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Editorial

O ano de 2003 chega ao seu final, abrindo um período propício para uma
avaliação de objetivos e atividades.

Cremos que o saldo da nossa atuação foi positivo, pois a Comissão Maranhense
de Folclore – CMF marcou presença na realidade cultural de São Luís. Há a destacar a
tradicional parceria com o Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho/Gerência de
Estado da Cultura no desenvolvimento dos projetos do Carnaval, Divino, São João e Natal,
que contribuíram para a dinamização desses ciclos festivos.

E, no dia a dia da programação deste órgão parceiro, podemos enfatizar a
promoção da Semana da Cultura Popular, cujas variedades ou antigas novidades bem
repercutiram. Nela e em outros momentos chamamos atenção para a participação dos grupos
do interior do Estado que na mostra do seu saber nos revelaram um rico universo.

Ressaltamos, também, o lançamento do livro “Olhar, memória e reflexões sobre a
gente do Maranhão”, com 45 artigos de 37 estudiosos e pesquisadores publicados nos 20
primeiros números (de agosto de 1993 a agosto de 2001) deste boletim, com 11 blocos de
assuntos, que se constituiu num importante referencial para aqueles que desejam se
aprofundar no conhecimento da nossa cultura popular. E, a continuidade deste veículo, com
três números anuais, é igualmente indicativo de alcance dos nossos objetivos.

O que foi feito exigiu sempre muito esforço, mas acreditamos que a luta vale a
pena e o saldo positivo nos impulsiona a continuá-la, na certeza de que ainda temos muito a
fazer. Que o ano de 2004 renove as esperanças e energias de todos nós!

Nota

Recebemos e-mail do Senhor José Eduardo informando que a Discoteca Oneyda Alvarenga
dispõe de alguns exemplares do livro Melodias, que no Levantamento Bibliográfico publicado
na edição do boletim 26, encontra-se sem localização, conforme o original do referido
documento.

Página 02, 03, 04 e 05

Mídia e manifestações culturais

Ester Marques1

A natureza da relação entre a mídia e as manifestações culturais é constantemente
uma relação tensional e ambivalente, ao contrário do que comumente nos fazem crer o
discurso jornalístico e o propagandístico. Para estes discursos, sobretudo o turístico, o político
e o folclorizante, a relação entre a mídia e a cultura é sempre tranquilizadora, por vezes,

                                                
1 Ester Marques é mestra em Comunicação e Cultura pela Universidade de Brasília – UnB, professora do
Departamento de Comunicação social da Universidade Federal do Maranhão-UFMA e autora do livro Mídia e
experiência estética na cultura popular.e
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educativa e por vezes, estratégica, porque pressupõe que o saber cultural pode ser transmitido
sem qualquer referência com a experiência artística que o gerou e com a experiência cotidiana
que o condicionou sob a regras de um saber ao mesmo tempo material e simbólico.

Este equívoco é, por um lado, normalmente o resultado de um discurso
perfomático, pretensamente globalizante que se traduz por regras universais de enunciação,
por uma linguagem específica e única, cujo relato permite-nos acessar os ecos do mundo,
atingir a experiência da vida e alcançar a sua inteligibilidade e compreensão, através da
narração recente de fatos, acontecimentos, ações e palavras, visibilizados por meio dos
diferentes dispositivos da informação. Por outro lado, este equívoco é reforçado pelo fato de
que a cultura, desde que se tornou uma indústria, passou a tratar as manifestações culturais
como simples expressões de um consumo hedonista, como informações ocasionais de uma
tradição museificada e esteticizada pela própria produção cultural. Neste mercado, como bem
lembra Godard, a cultura é a regra e a arte é exceção - a regra sempre tentando exterminar a
exceção.

O que proponho discutir neste texto é, em um primeiro momento, a caracterização
da própria idéia de manifestação como uma produção cultural, isto é, que a manifestação de
qualquer fenômeno é sempre o resultado de um processo de criação, elaboração e circulação
de uma determinada comunidade, grupo ou pessoa, cujo enraizamento simbólico é
determinante para a troca de sentidos com outras manifestações, com outros atores sociais e
com a mídia. Num segundo momento, pensar como a relação entre as manifestações culturais
e a mídia é dinamizada, modificada e registrada pelas regras de funcionamento dos
dispositivos midiáticos, tendo como base a própria dinâmica cultural. Por último, estimular a
idéia de que esse processo de interrelação pode ser reinterpretado pelos
receptores/consumidores, a partir de alguns critérios de participação democrática.

Cultura e Manifestação

Não tenho a pretensão, neste curto espaço de tempo, de elaborar uma discussão
sobre a definição de cultura e suas dimensões subjetiva e objetiva. Tenho em conta que esta
discussão já tem um lugar próprio na academia e, por isso, a minha intenção é apenas verificar
como a cultura, pensada simbolicamente2, pode ser entendida como o padrão de significados
incorporados nas formas simbólicas, incluindo expressões, ações, manifestações verbais e
objetos significativos de vários tipos. Significados que possibilitam aos indivíduos
partilharem as suas experiências, concepções e crenças num espaço de visibilidade,
aparentemente comum a todos. «O conjunto das expressões e as ações significantes,
enunciados, símbolos, textos e artefatos de vários tipos, bem como os indivíduos que se
exprimem por meio destes artefactos e que procuram compreender-se a si mesmos e aos
outros interpretando as expressões que produzem e que recebem»(Esteves 2003:1)

Nesta perspectiva, penso que é possível imaginar a cultura como um conjunto
variado de modos de fazer e proceder (rituais) que se deve compreender em função das

                                                
2A concepção simbólica da cultura é uma corrente de pensamento, inicialmente pensada pelo antropólogo americano Clifford
Geertz na obra “A Interpretação das Culturas”, ao sistematizar os diversos conceitos de cultura, tendo como eixo estruturante
os diversos sentidos que os homens adquirem ao longo da sua existência, a partir das interpretações que efetuam nas relações
com o seu meio, com o seu mundo e com os outros homens. Para este autor, o homem é um animal suspenso em teias de
significados que ele mesmo tece ao longo de sua existência social e histórica. São essas teias que definem a cultura como
uma ciência interpretativa em busca de significados para os sujeitos da ação. A seu ver, a cultura engloba, no interior da
prática social, todo um conjunto de códigos e convenções simbólicas onde as mediações são feitas, fundamentando relações
de sentidos explícitos e implícitos  segundo os significados dados em cada momento. Assim, interessa perguntar não qual o
status ontológico de  um fenômeno, mas o que foi transmitido com a  ocorrência de cada teia dentro do sistema simbólico.
Onde e para quem cada teia diz o que, em que momento, com qual intenção?
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diversas situações, e consoante as exigências colocadas pelas várias estratégias nas relações
sociais concretas. Um conjunto de maneiras de pensar, de sentir, de expressar e de agir mais
ou menos formalizadas que, sendo apreendidas e partilhadas por uma pluralidade de pessoas,
serve de maneira simultaneamente objetiva e subjetiva para organizar essas pessoas num
espaço distinto e específico, através das dimensões simbólica e normativa da cultura.

Assim, cultura pode ser entendida como a base modelar do processo social, da vida
em sociedade. Ela não diz respeito apenas a um conjunto de práticas, concepções e expressões
como se poderia dizer da arte. Não é somente uma parte da vida simbólica, como se poderia
falar da religião, mas diz respeito a todas as dimensões da vida humana, onde aparece como
fundamento de todos os significados cotidianos, de todos os sentidos simbólicos. Nesta
perspectiva, a cultura assume um caráter mítico, atemporal, universal, funcionando como
locus de referência de todas as experiências individuais e coletivas, como fundo arcaico por
onde todas as ações são singularizadas, todas as identidades são constituídas e todos os papéis
são consolidados.

Pensar deste modo, significa referenciar a cultura como o espaço material e
simbólico, onde as manifestações ocorrem. Manifestação nesta condição tem o sentido de
aparecer, permanecer, expressar, representar, tomar posição, adquirir identidade, assumir um
papel na história, atualizar o tempo imaginário da tradição. Isto é assim porque a lógica que
legitima a manifestação funciona como um elemento aglutinador da memória coletiva,
entranhado num determinado território, com a sua história própria- exigindo para a sua
sobrevivência processos de repetição, de esquecimento, de naturalização e de rememoração de
uma tradição que atravessa o tempo, cortando-o em lapsos que atualizam o presente, sem
perder a referência com o passado e com o futuro.

Assim a manifestação, na sua dimensão formal, aparece e permanece na cultura
como uma celebração, um ritual, uma dança, um teatro, um objeto ou um acontecimento,
resultado da produção estética criadora do artista, do grupo, da comunidade, gerando um
sentido original ritualístico. Esta dimensão, no entanto, só se totaliza quando a manifestação
adquire uma dimensão simbólica, isto é, quando os elementos formais adquirem sentido
perene para os seus criadores/produtores/receptores através da naturalização da experiência
artística. É através da manifestação que a memória formal se atualiza, ao mesmo tempo em
que a memória mítica se eterniza configurando a tradição, enquanto conjunto de práticas,
representações e expressões artísticas.

A manifestação é assim uma experiência artística diretamente ligada ao ritual3, à
interiorização de regras vivenciadas por quem delas participa como uma realização cultural,
como um posicionamento simbólico de pertencimento, resultado de um domínio específico de
competência, com discursos, ações e práticas próprios. Um domínio que gera a sua volta o
consenso em torno de um conjunto de valores que se impõe a todos com força vinculativa,
assumindo assim de maneira, mais ou menos visível e coerciva, a função ambivalente de
inclusão e de exclusão, de abertura e de clausura que caracteriza a função normativa do seu
poder de influência.

«Enquanto para os visitantes pela natureza do caso as realizações
religiosas só podem ser apresentadas de uma perspectiva religiosa particular,
podendo ser apreciadas esteticamente ou dissecadas cientificamente; para os
participantes, elas são, além disso, interpretações, materializações, realizações -
não apenas modelos daquilo que acreditam, mas também modelos para a crença

                                                
3O ritual não opera uma transformação mágica, mas confere a força para que o ser se desenvolva, através da fé e das obras -
rincípios interiores do aperfeiçoamento espiritual. Assim na repetição de um procedimento convencional o ritual é uma
aniquilação do valor, do sentido, da verdade, porque se resolve aí mesmo, neste instante preciso  da reiteração do gesto, do
mesmo ato, assinalando a singularidade do momento vivido pelo grupo.
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nela. É nesses dramas plásticos que os homens atingem sua fé, na medida em que
a retratam.» (Geertz 1989:30)

É por isso que a manifestação surge sempre como uma expressão totalizante da
cultura oferecendo na sua representação valores de permanência, de continuidade, de
identidade, de violência, de territorialidade, de afetividade e de adesão. É como uma
experiência totalizante que as dimensões estética, ética e de verdade funcionam como um
núcleo simbólico por onde a comunidade se relaciona consigo mesma, com o mundo e com os
outros, num processo de enraizamento eterno, de semelhança e diferenciação de outras
manifestações.

Deste modo, a manifestação artística funciona no campo cultural4 como um
movimento de tensão que ora coexiste com outras práticas culturais organizadas, o que facilita
a troca de experiência comum a todas elas; ora afasta-se das demais práticas num processo de
distinção, situando-se num sistema de hierarquização social que legitima a identidade
individual de cada uma. Essa distinção simbólica corresponde às representações políticas,
estéticas, religiosas que cada manifestação possui; representações que são constantemente
recriadas pela mídia em função da natureza perfomática dos novos dispositivos tecnológicos.

A cultura da/na mídia

Quando as manifestações culturais são apropriadas pela mídia5 ocorre um
deslocamento das suas funções (formal, simbólica e normativa) em decorrência da interação
espontânea/obrigatória que os dois campos (cultural e o informativo) estabelecem no contrato
de visibilidade/leitura/consumo/fruição da arte. No instante mesmo em que ocorre a interação
entre os dois campos, novos sentidos instauram uma mudança na relação social, a partir das
interpretações que são estabelecidas pelas dimensões estéticas, éticas e alética.

O primeiro deslocamento registrado é, logo à partida, a fragmentação do núcleo
simbólico que garantia anteriormente a dimensão totalizante da manifestação. A mídia, ao
visibilizar a manifestação deixa transparecer somente alguns aspectos do núcleo simbólico,
substituindo o discurso originário, ritualístico, por outro circunstancial, contextualizado e
profano. Para a mídia não interessa transparecer a natureza mesma da manifestação, a sua
expressão mais completa que é vinculada ao segredo, à celebração que só se legitima pela fé
mítica, pela acreditação plena de quem dela participa, exigindo para isso, um comportamento
de devoção, um desprendimento a priori de verdade imutável, que se dá por si mesma.

O que interessa à mídia são somente os aspectos mais visíveis, pitorescos e
exóticos dessa natureza, capaz de estimular uma relação folclorizante com o público, mas sem
o risco de causar estranheza, repulsa ou indiferença no espectador/leitor. Em vez da interação
total entre manifestação e público, a mídia propõe uma quase- interação, mediada pelas
funções pedagógica, de entretenimento e de equilíbrio, garantindo, ao mesmo tempo, o seu
enraizamento cultural enquanto parte mantenedora de uma tradição e, a participação na

                                                
4 Conforme a discussão proposta pelo sociólogo francês Pierre Bordieu na sua obra La distintion.
5A mídia inicia o processo instaurador da sua simbólica ao utilizar tópicos do discurso narrativo e adicionar recortes de
supressão, inversão, permuta ou extinção para dar a idéia de credibilidade e transparência universal; para ampliar a cópia dos
elementos da gramática cultural; para produzir um texto, cuja legitimidade e consenso seja incontestável diante do
público.Essas possibilidades ocorrem pelo fato de a mídia ser regida pelo princípio da mediação, o que lhe permite utilizar
dimensões arqueológicas particularmente inesgotáveis do fundo arcaico, através de um processo naturalizante da tradição,
adaptado à sua estrutura de funcionamento. Uma estrutura que promove o esquecimento cuidadoso das dimensões simbólicas
que integram o processo de enunciação das manifestações para, em seu lugar, privilegiar as dimensões de representação e de
transparência universal, através de um processo ritual de dessacralização, o que lhe permite inscrever-se na vida cotidiana e
impor-se ao funcionamento regular da sociedade, por meio de mecanismos de habituação específicos.
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formação de uma opinião pública acrítica e afetiva, pautada muitas vezes pelos níveis de
audiência e pelo consumo indiferenciado.

Assim, a eternidade do mito e o rito comunitário passam a ser vulgarizados e
comercializados como discurso folclórico, propagandístico, através das regras serializadas do
consumo mercadológico. A mesma manifestação pode ser representada de vários modos,
conforme o gênero jornalístico (jornal, rádio, TV) ou  segundo as regras de enunciação do
discurso midiático (novela, jornal de notícias, documentários, talk-shows etc). O discurso
totalizante da manifestação é fragmentado em inúmeros outros discursos ou segundo a pauta
(seleção/angulação do assunto)6 da instituição midiática ou segundo a circunstância temporal
(festejos, eventos) ou ainda conforme o  interesse do grupo/comunidade/artista em divulgar a
manifestação em função de suas próprias estratégias de visibilidade (o lançamento de um CD/
programação de apresentações/festa comunitária).

A mídia reinterpreta os ritos e as simbólicas  adequando-os em cenários teatrais
específicos, criando um prazer efêmero em que se desfruta o que é convencional sem críticas,
e critica-se o novo sem desfrutá-lo. «O aqui e o agora do original que constitui o conteúdo da
sua autenticidade»7 é neutralizado ou suprimido de sua dimensão funcional/ritualística por
uma dimensão expressiva, capaz de produzir cópias destituídas de suas singularidades míticas.

Deste modo, a manifestação torna-se intimamente ligada à sua pura expressão, às
vezes como espetáculo, às vezes como perfomance, às vezes como um ritual desvinculado do
seu contexto, num processo redundante em que o sensacional alimenta permanentemente o
novo, o sedutor. A manifestação, tradicionalmente ligada ao drama, a magia, ao
encantamento, a celebração, a catarse, ao mistério e a poesia refuncionaliza o seu poder
criativo de identificação e de compensação, para tornar-se apenas um acontecimento público,
uma expressão híbrida de uma festa, de um espetáculo, de uma perfomance.

Nas sociedades tradicionais, a manifestação assinala o seu próprio conteúdo,  seu
espaço de abrangência, através da celebração religiosa, da hierarquização de papéis, da
definição de identidades, do confronto de poder entre dois extremos. Funciona como um ritual
permanente de sedimentação dos saberes adquiridos através da narração, num processo
interativo de reciprocidade com os seus criadores, tendo como base os hábitos, rotinas e
representações herdadas da cultura. O tempo mágico e o espaço perene determinam a
continuidade das ações desenvolvidas pelas manifestações, legitimando a cultura local e
universalizando o saber específico da tradição.

Na contemporaneidade, o tempo fantástico da manifestação é abolido, a ação
acelerada e o espaço reduzido para transformar o caráter histórico em zapping das massas,
num constante processo de esteticização da experiência. Deste modo, a manifestação volta-se
para a fugacidade e a efemeridade, sem qualquer vinculação com o enraizamento vital
originário que definia a sua expressão anterior. Assume a aparência de perfomance, de
realização individual/coletiva, cujo valor-efeito, é o puro acontecimento de uma ação
elaborada; natureza combinatória de formas heteróclitas que se esgota porém na sua própria
realização, na sua representação especular. Há uma lógica dissuasora na estetiticização que
faz com que, uma vez realizadas como sugestões de atos criadores, as manifestações sofram
os efeitos da ação que as gerou porque uma nova manifestação está a caminho, conforme a
natureza heteróclita da indústria cultural.

O espaço e o tempo próprios da manifestação são diluídos aparecendo em seu
lugar um tempo real e uma vivência virtual em que novas formas de sociabilidade são
                                                
6 Assim, a escolha dos termos, a ordem de sua apresentação, a seleção dos fatos narrados pressupõem a existência de juízos
de valores estabelecidos por um acordo prévio, espécie de silêncio constitutivo partilhado pela comunidade na assimilação da
manifestação como uma experiência estética. Por isso, ao relatar um acontecimento a mídia para além deste relato, produz ao
mesmo tempo um novo relato sobre o acontecimento, a partir de uma espécie de gramática cultural por onde todos os
acontecimentos são validados e todas as manifestações interpretadas.
7 Cf. Benjamin, em “A Obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”, 1985:167.
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assimiladas tanto ao nível da mídia como da comunidade. Nesse rompimento, o espaço e o
tempo passam a ser eventuais e desvinculados dos seus enraizamentos coletivos, apenas
liderados pela aceleração das trocas simbólicas. Esbatem-se assim as diferenças entre a
realidade e a simulação do real  ou entre os efeitos de sentidos e os efeitos especiais.

Por sua vez, ao se adequar à lógica de funcionamento da mídia, a manifestação
cultural tem a possibilidade não só de atualizar a sua tradição mas de enriquecê-la e
reinterpretá-la, a partir da troca de experiências com outras formas culturais semelhantes ou
dissemelhantes, antes inacessíveis ao grupo social. É evidente que o nível de troca entre a
mídia e a manifestação cultural é determinada pelo tipo de relação estabelecida entre os dois
campos. Como a relação da mídia com a cultura é sempre circunstancial, é necessário que a
comunidade/grupo/artista tenha ciência/consciência da importância/papel da manifestação
para a manutenção da tradição cultural e, por consequência para a própria sobrevivência das
relações de sociabilidade que daí resultam.

Deste modo, a interação só acontece com a manifestação que já tenha uma tradição
enraizada na própria comunidade, de onde a mídia vai buscar suas fontes de criação. Desta
forma, quanto mais a manifestação for considerada culturalmente pela sociedade e, ao mesmo
tempo, atualizar a sua dinâmica de funcionamento, mais chances tem de fazer parte do cenário
midiático. É por isso que para cada manifestação a mídia estabelece um tipo de mediação,
privilegiando umas em detrimento de outras ou destacando-as num momento e extinguindo-as
num outro segundo suas intenções.

Portanto, se de um lado a mídia incorpora as formas culturais à sua estrutura de
funcionamento alimentando-as com mecanismos de visibilidade e transparência, capazes de
atualizar a tradição na modernidade e legitimar as suas experiências cotidianas, por outro, as
formas culturais através do seu fundo arcaico enraizam a mídia na modernidade social,
alimentando-a de elementos míticos presentes na realidade, numa espécie de suplemento de
alma.

Interpretação e crítica cultural midiática

É evidente que as trocas simbólicas que ocorrem entre a mídia e a cultura são
apenas “percebidas” metalinguisticamente no cotidiano, a partir de uma visão simbólica do
espaço midiático, porque normalmente a tendência na discussão acadêmica é pensar os dois
campos em permanente tensão e conflito, sem uma crítica8 mais apurada da produção de
sentidos dessa recepção. Isto ocorre porque as trocas simbólicas são efeitos da estruturação de
um sistema único de produção/difusão/recepção que expressa os processos e as relações
vividas na sociedade, dentro de um determinado contexto cultural; um sistema que privilegia
predominantemente a produção e a difusão e que resiste a uma crítica mais ampla por parte
dos atores sociais.

No entanto, é óbvio que as trocas entre as duas áreas têm implicações mútuas para
o desenvolvimento social e, mais especificamente, para o usuário/receptor que apenas é
levado a aceitar ou rejeitar determinadas manifestações, em função de critérios exteriores ao
seu modo de apreensão da realidade ou, a partir de críticas intelectuais ou acadêmicas. Por
isso, em vez de optar por uma visão apocalíptica ou integrada, isto é, pela recusa ou
encantamento de uma determinada posição, acho preferível pensar como as manifestações
culturais são construídas em uma dada realidade histórica e, a partir daí, como podem ser alvo
de uma crítica mais apurada por parte dos usuários no espaço público.

Neste caso, o usuário aqui não é simplesmente um “receptor ativo”, que precisa ser
“educado” para adquirir uma leitura crítica da cultura e da mídia como propõem alguns

                                                
8A crítica considerada neste texto não é somente a crítica, vista como uma posição externa aos processos culturais e
midiáticos, mas principalmente vista em suas interações (equilibradas, tensas ou conflitivas) com os processos de produção e
de recepção.



8

autores (media education, éducation aux médias), tendo como base «interpretações feitas por
setores intelectualmente mais desenvolvidos da sociedade- com a pretensão de serem as mais
verdadeiras» (Braga 2000:3). O usuário nesta análise é o receptor que tem competência e
autonomia interpretativa9 para selecionar, criticar e compreender as variadas manifestações
que o sistema produtor/difusor/receptor/crítico10 promove para o desenvolvimento de uma
opinião pública democrática e transparente.

Com efeito, o usuário nesta condição não teria somente que entender uma
manifestação (e expressar os seus significados em função de critérios previamente
assumidos), mas de saber relacioná-la com outras manifestações iguais ou diferentes, observar
suas especificidades e inseri-la em um conjunto de relações interativas para fazer uso dela,
segundo os seus próprios interesses. Deste modo, em vez de uma crítica asséptica, sem
consistência e baseada em generalizações, o usuário poderia desenvolver critérios para julgar,
selecionar e avaliar as diversas manifestações dispersas no espaço público, ou seja, perceber
diferenças e sutilezas  para que possa expressar o estado das coisas referentes à produção, à
circulação e à recepção.

Esta parece ser uma das possibilidades de o usuário ter uma incidência direta e
mais participativa sobre o que é produzido tanto pela cultura, quanto pela mídia. Só tendo um
maior acesso às manifestações - desde a sua produção até a sua expressividade pública, isto é,
como ocorrem, porque ocorrem, que interações produzem com sua ocorrência, como são
apreendidas pela recepção, que efeitos geram na sociedade-, o usário poderá perceber
estruturações diferenciadas, fazer julgamentos mais apurados no sentido de aperfeiçoar e
qualificar uma cultura de opções pessoais e de grupos, mais próximas da realidade de cada
um. Esta perspectiva, antes de ser uma posição otimista da produção/consumo e recepção da
cultura midiática é a busca por novas formas de participação democrática do cidadão no
espaço público que, através da crítica, teria competências para julgar coerentemente o que lhe
é colocado pela cultura e pela mídia e autonomia para escolher o que lhe convêm e o que não
lhe convêm, segundo os seus próprios padrões de gosto.
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Página 06 e 07

Identidade cultural maranhense na perspectiva da Antropologia11

Sergio F. Ferretti12

Fui solicitado para apresentar em síntese, elementos do perfil do homem
maranhense na perspectiva da Antropologia. Apesar da heterogeneidade dos elementos que
contribuíram para a formação do homem maranhense, concordo que ele deve ter uma cara que
o distingue de outros brasileiros. De início considero importante destacar que nesta matéria é
fácil incorrermos em preconceitos, etnocentrismos e idéias pré-concebidas. Mas se existe uma
cara, um perfil e uma identidade do maranhense ela pode ser reconstituída pela contribuição
de diferentes estudiosos e especialistas.

Como sabemos, a Antropologia possui diversas áreas de especialização. Alguns
antropólogos poderão falar, na perspectiva arqueológica, das populações ameríndias e
européias que contribuíram para a formação do povo maranhense; outros, apoiados na
Etnografia e na Etnologia, poderão apresentar resultados de estudos sobre populações
ameríndias, tratando das diferentes etnias ou nações indígenas que no passado e hoje em dia
contribuem para a formação da identidade maranhense, dos problemas que essas populações
enfrentaram e ainda enfrentam; outros antropólogos poderão falar de contribuições do
componente branco para nossa formação, de sua poderosa contribuição cultural na língua, na
religião, no catolicismo, na vasta gama das crenças populares de origem ibérica, na literatura
erudita, na cultura popular, na culinária e em tantas outras contribuições trazidas pelo
conquistador europeu; alguns antropólogos poderão discorrer sobre o elemento negro, seus
sofrimentos, sua história, suas lutas, as contribuições culturais que ele nos legou, na fala, na
música, na culinária, na religião e na cultura popular maranhense, das centenas de
comunidades negras rurais - os chamados remanescentes de quilombos espalhadas pelo
interior do Estado; outros antropólogos poderão tratar das especificidades do campesinato
                                                
11 Depoimento apresentado no Seminário de Identidade Cultural do Maranhão – Projeto Cara Brasileira,
organizado pelo SEBRAE no Hotel Sofitel, no dia 21/11/2003.
12 Sérgio Ferretti é Doutor em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo, professor do Departamento
dee Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Maranhão e autor dos livros Querembentã de
Zomadonu e Repensando o Sincretismo.   
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maranhense, suas formas de sociabilidade, de produção e de associação, das formas de
divertimentos, das festas do catolicismo rural, das lutas camponesas e dos problemas atuais
enfrentados pelo sofrido homem rural de nosso Estado. Alguns antropólogos, com formação
em etnomusicologia poderão discutir especificidades da música maranhense em suas
diferentes dimensões, na música popular, na música negra, na música das comunidade
religiosas afro-maranhenses, no reggae, que faz São Luís ser conhecida como Jamaica
Brasileira; outros antropólogos com formação em etnolingüística poderão discorrer sobre as
especificidades do linguajar maranhense, sobre nosso vocabulário popular, sobre a sonoridade
deste falar, sobre as inúmeras influências do branco, do negro e do índio na fala maranhense,
que a diferencia da de outros estados vizinhos, como está sendo feito atualmente pela equipe
de pesquisadores do Atlas Lingüístico do Maranhão, em elaboração por professores da
UFMA. Alguns antropólogos também terão muita coisa a dizer sobre memória e patrimônio
cultural, sobre rituais, mitos e símbolos de diferentes grupos sociais e suas contribuições na
construção da identidade maranhense.

Sabemos que antropologia, como outras ciências, possui muitas especializações.
Estamos nos referindo apenas a alguns dos enfoques, entre outros possíveis, a partir da
perspectiva antropológica, nos quais se pode falar sobre o homem maranhense. Como não
possuo competência em todas essas múltiplas dimensões da análise antropológica e como no
curto espaço que me cabe, não posso mesmo falar sobre muitas áreas, vou limitar-me apenas à
perspectiva que conheço um pouco mais, na qual fui treinado e tenho publicado alguns
trabalhos, que abrange conhecimentos e vivências no campo de estudos da religião e da
cultura popular, sobretudo do negro no Maranhão, tema importante e atual, especialmente
quando lembramos do 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra.

Podemos lembrar que existe um forte componente africano na população e na
cultura maranhenses. Sabemos que o Maranhão é um dos estados de maior contingente negro
do país, já que, conforme os últimos censos, os pardos e pretos constituem mais de 70% de
nossa população. Sabemos que para o Maranhão foram trazidos como escravos, negros de
diferentes regiões da África. Em inventários preservados nos arquivos de cartórios foram
encontradas referências a diferentes etnias africanas trazidas para o Maranhão, destacando-se
os negros congo, angola, cambinda, benguela, mandinga, cachéu, bijagó, balanta, felupe, cabo
verde, nalu, mina, tapa, calabar, ioruba ou nagô, fon ou jeje e moçambique, entre outros. Os
negros trouxeram sua cultura, suas crenças, seus conhecimentos e deram importantes
contribuições à formação de nossa sociedade. Se visitarmos os bairros mais populares de São
Luís, como Camboa, Liberdade, Cidade Operária, Anjo da Guarda e muitos outros, podemos
verificar que a maioria das pessoas são negras e que a cor predominante dos maranhenses é
negra ou morena.

Os africanos trazidos como escravos, aqui chegando, eram considerados como
animais, não eram donos nem de seu próprio corpo, apenas de sua mente, de seus valores
espirituais e de suas crenças, que não lhes podiam ser arrancadas. Por isso, entre outras
manifestações culturais, trouxeram práticas religiosas para o Brasil, como o candomblé, o
batuque e as chamadas religiões afro-brasileiras, que são religiões de origens africanas
surgidas no Brasil. Durante muito tempo essas religiões foram perseguidas pela Igreja
Católica e pelo Estado e atualmente, em geral, elas são mostradas, sobretudo pela mídia, mais
como espetáculo para atrair turistas do que propriamente como religião. No Maranhão, como
no resto do País, os negros, no passado como ainda hoje, sofreram e sofrem preconceitos tanto
de raça quanto de classe. Como mostra muito bem Josué Montello em Os Tambores de São
Luís, nossa cidade dorme ao som dos tambores. Como comentamos em alguns trabalhos, por
ignorância ou por preconceito, a maioria dos maranhenses, entretanto, desconhece, não gosta
ou teme os tambores do Maranhão.
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As religiões afro-maranhenses foram muito discriminadas mas conseguiram
resistir e se organizar, possuindo várias denominações de acordo com as regiões do Estado em
que foram implantadas, como entre outras Terecô em Codó, Pajelança em Cururupu, ou
Tambor de Mina, na capital, denominação também difundida na Amazônia e em outros
Estados e que chegou também ao Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.

É importante lembrar que em São Luís, neste início do século XXI, funcionam até
hoje duas casas fundadas por africanos na primeira metade do século XIX. Poucos terreiros no
Brasil são tão antigos como a Casa de Nagô da Rua das Crioulas e a Casa das Minas Jêje da
Rua São Pantaleão. Esta última, como identificado por pesquisadores, foi fundada por uma
rainha procedente do reino do Daomé, trazida como escrava, confirmando que para o
Maranhão também vieram negros da nobreza. A Casa de Nagô foi tombada pelo governo do
Estado e a Casa das Minas foi o terceiro terreiro tombado por órgão do governo federal, o
IPHAN, mas infelizmente ambas se encontram em processo de declínio que parece
inexorável, talvez pelo rigor na preservação dos rituais e dos segredos do culto e pela
dificuldade de adaptação aos tempos modernos. São conhecidas ainda em funcionamento em
São Luís algumas outras casas fundadas em fins do século XIX e inícios do século XX e,
grande número de outras, fundadas sobretudo na segunda metade do século XX. Nos censos,
entretanto, a grande maioria dos praticantes dessas religiões se declara católica e isto dificulta
a identificação do número exato dos terreiros, estimados em mais de mil só na ilha de São
Luís. Alguns são grupos pequenos, mas existem grupos grandes e em expansão que estão
sempre surgindo novos terreiros.

Sabemos que o tambor de mina é considerado uma maçonaria de negros, pois é
uma religião que preserva histórias, lendas, mistérios e tem muitos aspectos de sociedade
secreta. Esses mistérios e lendas fazem parte dos encantamentos que povoam o imaginário, a
arte popular, a poesia e a música maranhense. No tambor de mina são cultuados voduns e
orixás africanos, caboclos e outros encantados de procedências diversas, inspirados no
inconsciente coletivo brasileiro, indígena, ibérico e africano. No Tambor de Mina são também
preservados grande número de cânticos em línguas africanas, destacando-se o jeje ou ewê-
fon, do ex-Daomé, atual República do Benin, e o nagô ou ioruba, do Benin e da Nigéria, junto
com cânticos em português. Esses cânticos transmitem ensinamentos e estórias dos
encantados.

Juntamente com a religião são preservadas também outras manifestações culturais
como a culinária, pois os santos africanos comem e gostam de comidas finas e saborosas. São
preservados conhecimentos musicais, pois nas religiões de origens africanas as divindades são
alegres, se comunicam, baixam e dançam com os devotos. Para os negros, a religião funciona
também como uma forma de teatro popular, de lazer e de re-distribuição de alimentos. Essa
religião transmite conhecimentos sobre plantas medicinais, pois até hoje a grande maioria dos
negros é pobre e dificilmente têm acesso à medicina oficial. Muitos brancos também
procuram e têm fé nos conhecimentos transmitidos pela sabedoria dos descendentes dos
escravos. A culinária, a doçaria, a música, sem os quais essa religião não pode funcionar, são
amplamente difundidos nas comunidades afro-religiosas, que são locais de ensinamento e
aprendizagem. O artesanato aplicado à confecção de instrumentos musicais, roupas e
bordados, que entram no preparo das vestimentas litúrgicas, encontra-se também intimamente
vinculado às tradições afro-maranhenses. Boa parte desses conhecimentos podem e devem ser
canalizados para a organização de empreendimentos ou de pequenos negócios, assumidos
pelos próprios membros mais aptos das comunidades de culto, que contribuam para valorizar
e divulgar a cultura afro-brasileira e começam a surgir algumas experiências nesse sentido.

Assim, quando uma família abandona a religião dos antepassados africanos e se
converte a uma religião importada, dessas que atualmente têm larga penetração em toda parte,
com amplo apoio na mídia, que apontam para uma teologia da prosperidade e da riqueza e
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consideram as práticas religiosas afro-brasileiras como demoníacas, muitos conhecimentos da
tradição oral são abandonados e perdidos em nome da livre interpretação dos livros sagrados,
fazendo com que se perca uma tradição cultural única, provocando perda de identidade e
alienação cultural semelhante à que no passado os missionários católicos fizeram com os
povos ameríndios. Com essa desculturação também se perdem muitas possibilidades de
aplicação desses conhecimentos. Essa, porém, é uma disputa no mercado dos bens de
salvação, na linguagem do sociólogo Pierre Bourdieu, que não nos cumpre aprofundar agora.

Lembramos que as religiões afro-maranhenses são também locais privilegiados de
difusão de outras manifestações da cultura popular, como o bumba-meu-boi, o tambor de
crioula, a festa do Divino, os reisados, os pastores, e outras festas populares tipicamente
maranhenses. A população que participa e gosta de todas essas tradições culturais, em grande
parte é a mesma. As entidades cultuadas nas religiões afro-maranhenses gostam e pedem a
realização dessas festas nos terreiros de tambor de mina.

Entre outras características das religiões afro-maranhenses, podemos destacar que
elas são religiões iniciáticas, de transe ou possessão, que cultuam entidades semelhantes ao
santos católicos, considerados intermediários entre os devotos e a divindade superior. A
maioria dos participantes são mulheres, é fundamental o respeito aos mais velhos e muitos
terreiros, sobretudo os mais antigos, são dirigidos por mulheres idosas, constituindo uma
gerontocracia matriarcal.

Essas religiões preservam muitas práticas africanas, mas o sincretismo com
elementos do catolicismo popular está muito presente em todos os grupos, em função da
catequese dos missionários que foi muito atuante no passado. Esse sincretismo, entretanto,
não descaracteriza a tradicionalidade da religião, como debatemos em nossa tese de doutorado
publicada pela EDUSP. Apesar de tantas contribuições culturais, até hoje na sociedade
continuam vigentes muitos preconceitos contra o negro e suas manifestações religiosas e seu
estudo é importante não só para o melhor conhecer estas religiões como para combater os
preconceitos existentes.

Nas religiões afro-maranhenses, como dissemos, são organizadas muitas festas
populares. O maranhense do povo tem o costume de dançar, cantar e fazer teatro nas ruas. O
maranhense gosta e sabe organizar festas bonitas e criativas. As religiões afro-maranhenses
constituem uma das fontes de manutenção e preservação das festas do folclore e da cultura
popular e contribuem indubitavelmente para a construção da identidade cultural maranhense.
O bumba-meu-boi, o tambor de crioula, a festa do Divino e outras são também festas dos
terreiros de mina. O Maranhão é uma terra onde o povo gosta de festas numa dimensão que
remete ao barroco brasileiro e se relaciona evidentemente com nossas tradições latinas,
ibéricas e africanas. Para alguns, as características e tradições do mundo do Caribe avançam
pelo Brasil e passam pelo Pará e Maranhão, chegando até a Bahia.

Mas o maranhense, apesar de parecido, é muito diferente, por exemplo, do baiano,
que é mais extrovertido, enquanto o maranhense é mais reservado e discreto. Sabemos que até
1750 a língua falada no Maranhão era o tupi ou língua geral e nas igrejas os padres pregavam
em tupi ou na língua geral. Também sabemos que, até a Independência, o Maranhão e o Grão
Pará foram separados do Estado do Brasil. Esse isolamento fez com que aqui se
desenvolvesse uma cultura específica, com tradições portuguesas próprias e com tradições
afro-ameríndias diferentes de outras terras brasileiras. O povo do Maranhão e especialmente o
negro maranhense é profundamente discreto, possuindo uma discrição “quase britânica” no
dizer do falecido escritor alemão Hubert Fichte.

A antropologia contribui para que possamos melhor conhecer e identificar
características específicas da maranhensidade, para que possamos conhecer a face, ou a cara
maranhense, afim de que essas características sejam mais valorizadas e assumidas com
orgulho por todo nosso povo. É preciso que os jovens conheçam e amem as coisas do
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Maranhão. Logo que aqui cheguei, vindo de outras terras, me apaixonei pelas coisas, pelos
mistérios, pela cultura popular, pelas lendas, pela ruínas, pelas redes, pelas frutas do
Maranhão e fui ficando até hoje. Naquela época, em geral, os jovens e as pessoas da terra não
se interessavam por nada da cultura local, não gostavam dos casarões de azulejos, detestavam
viajar até Alcântara. Não conheciam o bumba-meu-boi, o tambor de crioula, o tambor de
mina, a festa do Divino, que eram consideradas como coisas do povo, sem nenhum valor
cultural. Com o tempo essa situação foi aos poucos se transformando. A partir dos anos 90,
com a intensificação do interesse no desenvolvimento do turismo, com o reconhecimento de
São Luís como Patrimônio da Humanidade, com a obrigação dos universitários redigir
monografias de conclusão dos cursos de graduação, pela expansão dos cursos de pós-
graduação e por outros fatores, felizmente tem se desenvolvido, entre os mais jovens, um
interesse maior pelas coisas da terra.

De modo geral, o maranhense não gosta e não aceita que se fale mal de sua terra,
gosta dos que o elogiam, mas conhece pouco e não sabe apreciar devidamente as tradições
locais. Creio que isso se deve a deficiências na educação dos jovens e a preconceitos
inculcados de longa data, que ainda permanecem. A cultura popular e as religiões afro-
maranhenses foram perseguidas no passado, continuam discriminadas e ainda são pouco
conhecidas. Elas podem nos ajudar a descobrir e a construir a identidade do Maranhão.

É claro que o homem do Maranhão possui muitas faces, além das que indicamos,
relacionadas com o campo das religiões afro-maranhenses. Podemos identificar outras
fisionomias do maranhense, como referimos no início. Podemos lembrar a cara do brincante
do boi, do dançante do tambor de crioula, do pescador, do carroceiro, do vendedor de cuscuz
Ideal, do vendedor de sorvete, da mulher mineira, que dança tambor de mina, pois, como diz
uma canção popular, “terra de mina é o Maranhão”. São caras do homem do povo, das classes
dominadas. Existem, evidentemente, outras faces, talvez mais claras, que também refletem o
homem do Maranhão, e espelham nossa diversidade. Mas se quisermos ver o que é mais
típico temos que procurar a cara do homem do povo, que no Maranhão é sobretudo a do afro-
descendente.

Como mostra a Antropologia, a identidade cultural de um povo é algo dinâmico,
que se constrói e se modifica, é uma estratégia que surge quando se necessita acentuar a
diversidade. A identidade cultural maranhense tem múltiplas dimensões e mencionamos
apenas algumas que nos parecem importantes. Apresentamos apenas um rascunho e não um
quadro acabado. As idéias e opiniões que rapidamente esboçamos, precisam ser mais
discutidas e não as estamos apresentando como verdade indiscutível. Parece oportuno e muito
interessante que possamos debater abertamente, com a participação de diversos especialistas e
interessados, o que faz o Maranhão ser o que é e o que torna o maranhense diferente dos
demais brasileiros.

Página 08, 09, 10 e 11

Reminiscências (do álbum “Arquivo Morto” – memórias)

Carlos de Lima13

                                                
13 Carlos de Lima é historiador, folclorista, pesquisador da cultura popular maranhense e autor dos livros A Festa
do Divino Espírito Santo em Alcântara, Caminhos de São Luís, História do Maranhão e Vida, paixão e morte da
cidade de Alcântara-MA.
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I - Rua Grande

“ Só as pedras
(Testemunhas}
guardam o sonho
antigamente.”
Aurora da Graça.

Ponho os ponteiros do coração a girar em sentido contrário e vou, passo a passo,
refazendo caminhos de outrora.

A Rua Grande (Estrada Real, Rua Larga, Caminho Grande, Oswaldo Cruz) foi a
primitiva e principal via de São Luís, a que estabelecia ligação entre o perímetro urbano e a
zona rural. Começa no Largo do Carmo e, segundo Domingos Vieira filho, termina na
Estação de Bondes, em Monte Castelo. Terminava, pois, hoje, ninguém sabe onde lhe fica o
fim. Da rua do Outeiro (ou seja, da esquina do Colégio Marista) possuía, antigamente,
magníficas quintas e chácaras, com jardins e pomares que encantaram Spix e Martius.

Com os olhos da saudade vejo-a nos meus tempos de jovem e de menino e ponho-
me a pisar, de novo, seus paralelepípedos antigos.

Seu primeiro prédio, no canto da Rua Formosa (Afonso Pena) era o da loja de
tecidos do sírio-libanês Wady Nazar, pai de Emílio, Michel e Jorge, este último meu colega
no Liceu. Seguia-o o “Salão Pompeu”, o famoso salão de barbeiros que ombreava com o do
“Macaco”, na rua de Nazaré. Vinham, depois, o “Centro Elétrico”, a “Sapataria Pontes”.
Todas estas casas desapareceram para dar lugar à Avenida Magalhães de Almeida, que desce
para o Mercado Central.

Na nova esquina, surgida com esta reforma, funcionou a “Casa dos Tecidos”, do
Sr. Raul Alves dos Reis, depois o Banco de Crédito Real e hoje o “Sucatão”, uma loja de
artigos importados. Apegado, a importante loja “Rianil”, de Paulo Gondim de Abreu e José
Rego, e, adiante, a “Sapataria Dieguez”, cujo proprietário residia nos altos com a família. Aí
também foi, mais tarde, o bazar dos Nahuz - Jorge, Miguel e José. Junto dele a “Sapataria
Principal”, de seu Romualdo Carvalho, e no andar de cima morou, por muitos anos, o dentista
Dr. Vancrílio Gonçalves.

Quando do casamento das filhas do Vancrílio (as duas casaram na mesma
cerimônia, uma com o capitão-médico-aviador Alcindo Nova da Costa, outra com o advogado
Dr. Carlos Viana de Carvalho) assistimos, eu e minha mulher, estarrecidos, à seguinte cena:
Estava à nossa frente, na fila de despedidas, um nosso muito conhecido desembargador. Ao
estender a mão, descuidou-se e deixou escorregar de dentro do jaquetão o litro de uísque que
ocultara e que se espatifou no chão, aos pés dos anfitriões!

Nessa mesma casa, em 8 de outubro de 1863, nasceu o grande poeta Catulo da
Paixão Cearense, incomparável, magnífico, até hoje com sua obra discriminada... por tratar de
temas populares! Também Coelho Neto, maranhense, está esquecido, este por ser considerado
escritor de elite... entenda-se essa gente!

No prédio comprido e térreo ao lado, onde meu sogro Leôncio Castro teve o
“Ponto Chic”, estabeleceu-se depois o Narciso, um português gentil e prestimoso, com um
excelente bar onde se bebia a cerveja mais gelada de toda a São Luís.  Então vinham as “Lojas
Pernambucanas” e a “Folha do Povo”, jornal do Dr. Tarquínio Lopes Filho, cujo redator era o
grande jornalista e teatrólogo Renato Viana, e no qual Tito Novais (Raimundo Moraes Rego)
publicava hilariantes crônicas em versos sobre vários acontecimentos da cidade. Sua coluna
“Policiais” deu conta do acidente provocado por uma vela acesa, levada por um devoto na
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procissão realizada no lugar do interior da Ilha chamado “Furo”, e que queimou as roupas da
beata que caminhava à frente dele. Tito Novais comentou a notícia fazendo um trocadilho e
concluiu alertando o leitor sobre o perigo de se levar uma vela no Furo.  Na esquina da Rua
Godofredo Viana  (Beco do Teatro) ficava o “Bar do Pataquinha”, que encerrava o quarteirão.

A propósito de Renato Viana, vale a pena referir um episódio: a luta política no
Maranhão sempre foi acirrada e inconveniente. Diariamente os jornais rivais trocavam
insultos e acusações, isto desde os tempos da colônia, tempos dos “homens versistas” e dos
pasquins afixados nas paredes. A “Folha do Povo”, de Renato Viana, e “O Imparcial”, de João
Alfredo Mendonça, não divergiam do modelo. Mendonça, pela manhã, fizera um artigo
extremamente virulento contra Renato. A cidade aguardou, ansiosa, a resposta que, viria, à
tarde, e decerto, ainda mais contundente. Quando a “Folha” saiu, todos procuraram, açodados,
o artigo de fundo da primeira página, de Renato Viana. Intitulava-se “Marieta” e era,
estranhamente, um hino de louvor à sua esposa. Começava: “Eu tenho uma mulher. Ela é só
minha.” E continuava num discurso elogioso à sua consorte. Os leitores se perguntavam,
intrigados, o significado daquele despropósito... a cidade inteira procurou explicação para
aquele despropósito... O ofendido nem pôde responder para não aceitar a carapuça!

A quadra do lado oposto começava com o cinema “Odeon”, especialista nos
célebres “seriados” de mocinho versus bandido, sucedido pelo cinema “Rival”, do Sr. Moisés
Tajra. Hoje lá está o Banco Excel-Econômico. Aí, enfileiravam-se a loja de artigos religiosos
do Sr. Valente, a “Casa White”, de D. Lisoca Nunes (declamadora de raros méritos, sempre
presente em todos os saraus lítero-musicais e onde trabalhava também Maria Emília Holanda,
cantora da PRJ-9, Rádio Timbira do Maranhão). Seguiam-nas a “Padaria Cristal”, “A
Exposição” dos Motas (pai e filhos), a “Farmácia Garrido”, do Sr. Antônio Ferreira Garrido
(que residia nos altos) e o “Bazar Valentim Maia”, no prédio de esquina, cujo andar superior
era ocupado pelo “Casino Maranhense”, de tantas e tão gloriosas tradições. Entre a farmácia e
o bazar ficava um dos “passos” da Paixão, parada obrigatória das procissões da Quaresma.

A “Exposição” era um magazine de alto luxo, que disputava com a “Casa Branca,
de Albino Nogueira (em frente à igreja do Carmo) e a “Casa Dias”, de J. B. Dias (no mesmo
largo, esquina da rua de Nazaré) a preferência da freguesia. Não há hoje estabelecimento que
se compare a estas casas de moda masculina, só sobrepujadas, até uma década antes, pela
extraordinária “Casa Emílio Lisboa”, para o fim da rua Formosa (Afonso Pena), onde se
encontravam desde pregos e ferragens até a mais fina seda da China, camas de metal polido,
artigos de cama, mesa e banho da melhor qualidade, louça inglesa, bebidas estrangeiras,
perfumes de Paris! Conta-se que certo dia apareceu na vitrina da “Casa Branca” este cartaz:
“Não se deixe enganar em outra casa. Entre aqui!”

Aliás, esse comércio “de elite” sofreu radical transformação, há uns 20 anos
passados, quando comerciantes nordestinos começaram a tomar conta da rua Grande:
cearenses, paraibanos, pernambucanos, etc. Não vinham de Recife, João Pessoa, Fortaleza,
mas do Crato, de Campina Grande, de Palmeira dos Índios, de Caruaru,  sei lá?  acostumados
ao comércio de feira do Interior. Lembro-me bem da algazarra que faziam os caixeiros do
Armazém Gonçalves Dias, apregoando a plenos pulmões preços e mercadorias, postados na
calçada, enquanto outros, de dentro, completavam a barulheira, batendo com as varas de
metro nos tampos dos balcões! Nem os árabes, que marcaram efetiva presença no comércio
antes deles, nem os árabes, mascates por tradição, usaram esse tipo de propaganda ruidosa. A
“Casa Paris”, a “Loja Otomana”, mantinham pessoas à porta, convidando, com gentileza e em
voz baixa, os passantes a visitar-lhes os estabelecimentos. Nada tenho contra os nordestinos e
nem poderia ter, eu próprio filho desta região.

(A propósito, por vontade do IBGE está o Maranhão incluído no Nordeste. Mais
consentâneo seria inseri-lo no Norte, pois ele já figurou ali juntamente com o Grão-Pará. Pela
maior facilidade de comunicação com a Europa do que com o resto do Brasil, o Maranhão
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forjou por dois séculos sua identidade, tornando-se um Estado singular, inclusive com uma
“facies” que difere significativamente de seus vizinhos e que só recentemente se vem
modificando).

 Quero deixar patente que não condeno nossos irmãos nordestinos, apenas
constato fatos. Eles não têm culpa dessa revolução que provocaram; tão somente trouxeram
para cá o tipo de comércio que tinham em seus pagos natais. Ricos, ou remediados,
penetraram aos poucos na sociedade, deixando nela os traços de sua educação ao mesmo
tempo, em que, com a modificação dos costumes, por influência da TV, da liberação geral, da
falência da escola e da família, as boas maneiras foram banidas do convívio regular. Onde
mais o cavalheirismo e a lhaneza de trato de um Albino Nogeira, do velho Mota, de um
Carolino alfaiate, de um Pinho Rosa, de um Abraão Skeff, de um José Francis? Onde mais o
refinamento e a fidalguia das tradicionais famílias maranhenses? Aonde foi a gentileza e a
higiene da pobreza de então? morando nos baixos-de-sobrado e nas portas-e-janelas, ou
casebres da Cambôa e do Cavaco, mas mantendo sua sala disposta com asseio, ao tempo em
que, por sua vez, a cidade era ajardinada e limpa? São Luís era uma cidade civilizada, onde
havia respeito pelos mais velhos, atenção especial às senhoras e moças, quando os filhos não
fumavam na presença dos pais! Isto mesmo comentava para mim meu vizinho Cézio
Assunção, cearense, gerente da Gaz Butano e diretor do Rotary, uma noite, em sua residência
da João Pessoa, constatando ele próprio a diferença cultural entre os maranhenses e os
nordestinos de outros Estados... Tudo se perdeu; voltamos ao primitivismo da caverna, na
educação, nas artes, no convívio social; já furamos os beiços, as orelhas, os peitos e as
barrigas para orná-los com toda sorte de penduricalhos e cobrimos o corpo com mil tatuagens,
na moda dita “legal” e avançada! (Mas, ora, aqui estou eu “cantando saudades”, na feliz
expressão do mestre Machado de Assis!)

 O “Casino Maranhense” funcionava no prédio, hoje retalhado, e onde está, entre
outras, a loja “Sabrina”, sobrado de azulejos portugueses, que pertenceu à lendária matrona
Donana Jansen, cujo perfil eu intentei traçar no conto “O preto fugido”, de meu livro “As
minhas e as dos outros”. Mais referências ao “Casino” encontram-se disseminadas aqui e ali
no relato destas memórias e no “Convite à contradança” do citado livro.

Defronte do “Casino” (cuja entrada era pelo beco do Teatro (Rua Godofredo Viana),
onde estiveram as “Lojas Pernambucanas”, houve uma casa pequena e baixa, na qual nasceu,
em 24 de janeiro de 1799, o poeta, político e escritor Manoel Odorico Mendes, falecido na
Inglaterra em 17 de agosto de 1864, tradutor de Virgílio e Homero. Também aí existiu a loja
“A Mariposa”, de Filomeno Tavares, que atendia as melindrosas da época, que, porém,  já não
existiu para mim.

Depois, era o Bazar de Heitor Heluy (o “Xixa-engole-cobra”, meu colega de
Liceu, que morreu tragicamente baleado por causa de uma discussão besta). Esse edifício de
três andares era residência da família Pires de Castro. Lembro-me bem do major Pires de
Castro debruçado na balaustrada do terraço, apreciando o movimento da rua, vendo passar os
bondes da antiga Ulen... Não consigo recordar o que havia na esquina da Travessa da
Passagem, mas a quadra defronte começava com o imponente cinema “Éden”, de bela fachada
encimada por um globo iluminado sobre o qual pousava uma águia de asas abertas, seu
comprido balcão decorado com as estatuetas de bronze de duas mulheres semi-nuas.

Mais velho do que eu, o saudoso cinema nasceu em 19 de abril de 1919 e
pertencia à Empresa Teatral Cinematográfica Maranhense, da qual eram sócios os Srs. Raul
Serra Martins, Henrique e Guilherme Blum. Ali se reunia a nata da sociedade que, terminada
a sessão, ia cear no restaurante “Ponto Chic”. Então se exibiam as caras toaletes de Paris, os
ternos elegantes de casimira inglesa. Jóias de família, diamantes de muitos quilates brilhavam
nos colos empoados e nas delicadas orelhas de madames e donzelas, porque a cidade era
tranqüila e risonha, todo mundo se conhecia e imperava a cordialidade e a educação que se
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foram com o pretendido “progresso”(!) Os cavalheiros (Havia cavalheiros nesse tempo!)
ofereciam as cadeiras às senhoras e nenhum se assentava enquanto estivesse uma dama de pé.
Nos bondes, cedia-se lugar às senhoras, às moças e aos idosos, a todo momento usava-se Por
favor, pediam-se desculpas e perdão.

Havia respeito no hall e na sala de projeção, causando escândalo, por exemplo, a
irreverência de um rapaz bem-nascido, por apelido “Matéria”, que assistia aos filmes duas e
três vezes para intercalar nos diálogos ditos e expressões que, se provocavam hilaridade,
causavam aborrecimentos e protestos, obrigando-o a escafeder-se antes que se abrissem as
luzes.

Uma vez, assistíamos à cena em que José Mojica, fazendo um frade, batia
insistentemente à porta de uma cela, no filme “Entre a cruz e a espada”. “ - Hermano
Francesco! Hermano Francesco!” - chamava aflito. E o João Maria respondia da platéia: “ -
Yo no puedo abrir. Estoy cagando! ”

A sociedade esnobe reagia indignada pedindo punição severa para o atrevido.
Mas, sendo o gaiato filho de família bem, o protesto não tinha conseqüências e se acabava até
admirando o espírito de humor do safado.

O “Éden” (depois pertencente a Moisés Tajra, que ficou sendo dono de todos os
cinemas na cidade) não era apenas cinema; era também teatro onde se apresentavam os
cantores de rádio da época. Pelo Carnaval seu salão nobre, no andar superior, enchia-se de
foliões animadíssimos e muitos romances tiveram início nas suas célebres “vesperais”. Nos
dias comuns, as vesperais (que não sei porque cargas d’água eram anunciadas como
“matinês”) tinham a platéia principalmente formada pelos alunos do “Liceu”, do “Ateneu”, do
“Colégio de São Luís”, as meninas do “Santa Teresa” e do “Rosa Castro”. Eram 700 cadeiras
e 39 camarotes, no alto. E como se namorava nas sessões de cinema! ... tudo muito discreto e
escondido... longe desta liberdade escandalosa de agora... Melhor? Pior? Não sei dizer. Falam
que é saudável esta desfaçatez de hoje... que se evitam traumas... Sei lá! Se hoje são todos
traumatizados e confusos!... O que falta mesmo - acho - é o mistério, o oculto, a cousa
proibida... Falta, enfim, a poesia!!

Para mim aqui está o mal dos últimos tempos: o fim do romantismo! Foi ele
banido como uma praga, uma doença infecto-contagiosa; ficamos com vergonha de sentir e
no entanto “o mundo é belo antes de ser verdadeiro, é admirado antes de ser verificado, a
obscuridade do “eu sinto” deve primar sobre a clareza do “eu vejo”, como ensina Bachelard.
Criou-se a obsessão do concreto, do palpável, do real! – Quero fazer amor contigo! não é um
convite, é uma ordem, uma sentença, uma condenação! Depois, não se faz amor; amor não é
artigo de fabricação. Ninguém faz amor, faz sexo! Porque amor não se faz, sente-se! O ideal é
que estejam juntos – amor e sexo – mas, mesmo quando estão, são paralelos; como água e
azeite se juntam mas não se misturam, cada qual tem seu peso e sua significação.

Perdeu-se muito da capacidade de sonhar. Desprezou-se o passado para viver o
momento presente. Resultado: perderam-se o sonho e o feijão! Alimentar o sonho é uma arte;
o desejo é muitas vezes mais gratificante do que a posse; quem não sonha está morto. O
suicida é aquele que perdeu a esperança – des-esperou, e quando se renuncia a esperar... nada
mais resta.

Junto do “Éden”, o sírio-libanês José Azar mantinha, com a mulher, D. Mahiba
(uma senhora ilustrada, que falava francês e lia os bons autores), o armarinho chamado “A
Moderna”. Residiam em cima, no sobrado, e tinham muitos filhos: Mabel, Hedel, Arthur,
Ives, etc., que depois de crescerem e se tornarem  figuras de destaque, passaram a chamar-se
“Ázar”. A “Moderna”, por uma dessas ironias do destino, é hoje a mais antiga loja da rua
Grande! Ao lado, Seu Brito alfaiate expunha paletós, coletes e jaquetões nuns manequins
tidos por todos como horrorosos (que se tornaram depois, num passe de mágica, belos e
disputados pelos artistas modernos) e postava-se à porta com seus fartos bigodes, os
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suspensórios largos segurando as calças de brim de listras. Logo em seguida, havia a
“Padaria Portuguesa”, de Seu Pinho, um galego comprido e muito educado (“ - Sim,
sinhoire! Sim, sinhoire!), fabricante dos mais deliciosos “beijos-de-moça”! Então, vinha o
formidável sobrado de 3 andares dos Aboud, que se estendia até à rua de Santana, onde por
algum tempo instalou-se a “Mesbla”. Ali conheci Dona Malvina, o velho Wady, o amigo
Alberto, de saudosa memória, e D. Nabira, uma senhora idosa que ainda guardava restos de
beleza da juventude. Intrigava-me o largo cavanhaque que ostentava tatuado, e um dia,
satisfazendo minha curiosidade, Alberto me revelou haver-lhe sido imposto pelo marido
ciumento para que, tornando-a menos bela, não despertasse a admiração de outros homens!
Que absurdo! Que sacrilégio!

Adiante, residia a família do Sr. Egesipo Costa, do meu amigo Franklin Camões,
depois a loja “4.400” (mais tarde, as “Lojas Brasileiras”) e na esquina, o grande empório de
tecidos de Sadick Nahuz.

Do lado esquerdo, iniciava o quarteirão a alfaiataria de Carlos Souza, um cidadão
gordo e distinto, e aí vinham a casa de couros dos Sekeff (Abraão e Armindo; moravam em
cima), a residência e a loja dos também irmãos Jafet e José Diniz e, algum tempo mais tarde, a
“Loja das Noivas”, do judeu  mais camarada do mundo, Isaac Telman; no térreo, porque em
cima habitava a família do Sr. Artur Koblitz, técnico têxtil da fábrica “Rio Anil”.

No canto, não me lembro do que havia; mas, transposta a Rua da Cruz (Sete de
Setembro), entrava-se em um outro bazar dos Nahuz (depois “Casa Singer”) e ao lado o
consultório médico do Dr. José Novais, especialista em “doenças do mundo”. Chegava-se
então à residência da família Pessegueiro (com a farmácia no térreo) e, depois, o sobrado de
lindos azulejos verdes, rosas e pretos, das irmãs Lopes. Havia ainda alguns outros
estabelecimentos e chegava-se ao cinema “Olympia”, rival do “Éden”, onde assisti, bem
menino, pela primeira e única vez, a um serrote grande ser “tocado” com um arco de violino.
Como o cinema nesse tempo era mudo, com legendas, as casas de exibição contratavam
orquestra que deliciava os freqüentadores no salão de espera e, depois, junto à tela, ilustrava
com músicas adequadas ao clima do enredo, as cenas que se sucediam no “écran”.

Defronte, a partir da Rua da Cruz, ficava o bazar “Tabuleiro da Baiana”, do meu
amigo José Giorcelli Costa, a “Sapataria Cleópatra”, do Sr. Avelino Pinho, seguida pela
residência da família Guedes. Na sala de frente da meia-morada funcionava o atelier de
Madame Guedes (Clarisse, por apelido Doninha), modista e chapeleira de fama, e mãe das
“socialites” Cládis, Norma e Cira, tão lindas! e que eu associei às “Três mulheres do sabonete
“Araxá”, quando, mais tarde, li o poema de Manoel Bandeira. Ao lado era a “Real Jóias”,
primeiro de Valério Monteiro, depois, de José Couto, ostentando na fachada um relógio
enorme que, juntamente com o igual da Western Telegraph Company, no Largo de Palácio,
regulava a vida da cidade. Encerrando a quadra, a “Sorveteria Lauande”, nos baixos do clube
“Lunáticos”, de cuja Diretoria participavam os irmãos Menezes - Joaquim, Almir, Arlino e
Rui - Fernando Perdigão, Pádua Resende, Antônio Frazão, Giordano Mochel, etc., etc. Para
seu animado bloco de moças, Dr. Ribamar Pereira compôs a marchinha que dizia: “Dindinha
Lua, Dindinha Lua, Dindinha Lua do meu coração,/ deixa as estrelas lá no céu, Dindinha
Lua,/ vem cantar e vem dançar no meu cordão.”

Em seguida ao “Lunáticos”, vencida a rua de São João (Treze de Maio), morava
Seu Sílvio Nava, meu aparentado, e depois o consultório e residência do Dr. Wener
Passarinho, um excelente dentista cujo único defeito era deixar a gente de boca aberta
enquanto nos dava uma aula completa sobre o que iria fazer, com todas as minúcias da técnica
operacional, da anatomia e da fisiologia da boca... Depois, vinha o sobrado de Paulo Kruger
de Oliveira e a casa de D. Jovita Costa, amiga de minha mãe, que virou livraria (E que
livraria!) do filho Antônio Costa (um gentleman), onde se reunia a inteligência do Maranhão.
Foi por aí, no antigo armarinho de D. América Serra de Castro, que abordei a Zelinda, pela
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primeira vez, conforme conto em outra ocasião. Para fechar o quarteirão erguia-se o
imponente sobrado do Sr. Éden Saldanha Bessa, alto comerciante, um dos homens ricos da
época, com armazém na rua da Palma (Herculano Parga), esquina com Santana (José Augusto
Corrêa), grande exportador de algodão, peles e babaçu. Era também o “dono” da “Pensão da
Lolita”. De vez em quando fechava o lupanar para receber os amigos em noitadas memoráveis
de bebedeira e sexo.

Uma noite, o padre Astolfo Serra acabara de deixar o palácio do governo,
aclamado pelo povo e fora conduzido à casa do Bessa. Fazia um discurso, no balcão do
sobrado, quando passaram por lá uns quatro ou cinco comunistas (Devet, os dois Perdigão
(José Maria e Fernando) etc. que, aliás, constituíam, juntamente com Dra. Maria José Aragão,
todo o P.C.). Os vermelhos gritaram “morras” e alguns palavrões. O padre revidou, escutou-
se um tiro e logo se estabeleceu o tiroteio entre o sobrado e a rua. Meu pai nos empurrou às
pressas (a mim e a minha mãe) para o beco das Crioulas, mas ainda pude ver o padre Serra
com a batina arregaçada, escanchado no peitoril da sacada, de revólver em punho,
respondendo ao ataque.

Começando a quadra fronteira, ficava, nos altos, a residência do Sr. Aziz Sekeff,
um carcamano muito instruído, poliglota e que, segundo Olavo Correia Lima, colaborava
freqüentemente em jornais do Sul. Não sei o que ocupava o térreo, mas, junto, ainda lá está o
belo sobrado azulejado da família Amaral de Matos, da qual descende o Dr. Odorico Amaral
de Matos, o maior e mais conceituado médico-pediatra do Maranhão, por cujas mãos
passaram, e continuaram a passar, várias e várias gerações. Adiante, há outro sobrado que não
sei a quem pertence; lembro-me que em certo ano abrigou um baile carnavalesco. Depois, era
a morada-inteira do Sr. Baltazar Pereira, das “meninas” Castelo, hoje o “Shopping Colonial”,
e, na esquina, por muitos anos, a loja de meu amigo e vizinho José Ribamar Maciel.

Passando a Rua das Flores, o bazar do Sr. Andrade. Apegado, outro soberbo
sobrado, do médico Dr. Basílio Franco de Sá. Havia outras casas das quais não me lembro
bem, e encontrava-se o Bar e Restaurante “Colombo”, do espanhol Peleteiro (ou
Barroqueiro?) e por último, a “Mercearia Reis”, do português Sebastião Reis, barrigudo e de
uma palidez doentia. Vejo-o à porta, como que afrontado, a boca semi-aberta a procurar o ar.
Suponho que sofresse do coração. Neste mesmo local esteve, depois, o bar do Seu Santos,
onde, conforme conto em outro lugar, íamos os “Coringas” tomar uma cachaça chamada
“Juízo” com “Cola-guaraná Jesus”.

Ao lado do palacete Bessa, do outro lado da rua das Crioulas, abriam-se as três
portas da “Padaria Duas Nações” dos portugueses Amorim, que residiam numa casinha baixa
e pequenina que lhe era anexa. Aí estendia-se o Largo da Conceição, empoeirado e feio, em
cujo centro se erguia o cruzeiro de ferro, sempre cercado de velas.

A igreja de Nossa Senhora da Conceição dava a frente para o largo e oferecia o
oitão de pedra como limite da Rua Grande; ali os bondes passavam a um palmo da parede e
muitos acidentes ocorreram aos pingentes. Assim, sempre que se aproximava o perigo, o
condutor alertava os passageiros, tocando insistentemente a sineta e gritando: “ - Olha a
direita!  Conta-se que um português, atento ao chamado, olhou na direção do largo e só viu,
no terreno maltratado, dois cachorros copulando. Dias depois, viajava no bonde ao lado de
uma senhora, quando foi novamente advertido: - Olha a direita! Não teve dúvidas; virou-se
para a senhora e apressou-se em avisá-la: “ - Não olhe, minha senhora, não olhe que é só
safadeza de cachorro! Demolida a igreja, em seu lugar erigiram o edifício “Caiçara”.

Terra esta nossa, de dissidências e rompimentos e brigas! A Igreja da Conceição
teve origem no desentendimento entre as Irmandades de Nossa Senhora do Rosário e da
Conceição. Esta última levantou a igreja em 1805, tendo como vigário o padre Bento José
Tavares. Ali conheci  como pároco o padre João dos Santos Chaves. Parece que o vejo,
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moreno, risonho, os cabelos grisalhos, à porta do templo, ou debruçado na janela de sua casa,
na Rua da Cruz, entre Sol e Afogados.

Os bondes elétricos foram inaugurados em 13 de setembro de 1924, no governo de
Godofredo Mendes Viana e as linhas eram, quando desapareceram, G. Dias, E. Ferro,
Estação, S. Pantaleão, J. Paulo, Jordoa e Anil.

Mas, transposta a rua dos Craveiros (Pereira Rego), chegava-se à “Funerária
Maranhense”, do português Carlos Martins. O irmão, primeiro dono, que o mandara buscar
em Portugal, morreu inesperadamente. O Carlos casou-se com viúva, D. Zélia, que conheci:
uma senhora bonita, de olhos azuis, elegante, muito chegada à igreja e às obras pias. Junto,
funcionava a “Farmácia Rosa”, de Seu João Rosa, um homem baixo, gordo e narigudo, que
sempre, eu menino, associava às bruxas das estórias da Carochinha, com seus sinistros olhos
azuis e penetrantes, de águia... A seguir, o lindo palacete de mais de século, construído pelo
Sr. Inácio Botão, que depois o vendeu ao comerciante Nhozinho Jansen. (Manoel Jansen
Pereira Júnior) e onde até hoje residem seus descendentes. A entrada se faz por um jardim
com magnífica escadaria e suas paredes são decoradas com murais de paisagens bucólicas.
Toda a casa guarda ainda um pouco da aristocrática beleza do século passado e Dona
Terezinha Jansen e sua irmã Antonina resistem bravamente aos estragos do progresso. Deve
ser a última, se não a única, residência remanescente. “Por que permaneces de pé, velho
epônimo dos campos, quando os teus coévos já tombaram? perguntaria Arinos. No sobrado ao
lado morou Dr. Lourival Fernandes Bogéa, médico e meu contemporâneo no Liceu, e,
apegado, a casa da família do Sr. Chilon Lobo, dono de Cartório. A grande morada-inteira da
esquina abrigou a família de meu saudoso primo Sílvio Parga e foi na sua cozinha que um de
seus endiabrados filhos esguichou um lança-perfume no fogão, o que, por pouco, não lhe
causou gravíssimas queimaduras.

Na quadra defronte havia outra grande morada-inteira, na qual morou meu tio
Nava, onde Paulo Ramos entrava, com tanta intimidade, sem se fazer anunciar. (Tempos
depois, como interventor, mandou prendê-lo por motivo fútil. “Queres conhecer o vilão...)
Próximo, o imponente sobrado da família Cunha, cujo chefe, o farmacêutico-proprietário (pai
de meu colega de B.B., Antônio Cunha, o “Cara de Cavalo”) ocupava o andar térreo com a
farmácia. Tempos mais tarde, reformado (e para pior), nele habitou o Sr. José Nunes, com
mulher e os filhos.

Bem na esquina da Rua da Mangueira (hoje “Casa Saldanha”) havia um
sobradinho onde morava meu concunhado Oldemar Desterro e Silva. Quando meu filho
Netinho morreu não voltamos para casa. Oldemar e Rosê nos levaram para a casa deles.
Quisemos ficar sós e eles se mudaram para casa de Seu Castro. Foi uma noite horrível! Eu e a
Zelinda (não conseguimos dormir) ficamos a noite toda na janela dos fundos, abraçados, a
olhar o céu, incrivelmente estrelado naquela noite, a nos perguntar qual daquelas estrelas era o
nosso filho! Chorávamos, inconsoláveis, desesperados, sem conseguir despregar os olhos
daquele firmamento pontilhado de estrelas! No dia seguinte fomos para o sobrado da 14 de
Julho até podermos viajar: Rio, Bom Clima, Petrópolis, Teresópolis, São Lourenço, outra vez
Rio... andamos a-tôa pelo mundo, fugindo, fugindo... lêdo engano! daquilo de que não
podíamos fugir, pois aprendemos: fugíamos de nós mesmos, da dor que carregávamos
conosco, dentro de nós. Cometemos um grande erro em deixar nossa casa e nossa gente. E a
prova tivêmo-la quando regressamos, para entrar novamente na sala em que ele fora velado,
no quarto onde dormira. Procurei expressar estes sentimentos no livro que lhe dediquei,
“Requiem para um menino”.

A casa de Francisco Coelho de Aguiar, a seguir, abria para a Rua Grande 4 ou 5
janelas grandes e o acesso ao interior fazia-se por um bem cuidado jardim. Era casa de gente
rica, o Chico Aguiar sócio majoritário de Francisco Aguiar & Cia., firma poderosa que
explorava vários negócios - fábrica de óleo, casa bancária, indústria têxtil, comércio e
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representações, revenda de veículos, gasolina, motores, etc. Numa casa baixa, que fechava o
quarteirão, era o Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, sempre em dificuldades
financeiras e então sob a direção de Antônio Lopes da Cunha. Em frente a Chico Aguiar
residia a família Borges - José da Silva Borges - dono da “Mercearia Neves”, pouco distante
dali. Era uma casa grande, uma morada-inteira bonita e o Zé Borges, um português simpático,
vermelho e sorridente, irmão de Domingos (Lusitana) e Antônio (Batista Nunes), também
comerciantes.

A mercearia, que ficava no canto, do lado oposto, e começava o quarteirão (hoje
“Lojas Americanas”) era um empório de alta categoria, com comidas, gêneros e bebidas da
melhor qualidade, quase tudo importado. Tinha panificadora própria e oferecia aos fregueses
os mais finos artigos e vinhos estrangeiros, o legítimo bacalhau norueguês e o então
sofisticadíssimo caviar russo. Contígua à mercearia era a casa do comerciante Chico Matos, o
“Príncipe Moreno”, o maior conquistador de São Luís, elegantíssimo no seu terno de linho
branco, imaculado, colete, a gravata vistosa, sapatos de pelica da última moda, um homem
bonito, que realmente impressionava as mulheres. Era pai de minha colega liceísta Daise
Matos. Junto, alta e digna, a residência do Sr. Abílio Lima (que não era meu parente), sócio
de Lima Faria & Cia., firma especializada em tecidos de seda e linho, no Beco de Catarina
Mina, na Praia Grande. Finalmente, na esquina, a “Padaria Veneza”, de Seu Manezinho -
Manoel Ferreira da Silva - cuja deliciosa bolachinha ainda não encontrou substituta à altura de
sua fama.

A quadra fronteiriça começava com a residência do Sr. Afonso Matos, pai do
médico Dr. Afonsinho, que foi deputado federal várias vezes. Numa morada inteira, adiante,
morou Dr. Durval Paraíso, locutor da Rádio Timbira e artista amador, o Judas que quase
morreu enforcado de verdade numa apresentação da Paixão de Cristo, no cine-teatro “Rival”.
Depois, ao que me lembra, existiu uma Funerária não sei como ligada ao meu mestre Luís
Gonzaga dos Reis, de quem falo no capítulo “Liceu”.

Para começar a última quadra da Rua Grande (até à Rua do Passeio), citarei a
“Mercearia Brasil”, de Seu Amorim (não lhe guardei o primeiro nome), seguida da meia-
morada de minha  primeira namorada Nanci Belo, o bangalô do médico Dr. Geraldo Melo e
da bela morada-inteira, de magníficos azulejos antigos, propriedade do Dr. Araújo Costa,
desembargador de grande conceito, meão de estatura e que cultivava com carinho grandes
bigodes brancos. Magno Bacelar, quando Secretário de Educação, cometeu o imperdoável
crime de destruir o belo palacete para erigir, no lugar, o horroroso prédio-sede da Secretaria,
um mostrengo esquisito, sem gosto e sem estilo. Encerrando o quarteirão, o bar “Canto da
Viração”, que teve entre outros donos, o Sr. Luvino d’Almeida Mota, pai de Benzinho Mota,
personagem importante destas memórias.

Mas, atravessemos a rua de Santaninha para tomar a calçada fronteira. A casa do
canto abrigou a “Cooperativa de Consumo dos Bancários”, de saudosa memória e cujo fim
ali mesmo se consumou. Quem morou antes na bela casa ao lado, de azulejos coloridos, não
me lembro.  Recordo-a já ocupada pela família do tabelião Osvaldo da Silva Soares, que ali
mantinha os remanescentes de seu grande museu, vindos do sobrado da Rua do Sol, esquina
da de São João. Hoje, completamente reformada, é casa de comércio. Mas, aonde foram parar
seus valiosos azulejos? (Aqui, del Rei!  Serviço do Patrimônio Histórico e Arquitetônico!
Federal e Estadual! Por onde andais? Em que mundo ou estrela vos escondeis?)

Depois, vem a moradia da família do Sr. Bernardino Ferreira Lima; o prédio onde
se instalou o “Laboratório Salomão Fiquene”, de análises clínicas. E por fim, o extraordinário
“palácio de porcelana”, de 5 janelas de frente e 17 de lado, onde residiu Gentil Homem de
Almeida Braga, cronista que em seus folhetins, “num estilo mordente e loução, numa prosa
agradável de se ler, levemente pontilhada de humorismo... fixou aspectos pitorescos da vida
da cidade, criticando costumes e fatos quotidianos”.  Foi juiz, tradutor e poeta e, no mirante
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dessa casa, em 1869, escreveu “Entre o céu e a terra” - reminiscências, fantasias, contos e
pontos e traços e meias tintas.” (Antologia da Academia Maranhense de Letras). Gentil Braga
faleceu em 1876 e nessa casa já conheci morando a família do Sr. Inácio Oliveira. Hoje
pertence à Universidade Federal do Maranhão.

Transposta a rua do Passeio, a residência do Sr. Gomes de Castro, então gerente do
Banco do Maranhão, na rua do Giz. Mais para frente, entre outras casas ilustres, figuram a
velha “Quinta das Laranjeiras”, conhecida como a “Quinta do Barão”, do Alacaide-mor José
Gonçalves da Silva, O Barateiro, sogro do Barão de Bagé, que já encontrei decadente: umas
casinhas ordinárias na esquina da Rua do Outeiro e um imenso chão vazio, onde os moleques
da redondeza jogavam bola e tomavam banho no poço abandonado. Aí os padres Maristas
construíram seu Colégio, bastante recuado da rua e com entrada pela rua lateral. Na Rua
Grande há o heráldico portão de cantaria lavrada, que permanece altaneiro, às vezes bem
tratado, às vezes pichado e esquecido. Alcancei ainda a casa do Dr. Brito Passos e a de
Amadeu Aroso, substituídas pelo feíssimo prédio da antiga sede da AABB - Associação
Atlética Banco do Brasil. Vem depois a “Capela das Laranjeiras”, capela particular onde os
antigos donos da Quinta, tinham sua devoção a São José das Laranjeiras. A seguir, a casa em
que residiu Dr. César Augusto Marques (autor do célebre “Dicionário Histórico e Geográfico
da Província do Maranhão”) e a casa de moradia de Domingos Berlie Mendes, a primeira,
senão das primeiras piscinas da cidade, e que lhe tirou a tranqüilidade e a paciência. ( “ -
Carlos, dizia-me, quando eu me levanto, no domingo, já encontro meus amigos na piscina e só
se retiram lá de casa depois de noite fechada... E haja uísque e frios e tira-gostos, e alguns
mais caras-de-pau até se convidam para jantar...!” )

No quarteirão fronteiro, na esquina da rua do passeio, o  sobrado do
desembargador João Nepomuceno de Souza Machado, marido de Dona Caluzinha, irmã do
também desembargador Domingos Américo de Carvalho; um chão vazio e a porta-e-janela do
José Magalhães, um pequeno comerciante premiado na loteria e que, como novo rico, aceitou
a honra de ser padrinho do nosso bloco carnavalesco “Coringa” e, naturalmente, financiar a
farra...

 Depois da rua do Oiteiro, as casas do Dr. Warwick Trinta, juiz,  e do Dr. Djalma
Marques, médico, pai de nossa querida Elis Caracas.

O “Galpão”, mais adiante e do outro lado, era um grande mercado de carnes, frutas
e verduras, onde, pelo Carnaval, nós, os foliões ressacados, íamos tomar mingau de milho,
após o banho de tanque no “Veloso”, uma quinta agradável na Baixinha. (rua Senador João
Pedro.)

Conforme a recepção por parte dos leitores, darei, ou não, continuidade ao passeio
pelas ruas da Paz e do Sol.

Página 12 e 13

Narrativas e investigações de uma experiência em dança

Júlia Emília*

Minhas experiências em dança começaram no início dos anos 60 no formalismo
da técnica clássica. Depois, acompanhei o surgimento da dança moderna que trouxe a ação do

                                                
* Júlia Emília é coreógrafa e diretora teatral, pesquisadora da cultura popular e movimento corporal, em dança e
consciência do movimento.
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mundo para o espaço cênico e da dança contemporânea que fez essa ação tornar-se
consciente.

No decorrer dessas décadas de estudos e práticas, adquiri a certeza de que
movimentos e gestos devem ser instrumentalizados num contexto histórico-social. Essa
concepção me levou à aproximação com as ações rituais das manifestações populares
respaldada por autores como Fernandes (1) que conceitua o folclore como componente da
cultura de uma sociedade. Para ele, o folclore compreende aspectos que são transmitidos
informalmente e relacionados com fatores psico-sociais e sócio-culturais do comportamento
humano. Assim, as ações rituais são fenômenos da cultura popular de natureza religiosa ou
não, que podem ser vistas como atos onde predominam aspectos simbólicos de seus
produtores.

A idéia da elaboração de uma pesquisa que correlacionasse técnicas acadêmicas e
expressões populares iniciou-se em 1989, quando percebi a necessidade de documentar meu
processo de estudo sobre composição coreográfica. Apesar da escola de dança – a Oficina do
Corpo, em São Luís – ser um investimento nessa época seguro para mim, inclusive para
financiar as experiências com o grupo Teatrodança (fundado em 1983), optei por fechá-la
abrindo, a partir daí, uma escola itinerante, haja vista minha necessidade de mais tempo
disponível para experimentar processos pedagógicos e cênicos que constituíssem as etapas
desse meu projeto de pesquisa em dança, ainda sem título na época.

Consegui finalmente colocar no papel a pesquisa com as etapas pretendidas para
apresentá-las no Congresso Internacional de Abordagens Corporais, em 1997, na Bahia. Essas
etapas, desenvolvidas nessa pesquisa, ficaram divididas em trabalho educativo e trabalho
cênico, embora experimentadas de modo interligado em seu desenvolvimento.

O trabalho educativo seria a elaboração de uma metodologia pedagógica que
correlacionasse os elementos cênicos – corpo, espaço, ritmo, tônus – pertencentes às danças
populares com as técnicas corporais. Para estabelecer como método essa correlação contei
com o apoio de vários profissionais, tanto na área de Música como Francisco Pinheiro,
Erivaldo Gomes, Ana Neusa Araújo e Alberto Pedrosa, quanto na área de corpo como a Dra.
Maria José Santos, que trabalha com Equilibração Corporal, e Maurício Junqueira que junta
em suas aulas a capoeira de Angola e a Técnica de Alexander(2).

As minhas observações e experimentações me permitiram estabelecer alguns
exemplos da correlação entre as técnicas corporais e as expressões populares como o uso dos
ombros e da pélvis, incorporando a noção de fluxo e controle em dança moderna. Além disso,
a força do apoio dos pés no chão, ou a rotação externa da articulação da coxa com o quadril,
bem como as torções da coluna são comuns tanto nas danças populares quanto nas técnicas
acadêmicas. A mecânica motora das articulações com uso do peso são experimentadas em
práticas nos grupos de alunos orientados por mim no Brasil e no exterior14 na construção de
uma terceira linguagem corporal.

Já o trabalho cênico seria a transformação para a cena coreográfica dos mesmos
elementos – corpo, espaço, ritmo e tônus – existentes nas expressões coreográficas populares
para a composição de um novo desenho coreográfico, mantendo a construção da terceira
linguagem. Dentro da realidade própria do rito, busquei a expressão que atravessaria o tempo
até o batuque dançado contemporâneo, reafirmação dos valores culturais brasileiros.

Numa perspectiva dinâmica de cultura, esta pesquisa de composição coreográfica
em dança contemporânea trata de combinar a matéria estética da manifestação popular e a
noção histórica de corpo com a busca visceral de uma nova concepção da dança, em sua
pedagogia e cena. Não se trata de estudar as características das ações rituais, mas de vivenciar
                                                
14 Em 1999, a bolsa Virtuose do Ministério da Cultura financiou um período de intercâmbio de experiências na
Argentina. De lá segui por conta própria para a Itália, através da Fondación Rio Abíerto para a Fondazione Rio
Aberto – integrazione corpo/mente.
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as correlações entre as técnicas corporais ditas acadêmicas e as expressões das danças ditas
populares.

Em montagens anteriores  como “Coração Terreiro”, “Poema”, “Embarcações” e
“Berlim-33”, coreografando e dirigindo o Grupo Teatrodança, já eram meus objetivos
mergulhar nos conflitos das relações humanas e pesquisar  questões da cultura brasileira. Mas,
foi com o espetáculo “Bicho Solto Buriti Bravo” que consegui definir a transcriação do
universo das manifestações populares, misturando literatura oral, drama, música e dança,
contando com as parcerias do poeta Ferreira Gullar e do músico Zeca Baleiro.

Curiosa pela sensualidade que transpirava no tambor de crioula, amadureci
acompanhando seus movimentos e toques em grupos15 que brincavam tanto na Ilha quanto no
interior do Estado. Além do contato com os brincantes do tambor e rodas de capoeira16,
participei de oficinas  e grupos de estudo com outros pesquisadores de linguagens populares,
descobrindo a similaridade étnica do tambor de crioula, do bumba-meu-boi de zabumba, do
samba de roda e da capoeira.

Nessa época, 1996, surgiu a idéia do espetáculo “Sagração Coureira”. Duas
referências bibliográficas, a pesquisa de Sérgio Figueiredo Ferreti(3) e a tese de Letícia Vidor
de Sousa Reis(4), se fizeram presentes nessa minha montagem coreográfica porque estão
relacionadas às origens comuns do tambor de crioula e da capoeira, descrevendo suas práticas
e funções, e também analisando seus significados sociais.

Identificada a origem comum da capoeira e do tambor, a movimentação que
permeia a “Sagração” são os trancamentos dos joelhos, as rasteiras pelos tornozelos e as
derrubadas pelos quadris, tempo histórico do tema da coreografia (Édison Carneiro(5) fala da
proveniência do antigo batuque dos escravos).

Outra questão bastante abrangente e complexa seria montar a trilha sonora que
complementa a movimentação. A idéia de juntar a imolação proposta em “ A Sagração da
Primavera”, de Igor Stravinsky, aos tambores populares sempre me pareceu perfeita nestes
tempos em que “...  o preço de cada passo de nosso progresso é a ruína de mais uma tribo.”
(6) O poeta Celso Borges e o arranjador Paulo Le Petit, meus parceiros desde o “Projeto
XXI”, arriscaram mexer com as sonoridade, ligadas à cultura popular e mixaram em colagens
ousadas que aproximaram o universo sonoro de informações urbanas ligadas ao rock, ao
techno e à música erudita. A estrutura conceitual da coreografia – nascimento, sacrifício,
morte e ressurreição – foi construída ao mesmo tempo em que a trilha era composta em São
Paulo.

Embora me parecesse impossível era imprescindível para a montagem localizar
um projeto já existente e de abrangência social, onde o disciplinado exercício da capoeira
acoplasse a consciência do movimento17 e ainda estudasse o tambor de crioula. Encontrei tudo
isso no “Projeto Criação” desenvolvido com jovens carentes dos bairros do São Francisco e
Ilhinha, em São Luís, coordenado por Sérgio Costa e Samme Sraya, na prática da capoeira, e
por Mestre Felipe, na prática do tambor de crioula.

                                                
15 Grupos observados indicando a comunidade e o produtor: Vila Ivar Saldanha, de seu Lauro; Floresta,
Apolônio; Coroadinho, Felipe; Fé em Deus, Terezinha Jansen; Liberdade, Leonardo; Madre Deus, Erivaldo e
Lazico.
16 Rodas: Maranhão: Laborarte, Patinho e Nelson; Acapus, Senzala; Matroá, Marco Aurélio; Criação, Sérgio e
Samme.
    Rio de Janeiro: Santo Cristo, Marujo; Catete e Largo do Machado, Mano e Braga; Lapa, Urubu; Santa Tereza,
Neco; Niterói, Formiga.
17 Os pressupostos são da Eutonia  técnica de investigação corporal criada por Gerda Alexander, Alemanha,
1908. Visa o equilíbrio das tensões do corpo, objetivando a harmonização do tônus muscular. Experimentei
trabalhos correlatos de Sensopercepção com Patrícia Stokoe e Maria Fux; de Consciência do Movimento com
Angel e Klauss Vianna; de Movimento Vital Expressivo com Maria Adela Palcos.
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Durante seis meses, assessorada por Eline Cunha na coordenação para música e
cena, trabalhei com integrantes desse projeto, selecionados de acordo com o interesse e o
desempenho dos mesmos em oficinas de expressão corporal e musical. Numa segunda etapa,
desenvolvi todas as possibilidades de improvisação da movimentação já exercitada por eles.

A minha idéia era analisar a linguagem dos movimentos corporais dos capoeiristas
e coureiros(as), procurando desvendar a lógica do movimento existente no grupo. Para isso,
era necessário que eles descobrissem seus significados próprios da movimentação que faz
parte da capoeira e do tambor, exercitando novas propostas para que eu, como coreógrafa,
extraísse uma forma interior de movimento corporal. Os motes utilizados para isso foram:
“panha laranja no chão, tico-tico” para a imagem relacionada à capoeira, e “mulher derruba
homen na areia” para o tambor de crioula, estrofes de seus cantos característicos e adequados
aos objetivos de ampliar o repertório de movimentos conscientes. Em seguida meu processo
de direção seria modelar a forma interior e a forma exterior do movimento original até que
fossem uma só forma de movimento corporal.

Tomemos como exemplo a recriação do movimento da ginga. Considerando a
ginga como movimentação básica do ambivalente jogo da capoeira, o tema foi exercitado até
encontrar um movimento original que agrupasse a oposição entre braços e pernas,
sincronizasse os movimentos para o lado, para frente e para trás, tanto no apoio no solo
quanto no giro no ar, no que denominamos

Exaustivamente experimentada por todos os participantes da montagem, a ginga-
pirueta, com giro para dentro, movimento síntese do processo de construção da coreografia,
finaliza o espetáculo executado por Allan Jorge na 1ª versão e na 2ª sou também intérprete do
movimento pesquisado.

Processo semelhante foi experimentado para construção da seqüência ilustrativa do
tambor de crioula. As rodadas, no tambor, têm como ponto de apoio o calcanhar, o meio ou as
pontas dos pés. Esses giros para dentro com cortes para o lado contrário em volta do próprio
eixo ou no espaço maior foram relacionados com as piruetas da dança acadêmica(7). Ora, se a
investigação de um esquema corporal remete à memória motora do grupo social que a
investiga, esse exercício traria consigo toda a dificuldade de ampliação do consciente, não
através de experimentações místicas mas pelo exercício corporal preciso e contínuo.

“Eu gosto de brincar.
Eu brinco totalmente de vontade.”

D. Elza, dança do caroço de Tutóia

“Cheguei, cheguei
cheguei com a minha turma, cheguei.”

Felipe, tambor de crioula União de São
Benedito

PIRUETA

GINGA

 = GINGA PIRUETA
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Em concordância com os versos acima, usados na trilha do espetáculo, o fato é que
conseguimos, pelo menos no espetáculo, imolar a perda da nossa auto-estima de nascermos
brasileiros e ressuscitarmos com graça na intimidade da nossa brincadeira crioula: Sandra
Oka, bailarina do Grupo Teatrodança; Bianka Marques, atriz do grupo teatral Quarta Parede e
Leyde de Oliveira, do Projeto Criação interpretam com essa seqüência a cena da imolação,
onde posteriormente a movimentação exercitada foi aclopada à uma colagem sonora do
tambor de taboca “Fui eu quem joguei a corda no touro”, de Euclides Ferreira, com fragmento
do “Sacrifício”, de “A Sagração da Primavera”, de Igor Stravinsky, unidos no mesmo ritual
cênico.

“Sagração Coureira”, apresentada de 26 a 30 de
novembro de 2002 no Pátio Externo da Casa de
Nhozinho e reapresentada numa segunda etapa, no
mesmo local em 27 e 28 de novembro de 2003.
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Romaria das carroças a Ribamar18

Raimundo Rocha

Os carroceiros da Ilha de São Luís do Maranhão festejam o seu dia, todos os anos,
com muito entusiasmo e até mesmo com grande sacrifício. O seu dia é comemorado com a
Romaria das Carroças à cidade de Ribamar. Essa romaria constitui uma das festas
tradicionais mais bonitas do Maranhão, ao lado do Divino e do Bumba-meu-boi. É
inteiramente ligada a quantos trabalham em carroças movidas por animais. Data de tempos
imemoráveis, a sua existência. Desconhece-se por completo quando ela nasceu e a quem
pertence a sua paternidade.

                                                
18 Este trabalho foi citado por Alceu Maynard Araújo em "Folclore Nacional", de 1964, e publicado em 1967 em
Jornais do Maranhão.
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A Romaria das Carroças à Ribamar, atualmente, é patrocinada pelo órgão da
classe, Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de São Luís, fundado a
16 de novembro de 1958 e tem sua sede provisória à rua Cândido Mendes, 471, 1º andar. O
carroceiro Evandro Vieira dos Santos é o seu atual presidente. Dirige o Sindicato com
inteligência e operosidade, merecendo a confiança e apoio de todos os seus associados.

O Sindicato, que congrega os carroceiros de São Luís, está sob a proteção de N.
Senhora das Vitórias, padroeira da cidade. A Romaria das Carroças existe apenas na Ilha de
São Luís. Não se registra a sua presença em qualquer outro município do Estado. Participam
dessa Romaria interessante não só os carroceiros de São Luís, como também os de Paço do
Lumiar e de Ribamar, municípios em que se divide a chamada Ilha Rebelde. Poderíamos dizer
até que é a confraternização, porque dela participam todos os carroceiros, quer sejam
sindicalizados ou não, residentes nos três municípios da Ilha.

O dia da Romaria das Carroças é marcado, todos os anos, levando-se em conta o
término da Festa do prestigioso São José, padroeiro da cidade de Ribamar. Regra geral, é
escolhido o primeiro domingo de lua-cheia após a festa de São José. Assim permitirá que a
Romaria se realize à luz da lua, no sábado, à noite, verificando-se a chegada a Ribamar às seis
horas da manhã do domingo.

Para fazer face às despesas com fogos, velas e "bóia", o Sindicato recolhe a
quantia de NCr$ 3,00 de cada associado.

O ponto de concentração dos romeiros é a sede do órgão da classe. Contudo, por
conveniência de cada um, aqueles que residem nas proximidades do caminho por onde
passará a romaria poderão ficar no local mais próximo para se reunirem ao cortejo. Em frente
à sede do Sindicato, a imagem de N. Senhora das Vitórias, protetora dos carroceiros, já se
acha sobre a carroça escolhida com antecedência, para conduzir neste ano o andor. É uma
deferência especial para o carroceiro escolhido conduzir o vulto de sua Padroeira. Portanto a
carroça é preparada e embandeirada cuidadosamente e bem iluminada, oferecendo um
espetáculo encantador, dentro da noite, aos romeiros, seus familiares e adesistas.

Há um detalhe importante a assinalar: a carroça que conduz o vulto de N. Senhora
das Vitórias a Ribamar será a mesma que a trará de regresso. Não é permitida uma
substituição.

A partida de São Luís se verifica às vinte e uma horas, da frente do Sindicato, ao
pipocar de foguetes em grande quantidade, ao som de agradável banda de música, que
acompanha os romeiros cantando a Ave Maria de Lourdes:

Vestida de branco
Ela apareceu...
trazendo no cinto
as cores do céu...
Ave, Ave, Ave, Maria...

Demandando a Praia Grande - rua Portugal, de belas tradições no comércio
atacadista local, a Romaria prossegue rumo ao viaduto, Palácio do Governo, na Pça. Pedro II.
Atravessa a Praça. João Lisboa, entra pela rua Oswaldo Cruz, para alcançar, cortando a cidade
de Oeste a Leste, Monte Castelo, bairro do João Paulo, Filipinho, Anil, onde finalmente pega
a estrada que leva a Ribamar, a trinta e seis quilômetros da cidade de La Ravardière. Toda
essa distância é devorada a pé, durante a noite de sábado para domingo, por aquele grupo de
romeiros religiosos. Apenas os familiares dos carroceiros têm o privilégio de ocupar as
carroças entre as duas cidades.
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A chegada a Ribamar se verifica ao redor de seis horas da manhã do domingo.
Todas as carroças são dispostas em filas, assistem piedosamente à Santa Missa. Daí, temos a
segunda etapa da Romaria, a Festa propriamente dita.

As carroças são recolhidas à casa da Festa. Essa casa foi alugada com antecedência
e, lá, já os espera a comedoria, cerveja, cachaça, orquestra composta de violão, saxofone,
pandeiro, reco-reco etc. E o forró "vira" o dia todo. Há sempre nessas ocasiões um elemento
errado para atrapalhar os outros. Neste ano houve briga. Um elemento mesmo de Ribamar
cismou de atrapalhar a folia. Não teve graça. Foi pego a muque e posto para fora, a bem da
moral.

Este ano a Romaria caiu no dia vinte e um de outubro. A missa foi a vinte e dois,
domingo, consagrado a Santa Maria Salomé no calendário católico.

Não temos conhecimento de que a Romaria das Carroças seja participada noutra
cidade do Maranhão, fora da Ilha de São Luís.

Em São Paulo, o folclorista Alceu Maynard Araújo, no seu monumental
FOLCLORE NACIONAL (1964, Ed. Melhoramentos), registrou na cidade de Tatuí, por
ocasião da "Festa de Santa Cruz", a "procissão das carroças de lenha". É muito curiosa e
interessante essa festa em que toma parte toda a comunidade religiosa local, inclusive o
vigário da paróquia daquela cidade do interior bandeirante. Porém é um pouco diferente da
nossa Romaria.

Tive a grata satisfação de contemplar e sentir o encanto dessa Romaria na sua
passagem pelo rio S. João, no interior da Ilha, alta madrugada, no sítio SAYONARA, de
propriedade de um amigo. Dormia no alpendre da casa, à margem do caminho. Ao lado havia
uma frondosa mangueira, que soltava os seus apetitosos frutos, de momento a momento, ao
soprar do vento. Acordei pelo estrondar de foguetões e ao som da orquestra que acompanhava
a Ave Maria, cantada pelos Romeiros que regressavam, cada um empunhando uma lanterna
com luz acesa. O andor também iluminado, conduzindo o vulto de Nossa Senhora das
Vitórias sobre a carroça. Muita música, em plena floresta, imponentes palmeiras compondo a
grandiosidade desse quadro iluminado pelo disco de ouro da lua-cheia.

Despertei, francamente, naquela madrugada feliz, porém permaneci como que em
sonho ouvindo com emoção aquela sinfonia dentro da mata, no gostoso sítio SAYONARA,
no rio São João. Senti a impressão, meio acordado, de que me encontrava ante aquela
belíssima cena de "Os Pirilampos", descrita pelo escritor Graça Aranha no seu livro CANAÃ.

São Luís, 26/11/1967
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Notícias

Natal 2003: Paz na nossa Terra

Uma extensa programação natalina foi realizada pelo Centro de Cultura Popular
Domingos Vieira Filho no mês de dezembro como parte do Projeto Natal 2003: Paz na nossa
Terra. Como parte do projeto foram realizados duas exposições, uma cantata de grupos de
canto coral, dois cortejos de grupos natalinos tradicionais, shows e espetáculos teatrais com a
temática do Natal.

O projeto foi lançado com o I Concerto para o Menino, no dia 12 de dezembro, em
frente à Casa do Maranhão, com a apresentação dos grupos infantis e infanto-juvenis de canto
coral Encantando com as Mãos, FUNAC (Florescer e Lírios do Vale), São Joãozinho, Kid’s
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Voices in Harmony, Amor e Vida, Angellus Vox, Quialttera,/Paz e Bem, Filhos do Rei,
Recriando o Lúdico/Descobrindo o saber e Canto dos Rouxinóis.

Na Galeria Zelinda Lima e na varanda da Casa da Festa está a sexta exposição
Arvoredo, com os trabalhos dos participantes do concurso Arvoredo VI: onde canta o sabiá,
com 46 árvores de Natal confeccionadas com materiais alternativos. A exposição foi aberta à
visitação pública desde o dia 16 de dezembro e contou com a apresentação dos grupos de
canto coral infantis São Joãozinho e Kids Voices in Harmony.

Na Galeria do Cofo da Casa de Nhozinho, foi aberta, no dia 18, a exposição
“Lapinha: o Natal de cada qual”, de presépios em várias versões, com apresentação do coral
Amor e Vida, que encenou o nascimento do Menino Jesus. Para a montagem foram
convidados artistas plásticos, artesãos e produtores da cultura popular. A Cantata Natalina,
realizada pelo quinto ano consecutivo, no dia 20 de dezembro, contou com  a participação de
07 corais adultos (Antônio Rayol, ICBEU, São João, UFMA, Arte e Canto, Madrigal Santa
Cecília e Madrigal Som das Águas); 02 corais infanto-juvenis (Colun Vox e Encantando com
as Mãos); e 02 corais infantis (Kid’s Voices in Harmony e São Joãozinho), em igrejas de São
Luís seguido de cortejo pelas ruas do Centro Histórico e encerrando-se com um grande
concerto final com todos os corais na Praça Nauro Machado. Foram realizados concertos nas
igrejas da Sé, do Rosário, de Santo Antônio, de São João, de Santana, de São Pantaleão, do
Carmo, do Desterro e Praia Grande.

Os cortejos com grupos natalinos tradicionais aconteceram nos dias 23 e 26 saindo
do Largo do Desterro até a Praia Grande, onde os grupos se apresentaram em pontos da Praia
Grande e em frente à Igreja do Desterro. Participaram do primeiro cortejo o Pastor do Menino
Deus, a Pastoral Filhas de Belém, o Pastor Estrela do Oriente, o Pastor Y Bacanga, o Reis do
Alecrim, o Reis Sempre Viva, o Reis do Oriente (Anil), o Reis das Flores (Tajaçoaba), o Reis
das Flores (Porto Grande) e o Reisado Folias de Natal. Do segundo cortejo participaram o
Pastor Filhas do Oriente, o Pastor Estrela Guia, o Reis das Nuvens, o Reis do Oriente (Bairro
de Fátima), o Pastor de Guimarães, o Pastor de Penalva, o Pastor de Rosário, o Reis de Brejo,
o Boi de Reis de Caxias e a Dança de Reis de Icatu.

Receberam o apoio do CCPDVF com a inclusão na programação natalina do
Governo do Estado os espetáculos teatrais Auto da Estrela Esperança, encenado pelo
Laborarte, e Natal na Praça, do grupo Ensaio Geral, do município de Colinas, dirigido por
Ubiratan Teixeira.

Foram incluídos na programação os shows Serenatal, com concerto de grupos
musicais e cantores da escola de Música do Estado do Maranhão Lilah Lisboa (Orquestra Big
Band, Metal e Cia., Grupo de Câmara, Coral e cantores individuais), Simplesmente Natal,
com apresentação do sopranista Fernando de Carvalho e participação do Coral São João, do
tenor Tadeu Carvalho e dos cantores Plínio Fontenelle e Célia Maria.

A Missa de Natal ao Menino Jesus e à Virgem Maria pelas crianças de São Luís do
Maranhão também recebeu apoio com a inclusão na programação do Projeto Natal 2003: Paz
na nossa Terra, e foi celebrada na Igreja da Sé pelo Padre Cláudio Correa. A missa consistiu
num espetáculo litúrgico-poético-musical concebido pelo poeta Luis Augusto Cassas que
também lançou o livro Em nome do filho, de sua autoria. O lançamento teve a participação
especial do tenor Vitor Vieira e sopranos Caroline Campos e Silvia Seixas.

Queimação de Palhinhas

O Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho promove nos dias 15 e 16 de
janeiro de 2004 a sua tradicional queimação de palhinhas, encerrando as atividades do Projeto
Natal 2003: Paz na nossa Terra. A programação começa no dia 15, na Casa de Nhozinho, com
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a apresentação do Pastor Estrela Guia, do Centro de Convivência de Idosos do Anil, e Reis do
Oriente, coordenado por Maria José Reis de Menezes, do Bairro de Fátima.

No dia 16, haverá a queimação de palhinhas do presépio do Paço da Quaresma da
rua João Vital de Matos, que acontecerá com uma procissão da Casa da Festa até o Paço,
seguida de uma ladainha, com retorno à Casa da Festa para o ritual da queimação de
palhinhas.

Nesse dia serão entregues os prêmios aos vencedores o Concurso Arvoredo VI:
onde canta o sabiá e será dado o grito do carnaval 2004, com a participação do bloco
Tamassaê, do município de Icatu.

Pai Euclides lança livro

FERREIRA, Euclides M. Pajelança: o registro da memória oral dos 51 anos da prática de Pai
Euclides no ritual de Cura. São Luís: 2003, 99p. Ilustrado.

Na noite de 22 de novembro foi lançado, na Casa Fanti-Ashanti, mais um livro de Pai
Euclides sobre tradições religiosas e práticas terapêuticas da população afro-descente do
Maranhão. O livro foi apresentado por Renata Amaral, que produziu e co-produziu dois CDs
na Casa, Tambor de Mina, na virada pra mata (2000) e Baião das Princesas (2002), e
prefaciado pelo ogã-alabê Gilson Leite, que tem atuado na organização dos Encontros
Maranhenses de Cultos Afro-brasileiros - EMCAB -, realizados por Pai Euclides na Casa
Fanti-Ashanti.
A festa do lançamento culminou com a realização do ritual conhecido como Brinquedo de
Cura, onde Pai Euclides, atuando como pajé, deu passagem às suas entidades da “linha de
água doce” numa sucessão de transes que só se interrompeu com o canto do galo, ao raiar o
dia. Além de contar com 51 anos de experiência como curador, Pai Euclides transmite, na
obra, informações que lhes foram repassadas por pajés ou curadores mais antigos e fala de um
passado onde havia grande distinção e separação entre rituais de “pena e maracá” (de Cura) e
de Tambor de Mina, e os pajés eram perseguidos pela Polícia.

Página 16

Perfil Popular – Antônio Vieira

Simplesmente  Antonio Vieira

Josimar M.Silva19

Luduvicense nascido na rua São João perto da Fonte das Pedras, filho de Wilson
Vieira e Itamar Farias Vieira, com um ano de idade Antônio Vieira foi morar com seus
padrinhos João Alves Lomba e Odila Alves Lomba, na rua São pantaleão. Compositor
talentoso por natureza e dono de uma voz harmoniosa, Antônio Vieira traz no sangue a
música e a poesia.

Com 8 anos de idade fez sua primeira composição e deixava as  brincadeiras de
rua para ouvir os ensaios de uma orquestra perto de sua casa. Aos 15 anos Vieira ingressou no
                                                
19 Josimar Silva é licenciada em História.
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mundo da música participando do conjunto vocal Anjos do Samba. Conviveu com músicos
mais antigos como Alcino Bílio e maestro Chaminé.

Após uma parada de 30 anos, quando ficou apenas compondo, ele reiniciou sua
carreira com o conjunto Regional Tira Teima e, mais tarde, participou do Trio JB. Fez sua
estréia na Rádio Timbira com a música Mulata  Bonita e vem mostrando seu trabalho em
shows, programas de rádio e televisão. Participou do programa Som Brasil com a música
Cocada e retornou ao programa a convite, por mais duas vezes. A música Nordeste Seco,
interpretada por Hamilton Rayol, ficou em quarto lugar no concurso promovido pela Voz de
Ouro ABC, do qual participaram 8 mil concorrentes. Apresentou vários shows no Teatro
Arthur Azevedo com a participação de Zeca Baleiro, Elza Soares e Sivuca. Em Brasília e São
Paulo apresentou o show  O Samba é  Bom com CD gravado ao vivo e já esgotado.

Simples na sua  grandiosidade, Antonio Vieira gosta de elogiar seus parceiros de
composição e colegas músicos como seu amigo Lopes Bogéa. Tem parcerias com Pedro
Giusti, Nascimento Moraes Filho, Lago Burnett, Jorge Barros e outros.

Trabalhador aos 16 anos de idade, Vieira gostava de observar o movimento do
prédio onde funcionava o Tesouro do Estado, o porto com as alvarengas chegando com as
mercadorias e desembarcando, diz ele referindo-se às mudanças ocorridas na Praia Grande
desde a década de trinta do século XX até os dias atuais: “Liguei-me ao lugar, ainda hoje me
sinto bem naquele local, embora esteja muito mudado. Antes era um  ambiente de comércio e
hoje é cultural, mas mudou  para melhor essa é a verdade.”

Formado em Contabilidade no ano de 1939 pela Escola Superior de Comércio do
Centro Caixeiral, Antônio Vieira nunca viveu exclusivamente da música, trabalhou e, várias
firmas comerciais, na Companhia Telefônica do Maranhão e foi diretor administrativo do
Hospital Geral. Também foi motorista , sargento do exército, mecânico e professor de
natação. “É muito difícil viver de arte no Maranhão e eu descobri isso cedo e logo tratei de
estudar”, diz Vieira.

Para compor, Antonio Vieira primeiro escolhe um tema, faz pesquisas para
desenvolver a letra e a música, procura falar das coisas sob um ângulo que ninguém tenha
falado antes e todas as suas músicas têm história. Para ele, compor “é escrever o que o povo
não vê, mas cantando é possível fazê-lo enxergar.” O compositor Sivuca, que conhece a
música de Antonio Vieira desde 1930, considera as composições dele avançadas para sua
época, portanto, sua música continua sempre atual.

Apelidado pelos amigos de “faz chorar” e “rouba show”, devido ao seu poder de
emocionar as pessoas, Vieira tem grande capacidade de comunicação com o público, em
quem busca inspiração, porque, segundo ele, “a sua fonte de cultura é a rua.”

Em 1985 foi homenageado pelo Centro de Cultura Popular Domingos Vieira
Filho pela passagem de seus 65 anos de idade, dos quais 50 anos foram dedicados à música
popular maranhense.

Tesoureiro da Associação de Apoio à Música e Arte do Maranhão (AMARTE),
Antonio Vieira recebeu convite de Rodrigo Caracas, presidente dessa entidade, e de sua
esposa Fátima Caracas, para registrar sua obra. Foi idealizado um projeto de Documentação e
Registro Fonográfico da obra musical de Antônio Vieira, patrocinado pela Companhia Vale
do Rio Doce que consta de 18 CDS com cerca de 337músicas, dois livros (um com biografia e
outro com as letras das músicas) e um documentário em vídeo.

Para Antonio Vieira, “projetos desse tipo deveriam ser feitos com todos os artistas
maranhenses porque o Maranhão é uma terra sem memória musical e pouco sabemos dos
grandes valores que temos.”

Em dezembro de 2003, Vieira fez um show para a produção e elenco da novela A
cor do pecado e recebeu convite para ir ao Rio de Janeiro gravar as músicas “Tem quem
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queira” e “Banho de cheiro,” previstas para compor a trilha sonora da novela. Também  foi
homenageado pela Rádio Universidade.

Antonio Vieira se define como um homem simples através do seu viver, do seu
trabalho e do seu proceder. Ao ser perguntado que nome daria ao seu perfil, respondeu:
“Simplicidade, musica feita por Ubiratan Sousa que define minha pessoa, ser simples com
muito orgulho.”
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Encarte do levantamento (04 páginas)

Levantamento bibliográfico do Inventário Nacional de referências
Culturais

O boletim da Comissão Maranhense de Folclore publica, nesta edição, a
segunda parte do levantamento bibliográfico realizado pelos antropólogos Luciana Carvalho e
Gustavo Pacheco acerca do que já foi escrito e publicado sobre o bumba-meu-boi. A pesquisa
é parte do Inventário Nacional de Referências Culturais coordenado por Letícia Vianna
realizado de setembro de 2001 a fevereiro de 2002.


