiza a totalidade da vida de cada comunidade, a sua organização social e suas 
estruturas culturais, as suas relações políticas e as propostas de mudança”.  

Afinal, o processo de interação das festas populares com instrumentos do Estado, 
como assinala Canclini (1983, p. 59)“ (...) não pode ser pensado como uma absorção 
progressiva e inevitável das culturas tradicionais pelo capitalismo. É mais complexo, com 
idas e vindas, coexistências desconcertantes e múltiplas combinações”. Tanto que, no final do 
desfile da Turma do Quinto desci das arquibancadas da Passarela do Samba e fui mais um, 
dentre milhares pertencentes à nação Madre Divina, num mar de poesia popular. 
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Página 08 e 09 
 

Religiões Afro-Brasileiras e Saúde: diversidade e semelhanças13 
 

Mundicarmo Ferretti 
 

No Brasil existe uma grande ligação entre saúde e religião porque a maioria das 
pessoas considera a doença como algo causado tanto por fatores materiais (vírus, micróbios) 
como por fatores espirituais (agentes sobrenaturais: espíritos, encantados, santos - castigos, 
provações, falta de proteção, encosto etc), por fatores mágicos (malefícios causados por 
magia, bruxaria, feitiço) e também porque se acredita na ação do sagrado na prevenção e na 
cura de enfermidades. Por essa razão, as igrejas, os terreiros, os centros espíritas, as 
residências de pajés e curadores são diariamente procuradas por pessoas atormentadas por 
males diversos. 

Pesquisa interdepartamental realizada na Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte - UFRN, por volta de 1980, em Mãe Luisa, bairro proletário de Natal, mostrou que os 
adeptos das religiões afro-brasileiras classificavam a doença em duas grandes categorias 
(FERRETTI, M.1988): 

1) doença física (como erisipela, congestão), tratada por médico (medicina oficial) 
e pela medicina popular (medicina alternativa, exercida por muitas pessoas com funções 
religiosas como padres, pastores, pais e mães-de-santo); 

2) doença espiritual, tratada pelo terreiro, que pode se manifestar por: desmaios, 
insônia, dor de cabeça, paralisias, perdas de voz ou de visão, nervoso, loucura, violência, 
alcoolismo, vadiagem etc. Algumas das doenças que integram essa categoria são, às vezes, 
tratadas pela Medicina, Psicologia e Psicanálise como neurose, psicose ou são encaradas pela 
sociedade mais ampla como criminalidade. No Maranhão, as doenças interpretadas como 
manifestação mediúnica, encosto, quebranto, mau olhado, malefício ou feitiço são tratadas 
nos terreiros e por rezadeiras, benzedeiras, pajés e curadores (que às vezes são também pais-
de-santo). 

Como as doenças nunca são consideradas exclusivamente físicas ou espirituais, os 
doentes que procuram os terreiros de religiões afro-brasileiras podem ser tratados, ao mesmo 
tempo, por clínicos e por especialistas religiosos. Por essa razão, também os pais-de-santo e 
curadores ou pajés fazem uso de orações, benzimentos, passes e, também, de remédios 
caseiros e, não raramente, de medicamentos produzidos pela indústria farmacêutica. Embora 
alguns pais-de-santo sejam formados em cursos da área biomédica ou trabalhem em 
instituições oficiais de saúde, geralmente como enfermeiros ou auxiliares de enfermagem, a 
maioria não tem grandes conhecimentos de medicina científica. Entretanto, muitos deles têm 
grande competência em medicina popular (fitoterápica, por exemplo). 

Apesar da existência de conflitos entre a medicina científica e a popular, nos 
terreiros as duas são geralmente encaradas como complementares. Não raramente os pais-de-
santo, depois de cuidarem dos problemas espirituais e de receitarem ou prepararem algum 
remédio, encaminham os clientes a médicos ou aos postos de saúde. Embora com menor 
frequência, alguns médiuns informam que foram encaminhados a terreiros por médicos ou 

                                                                 
13 Apresentado no II SEMINÁRIO NACIONAL: RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS E SAÚDE, realizado em 
São Luís, pelo CCN-MA – Centro de Cultura Negra do Maranhão e pela ABIA – Associação Brasileira 
Interdisciplinar de AIDS, de 20 a 23 de março de 2003. Retoma trabalho apresentado em seminário 
realizado pelo INTECAB-MA, na Casa das Minas, nos dias 9 e 10 de novembro de 1991, com o título 
“Medicina caseira e religião afro-brasileira”.  
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que foram apoiados por eles na sua decisão de procurar, também, tratamento espiritual para se 
libertarem de certas doenças e perturbações14.  

No Maranhão, os terreiros de religião afro-brasileira são muito procurados por 
pessoas afligidas pelas mais diversas enfermidades. Alguns pais-de-santo vêem o atendimento 
a essas pessoas como uma “missão” e não cobram nada por ele. Outros cobram apenas o que 
gastaram realizando o tratamento (com velas, contas, ervas, animais etc) e consideram esse 
trabalho como uma retribuição de uma graça ou de um dom recebidos gratuitamente (devem 
“dar de graça o que receberam de graça”). Já outros assumem aquele trabalho como uma 
“atividade profissional” como outra qualquer, de onde procuram tirar o seu sustento ou parte 
dele e, às vezes, têm uma tabela de preços estipulados para alguns de seus serviços.  

Remunerada ou não, a atividade terapêutica exercida por pais-de-santo e outros 
especialistas religiosos nem sempre foi vista com “bons olhos” pelas autoridades, 
principalmente a de pais-de-santo, pajés e curadores. Por causa dela, no passado muitos pais-
de-santo foram taxados de exploradores e acusados de charlatanismo. Muitos terreiros foram 
invadidos pela Polícia e tiveram seus objetos sagrados profanados e confiscados, como 
ocorreu várias vezes em São Luís e em Codó, onde, devido à repressão policial, muitos rituais 
de terecô (religião afro-brasileira) eram realizados às margens da Lagoa do Pajeleiro, em 
cujas águas era jogado tudo o que não se podia carregar em caso de fuga (FERRETTI, M 
2001)15.  

No Maranhão, a perseguição foi maior a pajés e curadores do que a pais-de-santo 
e parece que, em todo o Brasil, foi mais direcionada aos chamados terreiros de caboclos ou 
sincréticos, onde a prática terapêutica costuma ser mais desenvolvida, do que aos terreiros de 
“nação” africana. A análise de Códigos de Postura Municipais maranhenses mostra que no 
final de século XIX (Codó, 1848, Guimarães, 1856) a repressão policial foi direcionada 
especialmente aos denominados pajés, procurados para “tirar feitiço”, e mostra também que 
entre eles havia negros livres e escravos.  

A repressão a terreiros, a pajés e curadores provocou no Maranhão, na década de 
40 do século XX, a transferência de muitos deles para a periferia da cidade e levou à 
transformação de muitos pajés e curadores em “mineiros”. Fala-se em São Luís que, como a 
repressão era maior aos pajés e curadores, muitos deles passaram a realizar rituais com tambor 
e a se apresentar como “mineiros” (sacerdotes de Mina - religião afro-brasileira típica do 
Maranhão), tal como foi registrado por Octávio da Costa Eduardo, que realizou pesquisa em 
São Luís e Codó em 1943 e 1944 (EDUARDO, 19448), e como continua a ser lembrado em 
São Luís. Fala-se ainda que, naqueles terreiros de curadores, os 'toques' eram realizados mais 
para desviar as atenções dos atendimentos a clientes, que ocorriam ali na mesma hora, em 
outro local da casa, do que em louvor a entidades espirituais (santos, voduns e encantados não 
africanos), como os que ocorriam nos terreiros de mina tradicionais. 

 
As terapias realizadas nos terreiros maranhenses 

 
Como vimos anteriormente, embora os terreiros sejam instituições religiosas 

(casas de culto) e não instituições da área de saúde, os pais-de-santo e outros iniciados 
                                                                 
14 Há muitos anos, um médico, que acompanhava uma pessoa agonizante na Casa das Minas, me 
explicou que não é fácil para um médico realizar pesquisa sobre medicina popular ou utilizar os seus 
conhecimentos sem ficar mal visto entre os colegas, pois os médicos costumam dizer que dão, 
freqüentemente, atendimento de emergência a pessoas gravemente intoxicadas por purgantes 
administrados por curadores e outros especialistas da medicina popular e costumam considerar tudo o 
que é relacionado com medicina popular ou alternativa como: crendice, superstição, mistificação e 
exploração da boa-fé do público.  
15 Muitos dos objetos apreendidos em terreiros podem ser vistos em museus, como os da Coleção 
Perseverança, confiscados em 1912, em Alagoas, e os apreendidos em Recife, doados em 1938 à 
Missão de Pesquisa Folclórica, e hoje expostos no Centro Cultural São Paulo, em São Paulo. 
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costumam atuar no campo da medicina popular ou alternativa, tal como ocorre com 
sacerdotes e pastores da Igreja Católica, de Igrejas evangélicas e de outras. Apesar de, no 
Maranhão, só se costumar falar em consulta nos terreiros onde o pai ou mãe-de-santo tem 
linha de cura (é também pajé ou curador) e nos terreiros de Mina mais tradicionais não haver 
horário para consulta nem nos dias de toque (com os encantados), nem em outras ocasiões 
(com os pais-de-santo), depois dos toques as pessoas do terreiro ou da “assistência” podem 
falar com os voduns ou caboclos e, durante a semana, podem procurar o pai ou mãe-de-santo 
ou a uma outra pessoa da casa em busca de ajuda na solução de seus problemas de saúde e 
outros.  

Os terreiros, embora procurados para a cura de enfermidades, às vezes já há muito 
tratadas por médicos, são considerados muito importantes na prevenção de doenças, uma vez 
que sabem como aumentar a proteção do 'anjo de guarda' (protetor espiritual) das pessoas. 
'Obrigações' (oferendas), preparação de 'guia' ou fio de conta, 'patuás', banhos de limpeza, 
defumação etc. são alguns dos procedimentos usados para aumentar a proteção espiritual e 
afastar o mal.  

No Maranhão, as entidades espirituais invocadas como defensoras da peste, como 
é o caso de São Sebastião e Xapanã, e da lepra, como o vodum Acossi, sincretizado com São 
Lázaro, têm muitos devotos. As festas realizadas nos terreiros de São Luís para São Sebastião, 
as obrigações para Acossi e outras entidades de sua família ou corrente são das mais 
concorridas. Nos dias 19, 20 e 21 de janeiro, quando se festeja São Sebastião, o refrão “livrai-
nos da peste, glorioso mártir, São Sebastião” é repetido muitas vezes, em muitos terreiros e 
por muitas pessoas. Do mesmo modo, a obrigação realizada na Casa das Minas para os 
voduns da família de Acossi atrai grande número de pessoas. E, apesar de todos ali tomarem 
as várias bebidas rituais usando as mesmas cuias e de todos tocarem o dedo no dendê 
colocado em um prato e o levarem a boca três vezes, os que participam daquela obrigação 
saem da Casa com a convicção de que estão mais imunizados contra as doenças do que os que 
dela não participaram. 

As terapias realizadas nos terreiros são muito variadas, pois, além dos problemas 
trazidos aos pais-de-santo serem muito diversos, as formas de diagnóstico e de tratamento 
variam de uma tradição religiosa para outra e de terreiro para terreiro. As da Mina-Jeje, por 
exemplo, são diferentes das utilizadas na Mina-Nagô, no Terecô (linha de Codó), na 
Cura/Pajelança, na Umbanda e no Candomblé. Embora muitos dos atendimentos realizados 
nos terreiros sejam feitos por encantados, isto é, por médiuns em transe, e cada um deles ou 
cada categoria de encantado tenha a sua forma tradicional de 'trabalhar', freqüentemente 
introduzem procedimentos e remédios novos. Alguns encantados curam mais com passes ou 
vibrações, outros com banhos ou garrafadas. Uns prescrevem remédios para problemas 
específicos, outros procuram atacar ao mesmo tempo os principais problemas das pessoas.  

Muitos remédios feitos no terreiro são aplicados apenas a médiuns e, geralmente, 
aos que se considera que têm encantado da mesma linha dos que foram assentados na casa ou 
dos que são recebidos pelo pai ou mãe-de-santo, como é o caso das “lavagens de cabeça” e 
bori. Geralmente esses remédios são feitos longe dos olhos de curiosos, pois não podem ser 
aplicados por qualquer um e, se forem administrados de forma errada, podem causar sérios 
danos à pessoa.  

A preparação e aplicação de medicamento de terreiro é, em geral, muito 
complicada. Nos terreiros, embora se acredite nas propriedades terapêuticas das ervas 
utilizadas nos tratamentos, acredita-se também que o seu poder pode ser 'potencializado' pela 
força espiritual - daí porque muitos remédios ficam horas no quarto de santo, porque se reza 
ou se canta durante a sua preparação -, e que a sua força é maior quando feito ou aplicado por 
pessoa que tem muito 'axé'. Os tratamentos realizados nos terreiros normalmente exigem 
alguma atividade posterior. Como nos explicou uma mãe-de-santo de Natal, nos casos de 
alcoolismo, não basta se fazer uma oferenda para Exu, a pessoa tem que ter resguardo, ficar 
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em casa, longe de botequim. Os tratamentos criam geralmente um vínculo da pessoa com a 
casa, quer por gratidão, quer por necessidade de reforço (FERRETTI, M. 1988).  

Muitos dos procedimentos terapêuticos utilizados nos terreiros não têm ação direta 
sobre o organismo, como é o caso das preces, das luzes acendidas para um santo ou anjo de 
guarda e das obrigações dadas pelos médiuns aos 'donos' de suas cabeças ou aos seus 'guias' 
(oferendas colocadas no quarto do santo, na mata, no pé de uma árvore, pedreira, cachoeira, 
poço, no mar, nos rios, nas encruzilhadas, no cemitério, etc). Mas, como dão mais segurança 
ou confiança na pessoa e aumentam a sua autoconfiança, ajudam no seu restabelecimento e 
possibilitam uma melhor resposta a tratamentos da medicina científica realizados (maior 
absorção dos medicamentos etc.).  

 
Conclusão 

 
Para concluir, gostaria de dizer que:  
1) os terreiros são detentores de um saber no campo da saúde recebido de 

ancestrais africanos e afro-descendentes, que é reconhecido e buscado por parcela 
significativa da sociedade, e esse saber tem se apresentado mais acessível às camadas de baixa 
renda do que a medicina científica e o sistema oficial de saúde; 

2) os terreiros podem ser grandes colaboradores do sistema oficial de saúde, 
fazendo chegar a muitos as informações científicas e adotando medidas preventivas 
recomendadas pela medicina científica.  
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Página 10, 11, 12, 13, 14 e 15 
 

Apresentando o bumba-meu-boi do Maranhão* 
 

Carlos de Lima 
Prezados Senhores, 
 
Convida-me a Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica para falar no XVI 

Moitará, encontro destinado à troca de informações e experiências. Desnecessário dizer o 
quanto me desvanece o convite, mas devo acrescentar que em tão douto areópago, esta ilustre 
companhia me deixa temeroso e me faz lembrar uns versos do Cego Aderaldo, cantador 
famoso em todo o Nordeste: 

 
Eu tirei a rabequinha 

                                                                 
* Palestra proferida por Carlos de Lima no XVI Moitará, a convite da Sociedade Brasileira de Psicologia 
Analítica, em novembro de 2002, em Campos do Jordão. 
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dum pobre saco de meia, 
um pouco desconfiado 
por estar em terra alheia 
e umas moças me disseram: 
- Meu Deus! Que rabeca feia! 
 
Sirvo-me das palavras do poeta para merecer a benevolência do auditório. Se 

alguém, ao fim, exclamar: - Meu Deus! Que palestra feia! não terá sido enganado. Mas, há 
uma circunstância que me põe mais animado: reza o convite que o tema é  
BUMBAMEUBOIBUMBÁ – Ruminações em torno da cultura brasileira. E como me pedem 
para falar do Bumba maranhense, com ele ruminaremos algumas considerações. 

Se para Kant a boa vontade é o único valor para qualquer projeto, então aqui estou 
para cumprir minha missão. 

Sempre fui um menino curioso, perguntador, desses que importunam os adultos 
tudo querendo saber. Portanto, se folclorista é, segundo o dicionário Houaiss, “pessoa que 
gosta de investigar e/ou colecionar material colhido nas tradições, nos usos e nas artes 
populares”, então eu o sou. Folclorista pelo amor às tradições de minha terra, sem credenciais 
acadêmicas, tendo por título a experiência adquirida por mais de 30 anos de contato com o 
povo, colhendo suas lições de sabedoria milenar; garimpeiro cujo prazer incomparável é, vez 
por outra, encontrar na ganga bruta pequeninas pedras para a lapidação dos estudiosos. Neste 
assunto tenho três trabalhos publicados: “Bumba-meu-boi”, “Toadas” e “A festa do Divino 
Espírito Santo em Alcântara”, fora muitos sobre esta e outras manifestações folclóricas: 
“Quadrilha”, “Os santos festeiros de Junho”, “Carnaval”, “Serração da Velha”, “Entrudo”, 
“Cultura Popular” etc.: artigos de jornal. Talvez por não ser técnica, minha palestra possa 
decorrer coloquial, amena e chã. 

Mas... deixemos de conversa fiada e comecemos. 
O Bumba-meu-boi é um auto nordestino cujas múltiplas origens não se pode com 

certeza precisar. Diz-se que nasceu no nordeste porque as mais remotas notícias dele nos vêm 
através do jornal “O Carapuceiro”, editado em Recife, no ano de 1840, pelo padre Miguel do 
Sacramento Lopes Gama: 

 
“Um negro metido debaixo de uma baeta é o boi; um 

capadócio enfiado pelo fundo de um panacu velho chama-se 
cavalo-marinho; outro, alapardado sob lençóis, denomina-se 
burrinha; um menino com duas saias, uma da cintura para 
baixo, outra da cintura para cima, terminando para a cabeça 
com uma urupema, é o que se chama de Caipora. O sujeito do 
cavalo-marinho é o senhor do boi, da burrinha, da Caipora e do 
Mateus.” 

 
Nota-se logo a má vontade do padre para com a brincadeira. Ainda na descrição 

da folia aparece “um sujeito vestido de clérigo, e algumas vezes de roquete e estola, para 
servir de bobo da função. Quem faz ordinariamente o papel de sacerdote bufo é um brejeirote  
despejado e escolhido para desempenhar a tarefa até o mais nojento ridículo; e para 
complemento do escárnio, esse padre ouve de confissão o Mateus, o qual negro cativo faz 
cair de pernas para o ar o seu confessor, e acaba, como é natural, dando muita chicotada no 
sacerdote.” (Convém lembrar aqui o festejo do Asno, largamente divulgado na Idade Média, 
cuja liturgia implicava na apresentação de um clérigo mascarado, montado num burro, de 
costas para a cabeça do animal, conduzido para assistir à missa, comer, beber e dançar dentro 
da igreja.) 

É evidente, no registro, que o auto, se nascido rural (como é atribuído ao ciclo do 
gado) já se urbanizara e era diversão de negros escravos e gente da ralé. 
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Para mim, porém, parece não será absurdo presumir que das conversas ao pé do 
fogo nos terreiros das fazendas, na intimidade das senzalas, nos tijupás dispersos nas rotas das 
boiadas, pabulagens naturais da vida campesina, fosse se formando aos poucos a história. E 
histórias de bois fabulosos, como o Boi Barroso, o Rabicho da Geralda, a Vaca do Burel, o 
Boi Espácio e o Boi Surubim, que ficaram registrados nos contos e no cancioneiro populares. 
Dessas prosas de vaqueiros, escravos e peões, onde o narrador de façanhas incríveis não só 
contava o fato, mas ilustrava-o com gestos e gatimanhos (como é do feitio dos contadores de 
história do interior – teatralidade narrativa), não será despropositado admitir haja 
ocasionalmente ali aparecido uma viola e um cantador que, aproveitando o tema, compusesse 
uma canção. Reunidos, assim, história, música e poesia, os gestos convertidos em dança, 
tenha-se formado um embrião do futuro auto que, no decorrer dos tempos, receberia, como 
recebeu, mil outras contribuições. (Para Luiz Tatit toda canção popular brasileira tem origem 
na fala e, segundo o Gênesis, o princípio criador de tudo foi o verbo, a palavra – Logos; e São 
João: “A palavra estava com Deus, a palavra era Deus.” Dar-se-á, daí por diante, uma 
incorporação, uma aglutinação de valores, convergência de idéias afins, enriquecendo-se com 
contribuições de outros festejos. 

Talvez não seja de todo despropositada a teoria se lembrarmos que no século XIII 
a produção literária em Portugal (com exceção da dos conventos) foi exclusivamente oral e 
aprendida pelo ouvido. O que, decerto, não era exclusividade portuguesa, mas de toda a 
Europa e quiçá tenha sido em todo o mundo. A poesia servia para ser cantada e o canto, 
musicado, para alegrar as danças. Assim surgiram as “cantigas de amigo” e as “cantigas de 
amor”. E nestas fontes beberam os primeiros poetas tidos como tais.  

De Portugal já nos viera a tradição das touradas à corda (infelizmente a premência 
do tempo não me permitiu assistir a elas, quando de minha recente viagem, aos Açores, na 
pesquisa dos festejos ao Divino Espírito Santo) mas, dizia, já tínhamos a tradição das touradas 
e das tourinhas, ou touros de canastra, que Câmara Cascudo descreve como “armações de 
vime, disfarçadas com coberturas de cor, tendo um homem pelo  lado de dentro, 
movimentando-as, atirando-se aos rapazes que se esquivavam aos gritos, imitando sem perigo 
uma tourada verdadeira”, e que Goya ilustrou em magníficos cartões convertidos nas lindas 
tapeçarias do Museu do Prado. Lá está um cofo, atravessado com um bastão à guisa de 
chifres, no interior do qual posta-se um menino para movimentar o “touro”. 

São suposições; mas, como dizia o Chacrinha, eu não vim explicar, eu vim para 
confundir. Também eu não pretendo afirmar verdades e sim, propor questões. Não parece, 
porém, fosse impossível tais fatores reunirem-se, com o passar do tempo e contribuições 
diversas, para formar o auto do Bumba-meu-boi, tal qual o conhecemos no Maranhão. 

Por outro lado, o escravo, sujeito a toda sorte de restrições, vale-se das raras 
oportunidades para satisfazer sua liberdade criativa, a única que, às vezes, lhe é permitida. 
Terá encontrado no auto, forma de manifestá- la, inclusive para a crítica, sob o disfarce do 
humor. Seus ritmos, sua nostálgica poesia, são elementos que se associam aos contributos 
que, mais tarde, o índio oferece com suas penas e seu maracá... As roupas vistosas das 
cerimônias tribais imitam no novo mundo a pompa dos antigos sobas, e os senhores de Casa 
Grande, para sua própria tranqüilidade, permitem os batuques com os cortejos de fancaria da 
realeza africana. Para aqueles, mero divertimento, o gosto do exótico; para estes, carregados 
de significados profundos e sagrados. 

São hipóteses, sei. Se divago apenas, peço desculpas. A realidade é, muitas vezes, 
realmente fantástica. Por que a fantasia não pode ser real, impondo-se à credulidade humana? 
“Os índios não têm o fanatismo da verdade”, constata Darci Ribeiro, e, como dizia 
Dostoievski, “quer seja bom o ruim, de vez em quando é muito agradável quebrar alguma 
cousa”. 

Assim o Bumba-meu-boi compôs-se paciente e paulatinamente com os casos e 
bravatas de vaqueiros e tangerinos; da imaginação solta dos peões na solidão dos campos de 
criar; do dia-a-dia das fazendas e dos currais; do repinicar das violas nas serestas; das surdas 
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queixas das noites de senzala; do bate-pé dos índios nas fileiras do quarup; e dos sambas-de-
roda dos caboclos praianos; enfim, de toda essa beleza poética, cromática e rítmica da própria 
alma brasileira, no Maranhão enriquecido com a indumentária copiada dos salões nobres e das 
procissões. Claro está que esse embrião não se formou assim com momento e espaços 
explicitados; a teoria aventada é quase uma hipérbole, alegoria do fenômeno real. Depois, não 
faz sentido exigir ata de fundação do Bumba-meu-boi com a firma dos signatários 
reconhecidas em cartório. 

Abstemo-nos de falar aos senhores sobre o arquétipo do boi, pois seria ensinar 
padre-nosso a vigário. Basta lembrar que ele se insere em um contexto universal que remonta 
às primitivas origens do próprio homem, como símbolo de força e poder, capaz de resistir ao 
tempo e adaptar-se a diferentes culturas, desprezando posições geográficas: o Apis egípcio, 
encarnação de Osíris, o deus da morte e da ressurreição, associado ao próprio deus solar - Ra; 
o bezerro de ouro, objeto de adoração dos israelitas acabados de sair do cativeiro; o 
Minotauro, o touro branco no qual se disfarçou Júpiter para raptar Europa; a suma 
importância que assume nas sociedades tribais africanas (a posição social expressa na 
extensão dos rebanhos, o dote nupcial, representado em bois e sobre o qual se constitui  o 
patrimônio familiar); as corridas de touros, que talvez remonte às lutas do homem da caverna, 
conforme o baixo-relevo da Tessália; divertimento de muitos (segundo Plínio, Júlio César 
teria picado um touro em Roma), passatempo da nobreza da Idade Média até se transformar 
em profissão e arte com os espanhóis; signo zodiacal de Touro, carregado de significados 
mágicos; o boi do presépio cristão, modelo de mansidão e paciência; o boi carreiro, o boi de 
carro, o boi de cobrição, o boi de corte, o boi de piranha, o boi marrequeiro, o boi de sela, tão 
valioso quanto o cavalo, enfim, o animal magnífico do qual tudo se aproveita e do qual só se 
perde o berro! O touro encantado no qual se encarna D. Sebastião - o Esperado – ao luar de 
agosto, na Praia do Lençol de minha terra! Os que figuram nos hinos védicos, nas lendas 
hindus, brâmanes, iraquianas, eslavas, germânicas, escandinavas, francas, célticas, gregas e 
latinas, os autos medievais catequéticos, a liturgia burlesca dos festejos do Asno, todos, estou 
certo, de maior conhecimento dos presentes do que deste diletante. 

Mas, tudo esqueçamos para nos fixarmos no Bumba-meu-boi do Maranhão e 
iniciemos com a descrição de cada etapa do auto. 

 
Reunir: 
Como o próprio nome sugere, é o ajuntamento dos componentes do grupo, 

geralmente ao redor da fogueira pré-construída para aquecer os tambores. O “cantador”, 
então, sacode o maracá para iniciar a toada que chama os elementos dispersos. Pode-se 
considerar o “reunir” como o processo de interação, momento em que cada um se sente 
participante do conjunto, “movidos por necessidades semelhantes que se reúnem em torno de 
uma tarefa específica”, tomando emprestada a definição de grupo, de Pichon-Rivière. 

Podemos ainda ressaltar o simbolismo do fogo como misterioso gerador de vida, 
sol e centelha vivas, fervor, entusiasmo, paixão, agitação, ardor, excitação, esplendor, brilho, 
energia, vivacidade, presente na audácia de Prometeu e no significado do deus- lar, ao mesmo 
tempo que destruição, pavor, aniquilamento, que Jung acredita necessário para o renascer. E 
por aí poderíamos seguir, aludindo a máximas e superstições (entusiasmo passageiro é fogo 
de palha; mal de longa duração, fogo de monturo; deitar lenha na fogueira, atiçar conflitos; e 
estar a ferro e fogo, sustentar inimizade; não há maior frustração do que negar fogo e ninguém 
deseja penar no fogo o inferno), não fosse com isso maçar ainda mais a paciência do 
auditório. Lembremos, porém, que a pedra do fogão se chama lar e é acendendo o fogo que se 
inaugura, de fato, a casa nova. 

Do Reunir passa-se ao Guarnecer. 
 
São João, me dá força 
E coragem, pra vencê. 
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Batalhão de ouro, chegou a hora, 
Vamo guarnicê. 
  
(Boi de Maracanã – Humberto) 
 
O Guarnicê é a hora do entrosamento, dos últimos ajustes, da concentração, da 

integração definitiva das partes para a formação de um todo coerente. Dir-se- ia a execução 
plena do Reunir. 

A etapa seguinte denomina-se Lá vai. Como o nome sugere, é a ordem de partida. 
Composto o grupo, inicia-se o deslocamento para o local da exibição. 

(Minha mulher e minha filha não querem que eu cante, no que não estão 
despossuídas de razão. Mas, é muito diferente uma toada recitada de uma toada cantada. 
Vocês nem estão vendo o espetáculo ; procuram visualizá- lo confiados na minha palavra; é, 
pois, necessário criar um certo clima que permita captar, pelo menos em parte, a beleza do 
boi. Portanto, meus amigos, não há alternativa; como dizia o Zagalo, vocês vão ter que me 
engolir!) 

(cantando) 
Lá vai, lá vai meu boi                                      (bis) 
“luminando” meu batalhão, (iluminando) 
 
no cangote ele tem um cruzeiro, 
do lado, meu São João, 
lá vai, lá vai, 
e lá vai 
“Brilho do Novo Maranhão”. 
 
(Boi de Pindaré – João Câncio) 
 
Talvez corresponda a um ensaio geral rápido, que aquece o pessoal para a 

apresentação ao público, o que se realiza a seguir com o  
 
Cheguei – afirmação vaidosa da presença do grupo através das toadas de auto-

confiança e auto-elogio: 
 
(cantando) 
É noite linda, é céu estrelado, 
como é tão bonito 
quando a lua vem surgindo, 
 
dona da casa, bote luz, muito clarão, 
que já chegou “Lindo Presente”                 (bis) 
e quem mandou foi São João 
 
Boi de Axixá (Milton Pereira, “O Canário do Munim”) 
 
Vem, na seqüência, o Boa Noite, saudação ao santo, ao anfitrião, e que se estende 

aos espectadores: 
 
(Desta vez vocês estão livres, porque eu não sei a música ) 
Eu botei bandeira branca, 
vai, vaqueiro, onde eu mandar, 
pedir pro dono da casa 
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se meu boi pode brincar. 
Boa noite, dona da casa, 
Como vai, como passou? 
Como está sua família? 
A minha boa ficou. 
 
Boi de Pindaré (José Olhinho) 
 
Aí, dá-se, propriamente,  o início do auto, a encenação da peça, a “comédia”, cujo 

enredo gira em torno do desejo (antojo, tradição imemorial) de Catirina, o roubo e a “morte” 
do boi, prisão e castigo do Chico. Catirina é a mulher do pai Francisco que, grávida, deseja 
comer a língua do boi; mas, não de qualquer boi e sim do mais belo da fazenda, o xodó do 
fazendeiro. Para satisfazer a mulher, o negro Chico rouba e esconde o boi, tira- lhe a língua e 
oferece-a à gestante. Descoberto o delito, é preso seu autor, que primeiro nega o crime, mas, 
acaba por confessá- lo à custa de muitas chicotadas e apertos. Chamam-se os “Doutores” (ou 
pajés) que “ressuscitam” o boi, e cujo ponto culminante é o Urrou: 

 
(cantando) 
Urrou, urrou, 
Urrou, urrou,                        bis 
meu novilho brasileiro 
que a natureza criou 
 
Boi de Pindaré – Bartolomeu dos Santos (Coxinho) 
 
(Diga-se de passagem que o Pai Francisco e os Doutores têm a seu encargo a parte 

humorística do auto; as receitas bestialógicas - mistura de bulas farmacêuticas mal lidas com 
práticas de medicina popular - causam a maior hilaridade) Por fim, o dono do boi concede o 
perdão e tudo acaba, com grande contentamento, na mais animada festa de confraternização. 
Esse o auto que, como vimos, compreende, a partir do desejo da mulher, a constatação do 
crime, a prisão do suspeito, a confissão, a ação dos Doutores, a recuperação da saúde do 
animal e a festa de encerramento, cada quadro representado por meio de diálogos 
paripatéticos, mais ou menos inventados, conforme a capacidade dos interlocutores, 
entremeados de toadas adequadas a cada episódio.  

Finda a apresentação, segue-se a Despedida, com os agradecimentos pela boa 
recepção. 

 
(cantando) 
Senhora, a visita terminou, 
eu peço licença pra me retirar 
eu tenho uma tristeza e uma saudade, 
a tristeza eu levo e a saudade vou deixar  
 
ou 
 
Adeus, eu já vou-me embora, 
é chegada a hora d’eu me despedi; 
assim como o dia se despede da noite 
eu me despeço de ti.  
 
Boi do Matadouro (ambas de João Moura Mesquita – João Bigodinho) 
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Falemos agora dos diversos personagens: 
 
Naturalmente o mais importante é o Boi, armação feita de varas flexíveis de 

jeniparana amarradas com cipó à moda de um cavername de barco invertido, completada com 
pranchas de buriti  e coberta com lona azul; uma cabeça de boi esculpida, e recoberto o corpo 
pelo “couro” de veludo, bordado a capricho por especialistas. Um boi baseado, isto é, de 
categoria, tem, pelo menos, uns três couros. Para dar vida ao boi, movimentá- lo, um homem 
(chamado “miolo”) sua para fazê- lo dançar e dar chifradas; deve ter um bom preparo físico 
para anoitecer e amanhecer em uma posição assaz incômoda e ter excepcionais dotes de 
bailarino para acompanhar a coreografia do vaqueiro e das índias; além de dispor de bom 
talento para transmitir ao animal expressões de dor, quando ferido, e de alegria esfuziante ao 
ressuscitar, ademais de extrema simpatia quando corre à roda para coleta do “capim” 
(dinheiro), através de lamentosos mugidos. 

Em seguida, na hierarquia, vem o Amo, dono do boi e da festa; representa o 
fazendeiro, o coronel, o latifundiário, com toda a arrogância e poder. Consequentemente, sua 
indumentária é a mais rica (outrora até usava manto); é o principal cantador que, com um 
apito e um maracá, comanda o espetáculo. Seus coadjuvantes são os Rajados, que constituem 
os cordões: Vaqueiros e Rapazes, esses mais simples; mas aqueles, muito bem preparados 
(nos bois da Baixada  ostentam enormes chapéus orlados de penas). E as índias, que exibem a 
melhor coreografia e exercem o papel de polícia na captura do Chico. Antigamente eram 
índios, e o Humberto de Maracanã vangloria-se de haver substituído os marmanjões 
empenados pelas belas moças de hoje. O Pai Francisco, o Chico, escravo, é o vilão, e Catirina, 
sua mulher (quase sempre um homem travestido, mas não homossexual), pivô de toda a 
trama. Vale a pena esclarecer que antigamente não se admitia a participação das mulheres na 
brincadeira; o máximo permitido era sua posição de acompanhante, chamada Mutuca, 
destinada ao papel de assistente-carregadora dos apetrechos dos amantes ou maridos, 
recompor- lhes os trajes e agüentar seus pileques. Os Doutores (médicos ou pajés) são os 
detentores das artes de ressuscitar o boi. Há outros personagens que podem, ou não, figurar na 
brincadeira: a Caipora, uma boneca de três metros de altura, cuja função, ao que parece, é 
apenas assustar as pessoas; a Burrinha, armação leve de cipó e buriti, que imita um asnilho e, 
deixando expostas as falsas, esconde as verdadeiras pernas do homem que o faz saracotear 
para abrir a roda de assistentes; os Caboclos-de-pena, (principalmente nos Bois de Matraca) e 
os Cazumbás, apenas nos da Baixada. Os primeiros, também chamados Caboclos Reais, como 
o nome indica, vestem-se de penas (peitilhos, braçadeiras, pulseiras, saiotes, perneiras e 
tornozeleiras inteiramente de penas) e, na cabeça, uma coroa de metro-e-meio de diâmetro, na 
horizontal, também de penas; são próprios do Boi de Matraca. Os Cazumbás (vários) usam 
largas túnicas com chocalhos, exibem máscaras horríveis e derivam, segundo os estudiosos, 
do cazumbi africano. 

 Vejamos agora os sotaques (estilos) do Bumba-meu-boi do Maranhão: 
- Sotaque de Zabumba: evidentemente, o mais antigo e mais África; apóia-se nos 

tantãs enormes (zabumbas), tocados com macetas, num ritmo que, um dia, chamei de soca-
pilão, nome que foi por outros folcloristas adotado. É característico dos bois de Monte Castelo 
e João Paulo, bairros de São Luís. 

- Sotaque de Matraca: senão o mais bonito, o mais vibrante e agitado; ao estralejar 
das matracas não há quem fique indiferente, e quando elas executam o ripinicado, levando 
brincantes e assistentes ao delírio, produzem um êxtase semelhante ao provocado pelo frevo. 
Bois de Matraca, também conhecidos como Bois da Ilha, são os da Maioba, Madre-Deus, 
Caratatíua, Turu, Maracanã e Iguaíba, lugarejos da Ilha. 

- Sotaque de Orquestra: o mais recente e, talvez por isso, o que sofre maior 
descaracterização. Conta-se que em Rosário (interior do Estado) um senhor Magalhães (ou 
Guimarães), músico, voltando de uma serenata com seu saxofone, deparou-se com um 
Bumba-meu-boi em plena exibição. Contagiado pelo ritmo e pela melodia das toadas, 
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procurou acompanhá-los no seu instrumento, daí nascendo o Boi de Orquestra, característico 
de Rosário, Axixá, Morros, Cavaco (N. S. de Fátima) e que não nega a influência européia. 

Fora esses, há quem classifique como sotaques os de Cururupu, de Coroatá, da 
Baixada etc., para nós apenas sub-grupos, variações dos principais. No Boi de Cururupu, os 
pandeiros são pequenos, em contraste com os pandeirões do Boi de Matraca, tocados com as 
costas das mãos; no Boi de Pindaré, apesar da existência das matracas, elas obedecem a ritmo 
muito mais lento e cadenc iado do que nos Bois da Ilha. 

Nos meses de junho e julho, o Maranhão (notadamente São Luís) se transforma 
num imenso arraial para louvar os santos festeiros São João, São Pedro e São Marçal. 
Centenas de grupos (eu disse centenas) por todo o Estado; nos pátios, nas ruas e nas casas 
reina um clima de felicidade e alegria festiva e dançarina, diferente do Carnaval, mais 
cabocla, íntima e contagiante, e que se apossa de todos e de tudo. 

Quase todos os que estudam o Bumba-meu-boi encontram nele uma síntese 
transparente das três raças, além de outros sinais: na indumentária do branco, nos atabaques 
negros e na primitiva coreografia em fileira, dos índios. Alguns discordam dessa tese sob a 
alegação de que ela carece de base científica. Há cousas que não se pode comprovar com 
documentos e práticas. Parece-nos, porém, que, apenas numa superficial mirada, percebem-se 
tais influências: européia, indígena e africana. O Folclore muitas vezes não dispõe de dados 
concretos, definidos, positivos; serve-se de sinais, rastros, busca encontrar reminiscências. 
Depois... o Boi não é para ser explicado; é para ser sentido!  

Pois se aquelas três culturas forjaram nossa identidade, o que nos distingue dos 
demais, aonde iremos buscar outras raízes? Na Bósnia, na Chechênia, no Afeganistão? O 
Brasil é um país mestiço e é essa mestiçagem que nos torna únicos; a providencial 
multiplicidade de métodos, esse autodidatismo, criou-nos um estilo de vida próprio e nos dá 
uma singular visão de mundo. (Veja-se Roberto DaMatta). A capacidade pessoal reinventou 
padrões estranhos, re-elaborou conceitos e fez surgir uma nova cultura que, sendo diferente, 
mantém, porém, valores tradicionais. Talvez nenhum outro exemplo seja tão significativo e 
rico de influências como o Bumba-meu-boi do Maranhão: teatro, dança, música, poesia e até 
crônica de costumes como nesta toada de João Carlos Nazaré, pai de Alcione: 

 
(recitando) 
Os homens já vêm errando 
desde o tempo de Caím e de Abel, 
Caím matou o irmão 
teve castigo cruel. 
outro erro foi fazerem 
a tal torre de Babel. 
 
Deus, ao ver a ousadia do homem de querer subir até aos céus, continua, 

confundiu as línguas e aí “um não sabia mais o que o outro dizia”, para concluir, temeroso: 
 
E mudada as nossas línguas 
cada qual ficou na sua. 
Ninguém mais pôde entender 
nem bom-dia pela rua. 
Não sei qual castigo vem 
do homem ir até a lua. 
 
Toda vez que olho a lua 
fico na contemplação 
meditando nos castigos 
que na certa nos virão 
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e culpo a Santos Dumont porque fez 
para o homem o avião. 
 
Por último quero chamar a atenção para a sensibilidade manifesta nesta toada do 

poeta Bigodinho, um homem analfabeto, mas de uma inspiração extraordinária, e que 
reproduzimos tal como a ouvimos de sua própria boca: 

 
(cantando) 
O céu é o reinado das estrela,  
aonde a lua faz sua morada 
e o orvalho é as lágrima da noite 
que chora pela madrugada. 
 
e nesta: 
 
A estrela d’Alva sai pela madrugada 
e a passarada enche as mata de esplendô, 
o sol nascente vem dourá os monte, 
enxugá as lágrima que a noite derramou. 
 
Como vêem, o assunto é fascinante e inesgotável. E não há tempo para falar do 

batizado do boi, cheio de significados importantes, inclusive da louvação a São João... Mas, 
não. Permitam-me ainda os ouvintes  repetir agora esta reza tirada por famosas cantadeiras na 
cerimônia do batizado; peço sua atenção para o fato pitoresco de como são partidas as 
palavras: 

(cantando) 
Benditu / louvadu / seja 
Sã Juão no seu / altá  
Digamus todus / que  viva                          bis 
Sã Juão na gló / ristá 
 
Sã Juão bati / zou Cristo 
Cristo ba / ti / zou Juão 
 
Ambos fôro bati / zado                                bis 
Na/ saguá do ri / Jordão 
 
A brincadeira, porém, não é só amenidades. Há muita rivalidade entre os grupos, 

expressa nas chamadas toadas de pique, isto é, de provocação aos bois contrários e afirmação 
do próprio. 

 
(cantando)  
Eu mandei as emissora anunciá                                bis 
pro povo sabê qui o boi da Maioba chegou 
tu vai vê meu batalhão, não vai te admirá  
aquela cerca qui tu fez 
eu mandei derrubá. 
 
(A cerca falada é a mandinga, ou feitiço, que o outro teria feito para atrapalhar a 

brincadeira contrária.) 
 
ou esta: 
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Te afirma, cantadô, te afirma,                              bis 
pra tu não descê rolando nas enxorrada. 
Eu vou sortá uma enfieira de toada 
no Maranhão 
que é pra vê 
pedaço de cantadô 
rolando nos oceão. (oceano) 
 
A verdade é que muito ainda há para falar sobre o Bumba, especialmente para um 

apaixonado como eu. Mas, cedendo à tentação, lembrarei apenas os abusos que ameaçam a 
brincadeira, a começar pela ação nefasta do Mercado e da Mídia: um, apropriando-se do Boi 
para propaganda de serviços e produtos, mediante os “patrocínios”; a outra, através da 
massificação da cultura, a nivelá- la por baixo, misturando alhos e bugalhos. Os grupos jovens, 
sedentos de mudanças, são levados a copiar os shows televisivos, espetaculares e livres; os 
grupos tradicionais ficam em desvantagem na competição com os “moderninhos”, esses 
assistidos por estilistas de moda e mestres de balé, que não estilizam os bois – esterilizam-nos. 
O auto não é representado; nem ao menos lembrado; executam apenas números de dança com 
uma coreografia imitativa do “Tchan” (longe das fileiras opostas, à moda tradicional); a 
música também muito modificada ao gosto da atual MPB, grandemente influenciada pelos 
ritmos americanos.  

Os tradicionalistas envidam esforços para estabelecer uma fronteira entre os 
grupos realmente folclóricos e os para-folclóricos, mas esses não abrem mão da denominação 
BOI, muito embora de boi não tenham nada! É tão escandalosa a aberração que alguns 
cronistas de jornal vêem no boi “alas” ao invés de cordões, chamam “adereços” as varas de 
ferrão estilizadas, e “puxadores” os antigos cantadores de toadas, identificando-os (e com 
absoluta razão, pois tanto se parecem) com as Escolas de Samba. A juventude apropriou-se do 
Bumba-meu-boi, não para preservar- lhe as tradições, mas para bani- las, atualmente 
convertido em um show de pernas e penas, esteticamente belo, não há dúvida, mas sem 
substância, insosso e bobo.  

Em artigo recente intitulado “Os bois entre aspas” sugeri aos grupos “modernos” 
que eliminassem a figura do Boi, pois com ele ou sem ele ninguém notaria a diferença. É, 
porém, tão forte a palavra que todos apelam para ela, tamanho é seu significado 
transcendental – BOI. 

Para finalizar, darei uma pálida idéia da Morte do Boi, que fecha o ciclo dos 
festejos. Ao contrário de tudo o que foi dito, o boi se mostra arredio e agressivo, foge para os 
matos e reaparece coberto de folhagem, principalmente de melão de São Caetano, encontrado 
em quase todos os terrenos baldios. O Vaqueiro tenta laçá- lo, mas ele  se esquiva sempre, até 
que a madrinha, ou o padrinho, consegue prendê- lo. Finalmente é amarrado ao mourão, isto é, 
ao mastro votivo caprichosamente ornamentado, onde é sacrificado, o vinho derramado 
ocultamente pelo “miolo” simbolizando o sangue, do qual todos bebem. As toadas são 
melancólicas e há, acreditem, há lágrimas verdadeiras de saudade, e não só dos brincantes 
como de alguns assistentes. Na verdade, durante todo o ritual de captura e morte oscilam 
fantasia e realidade. Quanto ao simbolismo do mastro, psicólogos, psicanalistas, antropólogos, 
etc. já o estudaram, axis mundi, em torno dele cumambularam, e não serei eu quem irá deter-
se para falar a respeito.  

Se somente na poesia há, de fato, significativa expressão de cousas e de emoções, 
ouçam, por favor, esta toada do Boi de Axixá, de autoria de Donato de Paiva Alves, para por, 
enfim, ponto final a esta algaravia: 

 
(cantando) 
Quando eu me lembro 
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da minha bela mocidade, 
eu tinha tudo à vontade 
brincando no Boi de Axixá. 
 
Eu ficava com você 
naquela praia ensolarada 
A tua pele bronzeada 
eu começa contemplar 
 
Mas é que o vento buliçoso 
balançava teus cabelos 
e eu ficava com ciúme do perfume ele tirar                             bis 
Mas quando o banzeiro quebrava 
teu lindo rosto molhava, 
e a gente se rolava na areia do mar. 
 
Haveria ainda o que falar, e muito; sobre a passagem de fogo, um costume antigo 

em que o boi tinha de enfrentar um corredor de busca-pés... Era preciso coragem e 
determinação. Mas isto fica para outra oportunidade, pois já me considero um espicharético, 
como diziam os antigos de um sujeito falador como eu. 

 
Muito obrigado. 
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Baeta – tecido de lã ou algodão, de textura felpuda e com pêlo em ambas as faces. 
Capadócio – ignorante, burro. 
Panacu – cesto grande, balaio, cofo. 
Alapardado – escondido em posição de agachamento 
Urupema – peneira de palha, trançado de fibra vegetal. 
Caipora – entidade fantástica da mitologia tupi. 
Roquete – sobrepeliz usada por bispos e dignitários religiosos. 
Estola – faixa larga de lã ou seda usada em torno do pescoço. 
Brejeirote – brincalhão, gozador. 
Despejado – desocupado. 
Ciclo do gado – movimento civilizatório provocado pela introdução do boi no Nordeste. 
Tijupá - rancho, choça. 
Gatimanho – trejeito, momice  
Guarnecer – Fortalecer, prover de algo.  
Buriti – espécie de cortiça extraída do talo das folhas da palmeira Buriti, disseminada por todo 
o Norte do Brasil. Antigamente era usada a própria caveira do boi. 
Maracá - instrumento dos índios, “é um fruto grande, de forma oval, semelhante ao ovo de 
avestruz, e da grossura de uma abóbora, mais agradável à vista do que ao paladar, pelo que 
ninguém o come, e fazem com ele muitos mistérios e superstições tão extravagantes como 
incríveis. Cavam o fruto, enchem-no de milho graúdo, amarram-no à ponta de uma haste, 
enfeitam-no com penas, e enterrando a outra ponta, fica ela de pé. Cada casa tem um ou dois 
maracás, que respeitam como se fosse Tupã, trazendo-o sempre à mão quando dançam  e 
fazendo chocalhar” – segundo a descrição de Thevet, guarda das curiosidades do Rei. Os 
maracás do bumba-meu-boi são de flandre e obedecem a vários feitios, sendo o do Amo bem 
grande. 
Mutuca - moscardo cuja picada causa grande coceira. 
Zumbi - do quibungo. Câmara Cascudo faz distinção entre Uzumbi, espectro, duende, 
fantasma, espírito dos mortos e Uzâmbi, potestade, divindade. 
Matraca - par de tabuinhas de madeira pesada, batidas uma contra a outra para produzir ruído. 
Ripinicado - batida mais apressada e violenta. 
Busca-pé - peça de fogo de artifício, o qual, aceso, serpeia pelo chão atrás dos pés das pessoas 
e, quanto mais elas fogem mais ele as persegue. 

 
 

Página 16 e 17 
 

Domingos Vieira Filho: um amante da cultura popular maranhense* 
 

Abelha da Cultura Maranhense 
 

A infausta e inesperada notícia do falecimento do professor Domingos Vieira 
Filho, em 11 de setembro de 1981, perpassou, rápida e gélida, por toda a cidade de São Luís 
do Maranhão, despertando no seio da comunidade intelectual, um frêmito de surpresa e de 
tristeza. 

                                                                 
* Reproduzido de CORDEIRO, João Mendonça. Domingos Vieira Filho, o Pesquisador. In: Zoomorfismo 
Literário. Fort Gráfica, São Luís: 2000, p. 33-55. 
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Com a sua inopinada e prematura morte perdia São Luís um dos mais 
apaixonados e abnegados estudiosos, um filho profundamente preocupado com o passado, o 
presente e o futuro cultural da vetusta e venusta cidade de La Ravardière. 

Quem lê o seu trabalho - “Breve História das Ruas e Praças de São Luís” - 
sente palpitar, em cada página do livro, no registro do nome de cada logradouro, um hausto de 
amor por esta heráldica cidade, infelizmente há algum tempo, tão maltratada, tão desfigurada 
pela onda de modernidade que vem deformando, enfeiando a face encantadora, a fisionomia 
multicolorida de soberbos sobrados de azulejos e sacadas de “la petite ville aux palais de 
porcelaine”, para pespegar- lhe, aqui e ali, mostrengos de cimento armado que contrastam e 
destoam, completamente, do conjunto harmônico e arquitetônico de rara beleza colonial 
urbana. Mas não só contra esse hediondo e abominável crime de mutilação artística e 
urbanística assoma o seu desencanto, a sua contrariedade, a revolta nem sempre insopitada, 
como também contra uma outra desfiguração, histórico-cultural, ao tentar explicar, a 
contragosto, o significado onomástico da nomenclatura moderna da maioria de nossas praças 
e ruas, com nomes totalmente estranhos à nossa história, às nossas tradições. 

Esse mesmo zelo e esse mesmo acendrado carinho pelas coisas, pelos costumes, 
pelos ditos de São Luís e do Maranhão ardem, igualmente, como velas votivas e iluminam as 
páginas de dois outros livros seus: “A Linguagem Popular do Maranhão “e” Populário 
Maranhense”, mostrando e demonstrando o seu cuidado extremo em garimpar e lapidar o 
significado de cada vocábulo, de cada expressão, utilizados no linguajar coloquial maranhense 
e o levantamento tanto quanto possível completo da bibliografia folclórica referente à nossa 
terra. 

Com o falecimento do professor Domingos Vieira Filho desaparecia da Atenas 
Brasileira um dos últimos remanescentes de uma estirpe que pouco a pouco esvaece, tragada 
pela voracidade da morte, como uma espécie em extinção, em cuja linguagem sobressaíram 
alguns de seus mais significativos espécimens como um Celso de Magalhães, um Raimundo 
Lopes, um Antônio Lopes. 

Era um profundo conhecedor de nossa cultura, de nossa história, de nosso folclore 
e fica-se admirado, estupefato mesmo com os detalhes de informações minuciosas, 
minúsculas, mas sempre sugestivas, explicativas que enriquecem os seus estudos como nas 
obras citadas sobre topônimos de São Luís e sobre o linguajar e a bibliografia folclórica 
maranhense. 

Assim, na ânsia incontida de desvendar todos os mistérios e segredos da terra-
mãe, velados há séculos, descia, mergulhava até as primeiras origens do apelido de um 
simples beco ou de uma viela, revelando a sua dedicação, a entrega total nessas pesquisas, na 
busca de íntimas revelações, nos recônditos de fontes primárias e secundárias, antiquíssimas - 
relatórios de Presidentes da Província, jornais, livros e outros documentos seculares. E essas 
descobertas eram sempre examinadas e reexaminadas, testadas com o maior rigor 
metodológico para a informação exata, abandonadas ou contraditadas aquelas que pareciam 
brotar da pura fantasia alheia. 

Da mesma forma ressuma o seu cuidado em coligir e depurar o vocabulário 
tipicamente maranhense, preocupado sempre em respaldar as suas coletas e descobertas. 

Assim, no Prefácio da 1ª edição de “ A Linguagem Popular do Maranhão”, 3ª 
Ed., confessa, como a eximir-se de um pecado que não cometia: – “Em trabalhos como este a 
abonação dos termos indicados é uma necessidade imperiosa porque resguarda a 
honestidade do coletor. Infelizmente não nos foi possível conseguir abono para todas as 
palavras arroladas”. 

A honestidade, em todas as suas conotações humanas e especificamente na 
investigação científica sempre foi sua preocupação constante. A defesa de todos os nossos 
mais lídimos valores culturais, tradicionais, folclóricos, do direito pelos direitos humanos e 
profissionais sempre foi objeto de sua luta mesmo desigual, mas sem tréguas. 
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3 -VIEIRA FILHO, Domingos. A Linguagem Popular do Maranhão, 3ª ed. amp., S. Luís, 
1979, p.10. 

Dele me ficaram duas lembranças, indelevelmente gravadas na memória e que à 
primeira vista podem parecer contraditórias. Uma, há vários anos, no primeiro contato, 
indireto, quando se mostrou terrivelmente agastado, aborrecido, porque involuntariamente eu 
perturbara o bom andamento de sua aula, ao falar com um aluno seu, na antiga Faculdade de 
Filosofia da pobre Universidade Católica do Maranhão. Anos mais tarde, embora ressabiado 
desse encontro desagradável, mas precisando de informações suas para elaboração de um 
trabalho sobre o aspecto sociológico do babaçu, no Maranhão, procurei-o e este segundo 
contato, direto, foi totalmente diverso, antítese da primitiva impressão. Aquele homem que 
me parecera tão áspero da primeira vez, logo se desvaneceu numa pessoa inteiramente aberta 
às coisas do espírito, sempre disposto a orientar, a desvendar caminhos do conhecimento 
àqueles que o procuravam. 

Na verdade, não havia dois Domingos - um ríspido, na defesa da integridade de 
uma aula, mesmo mal remunerada, quase gratuita - e esta foi uma lição de verdadeiro 
professor que somente mais tarde quando professor também da mesma Universidade Católica 
do Maranhão pude entender melhor e jamais esquecer - e o outro lhano, amigo, no 
encaminhamento pelos meandros da ciência . 

Era apenas como a ABELHA que na defesa do seu trabalho ferroa, fere, e pode 
também oferecer um favo de mel, no atendimento afável, na busca de cultura, na difusão do 
saber, prodigalizando o néctar do conhecimento científico, embora obtido e produzido com os 
maiores sacrifícios e extraído nos mais difíceis e abscônditos lugares. 

Não só na defesa e no oferecimento de seu trabalho era realmente como uma 
ABELHA, mas na própria utilização do produto, fruto de uma faina insana e imensa.  

Com o cabedal de conhecimento de que dispunha, com a capacidade de escrever e 
escrever bem que possuía, poderia ter legado inúmeras obras que em sua vida e após a sua 
morte, levantariam muito mais alto o seu nome e renome. 

Mas livros como “Populário Maranhense”, “A Linguagem Popular do 
Maranhão”, artigos disseminados em jornais e revistas, relatórios, levantamentos 
bibliográficos e tantos outros estudos, muitos deles até anônimos, constituem antes de tudo, 
repositórios de informações, fontes cristalinas de subsídios para pesquisas e trabalhos alheios 
que podem haurir e talvez mesmo construir glórias literárias, de tudo aquilo que obtivera e 
produzira com tanto labor e fervor. 

Do muito que sabia e podia, pouco aproveitou em mérito próprio, para elaboração 
e publicação de uma bagagem bibliográfica bem mais vasta e glorificante. 

Mais uma vez cumpriu a sua predestinação ou obstinação de ABELHA, que 
fabrica para os outros o saboroso e precioso mel. 

A sua preocupação maior não era pessoal, mas criar e fundamentar o nosso acervo 
cultural, folclórico, histórico, antes que se tornasse tardio demais, para que fosse desenvolvido 
por seus coevos e pósteros. 

– “Ninguém é insubstituível” 4 - diz-se comumente. 
 
4 - Dito popular 

– “Cada indivíduo é uma palavra de Deus que não se repete” - disse também 
Karl Adam5. 

De fato, essa “palavra de Deus”, voz abalizada de nossa cultura, emudecida pelo 
silêncio da morte, mas vibrante pelo clamor da vida imortal dos seus livros, dificilmente, 
jamais poderá ser repetido como personalidade ímpar, íntegro defensor de nosso patrimônio 
cultural, advogado ilibado, apaixonado cultor das letras, da ciência, professor exemplar, 
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lutador incansável e intimorato por uma São Luís autêntica e por um Maranhão respeitado por 
suas mais legítimas tradições de inteligência e probidade. 

Mas, pode e deve ser substituído, continuado em suas pesquisas, em seus estudos 
sobre a história, o folclore, as mais lídimas tradições e mutações da cultura de São Luís e do 
Maranhão. 

A ABELHA DA CULTURA MARANHENSE, em sua individualidade, laboriosa 
e destemida, em sua personalidade firme e singular, na soma de conhecimentos que conseguiu 
obter e armazenar, certamente que nunca mais se repetirá na história cultural e literária do 
Maranhão. 
 
5 - Apud MOHANA , João. O Outro Caminho, Rio, Agir 8ª ed. rev, 1974, p.7. 
 

A sua obra científica, profunda e fecunda, o acervo cultural que nos legou, tão 
desinteressadamente, não deve e não pode, absolutamente, ficar relegada e incontínua. 

O conhecimento científico-histórico-folclórico - polimorfo - que extraiu e 
produziu, com tanto sacrifício, inclusive de sua saúde e de sua vida, cortada tão 
prematuramente - mel com que nos deliciamos nos favos de seus escritos, não pode azedar, 
por nós abandonado, esquecido, tornado obsoleto nem deve estar entregue à sanha destrutiva 
de todos esses predadores do seu e do nosso patrimônio cultural. 

Seria a suprema destruição de todo o seu ideal, o holocausto inútil de toda uma 
existência dedicada prioritariamente ao trabalho, ao estudo, na construção de uma obra eterna, 
não para si, mas para a perpetuação por seus continuadores contemporâneos ou posteriores. 
 

Traços Biográficos 
 

O professor Domingos Vieira Filho nasceu em São Luís (MA), em 25 de 
setembro de 1924, sendo seus pais, Domingos Vieira e Celestina Domingues Vieira. 

Estudou o Curso Primário, de 1931 a 1935, freqüentando, a seguir, o Colégio 
Cisne, de 1937 a 1940; o Ateneu Teixeira Mendes, em 1941 e o Curso Pré-jurídico do 
Colégio do Estado, nos anos de 1942 e 1943. 

Na tradicional Faculdade de Direito de São Luís estudou de 1947 a 1951. 
Ensinou na Academia de Comércio do Maranhão: Economia e Prática do Direito. 

No magistério universitário a que dedicou grande parte de sua vida, lecionou: Noções de 
Direito, na Escola de Serviço Social; Geografia Humana, Introdução à Geografia, Literatura 
Portuguesa, na antiga Faculdade de Filosofia; Antropologia Cultural, na Faculdade de Serviço 
Social, além de Direito Internacional Público, na Faculdade de Direito, de que fora 
catedrático, após concurso, com defesa da tese: Panorama da Diplomacia. 

Exerceu vários cargos tais como: Procurador Fiscal da Prefeitura de São Luís, de 
1957 a 1959; Diretor do Departamento de Cultura da Secretaria de Educação e Cultura do 
Estado do Maranhão, de 1962 a 1971; Presidente da Fundação Cultural do Maranhão, de 1975 
a 1979, além de Conselheiro da OAB, seção do Maranhão, de 1954 a 1971; Conselheiro 
Técnico da Diretoria Regional de Geografia, de 1946 a 1951; representante do Patrimônio 
Artístico e Histórico Nacional, órgão do Ministério de Educação e Cultura, de 1946 a 1968 e 
Conselheiro Técnico da Federação do Comércio do Maranhão. 

Ocupou no Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão a cadeira nº 47, sendo 
patrono Joaquim Serra e na Academia Maranhense de Letras a cadeira nº 16, cujo patrono é 
Raimundo Correia. 
 

Bibliografia 
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A produção jornalística, científica, literária de Domingos Vieira Filho foi vasta e 
se encontra dispersa em jornais, revistas, plaquetas e livros, podendo-se destacar: 
 

I – EM JORNAIS 
 
1.1 - Tesouro de Folclore, Jornal do Povo, S. Luís, 08.12.1951 
1.2 - Folclore e Turismo, Jornal do Povo, S. Luís,11.12.1951 
1.3 - Curso de Folclore, Jornal do Povo, S. Luís, 11.12.1951 
1.4 - O Negro no Folclore, Jornal do Povo, S. Luís, 21.12.1951 
1.5 - Folguedos Populares no Maranhão, O Imparcial, S. Luís, 13.09.1953 
1.6 - Folclore da Diamba, Jornal do Dia, S. Luís, 26.06.1966 
1.7 - Sobre o Arroz de Cuxá, Jornal do Dia, S. Luís, 07.05.1972 
1.8 - Doces de Tabuleiro, Jornal do Dia, S. Luís, 26.06.1972 
1.9 - Murici e Pequi, Jornal do Dia, S. Luís 02.07.1972 
1.10 - Pregões, Jornal do Dia, S. Luís, 16.04.1973 
1.11 - Juçara, O Maranhão, S. Luís, 15 e 16.04.1974 
1.12 - Nina Rodrigues, O Combate, S. Luís, 21.07.1945 
1.13  - Câmara Cascudo e o Folclore, O Combate, S. Luís, 22.07.1945 
1.14 - Antônio Lopes, Notícia Biográfica, O Maranhão, S. Luís, 24.12.1950 
1.15 - Celso Magalhães, Jornal do Povo, S. Luís, 20.12.1951 
1.16 - Dois Livros de Folclore, O Imparcial, S. Luís, 27.07.1952 
1.17 - A Propósito de Fato Folclórico, O Imparcial, S. Luís, 03.05.1953 
1.18 - Mestre Nina Rodrigues, Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 23.06.1957 
1.19   - Sobre os Paus de uma Jangada, Correio do Ceará, Fortaleza, 31.08.1963 
1.20 - Onde se fala de folclore, O Estado do Maranhão, S. Luís, 26.01.1975 
1.21  - O Culto Vodou (Identificação em São Luís e no Haiti), O Imparcial, S.Luís,15. 

03.1952 e L´Aurore, Port-au-Prince, Haiti, 13.06.1953. 
1.22 - Tambor-de-Mina, Jornal do Dia, S. Luís, 25.12.1971 
1.23 - Medicina Folclórica, Jornal do Dia, S. Luís, 30.04.1972 
1.24   - Superstições, Jornal do Povo, S. Luís, 12.12.1951 
1.25 - Ainda Superstições, Jornal do Povo, S. Luís, 13.12.1951 
1.26 - Medicina Popular, Jornal do Povo, S. Luís, 06.12.1951 
1.27 - De Novo Superstições, Jornal do Dia, S. Luís, 14.12.1951 
1.28 - Meleagro, O Imparcial, S. Luís, 14.12.1951 
1.29 - Fim de Superstições, Jornal do Dia, S. Luís, 14.12.1951 
1.30 - As Preces, Jornal do Dia, S. Luís, 23.01.1972 
1.31 - Costumes e Superstições, Jornal do Dia, S. Luís, 11.06.1972 
1.32 - Trepa-Moleque, O Imparcial, S. Luís, 01.05.1973 e Jornal Pequeno, S.  Luís, 

07.05.1973 
1.33 - Relembrando Catarina Mina, O Imparcial, S. Luís, 09.07.1975 
1.34 - O Negro no Folclore, Correio Paulistano, S. Paulo, 08.06.1951 
1.35 - O Grenadinho, Jornal do Dia, S. Luís, 07.12.1971. 
1.36 - Contra o Negro, Jornal do Dia, S. Luís, 19.12.1971 
1.37 - Frases Feitas, Jornal do Dia, S. Luís, 01.01.1972 
1.38 - Folclore da Chuva, Jornal do Dia, S. Luís, 18.06.1972 
1.39 - Nomes Curiosos, O Imparcial, S. Luís, 29.08.1973 
1.40 - Cachaça, Folclore & Dicionário, O Imparcial, São Luís, 22.11.1973 
1.41 - Natal, Jornal do Povo, S. Luís, 25.12.1951 
1.42 - A Festa do Divino em São Luís, Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 02.11.1961 
1.43 - Máscara no Carnaval é Tradição Centenária, Jornal do Dia, São Luís, 02.02.1966 
1.44 - Em Defesa do Bumba-meu-boi, O Imparcial, S. Luís, 31.02.1971 
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1.45 - Carnaval no Maranhão, Jornal do Dia, S. Luís, 13.02.1971 
1.46 - O Baralho, Jornal do Dia, S. Luís, 16.01.1972 
1.47 - Os Congos, Jornal do Dia, S. Luís, 30.01.1972 
1.48 - Chegança, Jornal do Dia, S. Luís, 31.01.1972 
1.49 - Tambor-de-crioula, Jornal do Dia, S. Luís, 27.02.1972 
1.50 - Sobre Presépios, Jornal do Dia, S. Luís, 25.12.1972. 
1.51 - Rendas de Almofada, Diário de Pernambuco, Recife, 10.01.1949 
1.52 - Rede de Dormir - Jornal do Dia, S. Luís, 31.10.1971 
1.53 - Ouvir Estória...,  Jornal do Povo, São Luís, 03.01.1962 
1.54 - Contos Populares, Jornal do Povo, S. Luís, 04.01.1952 
1.55 - A Cavalgada, O Imparcial, S. Luís, 22.06.1952 
1.56 - O Carro de Donana Jansen, Jornal do Dia, S. Luís, 06.03.1966 
1.57 - Cinco Lendas Maranhenses, Jornal do Dia, S. Luís, 02.02.1972 
1.58 - Siá Rita Medêro, Jornal do Dia, S. Luís, 26.03.1972 
1.59 - Lendas da Ilha do Livramento, Jornal do Dia, S. Luís, 23.07.1972 
1.60 - Literatura de Cordel, O Estado do Maranhão, S. Luís, 28.10.1973 
1.61 - Adivinhas, Jornal do Povo, S. Luís, 27.12.1951 
1.62 - Folclore Infantil: Parlendas, O Imparcial, S. Luís, 08.04.1973 
1.63 - A Propósito de Papagaios, O Imparcial, S. Luís, 08.04.1973 
1.64 - Roque-roque: um Brinquedo Mágico, O Imparcial, S. Luís, 24.02.1974 
 

II - EM REVISTAS 
 
2.1 - Folguedos Populares no Maranhão, Legenda, S. Luís, setembro / 1953 
2.2 - Folclore Sempre, Revista de Geografia e História, S. Luís, dezembro / 1954 
2.3 - Folclore do Maranhão, Revista Maranhense de Cultura, S. Luís, junho / 1974 
2.4   - Supertições Ligadas ao Parto e à Vida Infantil, Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico do Maranhão, S. Luís, junho / 1952 
2.5 - Orações Populares, Boletim Trimestral da Comissão Catarinense de Folclore, 

Florianópolis (SC), dezembro / 1953 e junho /1954 
2.6 - A Festa do Divino Espírito Santo, Revista da Academia Maranhense de Letras, S. 

Luís, maio / 1954 
2.7 - Carnaval no Maranhão. A Presença do Dominó, Senhor, Rio de Janeiro,  fevereiro / 

1962 
2.8 - Notas sobre o Bumba-meu-boi, Legenda, S. Luís, julho / agosto / 1966 
2.9 - Bumba-meu-boi do Maranhão, Brasil Açucareiro, Rio de Janeiro, agosto / 1968 
2.10 - Folclore no Maranhão, Cultura, Brasília, outubro / dezembro / 1973 
2.11 - É Tempo de Bumba-meu-boi, Sete Dias, S. Luís, junho / 1976. 
2.12  - Pesquisa Etnográfica sobre Rendas de Almofada, Revista do Maranhão, S. Luís, 

fevereiro / 1951 

2.13 - Sobre Rendas de Almofada, Legenda, S. Luís, agosto / 1956 
2.14 - O Negro na Poesia Popular, Revista do Maranhão, S. Luís, março / 1951 
2.15 - Uma Bibliografia Maranhense de Folclore, Marco, S. Luís, novembro / 1948 
2.16 - A Cavalacanga, Indicador Maranhense, S. Luís, 1954 
 

III - LIVROS 
 
3.1    - Folclore Sempre, S. Luís, 1954  
3.2   - Breve História das Ruas e Praças de São Luís, Maranhão, Senac, 1962 e 2ª edição 

revista e aumentada, Maranhão, 1971 
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3.3    - Folclore do Maranhão, 1ª Série, S. Luís, Sioge, 1976 
3.4    - Folclore Brasileiro, Maranhão, Rio de Janeiro, MEC/ DAC, Funarte, 1977 
3.5   - Cachaça e Folclore, Folclore 77, MEC, IJNPS, Departamento de  Antropologia, 

Recife, 1979 

3.6 - Antônio Lopes, Notícia Biográfica,  S. Luís, dezembro / 1950 
3.7 - No Mundo das Superstições, Maranhão, Departamento de Cultura do Estado, 1967 
3.8 - A Festa do Divino Espírito Santo, S. Luís, 1954 
3.9 - Bumba-meu-boi do Maranhão, S. Luís, Departamento de Cultura do Estado, 1967 
3.10 - A Festa do Divino em Alcântara e São Luís. S. Luís / IPEI, 1975 
3.11 - Bumba-meu-boi, Rio de Janeiro Livroarte Editora, 1980 
3.12 - Lendas da Ilha do Livramento, S. Luís, Maratur, 1972 
3.13  - Folclore do Maranhão, Bibliografia, S. Luís, Fundação Cultural do Maranhão, 1977, 

1º vol 
3.14 - Folclore do Maranhão, Bibliografia, S. Luís, Fundação Cultural do Maranhão, 1978, 

2º vol 
3.15  -  O Boi no Folclore Brasileiro (Bibliografia), Maranhão, Departamento de Cultura do 
 Estado, 1966 
3.16 -  O Folclore no Maranhão, Nota Bibliográfica, Comissão Nacional de Folclore, Rio de 

janeiro, 1949 
3.17 - Folclore no Maranhão (Ensaio Bibliográfico), S. Luís, Tipografia Teixeira, 1959 
3.18 - Populário Maranhense (Bibliografia), Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1982 
3.19 - A Linguagem Popular do Maranhão, 3ª edição ampliada , S.Luís, 1979 
3.20   - Folclore no Maranhão, Tese apresentada ao I Congresso Brasileiro de Folclore, Rio 

de janeiro, 1951. 
3.21 - Superstições Ligadas ao Parto e à Vida Infantil, S. Luís, 1952 
3.22 - Os Caminhos da Geografia, S. Luís, Tipografia Teixeira, 1960 
3.23 - O Mundo das Superstições,  S. Luís, FUNC, 1963 
3.24 - Folclore do Maranhão, S. Luís, Sioge, 1976 
3.25 - Panorama da Diplomacia, Tese do Concurso para Catedrático de Direito 

Internacional Público da Faculdade de Direito, S. Luís, 1966 
3.26 - A Polícia Militar do Maranhão, Rio, Olympio, 1975 
 
 
Página 18 
 

Sincretismo religioso no pentecostalismo 

Jacyara Melo 

A pesquisa sobre as religiões evangélicas deu-se a partir da nossa entrada no 
grupo de pesquisa Religião e Cultura Popular, coordenado pelos professores Sérgio Ferretti e 
Mundicarmo Ferretti, como bolsista do PIBIC, de agosto de 2001 a julho de 2002, período em 
que realizamos de diversas entrevistas com fiéis batistas nacionais, tanto leigos como líderes, 
e assistimos a festas, rituais, cultos e eventos, entre outros, desse grupo religioso. Além disso, 
pesquisamos a Igreja Assembléia de Deus. 

Através do grupo Religião e Cultura Popular e da observação de campo em um 
terreiro de Umbanda para a disciplina Antropologia da Religião, entramos em contato com 
extensa bibliografia sobre o transe nas religiões afro-brasileiras. Nos utilizamos dessa 
literatura para a compreensão e estudo sobre o êxtase no protestantismo pentecostal. 
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As religiões pentecostais receberam essa qualificação, conforme Aubrée (1995), 
por causa de uma das especificidades da sua doutrina, que confere uma posição particular ao 
Espírito Santo, divindade cuja manifestação mais conhecida produziu-se no dia de 
pentecostes. Segundo a autora, a afiliação ao pentecostalismo obedece a três momentos 
fundamentais: o primeiro é um ato individual, que consiste em uma declaração em voz alta, 
feita no seio de uma igreja, momento em que “aceita-se Jesus como salvador”. Não existe 
ordem cronológica para os dois outros. O batismo em água, corresponde ao reconhecimento 
oficial do adepto pela igreja. E o terceiro, batismo no Espírito Santo ou batismo de fogo, 
corresponde ao recebimento de dons do Espírito, em êxtase, que “(...) é o sinal de 
reconhecimento do fiel pela divindade.” (Aubrée,1995: p. 50) 

Quando em êxtase, o fiel protestante muda sua fisionomia de acordo com o transe 
em que se encontra. Por exemplo, no caso do sapateado, a pessoa fecha os olhos e bate os pés 
rápido ou lentamente no chão, numa espécie de marcha, girando às vezes em torno de si 
mesmo ou de outra pessoa, aplicando passes (passar as mãos ao longo do corpo como que 
para tirar sujeiras ou como se estivesse doando poder), cumprindo os movimentos que 
reproduzem as características que as representações coletivas do grupo atribuem à divindade. 

 Nos momentos de transe uma equipe de pessoas afasta as cadeiras, cobre as 
mulheres que caem no chão com toalhas, impõe as mãos ministrando unção com óleo ou o 
batismo no Espírito Santo, ou aplica passes. E, também, levanta com postura compenetrada os 
que caíram, colocando uma das mãos na cabeça do fiel para acordá- lo.  

Em êxtase, mais precisamente na glossolalia (pronunciamento de palavras 
ininteligíveis), a pessoa pode dialogar com os presentes respondendo perguntas, ministrar 
orientações, fazer previsões, assim como fazem os filhos-de-santo nas religiões afro-
brasileiras, quando incorporados por seus deuses, como aponta Corrêa (1998). O transe 
pentecostal exige um dispêndio físico quase sempre muito intenso devido à grande 
movimentação do corpo na maioria dos estados de êxtase, que podem durar, pelo que pude 
perceber, de cinco minutos a uma hora. É comum as pessoas, após esse momentos extáticos, 
encontrarem-se suadas e afirmarem estar com fome, sede e dores nas pernas, braços e coluna, 
especialmente depois do sapateado ou dança do Espírito: “Eu estou acabada depois de tanto 
sapatear e falar em línguas” (líder). 

Os movimentos do estado de transe, numa pessoa, vão de uma intensidade menor 
para uma maior, ou seja, iniciam com movimentos corporais leves e gradualmente desenvolve 
uma movimentação brusca do corpo. Ou ainda, durante o tempo em que está em transe 
apresenta oscilações, isto é, picos altos e baixos de aprofundamento. 

Normalmente quando o êxtase começa, o indivíduo está de olhos fechados 
pressionando-os, ou semi-abertos, franzindo a testa, às vezes as mãos tremem intensamente, 
como se recebesse um choque elétrico. Ou, ainda, quando a pessoa está entrando nesse estado, 
fica com o corpo desequilibrado, caíndo para um lado e para o outro, tentando segurar-se, 
como num barravento ou irradiado pela divindade, como na linguagem do “povo de santo”, 
aponta Vivaldo da Costa Lima (1994). 

Um dos elementos considerado importante para o reconhecimento da pessoa em 
êxtase é a consciência nesse momento. Essa problemática, durante todos esses anos de minha 
participação no meio evangélico, nunca foi discutida ou explicada. Nas leituras sobre os 
estados de transe nas religiões afro-brasileiras, observei que esse tema foi objeto de estudo 
entre muitos pesquisadores, como Halperin (1999), inspirando-me a pensar na questão em 
relação ao êxtase no pentecostalismo. A partir disso, em pesquisa e entrevistas com pastores, 
líderes e leigos, acrescentei essa questão ao estudo do êxtase nessa religião. Descobri, então, 
que esse também era um código social interno para reconhecer a legitimidade da presença da 
divindade no fiel. 

Os discursos dos pastores e leigos foram divergentes. Contudo, ambos 
concordaram num ponto: afirmaram que a pessoa em êxtase sabe que se encontra nessa 
situação. Para os primeiros, o indivíduo em transe está consciente de tudo o que faz, fala, e vê 
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tudo o que se passa a seu redor. Exceção é o caso do arrebatamento (tipo de êxtase que pode 
deixar a pessoa desacordada durante horas, até mesmo dias, pois, conforme afirmam, o 
espírito da pessoa está noutra dimensão, na qual tem visões e revelações “divinas”). Se a 
pessoa afirmar que não lembra do que aconteceu, imediatamente eles concebem que ela não 
estava possuída pelo Espírito de Deus.  

Entretanto, nos diversos discursos dos leigos, estes afirmavam estar conscientes 
quando sapateavam ou falavam em línguas, mas não sabiam o que diziam, se pisaram em 
alguém, caíram ou bateram em alguma coisa, como aconteceu em diversos rituais de batismo 
no Espírito Santo a que assisti em igrejas pentecostais. Por exemplo: 

 
“De repente comecei a sapatear. Era como se estivesse 

flutuando numa nuvem. Quando acordei, estava em cima da 
mesa”; 

“Quando falo em línguas para uma pessoa, revelo algo de 
Deus para ela. Não sei o que falo por que é apenas para ela, 
mas sei que estou falando em línguas”; 

 
“Não sei quando caí no chão, só sei por que me 

levantaram e acordei” 
 
É importante ressaltar que as pessoas, ao se referirem a seu estado de êxtase, 

remontam às características de alguém que acaba de acordar ou que estava sonhando. É muito 
semelhante ao que aponta Nina Rodrigues (1935), ao fazer referência aos estados de transe 
nas religiões afro-brasileiras, definindo-o como um estado sonambúlico. Várias vezes, ouvi 
uma líder perguntar para os fiéis, que receberam dela alguma palavra da divindade, quando 
ela estava em glossolalia: “O que Deus te falou através de mim?”. Esse fato era muito 
comum, sendo uma forma de demonstrar que, na realidade, não era a líder que tirava palavras 
de si, mas era usada pela divindade. 

Em muitos momentos da pesquisa tinha a impressão de estar num terreiro, 
assistindo ao transe das filhas-de-santo, especialmente quando vi algumas fiéis evangélicas 
rodando em torno de si com saias longas que se abriam igualmente àquelas usadas pelo povo-
de-santo. Em entrevista com uma fiel comentei que nos terreiros se dançava muito 
semelhante. Ela explicou-me que os anjos dançam daquela forma diante de Deus, mas nos 
terreiros “os demônios imitam o Espírito Santo.” De acordo com essa explicação, seriam os 
terreiros que imitam o transe protestante, todavia, sabe-se que as religiões afro são anteriores 
ao movimento pentecostal, que remonta, segundo Mariano (1999), ao século XX.  

Consoante Eltz-Pollack (2000), o pentecostalismo é um movimento que teve 
origem em Bethel Bible Institute com um pastor negro. Faz-se necessário ressaltar também 
que muitos fiéis das religiões afro converteram-se em protestantes. Podemos, encontrar nesse 
fato um dos elementos que explicam a ressignificação do transe por parte dos pentecostais. 

É importante ressaltar que o transe pentecostal apresenta semelhanças com aquele 
de outras religiões, principalmente as afro-brasileiras, e com o espiritismo. Nesse último 
existem passes em que o sacerdote ou pessoa habilitada nesse grupo passa as mãos em torno 
do corpo do possesso para retirar dele, conforme afirmam, maus fluidos. Assim, também, 
como observamos no protestantismo pentecostal, em certo tipo de êxtase o sacerdote passa as 
mãos em volta do corpo do indivíduo para afastar dele o mal. 

Nos rituais de exorcismo nas igrejas pentecostais e neopentecostais, as entidades 
afro-brasileiras são consideradas como “demônios.” Em primeiro lugar, é explícito o 
preconceito e, em segundo lugar, por trás dessas acusações pejorativas está a busca de 
legitimação de sua religião. Todavia, quando esses sacerdotes “expulsam” do corpo do 
possesso “espíritos do mal,” como afirmam, reforçam a crença nessas entidades, que, em sua 
maioria, pertencem ao universo mitológico afro-brasileiro. 



 35 

Isto acontece porque na teologia pentecostal existe o chefe dos “demônios” 
(Satanás) e seus súd itos. O primeiro é considerado o próprio Exu e os demais “trabalham”, 
afirmam os sacerdotes pentecostais, em áreas diferentes da vida humana. Assim, por exemplo 
a Pombagira seria responsável pela prostituição, adultério, posto que, como nos terreiros, ela 
está associada à sensualidade. Nota-se, portanto, que eles tomam a mitologia afro, mas 
revestindo-a de uma conotação negativa e preconceituosa. Contudo, crêem na existência 
dessas entidades e, embora objetivem combatê-las, acabam difundindo-as na mentalidade 
leiga, o que talvez seja responsável pelo trânsito de pessoas dessas igrejas pentecostais para os 
terreiros e mesmo de conversões às religiões afro.  

“Não há religiões que sejam falsas. Todas são verdadeiras à sua maneira...” 
(Durkheim.1989:31). No pentecostalismo, o êxtase acontece mediante incorporação do 
Espírito Santo, como afirmam seus membros, e nas religiões afro-brasileiras através dos 
orixás, caboclos etc, São divindades diferentes, mas cujo papel, no culto, é praticamente 
idêntico. Portanto, não cabe aos primeiros julgar se a representação do sagrado dos últimos é 
falsa, pois são respostas à maneira destes ao sobrenatural, que para seus fiéis também 
apresenta eficácia simbólica. 

A necessidade de transpor-se e de ser incorporado pelos deuses, no caso o Divino 
Espírito Santo, rompeu algumas fronteiras entre as religiões que se sincretizam, isto é, as 
igrejas evangélicas passaram a ser também mediúnicas através da possessão do fiel pela 
Divindade em forma de êxtase. 
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Notícias 
 
Casa de Nagô homenageada em Diadema 
 

O V Congresso de Umbanda e candomblé de Diadema e Grande São Paulo, que 
teve como patrono o orixá Xangô, vodum badé e Nkisi Zaze/Luango, realizou no dia 25 de 
maio do corrente ano uma homenagem a 22 pessoas e casas de culto consagradas a Xangô, 
com uma escultura em madeira representando aquele orixá. A Casa de Nagô, consagrada a 
Xangô/Badé, uma das homenageadas, foi representada pela pesquisadora Mundicarmo 
Ferretti, que participou do referido evento realizando uma palestra sobre Xangô/Badé nos 
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terreiros de Tambor de Mina. O evento foi organizado pela Federação de Umbanda e Cultos 
Afro-brasileiros de Diadema (FUCABRAD), Instituto Nacional da Tradição e Cultura Afro-
brasileira (INTECAB) - Coordenação Estadual de São Paulo e Casa das Minas de Thoya 
Jarina, em parceria com o Departamento de Cultura da Prefeitura do município de Diadema e 
Centro Cultural Diadema. Teve como responsável o conhecido pai-de-santo Francelino de 
Shapanan - paraense ligado ao Maranhão através do Terreiro de Jorge Itaci, que tem muitos 
filhos-de-santo no estado de São Paulo e exerce ali grande liderança no meio religioso afro-
brasileiro. 
 
Plano Divino Maranhão 2003 
 

O Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho lançou, no dia 19 de maio, o 
Plano Divino Maranhão 2003, de apoio às festas do Divino Espírito Santo cadastradas junto 
ao órgão. O lançamento ocorreu com uma missa na Igreja da Sé, seguida de um cortejo até a 
Praia Grande envolvendo 12 impérios de festas do Divino da Casa das Minas, da Casa de 
Nagô, de Dona Nilza (do Goiabal), de Raimundo Araújo (da Liberdade), de Dona Dozinha 
(Rio Grande), de Maria de Jesus dos Santos (de São José de Ribamar), do Terreiro Verona (do 
Araçagi), de Benedita Botentuit (do Sítio do Meio), de Maria Leonor (do Sacavém), de José 
Ribamar Pinheiro (de Miritiua), de Lenir Baldez (do Maracanã) e de Alcântara.  

A solenidade de lançamento ocorreu na Praça Nauro Machado, onde foi instalada 
uma tribuna de Divino na escadaria. Como parte da programação, ainda no lançamento, foi 
aberta a exposição “Divinolhar”, de fotografias da festa de Alcântara, pombas e salvas do 
Divino, na Galeria Zelinda Lima da casa da Festa do CCPDVF. De 26 a 30 de maio foi 
promovida uma oficina de abajur de Festas do Divino, que teve como instrutores Walter Mota 
e Rosemary Mendes. 

A segunda parte da programação de lançamento foi realizada no dia 29, com a 
visita de 10 impérios de Divino à Sala do Divino da Casa da Festa, do CCPDVF, das 09:00 às 
19:00 horas. Foram 10 horas de visitas com um império chegando a cada hora. Participaram 
dessa programação os impérios do Terreiro de Mina Santa Bárbara (do Goiabal), de Hilda 
Benta (do Apeadouro), do Terreiro de Iemanjá (da Fé em Deus), do Terreiro Fé em Deus (do 
Sacavém), de Periá (do município de Humberto de Campos), do Terreiro das Portas Verdes 
(do Anjo da Guarda), de Geralda Cremência (da Vila Mauro Fecury I), de Herbelina Alves 
(de Paço do Lumiar), da Casa de Mina Santa Luzia (do Pindaí, em São José de Ribamar) e do 
Terreiro de Mina Pedra de Encantaria (do Maiobão, em Paço do Lumiar). 

Encerrando a programação de lançamento do Plano Divino Maranhão 2003, o 
CCPDVF trouxe para São Luís dois grupos de Foliões da Divindade, do município de Caxias, 
e a União das Caixeiras Lião do Norte, do município de Penalva. O primeiro é composto de 
caixeiros que festejam o Divino Espírito Santo e que fazem visita de cova no dia de Finados, 
enquanto o segundo se constitui de caixeiras responsáveis pelo Baile de Caixa, também 
conhecido como Bambaê de Caixa, realizado no final das Festa do Divino em Penalva. 

 
Monografias e Dissertações sobre folclore maranhense 
 
Participamos recentemente de duas bancas de conclusão de curso com trabalhos interessantes 
sobre o bumba-meu-boi do Maranhão, a saber:  
 
SOUSA, Arinaldo Martins “Dando nome aos bois”: O Bumba-meu-boi como artefato 
político. Monografia de conclusão do Curso de Graduação em Ciências Sociais na UFMA.  
São Luís, 2003, 153 p. ilus. Orientador Professora Dra. Maristela de Paula Andrade. 
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Trabalho muito interessante e bem redigido, com emoção, alegria e sofrimentos como é dito 
na introdução. O estudo constata que em São Luís o boi possui uma importância singular, haja 
visto que nos últimos anos durante o mês de junho a cidade mostra-se envolta em clima de 
festas e que em 2002 a festa do boi em São Luís assumiu dimensões impressionantes, com o 
público afluindo em massa. O autor mostra que seu trabalho de foi realizado, pacientemente, 
ao longo de dois anos de pesquisa, a partir de um estágio de conclusão de curso, feito no 
Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho. Entre outros elementos o trabalho discute 
amplamente o conceito de sotaque ou estilo de cada grupo, em relação ao bumba-meu-boi do 
Maranhão. 
O autor comenta o apoio financeiro dado pelo governo do Estado aos grupos de bumba-meu-
boi e a autoridade dos intelectuais da Comissão Maranhense de Folclore na intermediação 
desse apoio. Critica as exigências burocráticas de cadastramento dos grupos para recebimento 
de tais ajudas. Inspirado em Pierre Bourdieu, considera que o exercício de autoridade 
intelectual legitima uma visão do mundo que passa a desfrutar o monopólio da representação 
legítima, produzindo o conhecimento hegemônico. Os intelectuais que se movem nesse 
campo herdaram sua autoridade da autoridade de Domingos Vieira Filho, afirmando hoje, 
segundo Arinaldo, é o que Dr. Domingos afirmava na década de 1970. Trata-se de estudo 
sério de um jovem estudioso que procura contestar o status quo e apresentar inovações no 
entendimento do boi do Maranhão. 
 
 
SANCHES, Abmalena Santos. “O Universo do Boi da Ilha”: um estudo sobre o bumba-
meu-boi em São Luís do Maranhão. Dissertação de Mestrado em Antropologia apresentada ao 
PPDAS da UFPE. Recife, 2003, 180 pgs. il. Orientador Professor Dr. Carlos Sandroni. 
 
Outro trabalho recente, igualmente interessante sobre o bumba-meu-boi do Maranhão é a 
dissertação de Mestrado em Antropologia defendida por Abmalena Sanches na UFPE. A parte 
relativa à pesquisa etnográfica é excelente, mostrando a importância de se desenvolver 
relações continuadas e de manter laços mais profundos no grupo pesquisado. Lembra que nas 
décadas de 1920 a 1930, enquanto intelectuais brasileiros se voltavam para descobrir a 
brasilidade, no Maranhão, a intelectualidade voltava ainda os olhos para o sonho de 
reproduzir a Europa e de proibir as manifestações da cultura negra, como aliás ocorria em 
muitos outros pontos do país. Mostra que, para ser aceito, o boi teve que entrar na onda global 
e ser reconhecido pelo poder público como mercadoria de consumo. Analisa a importância 
dos investimentos do Governo do Estado nos últimos dez anos em relação à cultura popular e 
ao bumba-meu-boi no Maranhão. 
O texto é apresentado em cenas, como se fizessem parte do auto do boi. Uma das mais 
interessantes é a que discute a atuação dos amos ou cantadores, chamados de “gigantes” por 
serem um dos elementos mais importantes dos grupos. Refere-se à disputa entre os cantadores 
e à profissionalização atual entre eles, com o predomínio de relações contratuais na maioria 
dos grupos. Discute a não apresentação do auto do boi em virtude da comercialização da 
brincadeira e mostra diversos aspectos relacionados com a importância da fé dos participantes 
ou brincantes, lembrando que o bumba-meu-boi é quase uma religião. Concentra o estudo no 
grupo do boi da Madre de Deus, discutindo aspectos da decadência atual desse grupo em 
função da ausência de grandes líderes. Apresenta críticas a folcloristas locais pela ênfase nas 
brincadeiras tradicionais, numa visão que considera saudosista e distingue os que defendem a 
permanência e os que defendem a inovação. 
Com esses dois trabalhos verificamos que a jovem intelectualidade maranhense está atenta 
aos problemas e às transformações dessa importante manifestação da cultura popular que é 
um dos símbolos do ser maranhense. Esperamos que esses e outros estudos de nível 
semelhante consigam ser publicados o quanto antes para que as idéias que debatem saiam das 
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prateleiras das universidades e sejam amplamente discutidas por todos os que se interessam 
pela dinâmica da cultura popular em nossa terra. 
 
 
Página 20 
 
Perfil Popular 
 
Humberto do Maracanã  

 
Márcia Mendes 

 
Humberto Barbosa Mendes, mais conhecido como Humberto do Maracanã, 

nasceu no dia 02 de novembro de 1939. Sua estória interliga-se com o próprio Maracanã, pois 
seus familiares foram fundadores da dita região. Sua vida divide-se entre duas regiões, pois 
nasceu no Maracanã e com aproximadamente 6/7 anos mudou-se para a Maioba. 

Aos 3 anos de idade perdeu sua mãe. Foi criado, então, por sua avó paterna e tias. 
Sua infância foi de menino pobre, mas, ao que parece, imensamente feliz, pois sempre teve 
muita liberdade para brincar, correr e nadar por campos e rios do Maracanã e da Maioba. 
Estudou as primeiras letras na Maioba, onde cursou até a 8ª série, concluindo o 2º grau já 
adulto. 

Aos 14 anos, seu pai resolveu morar no Cruzeiro do Anil. Lá aprendeu a profissão 
de sapateiro, oficio que nunca foi muito de seu agrado, pois sempre foi apaixonado pela 
natureza. Um ano depois voltou para o Maracanã e foi morar com sua irmã, onde foi trabalhar 
de roça, pescar, enfim, fazer o que gostava. 

O despertar de suas paixões iniciou-se na adolescência, na escola onde estudava. 
Nessa época já era alvo de disputas entre as garotas. E até hoje continua sendo essa uma das 
marcas de sua personalidade. 

Sempre gostou de festas e de dançar, o que lhe dava bastante prazer e encantava 
as garotas. Sua primeira experiência em brincadeira de bumba-meu-boi deu-se aos 12 anos, 
em um grupo de crianças na Maioba. A idéia surgiu de um colega chamado Siriaco, que, certa 
vez, brincando, teve a idéia, falou e garotada topou. A partir daí os meninos passaram a 
organizar o boi: confeccionaram um boi de cofo, cobriram-no com um pano, a cabeça foi feita 
por seu Catarino (um senhor que fazia tamancos), as roupas foram confeccionadas pelas 
respectivas mães, os comerciantes da região deram enfeites para os chapéus e as roupas. 

 A brincadeira cont inha quase todos os personagens que configuram a 
representação: Pai Francisco, vaqueiros etc.. Depois de organizado, foram em busca dos 
contratos. Nessa busca, eles se depararam com a primeira dificuldade. Dona Mercês 
(professora da Maioba) falou que contrataria a brincadeira por cinco cruzeiros, desde que os 
garotos trouxessem a burrinha, que até então não tinha, e o cantador cantasse suas toadas, ao 
invés de toadas de seu Paulino, cantador famoso da Pindoba. Logo aceitaram o desafio. 
Garantiam que teria a burrinha, mas a toada do cantador até então não tinham. Humberto 
então falou: Eu vou ser o cantador. Pegou uma latinha de leite, chapou e encheu de pedras, 
transformando-o no seu primeiro maracá, e compôs  então a sua primeira toada. 

 
“Quando eu cheguei ao terreiro; 
balancei meu maracá; 
eu trago matraca e pandeiro; 
e a brincadeira prá chatear.” 
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E assim ganharam os cinco cruzeiros do contrato acertado. Mas passado esse 
tempo, deixou um pouco de lado a cantoria. Sempre gostou de boi, acompanhava os grupos 
batendo matracas ou pandeiro, porém o seu forte, a principio, foi o samba, chegando até a 
fundar a escola de samba “Maracanã do Samba”. A sua linha musical passava pelo samba, 
baião e marchinhas, que compunha e cantava  na roda de amigos. 

O batalhão de ouro foi fundado em 1955 por seu tio José Martins. Cantava nessa 
época Angelo Reis. Nesse tempo Humberto apenas acompanhava o grupo. Em 1972, chateado 
com algumas atitudes tomadas pelos cantadores Angelo e Antônio Maconha, resolve se 
manifestar e se candidatar como cantador do boi. Suas primeiras toadas eram parecidas com o 
ritmo do samba, mas com o tempo aprimorou-se com o sotaque de matraca. 

Aos 34 anos tomou a frente do grupo e com a experiência da Comunidade Eclesial 
de Base, da qual fazia parte, buscou organizar o grupo de forma melhor, registrando como 
entidade jurídica. No inicio encontrou bastante dificuldades, pois os mais velhos não 
aceitavam as mudanças que estavam sendo implantadas com a entrada de jovens e mulheres, 
essa então inaceitável pelos mais velhos. Mas mesmo com todas essas resistências Humberto 
foi e é um guerreiro no comando desse batalhão. 

Hoje, o Guriatã (como também é conhecido) é apontado como uma das 
referências da cultura maranhense, com sua bela voz, suas toadas maravilhosas que retratam a 
natureza, a beleza de sua região e suas riquezas, as mulheres, o amor, a religião, as estórias do 
povo do Maranhão, enfim toda sua inspiração as coisas belas da vida expressa na sua arte 
maior que é compor. 

 
 


