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“IEMANJÁ VEIO DO 
CÉU E VEIO DO MAR!”1 

Iemanjá e Badé/Xangô são os do-
nos da Casa de Nagô – o terreiro 
de mina nagô mais antigo que se 

tem notícia, aberto provavelmente 
em meados do século XIX, antes da 
abolição da escravidão. De acordo 
com as nagoenses antigas, a casa foi as-
sentada no lugar onde duas africanas 
de família nobre escravizadas - Joana 
e Josefa - enterraram as sementes de 
duas cabaças recebidas por elas de 
Iemanjá. Segundo Mae Dudu, uma 
delas era princesa nagô-tapa e a outra 
condessa cambinda. 

De acordo com relatos ouvidos 
pelo falecido Pai Jorge Itaci, filho de 
Iemanjá, a chegada de Iemanjá em 
São Luis aconteceu há muitos anos, 
no tempo em que a maré chegava 
até onde hoje é a Fonte das Pedras e 
que a ilha de São Luis era rodeada de 
junco. Ocorreu no dia 2 de fevereiro, 
data em que Iemanjá é homenageada 
na Casa de Nagô, quando uma gran-
de estrela rolou no céu e caiu mar e 
apareceu ali uma senhora morena, de 
cabelos compridos. Ela veio do céu e 
veio do mar. 

A senhora Iemanjá veio numa 
canoa com duas cabaças na mão e, 
descendo nos juncos que rodeavam a 
ilha, se aproximou de duas mulheres 
negras - Joana e Josefa - deu a cada 
uma delas uma cabaça, ordenando 
a elas que abrissem as cabaças e as 
enterrassem num lugar apontado 

por ela. As sementes recebidas de Ie-
manjá e plantadas por Joana e Josefa 
se multiplicaram e naquele local foi 
assentada a Casa de Nagô. Segundo 
informado por Mae Dudu a Pai Jorge, 
Joana e Josefa foram escravas, mas 
pertenciam a nobreza africana - uma 
era uma princesa nagô-tapa e outra 
uma condessa cambinda. Para Pai 
Jorge, aquela vinda de Iemanjá foi 
recebida como uma ordem para aber-
tura da Casa de Nagô. 

Conforme Pai Jorge, a Iemanjá 
da Casa de Nagô era carinhosamente 
chamada Sinhá Velha porque era um 
orixá velho, tal como Ewá, outro orixá 
feminino ligado às águas, só que às 
aguas doces, às cacimbas, cultuada na 
casa jeje e na casa de nagô. Para ele Ie-
manjá era a mesma Abê, vodum da fa-
mília de Queviossô/Xangô, recebida 
na mina jeje como jovem, muito liga-
da ao seu irmão Averequete, recebido 
na mina-jeje como jovem e na Casa 
de Nagô como velho. De acordo com 
relatos ouvidos na Casa das Minas, 
pela vodunsi de Averequete, Maria 
Celeste Santos, Abê também veio do 
céu e vem do mar, pois é uma estrela 
que caiu no mar e se transformou em 
uma pescada. 

Na mina maranhense é também 
muito cultuado outro orixá feminino 
ligado às águas: Ewá. Tal como Nanã, 
mais conhecida aqui por Vó Missã, as-
sociada a Santana, é ligada a cacimbas, 
olhos d´água e a Obaluaiê. Ewá tem 
origem jeje, é da família de Dambirá, 
chefiada por Acossi Sapatá, mas foi 
assentada na Casa de Nagô. É esposa 
de Obaluaiê. Conta a lenda que ela 
estava lavando roupa na cacimba 
quando um grupo vem correndo, 
perseguido Obaluaiê, que pede a 
ela para escondê-lo. Ewá manda ele 
entrar na água e joga sobre ele as 
roupas que estava lavando. Quando 
os perseguidores perguntaram a ela se 
não vira por ali um homem correndo, 
ela diz que sim e aponta numa certa 
direção, para onde foram correndo 
seus perseguidores. Depois ela casou 
com ele, ao que poucos sabem e é 
também por isso que no Maranhão ela 
é tão cultuada na mata, pois Obaluaiê 
é ‘reis’ da terra, ‘reis’ dos caboclos...

1 Baseado em mito contado pelo saudoso Jorge Itaci, importante pai-de-santo maranhense, em 
entrevista realizada com Sergio Ferretti, na Cafua das Merces (São Luís-MA), em 24/03/1997. 

2 Antropóloga, pesquisadora de Religião afro-brasileira; membro da Comissão Maranhense de Folclore.

Jorge Itaci Oliveira – São Luís – 1995

Editorial

Mundicarmo Ferretti2
O Boletim 56 reúne trabalhos sobre 

varias áreas do folclore maranhense 
e, desta vez, traz o resumo de uma 

dissertação de mestrado em Ciências Sociais 
sobre a trajetória da nossa Comissão de Fol-
clore e um polêmico texto de Antonio Lopes, 
seu fundador, sobre manifestações folclóricas 
maranhenses. 

Editado no mês de Junho, não poderia 
deixar de tratar sobre o Bumba-meu-boi que, 
na época de Antonio Lopes, era visto de forma 
bastante preconceituosa, mesmo por pessoas 
de pensamento considerado avançado, como 
ele que, em seu artigo Folk-lore, publicado 
em1915, o qualifica de bárbaro, estupido e in-
significante, quando comparado à Chegança, 
Caninha Verde, Fandango, Congo e outras 
brincadeiras já em desaparecendo na época. 
O Bumba boi do Maranhão é também objeto 
de atenção em noticia sobre atividades da 
FUNC e de comparação com o Jaboti Bum-
bá, brincadeira organizada no Acre por um 
grupo de jovens artistas. O Boletim 56 traz 
mais um texto que analisa representações 
sobre animais na cultura popular, enfocando 
a crença de “cururupuenses” a respeito da 
função do cachorro no anuncio de morte de 
pessoas próximas. 

A religião afro marca a sua presença nessa 
edição do Boletim em artigo sobre Iemanjá, 
baseado em mito contado pelo saudoso Jorge 
Babalaô, e na história de José Negreiros, afama-
do curador e “mineiro” maranhense, apoiada 
na versão de seu filho e continuador, Itabajara. 
Aparece também em noticia de estudo sobre a 
estética religiosa feminina e no Perfil de dona 
Amância da Casa das Minas, responsável pela 
doação de várias peças expostas no museu do 
negro, na Cafua, que durante muitos anos 
teve à frente o pai-de-santo Jorge Itaci, e no 
resumo de dissertação de Thiago Lima enfo-
cando o discurso de jornalistas maranhenses 
sobre a pajelança e a Mina na virada do século 
XIX para o século XX. A cultura popular 
religiosa do Maranhão é também analisada 
em um trabalho sobre o Santo Daime e outro 
sobre o catolicismo popular, no texto sobre o 
milenarismo e o império de crianças na Festa 
do Divino. 

O artesanato maranhense foi também 
destacado nessa edição em artigo sobre o 
cofo – cesto muito utilizado pela população 
do interior e da capital, que tem merecido 
destaque nas exposições da Casa de Nhozinho, 
onde esta sediada a Comissão Maranhense de 
Folclore. 

O Boletim 56 anuncia a disponibilização 
na internet de resultado de pesquisa em jornais 
do Maranhão sobre o negro e festas populares, 
no período de 1858 a 1938, e noticia, com 
pesar, o desaparecimento de vários agentes 
da cultura popular maranhense. 
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Uma valiosa via de análise para 
compor significados sobre a 
estrutura mental do culto ao Es-

pirito Santo bem como sua ritualização 
pode ser encontrada no Milenarismo, 
doutrina escatológica cuja palavra de-
riva do latim millenium e que compõe 
o sistema religioso de muitos povos – 
como os mesopotâmicos e os egípcios, 
além de doutrinas da Antiguidade como 
o messianismo judaico. 

Um dos primeiros indícios de men-
talidade milenarista atribui-se ao rei 
babilônico Nabucodonosor. De acordo 
relatos bíblicos (Daniel 2:44, 4:1-37), o 
rei teria recebido em sonho profecias 
sobre o desenvolvimento da história 
da humanidade e o relatado ao pro-
feta Daniel que o interpretou como a 
continuação de império babilônico em 
períodos posteriores estendendo-se à 
Assíria, Pérsia, Grécia e Roma4.

No contexto judaico-cristão ociden-
tal o milenarismo foi e restabelecido e 
remodelado dentro do ideário católico 
por religiosos como o padre cisterciense 
Joaquim di Fiori (1132-1202), o conse-
lheiro particular da Rainha Isabel5. Di 
Fiori concebeu, a partir de cálculos 
secretos, a existência de três unidades 
espaço-temporais classificadas como: 
unidade do Pai(caracterizada pelo Anti-
go Testamento), unidade do Filho (que 
tem em Jesus Cristo e no Novo Testa-
mento seus representantes), e por fim, 
unidade do Espírito Santo, um tempo 
futuro que traria abundância e felicida-
de e seria constituído pela comunicação 
direta entre os humanos e as divindades 
cristãs, além de haver uma profunda 
mudança nas relações entre os indiví-
duos. Na fundamentação desta ideia, o 
livro sagrado do Apocalipse contém as 
bases utilizadas pelos milenaristas para 
suas concepções. 

Desprezado pela igreja, o milena-
rismo teve que se camuflar em diversas 
microideologias que estão presentes 
em manifestações religiosas populares 
cristã, como a festa do Divino Espírito 
Santo. 

Após Di Fiori, outras personalida-
des portuguesas engrossam a lista de re-
ferencias as teorias milenaristas como o 

Pe. Antônio Vieira, o filosofo português 
Agostinho da Silva e o poeta Fernando 
Pessoa. Antônio Vieira por sua orienta-
ção religiosa imprimiu ao Milenarismo 
concepções mais cristianizadas que são 
a base de sua teoria do Quinto Impé-
rio. Inspirado nas profecias de Daniel 
modificou-a para o sistema ideológico 
cristão português redesenhando o mito 
do Quinto Império numa convergência 
de ideias associadas à supremacia sócio-
-política de Portugal. De acordo com o 
padre, haveria um tempo - O Quinto 
Império - cujo governo central seria em 
Portugal e que administraria o mundo 
segundo os preceitos cristãos. Esse 
conjunto ideológico parece ter favore-
cido a crença de que Portugal teria um 
pacto com o Espírito Santo, fato que 
legitimaria os portugueses a serem os 
representantes de um nova ordem mun-
dial insuflando-lhes o desbravamento 
de terras longínquas juntamente com 
a dominação de seus povos.

O filósofo português Agostinho da 
Silva (1906-1994), associa a teoria mile-
narista à obra de Camões, Os Lusíadas, 
em especial ao capítulo da Ilha dos 
Amores. Segundo o filósofo, o tempo 
do Espírito Santo seria marcado por 
um governo composto por crianças, 
com a existência de um mundo sem 
crimes e onde não haveria a presença 
do dinheiro na aquisição das coisas, mas 
“que a vida ficasse a ser gratuita para 
toda a gente”. 

Agostinho da Silva defende a ideia 
de que a Festa do Divino Espírito Santo 
é um reflexo da mentalidade do povo 
não apenas do ponto de vista religioso 
mas também político. Nesse sentido, 
com sua realização funcionaria como 
porta-voz do pensamento popular. 
Povo, que para ele “(...) sempre tão au-
sente, Povo sempre tão mal interrogado 
e escutado” (Silva, p.99). Agostinho da 
Silva acredita que povo fala através do 
culto e nele expressa suas emoções e 
seus desejos. É o que o filósofo diz em:

“E, em sintese, o que o povo diz no seu 
mais autentico e espontâneo Culto é que 
devam as crianças governar o mundo, 
como afinal o defendia Cristo, que deve 

o que se come de básico ser abundante 
e gratuito, como nas Bodas de que fala o 
Evangelho, multiplicando-se o pão, que 
se devem abolir as prisões como ordena 
o <não julgueis>” (Silva, p.99).

Num pensamento espiral em que 
coaduna filosofia, metafísica, religião e 
critica social, Agostinho da Silva centra-
-se na criança e em aspectos de sua re-
presentação social - pureza, inocência, 
ludicidade - para defender o tipo de 
orientação moral desejada pela socieda-
de, ao mesmo tempo que para exaltar sua 
missão terrena. Agostinho da Silva vê em 
cada criança um potencial imperador. 

Em seu discurso sobre a represen-
tação da criança nesse universo socio-
-religioso, aborda inclusive temáticas 
delicadas mesmo para sua condição de 
filósofo, como é o caso de sua critica 
ao aborto: 

“Nem pensar em abortos quando houver 
sinais de que o menino vai surgir na vida, 
que deficiência nenhuma o possa inutili-
zar para sua missão (grifo meu) entre nós.
(...)respeito absoluto pela vida, o que logo 
pressupõe que ainda contra sua vontade, 
tenha qualquer mãe o desejo de que 
seu filho não nasça, tem de desaparecer 
todo o medo (…) que ninguém anseie 
desembaraçar-se , seja por que causa for, 
de seu próprio filho ” (Silva, p.101).

Não obstante o acento místico, seu 
pensamento liga-se frequentemente a 
uma apurada observação da realidade 
social, especialmente no que toca aos 
direitos humanos. Nesse sentido sua 
posição alinha criticas ao modelo social 
vigente e apresenta propostas de melho-
ria que vão desde a saúde e educação 
ate a reforma agrária. 

Utilizando o governo de crianças 
senão como projeção mas como metá-
fora, Agostinho da Silva transporta-se 
para um lugar de batalha onde detecta 
as fragilidades sociais do mundo con-
temporâneo e vê, como única solução 
possível, a assimilação do culto popular 
do Espírito Santo e suas crianças como 
resposta possível ao atual modelo, já 
deveras fracassado. Para ele, a não 
realização desse império - qual seja, a 
não perpetuação do modelo de culto 
transportado ao modelo do mundo - 

Notas sobre Milenarismo e o Império de Crianças

3 Keyla Santana é membro da CMF, educadora, pesquisadora, mestra em Cultura e Sociedade e doutoranda em Estudos do Teatro na Universidade de Lisboa.
4 No sonho de Nabucodonosor havia uma grande estátua cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de 

ferros e os pés feitos cada um de ferro e barro. No momento em que admirava o ícone, uma pedra vinda do céu o atingiu nos pés destruindo-o e recobrindo 
toda a terra de pedra.

5 Foi quem mandou erigir uma igreja em homenagem ao Espírito Santo na freguesia de Alenquer como retribuição a graça alcançada na resolução de conflitos 
dentro da família imperial. Como agradecimento a essa graça divina, a Rainha teria promovido uma grande festa para o Espírito Santo, com o tradicional 
costume de distribuir o vodo ou bodo, que se constituíam em esmolas para os pobres. Foi nessa ocasião, dia de Pentecostes, que a Rainha coroou um Rei, 
alguém do povo, numa clara inversão de papéis e possivelmente inspirada pelas teorias milenaristas de Joachim di Fiori.

Keila Cristina Santana Pereira3
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acarretará em falência social e adverte: 
“se o não fizermos, desclassificaremos 
a simples folclore o radioso Império das 
Crianças, o único digno de ser o Quinto 
de Vieira e Pessoa, o único capaz de 
esquecer de vez Dom Sebastião.”

Compreender a festa do Divino Es-
pírito Santo em seus múltiplos aspectos 
torna-se imperioso na analise de uma 
festa popular carregada de tantos e va-
riados sentidos. Entender sua dimensão 
social e política pode dizer tanto ou 

mais sobre sua formalização ritual e 
ajuda a sair do circulo vicioso das ana-
lises puramente históricas ou centradas 
no objeto de culto que possui. A força 
que o culto carrega está também na sua 
capacidade de transformação-mesmo 
que aparentemente momentânea – da 
realidade. No entanto, a resistência 
da realização da festa pode significar 
outras formas de resistência (social, 
cultural) que Agostinho da Silva faz 
questão de exaltar. 
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1 INTRODUÇÃO

O presente artigo tem a pretensão 
de iniciar a discussão sobre a um objeto 
pouco pesquisado e que é usado, em lar-
ga escala, por uma parcela significativa 
de populações de menor poder aquisi-
tivo do Estado do Maranhão, trata-se, 
pois, do “cofo”. O estudo apresentado 
é uma comunicação, em sentido de 
ensaio, objetivando, a priori, demons-
trar as muitas referências a cerca deste 

objeto e como contribuição construir 
quadros de informações contendo as 
principais fontes sobre este objeto; 
estes quadros, para este estudo, serão 
denominados de mapas, sendo que 
foram elaborados, até a presente data, 
04 mapas, a saber: 1) cronológico, 2) 
bibliográfico, 3) iconográfico e 4) con-
ceitual, contendo o que foi localizado 
sobre a história do cofo do Maranhão, 
bem como demonstrar as muitas falas 
empreendidas por artesãos e pesquisa-
dores que dedicaram algum espaço a 

este objeto em seus estudos e reflexões. 
Antes, no entanto, é preciso conceituar, 
o que seria, em linhas gerais, os cofos.

Cofos são objetos vastamente 
utilizados em diversos locais do Ma-
ranhão, com diferentes usos e com 
variada tipologia, encerrando em si 
uma diversificada teia de reflexões 
e sentidos que este pode adquirir a 
partir dos múltiplos olhares de quem 
os confecciona, os utiliza ou de quem 
pensa sobre eles. Para muitos o cofo 
é simplesmente um objeto de pessoas 
pobres, ocultado da maioria e renegado 
ao plano do efêmero, já para outros é 
uma forma de contribuir com sustento 
da casa, haja vista que cofos são feitos e 
vendidos, mesmo que a preços módicos. 
Pode significar, ainda, um ato de alegria 
na lúdica encantadora da vestimenta 
do cazumba9 ou pode ser uma forma 
de medida, como no caso do cofo de 
alqueire que serve para medir trinta e 
dois quilos de farinha. 

Os cofos também acompanham 
rituais funerários de índios, citado 
mais a frente em texto coligido do 
século XIX de autoria de Francisco de 
Paula Ribeiro ou no pouco estudado 
Tambor de Choro das casas de Tam-
bor de Mina10. Dentre os polissêmicos 

COFOS:
história, conceitos e iconografi a de um objeto identitário da maranhensidade.6

COFOS:
história, conceitos e iconografi a de um objeto identitário da maranhensidade.6

Artesão confeccionando cofo, mençaba 
e abano com a palha do babaçu em 

Itapecuru Mirim - MA, 1948, registro 
fotográfi co de Pierre Verger. Acervo 

pertencente à Fundação Pierre Verger.

6 Trabalho apresentado no XV Congresso Brasileiro de Folclore, em São José dos Campos - SP, em 2011.
7 Graduado em Pedagogia e Biblioteconomia, com especialização em Biblioteconomia pela FIJ. Estudante do curso de História Licenciatura da UEMA; membro 

efetivo da Comissão Maranhense de Folclore e membro fundador da Comissão Helenense de Folclore. joaosouer@hotmail.com 
8  Esp. em Biblioteconomia pela Faculdade Integradas de Jacarepaguá; membro fundador da Comissão Helenense de Folclore. leandroccsilva@hotmail.com
9 Personagem mítico pertencente aos grupos de bumba meu boi do sotaque de Pindaré. Os cazumbas caracterizam-se pela irreverência e pela beleza assustadora, 

envoltos em um bailado gingado, e pela utilização de máscaras horripilantes e extremamente criativas. Segundo BITTENCOURT (2009) os cazumbas são 
“inusitados”, nem homem, nem mulher, nem bicho, nem coisa, os cazumbas são “ inéditos e são para brincar”.

10 Culto afro maranhense, também denominado de casa de mina, caracterizado pela possessão e transe de entidades sobrenaturais que são invocadas e cultuadas 
(caboclos, voduns, orixás, gentis etc.). Segundo FERRETTI (1996) a Casa das Minas é o “mais antigo terreiro de tambor de mina de que se notícia no Maranhão, 
sendo provavelmente o que deu origem a esse culto em terras maranhenses [...].”

Continuação

João Paulo Soares Júnior7

Leandro Carlos de Carcalho Silva*8
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olhares conceituais de quem constrói 
este objeto, pode-se notar uma relação 
de proximidade com a vida cotidiana 
e de imediato sentido prático. Para o 
senhor Geraldo Moreira Braga, conhe-
cido como Seu Cinzento, morador do 
povoado Porto de Baixo, Cedral-MA, o 
cofo é: “[...] um objeto que a gente faz 
para guardar uma qualquer mercadoria 
[...] qualquer coisa” (GONÇALVES; 
LIMA; FIGUEIREDO, 2009, p. 23). 
Para o senhor Manoel Silva, conhecido 
como Manoel Redondo ou Manoel da 
Tapera, morador do povoado Graça de 
Deus, Mirinzal-MA, o “[...] cofo era uma 
coisa de grande utilidade na história 
[...]”, já o senhor Arlindo Trindade, 
do Bairro do Canta Galo, Central do 
Maranhão-MA, o cofo é “uma coisa pra 
guardar coisas” (GONÇALVES; LIMA; 
FIGUEIREDO, 2009, p. 23). 

2 BREVE REVISÃO BIBLIOGRÁ-
FICA ACERCA DOS COFOS

Por tratar-se de um objeto de uso 
comum e de pouquíssima duração, 
os cofos eram dificilmente “vistos” 
(notados) por intelectuais dedicados 
aos estudos do folclore e da cultura 
popular do Maranhão. Em decorrência 
disto, há breves e rarefeitas referências 
acerca desta cestaria, muitas das quais 
detectadas em dicionários e/ou livros 
de temáticas diversas. 

O Pequeno Dicionário de Termos 
e Expressões Populares Maranhense, 
de José Ribamar Martins (s/d), define 
cofo como sendo “cesto fabricado com 
palha de babaçu”. Já o Dicionário Gama 
Kury (KURY, 2001, p. 116) define-o 

como sendo um “cesto oblongo de 
boca estreita onde se guarda o pescado; 
samburá”. Nessa linha de raciocínio, o 
Dicionário Brasileiro Globo (FERNAN-
DES, 1996, p. 162), assim se expressa 
sobre o assunto: “cesto oblongo e de 
boca estreita, no qual os pescadores re-
colhem o peixe; samburá; nassa; espécie 
de tipiti comprido”. 

Segundo pesquisa denominada 
“Cofo de Segredo” e que resultou na 
publicação do livro “Cofos: tramas e 
segredos” dos pesquisadores Jandir 
Gonçalves, Wilmara Figueiredo e 
Weeslem Lima, há uma diversidade 
significativa de palhas utilizadas na 
manufatura desta cestaria, oriundas de 
várias espécies de palmeiras, dentre as 
quais babaçu11, carnaúba12, anajá13, ba-
caba14, tucum15, buriti16, juçara17, coco 
d’água18, ariri19 e marajá20. A mesma 
pesquisa detectou, no entanto, outra 
matéria prima utilizada na confecção 
dos cofos, trata-se, pois, do guarimã. 

Para Lopes, N. (s/d, p. 90), autor 
do Dicionário Banto do Brasil, cofo 
é palavra de origem africana, mais 
precisamente do Quimbundo KOFU, 
com sentido de “saquinho tecido de 
palha”. Concordando com este concei-
to, Parreira (1990), autor do dicionário 
Glossográfico e Toponímico da Docu-
mentação sobre Angola diz ser uma: 
“espécie de paneiro feito de folhas de 
pindoba trançadas, samburá, cesto de 
palha, do Quimbundo kofu, saquinho 
tecido de palha”. Segundo Prado (2007, 
p. 51), paneiros21 são “cestos tecidos 
com folha de babaçu (pindova) e uni-
dades de medidas equivalentes a oito 
quilos”. A pesquisadora Ana Stela de 

A. Cunha (2005, p. 31), organizadora 
de interessante trabalho de produção 
textual a partir de experiências vividas 
com comunidades de remanescentes de 
quilombolas, elenca que cofos: 

São cestos para as mais diversas funções. 
Acomodam a farinha d’água para venda, 
servindo de medida (um paneiro, quarto 
de paneiro etc.), são utilizados para deixar 
a mandioca “de molho” antes de ser “ma-
chucada” e ir para a prensa, a peneira e 
depois ao forno, são usados no choco da 
galinha, para acomodar crianças, quando 
vão acompanhar seus pais na roça [...]. A 
palavra, de origem banto, é conhecida em 
todo o Maranhão e, ao contrário do que 
se difunde, não tem origem indígena e 
sim africana [...]. 

O autor Lopes, N. (2004) situa o 
cofo como sendo um “[...] cesto de palha 
trançada da tradição afro maranhense, 
feito de folhas de pindoba [...]”. Araújo 
(1990) pontua que o cofo é um objeto 
“indispensável na vida de qualquer 
família”. A mesma autora especifica 
locais e tipos de cofos confeccionados 
nos povoados de Peru, Cajueiro, Ca-
nelatiua, Mamuna, Urumirim, Santa 
Cruz e Titica, todos pertencentes ao 
município de Alcântara; descreve al-
guns modelos e os manufaturados pelos 
remanescentes de quilombolas destes 
povoados, como cofo cutrucido, cofo 
balaio, cofo comum, cofo panacu, cofo 
escaço, cofo de segredo e cofo bico de 
papagaio.

Para Zelinda Lima (1998, p. 135), 
membro da Comissão Maranhense 
de Folclore, cofo é um: “depósito para 
gêneros, frutas etc., feito de palha”. O 
autor Robson Pereira no artigo “Uma 
primeira observação sobre a feira de 

11 Nome científico: Orbignya speciosa. Há uma interessante “tipologia” por assim dizer da palmeira do babaçu. Trata-se, pois, de observação popular acerca de 
três fazes do desenvolvimento deste vegetal: é denominada de pindova, pindoba, pindoveira ou pindobeira na fase inicial do crescimento, na fase seguinte, 
isto é, no desenvolvimento propriamente dito desta planta, esta é chamada de palmiteira, já num terceiro momento, ou seja, a partir da fase da frutificação, é 
denominada de coqueira ou de palmeira. Conferir pesquisa da Prfª Maristela de Paulo Andrade, Terra de Índio: identidade étnica e conflito em terras de uso 
comum – 1999.

12 Copernicia Prunifera.
13 Existem as formas correlatas inajá e naja: Attalea Maripa ou Maximiliana Maripa. Segundo o Frei Cristóvão de Lisboa, najá é “outra casta de palmeira, que 

chamam najas, que dão uns cachos de cocos pequenos que maduros são amarelos, comem-se crus e assados e cozidos; pegam muito na boca; são quentes; 
do miolo do coco se faz azeite, dos de cima também; o tamanho são como limões pequenos compridos”. Conferir História dos animais e árvores do Maranhão, 
escrito entre os anos de 1625 a 1631, edição de 1998, São Luís-MA, Coleção Documentos Maranhenses.

14 Oenocarpus bacaba.
15 Conhecido cientificamente por: Artrocaryum chambira, existe a forma variante TUCUMÃ. O Frei Cristóvão de Lisboa registra: “é outro modo de palmeira, 

mas tem espinhos e muito grandes pela árvore e folha; dá uma fruta que se come, sendo madura é vermelha e amarelada; o miolo do coco se come também e 
verde é melhor e mais tenro”. 

16 Nome científico: Mauritia flexuosa. Também denominado de mututim e mutrutim em Bacuri, Minrizal e Cururupu ou miriti no Estado do Pará. É registrada 
a forma moreti pelo Frei Cristóvão de Lisboa, que traz a seguinte descrição: “é outro modo de palma muito comprida, e no alto tem uma roda que faz com a 
folhada e dá uns cachos de coco muito grandes; a fruta é do tamanho de maracotins redondos, a cor da fruta é avinhada, a casca lavrada; árvore e fruta é a visa 
muito formosa; a fruta se come”. Jomar Moraes nas notas e críticas textuais à História dos animais e plantas do Maranhão faz notar as variantes boriti, bruti, 
brutiz, marotim, muriti e mariti. 

17  Euterpe edulis.
18 Cocos nucifera L.
19 Diplothermium Campestre. Encontra-se a variedade linguística pati.
20 Pyrenoglyphis maruja
21 É um cofo com unidade de medida de um alqueire (32 quilos de farinha), pode-se também dizer que é um formato de cestaria. Também conhecido como cofo 

comum ou cofo normal.
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Central do Maranhão, da origem à uma 
etnografia hoje”, inserido no livro Ree-
ducando o Olhar: estudos sobre feiras 
e mercados, organizado por Sérgio Fer-
retti (2000), traz na página 180 informa-
ção sobre o paneiro, definindo-o como 
“artefato de palha”, tendo a capacidade 
de medir trinta quilos de farinha no 
valor de dezoito reais. Segundo o Me-
mória de Velhos, Volume 2, cofinhos 
são: “cestos, samburás, feitos de palha 
trançada, destinado à conservação e 
transporte de gêneros alimentícios, 
objetos pequenos, animais etc.”

Os cofos também foram retratados 
através da fotografia nos trabalhos 
de Zaida Siqueira (2006) intitulado 
“Cozinha do Brasil: alimentos e ritos”; 
Felipe Goifman (2005), “Maranhão: um 
litoral de histórias e encantos”; Ananias 
Martins (2005), “São Luís: fundamentos 
do patrimônio cultural – séculos XVII, 
XVIII e XIX”; Roberto Maligheti (2000), 
“O quilombo de Frechal” e Sérgio Mei-
relles (1983) “Alcântara na era espacial”.

3 EM BUSCA DAS PALMEIRAS: 

matéria prima dos cofos

O poeta maranhense Antônio 
Gonçalves Dias, nascido em Caxias no 
século XIX, é autor das mais emblemá-
ticas obras de divulgação das palmeiras 
maranhenses, o seu célebre poema 
“Canção do Exílio”, onde cantava: 

Minha terra tem palmeiras
Onde canta o sabiá
As aves, que aqui gorjeiam
Não gorjeiam como lá

O grande mestre da “terra das pal-
meiras” é também autor de um impor-
tante dicionário da língua tupi no qual 
registra já no século XIX o termo uru, 
espécie de cofo e diz: 

São cestinhos que fazem os gentios do 
Rio Branco, e trazem, como os soldados 
as patronas, servindo-lhes de bandoleiros 
cordões de algodão tingidos de urucu. 
São tecidos das cascas dos talos da planta 
guarimã, e servem-lhes para guardar o 
urucu, colares, braceletes e suas curiosi-
dades. [...]. (DIAS, 1965, p. 69)

Silveira (2001) é, talvez, o primeiro 
a fazer referência as palmeiras do Mara-
nhão, isto em 1624, descrevendo-as em 
seu livro “Relação Sumária das Cousas 

do Maranhão, dirigida ao pobres deste 
reino de Portugal”, no qual faz constar: 
“palma, que na terra as há, de todos os 
gêneros, de que se faz vinho por todo 
o mundo, a que na Índia chama de ur-
raca e sura, que é muito doce e alegra 
e aquenta, e dele se faz arrobe, mel, 
açúcar e vinagre”. Continuando sua 
propaganda sobre as maravilhas do Ma-
ranhão, Silveira (2001) diz “[...] ficaram 
nascidos muitos coqueiros de cocos que 
vieram de Pernambuco, e a terra tem 
infinidades de palmeiras muito grandes, 
e de todas as castas, de que se usam os 
palmitos, que por regalo, ou para uma 
necessidade servem”.

No Maranhão, terra das palmeiras22, 
um dos principais representantes deste 
gênero vegetal é a palmeira do babaçu 
(Orbignya speciosa), tendo sua folha largo 
uso na confecção da cestaria cofo.

4 EM BUSCA DA 
HISTÓRIA DOS COFOS

As primeiras informações localiza-
das e que dão referência ao cofo datam 
do século XVII, mais exatamente no 
ano de 1614, quando o Padre Capuchi-
nho Claude d’Abbeville refere-se aos 
cofos, no modelo uru, na qual afirma 
ter visto na sua visita de evangelização 
ao Fort. Saint Louis, núcleo da atual 
cidade de São Luís, diz que os índios 
tupinambás:

[...] tem cestos a que chamam uru ou 
caramemô. São feitos de folhas de 
palmeiras ou de pequenos juncos linda-
mente tecidos. Neles guardam seus uaruá 
(espelhos) e também seus pentes a que 
dão nome de kevap, suas tesouras ou pi-
raim, e suas missangas ou bói, etc. Fazem 
também outros cestos semelhantes, para 
guardarem seus ornatos de penas nos 
dias de festas.

O franco suíço Maurice Pinazola 
empreendeu pesquisa para escrever a 
saga dos antigos normandos na ilha do 
Maranhão, o já famoso romance histó-
rico “Os Papagaios Amarelos”, o qual 
traz no prólogo uma interessante infor-
mação sobre o uso de cofos, no século 
XVII: “os tupinambás os esperam nas 
praias com oferendas coloridas, cofos 
de bananas, abacaxis e cajus, bolinho de 
mandioca, peixes secos e carne de caça 
assada, são camponeses semisedentari-
zados e guerreiros” (PIANZOLA, 1992, 
p. 11).

Cândido Mendes de Almeida é 
outro que, mesmo de passagem, cita no 
final do século XIX (1874) na sua obra 
“Memórias para a história do extinto 
Estado do Maranhão” a existência dos 
paneiros, trazendo a tona à expressão 
“farinha de paneiro”, onde diz: “não 
tem agradável cheiro e nem bom gos-
to”. É, quiçá, o primeiro a referenciar 
o paneiro. 

O jornal humorístico e crítico A 
Flecha (ano I, número 2, 1879) traz 
uma carta do colaborador Catúcaba 

22 A relação de pertencimento com as palmeiras pelos maranhenses é tão grande que em vários municípios observa-se a presença desta compondo logomarcas 
oficiais e bandeiras, como exemplo os municípios de Santa Helena e Pinheiro.

Gravura de Joaquim Cândido Guilhobel, feita aproximadamente entre os 
anos de 1819-1821, mostrando negros de ganho portando cofos e pote.

Continuação



Boletim 56 / junho 2014 7

(João Affonso do Nascimento), na qual 
reclama sobre os serviços de limpeza 
pública, conclamando a população para 
que “não se entulhem a cidade de cofos 
e de cascas de frutas”.

Os cofos também marcaram espa-
ços em romances ou obras memorialis-
tas, ajudando a compor cenários, muitas 
vezes servindo apenas como pano de 
fundo é o caso do polêmico romance 
“O Mulato”, de autoria de Aluízio de 
Azevedo, de 1881, que traz informações 
preciosas sobre o cotidiano ludovicense 
em fins do século XIX, mostrando há-
bitos, preconceitos e as folganças dos 
ilhéus de São Luís. O folhetim narra 
que na Casa da Praça23, importante 
centro de transações comerciais da 
época, era costume haver “paneiros de 
farinha e de milho”. Azevedo (2007), 
mais a frente, fazendo descrição de 
produtos hortifrutigranjeiros, vindos da 
Vila do Paço e de São José de Ribamar, 
assim declara a presença dos cofos: 

E vinham do campo para o mercado da 
cidade enormes tabuleiros de hortaliças, 
gotejantes da última rega, e pirâmides de 
ramalhetinhos de vintém, para se vender 
às mulatas; e os cofos de frutas, que espa-
lhavam no ar um perfume desenjoativo 
[...]. (grifo nosso).

Viajantes sempre se maravilharam 
com as belezas naturais do Maranhão 
e com os costumes, hábitos e objetos 
que se destacaram pelo que detinham 
de mais diferente ou incomum, é caso 
relatado no início do século XX, pelo 
estrangeiro Paul Walle (1912), em traba-
lho sobre o Piauí e Maranhão, no qual 
traz notícias sobre o cofo, referenciado-
-o como sendo único no Brasil.

A presença de cofos circunscre-
vendo os campos simbólicos da cultura 
popular do Maranhão é pelo que tudo 
indica originado no século XIX, aden-
trando ao século seguinte, pois segundo 
o jornal Folha do Povo, de 22 de 06 de 
1929, o cofo já era retratado em inte-
ressante desenho do bumba-meu-boi, 
feito por José Jansen, o qual mostra o 
que acreditamos ser o personagem pai 
Francisco com um cofo e, dentro deste, 
uma espingarda. 

Os cofos também servem como 
carcaça para confecção dos Bois de 

cofo, que segundo Azevedo Neto (1997, 
p. 127) são:

[...] boi de farras. Bumba meu boi onde 
a armação de madeira recoberta por te-
cido, feita a semelhança de um garrote, 
é substituída por um cofo enfeitado ou 
não. Há ausência de fantasia. Ritmo e 
bateria aproveitados dos bois normais. 
Brincadeira feita ou por bêbados ou, 
mais comumente, por crianças. Por ex-
tensão: boi mal feito, mal apresentado 
e mal cantado.

Antônio Lopes (2002, p. 19) em 
“Alcântara, subsídios para a história da 
cidade”, de 1957, é outro intelectual que 
consegue visualizar os cofos, pois sua 
obra traz informações sobre produtos 
na Rampa Campos Melo, assim os evi-
dencia: “há sempre sobre o cais rumas 
de canastras, malas, cofos, amarrados, 
caixotes e quase sempre reina uma 
algazarra”. Cena muito parecida com 
esta foi registrada em 1977 por Murilo 
Santos, quando fazia imagens para a 
pesquisa “Tambor de Crioula: ritual e 
espetáculo” e que resultou no vídeo de 
curta metragem Tambor de Crioula 
1979, no qual mostra imagens de ho-
mens descarregando cofos de carvão 
oriundos do município de Alcântara, 
possivelmente no Porto da Camboa.

No entanto, a façanha mais habitual 
correlacionadas a este artefato é o seu 
clássico uso como depositário de lixo, 
como narra o fundador da Comissão 
Maranhense de Folclore, o emérito 
Domingos Vieira Filho (1971): “[...] era 
mais fácil à boca da noite, no silêncio e 
na pasmaceira que envolviam a cidade, 
jogar num terreno baldio ou num canto 
qualquer, o cofo com galinha morta, ou 
com os detritos da cozinha [...]”.

O antropólogo Sérgio Ferretti, na 
dissertação “Querebentã de Zoma-
donu: etnografia da Casa das Minas”, 
de 1996, assim se refere ao cofo, num 
ritual do Tambor de Mina, religião afro 
maranhense, denominado Tambor de 
Choro: “[...] colocam-se no chão dois 
cofos-cestos de fibras de palmeira – no-
vos. Sobre um deles coloca-se um pouco 
de areia com uma bacia em cima. Sobre 
o outro cofo coloca-se um pote novo 
de barro”. Mais a frente complementa, 
ainda descrevendo o Tambor de Choro: 
“Cada vez que o líquido da bacia respin-
ga nas filhas, uma delas deve colocar um 
pouco de areia do cofo dentro da bacia”. 

E conclui dizendo: “[...] o pote, a cuia e 
os cofos usados devem ser novos e com-
prados especialmente para esse fim”.

5 OS COFOS E A 
MARANHENSIDADE

Tentar traçar a história deste ar-
tefato, tão interessante e ao mesmo 
tempo tão desvalorizado, é, também, 
uma possibilidade de contar um pouco 
da História do Estado do Maranhão. É 
por isso que vemos o “insubstituível 
cofo”, segundo Ózimo de Carvalho 
(1958), ou fazendo parte dos relatos do 
Frei Capuchinho d’Abbeville, que se 
maravilhou com o trançado do cofo uru 
feito pelos tupinambás, dizendo que 
são “lindamente tecidos”, isto em 1614, 
e na atualidade tornando-se objeto de 
pesquisa de autores maranhense como 
Gonçalves, Lima, e Figueiredo (2009) 
em busca de elementos simbólicos que 
compõe as características e particulari-
dades do artesanato da cultura popular 
maranhense.

Este artefato singular, que segundo 
Michol Carvalho (2010), “é uma das 
marcas de nossa maranhensidade”, se 
mantém na sociedade maranhense 
como elemento de identificação, a 
partir do ofício de “fazedor de cofo”, 
dentro do artesanato diversificado e 
ainda pouquíssimo estudado.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentre os vários elementos forma-
dores da cultura popular maranhense, 
este ensaio apresenta as particulari-
dades relacionados à história do cofo, 
exemplo de “desing popular espontâneo 
e versátil”24, considerando-o como fator 
de identificação cultural do Maranhão. 
A salvaguarda que produtores e deten-
tores de saberes e ofícios possam ter e 
seu devido reconhecimento, através 
ofício de “fazedor de cofo” pode vir, 
futuramente, ser inscrito no Livro dos 
Saberes, modalidade criada a partir da 
promulgação do decreto Lei nº 3.551, 
de 04 de agosto de 200, que institui o 
Registro dos Bens Culturais de Natu-
reza Imaterial.

Este ensaio visou traçar o histórico 
do artefato cofo, trazendo à tona os re-
latos cronológicos de sua utilização em 
todos os tipos de fontes de informação 

23 Antigo nome da Casa das Tulhas, também denominada de Feira da Praia Grande ou Mercado da Praia Grande.
24 Expressão retirada do site do Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho.
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(imagens e bibliografias). A busca por 
literaturas específicas deu-se, inicial-
mente, a partir do enfoque das pal-
meiras, matéria prima quase absoluta 
na confecção de cofos, corroborando 
com o sentido cronológico retirado das 
informações de bibliografias, imagens 
e outros instrumentos de pesquisa. 
Esta investigação pode, também, servir 
como fonte de inspiração para poste-
riores estudos voltados para aspectos 
específicos e pouco pesquisados da 
cultura popular maranhense.
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1. Introdução

Antes de nos atermos a uma análise 
reflexiva sobre a presença do “Bum-
ba” no folguedo Jabuti-Bumbá e no 

Bumba-meu-boi, bem como suas referên-
cias visuais e culturais, apresentamos breve 
considerações sobre os dois folguedos e sua 
importância, da perspectiva relevante para 
o presente artigo.

O Marupiara Jabuti-Bumbá, nasceu em 
2005, criado por uma família de artistas na 
cidade de Rio Branco, no Acre. Essa mani-
festação cultural emerge como um folguedo 
híbrido, com o elemento forte e catalisador 
de culturas (indígena, ribeirinha) presentes 
em suas referências históricas. A partir 
do ano de 2009, o folguedo Jabuti-Bumbá 
dar origem a outras vertentes de atuação, 
espalhando-se por diferentes localidades 
agregando novos brincantes, adereços e 
alegorias. Estas vertentes também levam 
o nome, as músicas, as práticas e a figura 
do Jabuti-Bumbá. Entre as alegorias de 
mais destaque estão: o Jabuti Carumbé e o 
Marupiara Jabuti-Bumbá (hoje localizado 
na vila de Santo Antônio de Olhos D´Água-
Goiás, onde vive atualmente umas das 
fundadoras). O Jabuti-Bumbá, ao contrário 
do Bumba-Boi, não é focado em um auto; 
sua apresentação, sua brincadeira acontece 
em forma de cortejo. Neste folguedo, não 
é São João o Padroeiro da brincadeira, mas 
sim Nossa Senhora Seringueira (uma apa-
rição do imaginário popular da fronteira 
Acre-Bolívia), ligada ao passado histórico de 
luta pela tomada do território das mãos dos 
bolivianos. Desse modo, o Jabuti-Bumbá 
carrega em sua formação dois elementos de 
afirmação da cultura e da identidade acria-
na. O primeiro relacionado ao seu passado 
histórico, com a presença do nordestino, 
que traz em sua bagagem cultural as festivi-
dades (entre elas o Bumba-meu-boi), e pela 
musicalidade da doutrina do Santo Daime, 
fundada pelo maranhense Irineu Serra no 
Acre. O segundo elemento relacionado 
à contemporaneidade, que chamaríamos 
de presente histórico, em que o boi se faz 
presente mais uma vez, mas como elemento 
desagregador da cultura acriana, o boi como 
modelo econômico (pecuária), símbolo da 
destruição da floresta para formação de pas-
tos. O caráter eminentemente combativo e 
resistente do folguedo ocupa todo o círculo 
festivo e o faz ultrapassando as fronteiras do 

Acre. Aí ele já não é somente o símbolo de 
uma cultura, participando ativamente de 
sua invenção, para ser também símbolo da 
ampla resistência que caracterizaria o Brasil 
diante da possibilidade de destruição e de 
expropriação das práticas e dos recursos na-
turais e culturais no contexto das mutações 
econômicas envolvidas na globalização.

Já no folguedo do Boi suas primeiras 
aparições remontam ainda à época da escra-
vatura brasileira. Foi através do estado do 
Maranhão que o folguedo, que homenageia 
São João e os demais santos juninos tomou 
força e se espalhou por todo o Brasil, prin-
cipalmente pelas regiões Norte e Nordeste. 
No Maranhão, os Bumba-bois são divididos 
em sotaques, que representam as suas 
variações conforme o ritmo, as danças, os 
instrumentos, a indumentária, as toadas; 
já os personagens, segundo Vasconcelos, 
fundamentam essa divisão “[…] resultando 
em semelhanças e diferenças de um grupo 
em relação a outro […]” (VASCONCELOS, 
2007, p. 19). A literatura consagrada divide 
os sotaques da seguinte forma: Zabumba, 
Matraca ou da Ilha, Pindaré e Orquestra. 
Todavia, a diversidade de manifestações do 
Bumba-meu-boi no Maranhão é tanta que 
não se limita ao que está registrado como 
estilo ou quantidade, há também aqueles 
que não se enquadram na divisão de sota-
ques referidos acima.

Nesse folguedo encontramos uma ver-
dadeira fusão de elementos cristãos com 
aqueles provenientes dos terreiros com a 
presença dos caboclos em alguns grupos 
de Bois. Assim é que independentemente 
de o Boi ser da Ilha, de terreiro ou sem 
sotaque definido, a presença da resistência 
ligada à fé, por meio da mistura de práticas 
religiosas, nesse folguedo, é uma marca da 
violência cultural e simbólica que preside 
sua origem, e incessantemente atualizada 
nos fazeres de todas as pessoas envolvidas 
com a festa do Bumba-meu-boi.

A complexidade dos dois bichos, dos 
dois folguedos, pode ser percebida na 
própria trajetória , de modo que, o que nos 
interessa no presente artigo é o que faz 
dançar esses dois bichos.

Há uma letra de música do Jabuti-
-Bumbá com os seguintes versos: “Jabuti 
bailou com o boi / Bumba boi do Maranhão 
[…] / Jabuti olhou pro boi / E antes do boi 
perguntar / Jabuti foi respondendo / Eu 
também sou um Bumbá” (Cipó Escada. 

Letra e música: César Farias e Bab Franca).
De acordo com Michol, “Bumba-meu-

-boi, tem o significado de Bate, meu boi! 
Chifra, meu boi! Avante, meu boi […]” 
(CARVALHO, 1995, p. 39). Ao deslocar o 
termo “Bumba” do âmbito restrito da festa e 
inseri-lo no âmbito ampliado da vida social e 
política enfatiza-se o sentido de luta, de per-
severança como elemento de expressão de 
resistência cultural, em que usos e práticas 
tradicionais se mesclam numa pluralidade 
de contaminações para batizar aquilo que 
o ‘povo’ nomeia (RAPOSO, 2004).

Todavia é preciso ressaltar que o cam-
po cultural projetado pelo Jabuti-Bumbá 
é muito diverso daquele projetado pelo 
Bumba-meu-boi, assim como o são as trans-
formações experimentadas por ambos. Se 
inicialmente a longevidade do folguedo do 
Boi em muito ultrapassa aquela do Jabuti, a 
importância de ambos residiria na potência 
dos folguedos para agregar os elementos 
diversos fundamentais para a afirmação 
da identidade de um povo, de uma região, 
de um grupo, ressignificando os motivos 
da violência simbólica que preside o seu 
surgimento (índios e negros para o Boi, 
ribeirinhos e índios para o Jabuti). A con-
tinuidade entre essas diferenças poderia 
então ser sintetizada na expressão “Bumbá” 
compartilhada por ambos. É ela que permi-
te a eles habitarem o mesmo universo – o 
do folguedo em que o homem, ao dançar/
brincar com o bicho, extrai dele a força 
necessária para seguir em frente.

É a partir deste elemento, de suas ex-
pressões concretas, dos fazeres cotidianos, 
que é possível apreender os cruzamentos e 
contaminações aos quais Raposo (2004) se 
refere. Deste modo, o Boi e o Jabuti são in-
separáveis – não sendo explicáveis um pelo 
outro e tampouco apreensíveis um sem ou 
outro. Neste ponto, recorremos novamente 
a Paulo Raposo quando ele coloca que as 
políticas da memória e a afirmação identi-
tária implicam em como os grupos e os seus 
responsáveis definem, selecionam a sua 
“cultura”, a sua memória coletiva partilha-
da, sustentando dessa maneira sua própria 
definição de “cultura” (RAPOSO, 2002).

Por esta razão, caberia aqui discutir a 
relação entre os folguedos do Jabuti e do 
Boi através da importância dos modos de 
fazer e de adotar essas perspectivas como 
elemento de resistência presente nestas 
festas populares e como isso se relaciona 
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26  O termo “botar” é bastante utilizado pelos brincantes do Bumba-meu-boi referente a “Botar uma brincadeira de boi na rua […] Organizar, coordenar, arrumar patrocínio 
e outras coisas que faz o boi urrar!” (REIS, 2008, p. 43).

com a difusão de elementos culturais e ale-
góricos dos folguedos no Brasil – a profusão 
de elementos que fazem “bumba” os dois 
folguedos, os elementos que os fazem dançar 
e resistir ao tempo. São estes cruzamentos, 
contaminações e seleções conjunturais que 
possibilitam a criação e a reinvenção de novas 
manifestações, propiciando a releitura e o 
diálogo de folguedos e de práticas tradicionais 
com elementos e práticas contemporâneas, 
formando um imenso caldeirão híbrido de 
manifestações culturais, onde o Jabuti do Acre 
e o Boi do Maranhão se implicam de formas 
as mais diversas.

Com isso em mente, reunimos neste 
artigo uma série de autores provenientes 
da Antropologia da Performance, da An-
tropologia Visual e da Antropologia Social, 
destacando aspectos de seus pensamentos 
para abordar a relação entre os dois bichos. 
Deste modo, buscamos possibilitar a abertu-
ra para uma compreensão das coisas feitas 
pelos homens e dos homens que criam as 
coisas, uma vez que, em meio à profusão de 
coisas, os símbolos, as imagens, os temores 
e sonhos reinam e são imprescindíveis, 
compondo o cotidiano da existência (AN-
DRADE, 2002).

Assim, quando olhamos para o Jabuti e 
o Boi, imensas alegorias que são, pousamos 
o olhar sobre as coisas e olhamos então para 
o lugar das coisas que pertencem ao fluxo 
da experiência vivida e que solicitam o olhar 
de um outro. 

Considerando o Jabuti e o Boi como 
folguedos visualmente expressivos, preci-
samos nos reportar a alguns autores que se 
dedicaram a pensar a performance dentro da 
Antropologia. Ao tomarmos a Antropologia 
da Performance privilegiamos aspectos 
que interessam mais imediatamente a este 
artigo, trazendo elementos de constituição 
desse campo que provêm tanto de Richard 
Schechner (1993) quanto de Victor Tuner 
(1975). 

Em The Future of Ritual (1993), Sche-
chner colocará que a performance, em 
qualquer uma de suas variedades (seja a do 
entretenimento, ou para assinalar ou modi-
ficar a identidade, ou para criar uma comu-
nidade, ou para convencer e persuadir, ou 
para curar etc.) visa a transformação, isto 
é, o acionamento da habilidade do homem 
para criar a si mesmo, para mudar, para 
se tornar o que ele habitualmente ou até 
então não era. É por meio da performance 
que alguma coisa é criada, modificada, 
celebrada ou finalizada. Para Schechner, a 
performance é, assim, a apresentação de um 
ato praticado. No entanto, a determinação 
do ato, dentro do conjunto de atos que pre-
cedem a performance, diz respeito também 

à tendência do trabalho do pesquisador 
para ser uma expressão de sua experiência 
de pesquisa ou mais exatamente daquilo 
que sua experiência de pesquisa lhe deu. 
Parafraseando Turner (1975), sempre so-
mos afetados pelos poderes simbólicos que 
tornamos presentes nas investigações de 
campo conduzidas por nós.

Na esteira de Victor Turner, Dawsey 
(2006) pontua que a antropologia da per-
formance apresenta-se como “uma parte 
essencial da antropologia da experiência” 
(DAWSEY, 2006, p. 19), e seria através da 
performance que essa experiência pode ser 
revivida, revelando-se. Trata-se não apenas 
de pensar a performance enquanto expres-
são, mas também de pensar a expressão 
enquanto momento culminante de uma 
experiência.

Turner privilegia, na sua antropologia 
da performance, um olhar que se dirige para 
as coisas não resolvidas da vida social, dessa 
perspectiva o folguedo do Boi e do Jabuti 
importariam imediatamente por colocarem 
em movimento símbolos que instigam a 
ação. É esta dimensão do agir, do fazer, e 
sua ligação com o contexto, sua abertura 
para a mudança, a sociedade em ato que 
melhor contempla os folguedos do Boi e do 
Jabuti nesta análise. Como coloca Richard 
Schechner (2006, p. 30), “To treat any 
object, work or product ‘as’ performance 
[...] means to investigate what the object 
does, how it interacts with other objects or 
beings, and how it relates to other objects or 
beings. Performances exist only as actions, 
interactions and relationships”.

Desta maneira, não somente a festa é 
levada em consideração, mas também o que 
podemos chamar de “os bastidores” destas 
festas, aquilo que compõem a intimidade 
da festa, aquilo que antecede a performan-
ce, que faz os elementos visuais saltarem 
aos olhos. São esses elementos que tanto 
diferenciam quanto assemelham as duas 
alegorias, e estão relacionados aos materiais 
utilizados e às suas referências históricas, 
que participam do processo pelo qual os 
valores e as expressões de grupos diversos se 
mostram, mas também iluminam aquilo que 
para estes grupos já se tornou comum. Os 
folguedos são expressivos na mesma medida 
em que os materiais se tornam expressivos, 
compondo uma visualidade que age sobre 
as emoções e a sensibilidade daqueles que 
participam dos folguedos (brincantes ou 
espectadores), e daqueles que os concebem 
e os produzem ao longo do tempo, pois os 
liga a uma experiência histórica vivida (en-
tendida como origem dos folguedos) como 
forma de estabelecer sua identidade social 
e cultural. 

2. A visualidade e a resistência 
cultural no Bumba

Dawsey nos lembra que no lugar do 
grande espelho mágico dos rituais, temos 
contemporaneamente “ uma multiplicidade 
de fragmentos e estilhaços de espelhos, com 
efeitos caleidoscópicos, produzindo uma 
imensa variedade de cambiantes, irrequie-
tas e luminosas imagens [...]” (DAWSEY, 
2006, p. 20). Como ressignificar o mundo 
que se estilhaça? Como dar sentido para 
a existência e luta de uma cultura, de um 
grupo? Parecem ser estas perguntas que 
subjazem à performance do Jabuti e dos 
Bois; performance que refletiria, em parte, a 
busca por “uma experiência coletiva, vivida 
em comum, passada de geração em geração 
e capaz de recriar um universo social e 
simbólico pleno de significado” (DAWSEY, 
2006, p. 20), e em parte refletiria os ruídos 
e as incoerências de um contexto em que 
a tradição se despedaça e a experiência se 
empobrece.

Quando pensamos o “Bumba” como 
expressividade que dá existência à experi-
ência, é preciso antes refletir sobre o signi-
ficado da experiência, uma vez que “[…] é 
na festa que tomamos consciência de coisas 
gratificantes e dolorosas […]” (DA MATTA, 
1984, p. 81), que compreendemos o modo 
como as coisas são feitas, de que maneira 
a dimensão material da existência fornece 
recursos para a ação, mas também de que 
modo a seleção e a recriação de aspectos 
da história e da experiência vivida funcio-
nam como elementos que possibilitam aos 
agentes se reconhecerem. Aqui o “botar26 
”, tanto no Jabuti quanto no Boi, se dá no 
nível que empreende o esforço de novas 
invenções, da criação e da formação de uma 
identidade, onde a festa e o cotidiano são 
elementos fundamentais que celebram a 
resistência cultural.

2.1 O Bumba e a visualidade

No folguedo do Jabuti-Bumbá, a cabeça 
do Jabuti é moldada em isopor, seus olhos 
e boca desenhados com papel machê e seu 
pescoço revestido de borracha com cilindros 
feitos de canos. O grande corpo do Jabuti é 
feito de espuma EVA que reveste canos de 
PVC modelando o grande casco. Pequenos 
pedaços de espelhos associados à pintura 
com tinta acrílica formam um imenso mo-
saico desenhando as divisões do casco. Por 
fim, a grande saia do Jabuti é feita com re-
talhados de tecidos coloridos de cetim, para 
o corpo da saia, e de chita, para suas bordas. 
Há também pequenos desenhos aplicados 
na saia trazendo elementos da natureza. O 
movimento da alegoria é realizado sempre 
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À esquerda: O Bumba do Jabuti. Marupiara Jabuti-Bumbá. Foto: Edunira Assef, 
Rio Branco, Acre, 2005. À direita: O Bumba do Boi. Boi da Madre Deus. 

Foto: Ísis Farias, São Luís, Maranhão, 2011.

por duas pessoas que a fazem dançar. Os 
brincantes utilizam ainda sementes como 
apoio aos adornos, e as cores mais presentes 
são o verde, o amarelo, o branco, vermelho 
e azul.

 “[...] sou uma figura rara, gigante e 
cascudão feito à mão com muito amor 
e devoção, a cabeça tem expressão da 
alegria, talhada no isopor e coberta com 
papel, [...] a saia de tecido colorido com 
mosaicos que lembram a Amazônia 
seus rios e seu povo. O brinquedo tem 
também um jabuti tipo burrinha, o 
casco feito de papelão e pintado com as 
formas dos `Kenês´ indígena, a saia de 
chita. [...] A construção do brinquedo 
tem referências no tradicional e busca 
no moderno seu próprio estilo.” (Silene 
Farias, Jabuti-Bumbá, 2014). 

Já no Bumba-Boi, geralmente a alegoria 
do Boi, tanto o corpo como a cabeça, é feita 
de madeira, o Buriti. O Boi é revestido de 
veludo, geralmente de cor preta, e o seu 
couro é rico em cores, presentes nos borda-
dos de vidrilhos. Sua cabeça também leva 
apliques de vidrilhos, assim como os olhos e 
a boca. Os chifres do Boi geralmente são fei-
tos de chifres de bois de verdade, enfeitados 
com fitas coloridas. A saia do Boi também 
varia de grupo para grupo, mas geralmente 
é feita de cetim colorido, trazendo sempre 
temas bastante variados – homenagens 
aos santos, ao Maranhão, ao padrinho do 
Boi, a figuras de relevância política – es-
tampados em seu corpo, mudando a cada 
ano e de acordo com cada grupo de Boi. 
Seus brincantes/personagens usam muito 
brilho e cores diversas em suas vestimentas 
e adornos. Há ainda a presença de penas 
coloridas artificiais e penas de Ema de cor 
natural nos personagens dos índios e nos 
caboclos de pena.

“[…] O boi, a gente chama ‘Capoeira’ 
porque é feito de Buriti, então não chama 
boi, chamam de ‘capoeira’ […] a gente 

manda bordar […] os desenhos a gente 
faz de acordo com os acontecimentos… 
por exemplo, esse ano a gente mandou 
bordar a foto de uma senhora chamada 
Aliete Marques, uma folclorista muito 
amiga da gente [...] ela tinha um pre-
sépio… mandei fazer um presépio de 
um lado e de outro a Nossa Senhora de 
Fátima, que era a Santa que ela tinha de 
proteção, era devota [...] As coisas que ela 
fazia e gostava. Então eu mandei bordar 
no couro do boi… e a foto dela […].” 
(Seu Zeca, Boi Lírio de São João, 2011, 
informante).

Visualmente, a performance do Jabuti 
e do Boi nos convida a ir do centro para a 
margem, e, na margem, a olhar os elementos 
arredios e suprimidos que a performance 
revela: as minúsculas expressões da resistên-

cia que passam despercebidas ao espectador 
mais apressado, em que a força e riqueza do 
Bumba revela-se no 

“sempre querer ir pra frente”, com o que 
há nisso de prazer e de dor, de tristeza, 
de alegria e de fé, tal como aparece na 
fala de Seu Marcelino: “Minha fé é muito 
segura para com Deus e o Santo… eu não 
aprendi a desistir eu sempre quero ir pra 
frente com o Boi.” (Marcelino Azevedo, 
Boi de Guimarães, 2011, informante). 

Seja como performatização do jogo en-
tre o animal e o homem, em que o homem 
incita o animal e o animal, Boi ou Jabuti, 
leva o homem à ação criadora, sempre em 
aberto, seja como performatização da luta 
cotidiana contra a expropriação material e 
simbólica sempre em curso e sempre pres-
tes a ser revertida, em que o espaço-tempo 
da festa / do folguedo corre o risco de ser 
ocupado por uma outra gramática: a do 
mercado, a do turismo, a da política.

É o caráter doméstico das produções 
que as tornam verdadeiras profissões de 
fé (na mudança, na transformação), espe-

cialmente quando se dão à margem dos 
grandes financiamentos, quando então a 
autonomia do trabalho é também um traço 
distintivo da produção artística visual. Ao 
nos aproximarmos destes Bumbas, o traço 
da visualidade salta. Aplicando-se tanto ao 
Jabuti quanto ao Boi, é ele que deixa claro 
que se tem “gente do Jabuti” e que também 
se tem “gente do Boi”, onde a brincadeira 
nasce, vive e morre todos os anos. Desse 
modo, os elementos privilegiados nos dois 
folguedos fazem da visualidade a própria 
explicitação do traço que os distingue não 
como folguedo, mas como processos sociais 
e culturais em que valores e arranjos simbó-
licos distintos são performatizados.

Assim, seus criadores, tanto os do Jabuti 
como os dos Bois, escolhem materiais e 
temas cujos significados implicam mais ou 
menos a experiência histórica vivida e cuja 
fixidez ou variação simbolizam a dinâmica 
cultural e política que exprimem. 

Esses materiais e temas participam do 
cotidiano e remetem diretamente ao modo 
como as coisas são feitas, de maneira que as 
práticas são inseparáveis dos procedimen-
tos. É preciso então dar atenção à intimi-
dade das coisas e das pessoas, mostrando 
o nascimento precário desses Bumbas e 
a luta cotidiana para fazê-los viver e para 
mantê-los vivos, a necessidade e o esforço 
de “botá-los”. Aí, Bois e Jabuti fazem mais 
uma vez o seu encontro.

2.2 O Avesso do Boi e do Jabuti

É no avesso, na intimidade das festas, 
das coisas e das pessoas, nos fazeres, no 
cotidiano, nas relações dos homens com os 
homens, com os materiais, com os bichos, 
com a história de cada material escolhido 
e manuseado que os dois bichos dançam e 
que se criam novos brinquedos: as práticas 
e aquilo que as mantêm, o que dá sentido 
aos valores e ideias, os atos que precedem 
e presidem a performance.

“[…] depois que nós fazemos o esqueleto 
desses objetos, aí de noite nós fecha a 
casa, vamos aqui para o barracão chama 
os meninos e vamos ensaiar eles [...] quem 
vai andar dentro de urubu, quem vai se 
deitar pra ele beliscar, quem vai dançar, 
ensinar o menino dançar… não é no dia 
do ensaio (ensaio do Boi), aqui ninguém 
sabe como vai ser nossa comédia, é uma 
traição[…] só os cantores que sabem 
porque nós temos que dizer pra eles 
[…],mas não fala no nome dos objetos 
que vai sair [...]. Esse ano nós temos é a 
apresentação da Dança do papagaio […]”. 
(Lourenço Pinto, Boi Capricho de União, 
2011, informante). 

“[…] rolou a ideia de fazer o Sarapó por 
conta da minha infância e do nome do 
meu grupo musical. Depois comecei a 
pesquisar e vi que o sarapó não passava 
de uma isca para os peixes nobres da 
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sociedade, e nisso o Sarapó já estava 
quase pronto… foi quando eu fui atrás 
de uma mangueira pra fazer o rabo do 
bicho e por lá achei a Edunira e perguntei 
a ela se ela conhecia alguma mangueira 
que fosse dura e ela me falou que só 
conhecia a mangueira de led (daquelas 
utilizadas no natal) quando ela falou isso 
o Puraqué veio na minha cabeça, e pra 
mim foi muito bacana. Porque o Puraqué 
tem mais enredo e é temeroso, o bicho 
dá choque e tudo mais […] agora temos 
o Jabuti que é da terra e o Puraqué que é 
das águas, dois elementos!”. (César Farias, 
Jabuti-Bumbá,2013, informante). 

Desse modo, tal como coloca Paulo 
Raposo (2002, p. 1),“celebrando, reiven-
tando e reimaginando a memória cultural, 
as expressões performativas afetam e são 
afetadas pela situação social englobante”.

3. Conclusão

Nesse artigo, procuramos dar visibilida-
de àquilo que participa do cotidiano dessas 
pessoas, o avesso dessas alegorias, os outros 
bichos com os quais elas se relacionam, 
àquilo que não está unicamente na festa, e 
que não se reduz ao seu momento público. 
A resistência, aqui, tem uma conotação 
mais ampla e mais forte. Está relacionada 
diretamente aos laços afetivos familiares e 
coletivos dos fazedores destas festas; estes 
laços afetivos são a própria expressão destas 
festas, dos modos de vida que sustentam 
estas pessoas e as suas práticas, e que são 
reafirmados cotidianamente precedendo a 
própria perfomance. É a relação imediata 
com essa realidade que possibilita a expe-
riência de ruptura por meio da qual se cria 
a linguagem do corpo na sua implicação 
com a história, com a identidade e com o 
inconsciente coletivo (RODRIGUES, 1997; 

MULLER, 2005).
Desta perspectiva, é preciso considerar 

a expressão “Bumbá”, no Jabuti-Bumbá, não 
somente como uma releitura do folguedo 
mais popular do Brasil, “os Bumbas-bois”, 
mas como elemento de diálogo e de tensão. 
Pois se o boi pode ser considerado como o 
elemento antilógico em relação ao jabuti, 
visto sua existência estar ligada diretamente 
à destruição da floresta, habitat do jabuti, e, 
ainda, que o boi pertence ao universo cultu-
ral do nordestino, cuja via de apropriação se 
dá através da experiência do negro liberto, 
e o jabuti pertence ao universo cultural dos 
indígenas, cuja via de apropriação se dá atra-
vés do nordestino emigrado, é a expressão 
“Bumba”, como incitamento a seguir em 
frente, a não se deixar deter ou abater, que 
torna possível articular simbolicamente a 
diferença entre essas duas trajetórias cultu-
rais que constituem o Acre (e os acrianos) e 
o Maranhão (e os maranhenses) e que têm 
como elemento comum a expropriação e a 
resistência. 

Assim a dança entre os dois bichos 
se fez possível neste artigo pela forma do 
resistir e do existir, pelo empenho na com-
preensão das coisas feitas pelos homens e 
dos homens que criam as coisas. A dança 
do homem com o bicho, tal como se ex-
pressa nos folguedos do Jabuti-Bumbá e do 
Bumba-Boi, encena no presente a luta (de 
um grupo, de uma sociedade, de uma cul-
tura) para resistir e se constituir enquanto 
identidade, para transformar o seu entorno, 
para celebrar sua crença e sua vitalidade, 
para assinalar suas descontinuidades. O 
que se manifesta cantando, dançando e 
recriando é o sentido da própria luta e da 
própria existência, através de elementos os 
mais variados e através das relações e das 
experiências cotidianas vividas por seus 

criadores e brincantes, onde as alegorias 
manifestam o que é a resistência viva e 
dançante destes folguedos. O efeito sobre 
os homens na brincadeira com os bichos é 
o Bumba, é assim que os homens no mundo 
dos homens já não serão mais os mesmos.
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No município de Cururupu al-
guns moradores acreditam que 
quando um ou mais cães uivam 

a noite e até por volta do meio dia é 
sinal de que alguém irá falecer, é uma 
ação interpretada pelos cururupuenses 
como um mal pressagio, e relatada por 
alguns como um agouro. Segundo eles 
o animal ou os animais estão avisando 
que alguém ira falecer. 

Coletamos em 2013 um relato de 
uma senhora residente do município, 
no bairro Vila Visconde, que teme 
quando os cães começam a uivar: 

“Fico com medo de ser um dos meus 
parentes a morrer quando o cachorro da 
minha vizinha uiva” (informação verbal).

Segundo os moradores do muni-
cípio, quando cachorro ou cachorros 
deixam de uivar é porque uma pessoa 
já faleceu e as pessoas da região onde 
o animal estava uivando já possuem 
ciência da morte de um indivíduo.

Embora o uivo do cachorro seja 
interpretado como um agouro, há 
uma dualidade de opiniões, pois, para 
alguns, o uivo do animal atrairia a morte 
de pessoas, mas para outros não. Ele 
apenas prediria que uma pessoa iria 
falecer, como um tipo de oráculo da 
morte.

 Certamente uma pessoa que per-
tence a região que os animais ou animal 
está presente, independente dos seus 
donos ou da casa que reside, é o sufi-
ciente para estar sobre a influencia do 
suposto uivo revelador, basta a pessoa 
falecida pertencer a um pequeno bairro 
ou vizinhança em que o uivo do animal 
se faça ouvir por todos na região que 
pertence que no dia seguinte haverá 
um morto.

Existe uma certa eficácia simbólica 
na ação deste animal, segundo a cren-
ça de alguns cururupuenses. Não foi 
apenas em um bairro do município que 
constatamos que pessoas acreditam no 
poder revelador do uivo do cachorro, 
mas no bairro Areia branca, Filipinho, 

Jacaré e outros dos quais pu-
demos entrevistar moradores 
como também os alunos da 
Escola Gervasio Protásio dos 
Santos puderam averiguar.

Constatamos que há um 
tipo de crença coletiva, prin-
cipalmente dos mais idosos 
do município, a respeito da 
atuação do animal. Faz parte 
do imaginário dos moradores 
de Cururupu. Portanto, sendo 
uma crença coletiva, ou seja, 
um elemento integrante da 
mentalidade de alguns morado-
res do município29, no animal 
como um suposto agente do ato 
extra-cotidiano e no falecimen-
to de um morador da região 
onde o animal estava uivando, 
é que nos leva a constatar uma 
eficácia simbólica, no sentido 
do antropólogo frances Levy-
-Strauss (2008, p. 128).

Acreditar em coisas, ani-
mais, pessoas ou fatos que 
atuam de forma sobrenatural 
ou mágica revela uma crença 
no sobrenatural e sendo esta crença 
coletiva, podemos constatar uma efi-
cácia simbólica de tais atividades ou 
manifestações.

Existem muitas narrativas a respei-
to desse animal, como a que ele possui a 
capacidade de ver seres sobrenaturais à 
noite e que tal capacidade ou habilidade 
pode ser obtida por um indivíduo se 
passar a remela30 dos olhos do cachorro 
nos seus, no entanto, não soubemos de 
ninguém que houvesse feito tal coisa. 
Uma senhora do município disse que 
se uma pessoa fizer isso pode possuir 
dificuldades para dormir. Segundo 
ela, a todo o momento, estaria vendo 
coisas fora do comum, até mesmo de 
olhos fechados. A senhora disse que a 
pessoa que realizar tal feito pode ficar 
louca, porque estaria vendo coisas que 
lhe fogem a compreensão e, que não 
saberia lidar com isso.

Também ouvimos relatos que um 

cão pode lutar com mãe d’água31, por 
isso não é difícil ouvir de alguns curu-
rupuenses a expressão “esse cachorro 
tomou uma pisa32 de mãe d’água ontem 
à noite”. Eles mencionam essa frase 
quando relatam que o cão a noite estava 
rosnando com raiva, se contorcendo e 
em outro momento chorando33.

 Por essa razão os mesmos acham 
bom ter esse animal em seu lar, eviden-
temente que não só por essas questões 
de cunho extra-cotidianas, mas para 
afastar também ladrões e animais 
que matam criações de galinhas, pa-
tos e outros, como a mucura, animal 
semelhante a um rato, mas de maior 
tamanho, também exala um odor muito 
forte, geralmente faz sua toca no alto 
de buritizeros e come galinhas.

Referencia:
LEVÍ – STRAUSS. Claude Antro-

pologia Estrutural – São Paulo: Cosac 
Naify, 2008.

Reinaldo Freitas Soares Junior28

27 Ensaio inspirado em uma atividade realizada em 2013 pelos alunos da turma 303 do Gervasio Protásio dos Santos, escola de ensino médio, em Cururupu (MA), 
onde ministramos a disciplina Sociologia.

28 Mestre em Ciências Sociais pelo PPGCSOC da UFMA.
29  Muitos moradores conhecem os relatos da atividade do animal, mas não acreditam nela e, quando inqueridos, responderam que são só lendas, “historias de 

pescador...”
30 Um tipo de secreção amarela que sai dos olhos do animal.
31 Mais detalhes sobre essa entidade ver o boletim numero 42 (www.cmfolclore.ufma.br) 
32 Castigo físico.
33 Latindo como se fosse choro de uma pessoa.
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José Pio Coelho, cujo epíteto Zé Ne-
greiros lhe acompanhou até o fim 
da vida, era um homem de muitas 

facetas e que ganhou fama nos jornais a 
partir da década de 1950, tendo sido um 
dos primeiros pais de santo a aparecer na 
imprensa de forma positiva, num tempo 
em que as campanhas de depreciação do 
conjunto material e humano da religião 
afro-brasileira eram intensas. Relatos 
constituintes da memória oral sugerem 
que ganhou o apelido de Zé Negreiros 
quando era jogador do Sampaio. Como 
seu nome era José, ficou Zé, para dife-
renciá-lo de outros jogadores, e, por ser 
negro, acrescentaram Negreiros.

Sua figura, como observa o historia-
dor A. Evaldo A. Barros (2007, p. 240; 
268), era construída, sobretudo, relaciona-
da a acontecimentos inesperados. Nessa 
perspectiva, os títulos de reportagens 
de jornais dos anos 1950 que o tinham 
como figura central são exemplares: 
“governadores e parlamentares que se 
elegem por causa de Negreiros”, “pobres 
que enriquecem do dia para a noite”, 
“até o Moto - popular time de futebol do 
Estado -, teria sido campeão por causa 
de Negreiros”. O fato é que Negreiros ia 
conquistando projeção inclusive fora do 
Maranhão, e alguns diziam que ele era 
“o maior macumbeiro do Maranhão”, 
“superior ao Joãozinho da Goméia, do 
Rio de Janeiro”. 

Negreiros, que se tornou um afamado 
pai de santo do tambor de mina no Mara-
nhão35, foi enfermeiro, maçom, circense, 
fundador do bloco de carnaval Cadete da 
Lua, ex-combatente do exército brasilei-
ro, jogador do Sampaio Corrêa Futebol 
Clube e pai de 28 filhos, além de dar conta 
de várias esposas... Um dos seus filhos, 
Jose Itabajara Coelho, seu sucessor, ao 
se referir às diversas companheiras do 
seu genitor, destacou: “meu pai era um 
homem vaidoso”. 

Negreiros estava atrelado a múlti-
plas dinâmicas sociais que marcaram os 
meados do século XX. Nasceu em 1897 
e vivenciou grande parte do Século XX, 
até ser vitimado por um acidente vascular 
cerebral no ano de 1983. 

Filho do carpinteiro Jose Alexan-
dre Coelho e da lavadeira Maria Joana 
Coelho que, segundo seu filho Itabaja-

ra, “lavava roupas, 
como se dizia na 
época, para casa de 
branco”. Negreiros 
nasceu e cresceu 
no Lira, um bairro 
ludovicense de ope-
rários que, no início 
do século XX, era 
considerado bairro 
periférico, longe do 
centro comercial 
da cidade. Seus po-
deres mediúnicos 
afloraram desde 
cedo, tendo em vis-
ta o contato com terreiros da vizinhança, 
como a Casa das Minas e Casa de Nagô. 
No início teve dificuldades para aceitar 
a sua espiritualidade, tendo por isso, em 
fins dos anos 1930, fugido com um circo 
para o Rio de Janeiro. Entretanto na sua 
volta descobriu ser inevitável, passando 
então a incorporar o caboclo Légua Bogi 
Bua e, a partir da proximidade com essa 
entidade, adentrou a vida espiritual, com 
terreiro funcionando inicialmente na Rua 
da Palha e depois na Rua da Cruz, Centro 
de São Luís.

Em meados do século XX, período 
marcado por constantes perseguições, 
sobretudo da polícia, aos terreiros de mina 
da cidade, seu filho Itabajara ressalta a 
permanência da casa de culto do pai no 
centro em razão das “boas relações”: “Meu 
pai era amigo de ‘gente importante’, exis-
tia um respeito com ele - a polícia era ami-
ga dele e o sistema fazia parte do terreiro.” 
Depois se mudou para o bairro do Turu, 
onde fundou o terreiro destinado ao Seu 
Légua, em 1945, com sua então conjugue. 
Após o término dessa relação, em fins dos 
anos 1970, mudou-se, juntamente com 
seu terreiro, para o bairro da Jordoa, onde 
dava sessão e consultas, e fundou outro 
terreiro no bairro do Tirirical, destinado 
ao Índio Canela, outra entidade represen-
tativa nas práticas do terreiro.

Negreiros era devoto ferrenho de São 
Judas Tadeu e São Raimundo Nonato, 
típicas figuras do catolicismo romano, 
tanto que dedicou o seu terreiro do Turu 
a proteção do último. Carregava consigo 
somente entidades masculinas como 
Seu Légua Bogi Bua, caboclo Itabajara, 

João de Una, Boço Jara, dentre outros. 
Entretanto, fazia obrigações para enti-
dades femininas, como Jurema, Janaina 
e Iemanjá, que incorporavam apenas 
nos seus filhos de santo, e também para 
Zé Pilintra, Exu Caveira, Tranca Rua, 
Pomba Gira e Pretos Velhos. 

“No terreiro do meu pai frequenta-
vam todos os tipos de pessoas, do alto ao 
baixo escalão da sociedade, ele atendia 
todos de forma igual”, destaca seu filho 
José Itabajara. E continua: “ele recebia 
muitas pessoas de fora, especialmente do 
Rio de Janeiro e Belém, (cidade para qual 
preparou muitos filhos de santo), desde 
políticos a figuras afamados da TV, como 
a atriz global Elizabeth Savala, com quem 
manteve uma boa amizade”. Na verdade, 
é interessante perceber o papel dele na 
disseminação da religião na sociedade. 
A partir de análise de documentação de 
época, Barros (2007, p. 269) aponta que 
“pais-de-santo como Negreiros tiveram o 
mérito de difundir o tambor de mina a to-
dos os níveis da sociedade maranhense.”. 

Este pai de santo manteve signifi-
cativas relações de camaradagem com 
importantes políticos, donos de jornais, 
médicos e membros de outras esferas 
sociais, que lhe garantiram muitos be-
nefícios, facilitando com isso, não só a 
tranquilidade nas suas casas de culto, 
como também sua projeção positiva 
no seio da alta sociedade. Sua fama foi 
crescendo a ponto de se tornar manchete 
de jornal, a exemplo do que apontava A 
Pacotilha (1954), jornal ludovicence do 
período: “gente da alta sociedade na casa 
de Zé negreiros”, destacando assim a sua 
importância. Em virtude da sua fama 

“Zé negreiros na roda do coco 
Pulava e brincava rufava o pandeiro 

Juliana deu um nó na saia 
desafiando Zé negreiros” 

Ary Lobo 
Fonte: Jornal Pequeno-SL, 6/10/1951, p.3

34 Aluna do curso de Historia – UEMA e membro da Comissão Maranhense de Folclore.
35 “Tambor de mina é a designação popular no Maranhão para a religião de origem africana que, em outras regiões do país, recebe denominações como candomblé, 

xangô, batuque, macumba e etc.; é o nome de uma religião afro-brasileira desenvolvida por antigos escravos africanos e seus descendentes” (FERRETTI,2009).

Renilda de Oliveira Santos34
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como vidente, vários delegados de polícia 
recorreram ao seu terreiro com o objetivo 
de desvendar casos de difícil solução. Se-
gundo seu filho Itabajara, “até o Vasco da 
Gama, quando veio jogar aqui na cidade, 
foi à casa dele para conhecê-lo, já que à 
época diziam que quem não o conhecesse 
não conhecia São Luis”. 

Através da leitura dos jornais da épo-
ca e das interpretações dos relatos do seu 
filho é possível perceber o papel desse 
pai de santo no alargamento do universo 
religioso do cenário social ludovicense, 
principalmente quando este tira do 
ambiente tradicional elementos de sua 
religião e possibilita que outras pessoas 
o conheçam. Foi o caso da apresentação 
de um espetáculo de Negreiros e suas 
filhas de santo intitulado “Lamento de 
Xangô”, apresentado no final da década 
de 1970, no teatro Artur Azevedo. A mon-
tagem teatral fora considerada, naquele 
contexto, uma afronta para a sociedade, 
já que um negro, sobretudo membro de 
religião de matriz africana, se apresentava 
no principal teatro da cidade. 

Enquanto a Casa das Minas, naquele 
momento era objeto de estudo dos inte-
lectuais, a Casa de Zé Negreiros tinha 
sobre si os olhares da imprensa, o que 
pode ser percebido através de reportagens 
de Masson e de Azoubel para os jornais 
Pacotilha e O Globo, em 1954. Estes co-
briram três dias de festa em seu terreiro 
no mês de agosto, fazendo uma leitura 
diferente da que era feita até então por 
parte da imprensa, naquele momento. 
“Os tambores de mina outrora definidos 
somente como macumba ou feitiçaria, 
ou simplesmente bailes, passam a ser 
vistos como uma religião” (BARROS, 
2007, p. 271).

Outro ponto que marca a sua influ-
ência no período em destaque foi a gra-
vação de um disco patrocinado pela rádio 
Difusora, em seu terreiro, que contava 
a vida do Seu Légua, bem como vários 
casos ali ocorridos. Esta ação torna-o um 
dos primeiros pais de santo do Maranhão 
a gravar um vinil36. Foi um homem de 
grandes amizades com importantes figu-
ras do ramo da música como é o caso do 
cantor e compositor Ary Lobo, que fez 
algumas músicas dedicadas a ele, sendo 
a mais conhecida o “Coco da Juliana”:

Coco da Juliana (Ary Lobo)

Formara a roda de coco/ 
Na casa de Juliana/ 
A coisa lá tava boa /

Durou mais de uma semana/ 
As mulheres que tava animada /

Dançava e brincava naquele salão/ 
Cantava o coco praiano/ 
Com grande animação /

Zé Negreiros na roda do coco /
Pulava e brincava rufava o pandeiro/

Juliana deu um nó na saia/ 
Desafiando Zé Negreiros/ 
Surgiu um sujeito valente/ 

Cheio de aguardente/ 
Com a foice na mão/ 

Dizendo aqui não tem homem/ 
Procurando confusão/ 

Juliana gritou para o povo/
Aqui ninguém briga porque eu não 

quero/ 
Passou a mão no trabuco/ 

Mandou o sujeito para o cemitério.

Dos muitos filhos de santo e dos 28 
filhos biologicos, somente um seguiu os 
passos do pai, Itabajara Coelho, filho de sua 

esposa Dinair Alves de Souza Coelho. Este 
acompanhava o pai em viagens, inclusive 
para fora do Brasil, como Guiana Francesa 
e Espanha e assumiu o seu terreiro com ele 
ainda em vivo, embora com certa resistên-
cia, e deu continuidade às obrigações da 
casa. E, embora por problemas internos não 
mantenha todas as festividades que ocor-
riam no tempo de seu pai, foi responsável 
pela preparação de muitos filhos de santo 
que, posteriormente, constituíram seus 
terreiros, entre os quais podemos destacar: 
Zé João37, já falecido.

Em 1968 Negreiros foi vitimado por 
um primeiro AVC, que o deixou com 
sequela, uma deficiência no braço e na 
perna direita. Contudo, mesmo com 
certa limitação, se manteve firme nas 
obrigações com o terreiro e passou os 
anos seguintes trabalhando sem descan-
so, recebendo “sermões” do seu médico, 
Gabriel Cunha. Porém, em 30 de outubro 
de 1983, com 86 anos, veio a falecer no 
Hospital Geral de São Luis, deixando um 
legado de história vivida, lembrada com 
alegria pelo filho Jose Itabajara, que está 
organizando um livro intitulado, Contos 
de um terreiro, em que relata experiências 
vivenciadas por ele e pelo pai.
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Dezembro é mês de festival para 
a doutrina do Santo Daime. 
Seu fundador, o Sr. Raimundo 

Irineu Serra, nasceu no Maranhão, 
na cidade de São Vicente Ferrer em 
1890, e mudou-se para o Acre dentro 
do movimento migratório do “Ciclo 
da Borracha”. O Santo Daime é uma 
religião brasileira cristã que se formou 
no estado do Acre a partir do início da 
década de 30 e hoje está presente em 
diversas partes do planeta. O mito de 

origem do Santo Daime é baseado no 
contato que o “Mestre Irineu” teve com 
a bebida Ayahuasca em uma viagem ao 
Peru quando então recebeu da Virgem 
da Conceição a missão de líder religioso.

Ayahuasca, nome quíchua de origem 
inca, refere-se a uma bebida sacramental 
produzida a partir da decocção de duas 
plantas nativas da floresta amazônica: 
o cipó Banisteriopsis caapi (mariri ou ja-
gube), com folhas do arbusto Psychotria 
viridis (chacrona ou rainha) que contém 

o princípio ativo dimetiltriptamina. A 
doutrina do Santo Daime é praticada 
através de culto essencialmente musical. 
Nos Hinários os adeptos organizam-se 
no salão, com suas fardas, em pelotões 
de formação quadrilátera ou hexagonal, 
separados por gênero e cantam e bailam 
hinos, marcados por toque dos maracás 
e outros instrumentos musicais.

No Santo Daime existem dois tipos 
principais de ritual: as Concentrações e 
os Hinários, além da Missa. As Concen-

Continuação
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trações acontecem nos dias 15 e 30 de 
cada mês e tem a duração aproximada 
de 4 horas. Já os Hinários, estendem-se 
por cerca de 08 a 10 horas e são reali-
zados em ocasiões festivas, geralmente 
dedicadas ao louvor de algum santo ou 
datas representativas para seus adeptos. 
Entre os mais importantes do calendário 

daimista, estão os dias dedicados a: Nos-
sa Senhora da Conceição, a padroeira 
da religião ( 8 dezembro); o aniversário 
do fundador ( 15 de dezembro); o Natal 
( 25 de dezembro)39, e o dia de Reis 
( 06 de janeiro). A seguir fazemos a 
transcrição de dois hinos do Hinário 
“O Cruzeiro Universal”, do “Mestre 

Irineu” que fazem referência ao que 
Câmara Cascudo (2002) colocou em 
seu Dicionário do Folclore Brasileiro 
como: “Festa solsticial, consagrada ao 
Sol, depois festa pagã, substituída mais 
tarde pelas comemorações cristãs ligadas 
ao nascimento de Jesus”.

39 A data foi fixada em 25 de dezembro pelo papa Júlio I, no século IV. ( CASCUDO, 2002)

 

O sonho da Virgem Maria é exal-
tado como verdade na mensagem do 
hino. O Evangelho segundo São Lucas 
(Lucas I: 34-35) nos diz sobre o encon-
tro de Maria com o anjo Gabriel: “Virá 
sobre ti o Espírito Santo, e o poder do 
Altíssimo te cobrirá com a sua sombra; 
por isso o que há de nascer será chama-
do santo, Filho de Deus”. Os adeptos 
do Santo Daime se consideram “filhos 
do sol” iluminados pela Santa Luz do 
Divino e por isso o festejam.

Em Paço do Lumiar - MA podemos 
acompanhar essas festividades no CI-
CEBRIS – Centro de Iluminação Cristã 
Raimundo Irineu Serra – conhecida 

popularmente como Estrela Brilhante. 
Dia 06 de janeiro celebram a “Entrega 
dos Trabalhos” do ano, um rito de reno-
vação e preparação para o próximo ano. 
Entre os dias 19 e 27 de março de 2014, 
ocorrerá o V Encontro Ecumênico em 
homenagem ao Padrinho Daniel Serra, 
sobrinho de Irineu, reunindo dirigentes 
de diversos centros que comungam a 
santa bebida Ayahuasca. Nesta oportu-
nidade o Centro receberá pessoas dos 
mais variados lugares. Todo mês tem 
concentração e em junho, novo festival. 
Assim os daimistas vão seguindo, lou-
vando ao Senhor Deus, cantando com 
amor e alegria suas doutrinas.

56. Santa EStrEla quE mE guia

Santa Estrela que me guia
Vós me dê a Santa Luz
Os Três Reis do Oriente
Que visitaram Jesus

Viva Deus lá nas alturas
Viva a Noite de Natal
Viva o dono deste dia
Que nós vamos festejar

Já fazem muitos anos 
Que meu Jesus nasceu
Vamos todos com alegria
Festejar ao Senhor Deus

Meu Divino Senhor Deus
A Vós eu vou pedir
Vós nos dê o Vosso conforto
Para todos nós seguir

A Sempre Virgem Maria 
É quem vem nos ensinar
Para nós cantar com amor
Nesta Noite de Natal

57. Eu convido oS mEuS irmãoS

Eu convido os meus irmãos
Que queiram me acompanhar
Para nós cantar um pouco
Nesta noite de Natal

Eu convido os meus irmãos
Para cantar com alegria
Para nós ir festejar
A Jesus Filho de Maria

Eu convido os meus irmãos
Todo aquele que quiser
Para nós ir festejar
A Jesus Maria e José

Minha Sempre Virgem Maria
Vós só pode é se alegrar
Porque todos nós pedimos
Para vós nos ajudar

O sonhar é uma verdade
Igualmente a luz do dia
Reparem neste mundo
O sonho da Virgem Maria

Meu Divino Senhor Deus
Vós me dê a Santa Luz
Para sempre eu festejar 
O dia que nasceu Jesus
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É curiozo rejistar como certas festas populares, 
as melhores vão desaparecendo entre nós, na razão 
direta do seu valor tradicional. Já quazi não se vêem 
pelas ruas da capital maranhense a Chegança e a 
Caninha Verde. O Congo desapareceu do cenário 
da vida atual e, com ele, o Fandango. Persiste ex-
cluzivo, o Bumba-meu-Boi, que este ano tomou um 
revide formidavel sobre a Civilização, irrompendo, 
estrupidante, em todos os pontos da cidade, a qual 
havia muito o proscrevêra para o Caminho Gran-
de, para o interior da ilha. O bicho desamontou e 
tresmalhou por todas as ruas, urrando no meio do 
infernal matracar e da melopéa barbara das cantigas 
puxadas a sustancia, seguido desse mulherio danado, 
que de tudo sempre quér dar fé... A imprensa cla-
mou indignada, mas nada impediu que o horrendo 
manipanço campeasse por aí a fóra, de uma maneira 
tão infrene que bem se póde dizer este ano tivemos 
um verdadeiro estoiro de boiada.

Ora, de todas as festanças populares que nos 
legou a tradição, a mais barbara é, de certo, o Bum-
ba-meu-boi, a mais estupida, a mais insignificativa.

Na Caninha Verde e na Chegança perpassa, 
na estropiada linguagem da maruja andante, um 
sopro da epopéa marítima de Portugal às portas 
da Renascença, com suas guerras com o Moiro 
e as suas descobertas de novas terras, ou, mais 
provavelmente, farrapos de uma era antiga de 
navegações oceanicas, como tendem a demonstrar 
investigações modernas. Teofilo Braga não hesitou 
entre as duas hipotezes, preferindo, com ótimas 
razões a primeira. O Fandango, ao tinir das espadas 
núas, ressucita a vida politica da raça que, trans-
plantada para os enjenhos e fazendas da América, 
ainda guardou, limpidamente, a lembrança da sua 
existencia primitiva no kraal africano.

Não se conhece aqui na capital esse folguedo 
tradicional.

O Fandango é uma festa popular como a 
Chegança ou folgança dos marujos, na qual se 
canta essa velha e extraordinaria canção maritima 
da Náu Catarineta, verdadeira épopéa popular dos 
feitos de Portugal nos mares.

Mas ao passo que a Chegança fórma com a 
Caninha-Verde e o Cavalo Marinho um ciclo mari-
timo de orijem portugueza, o Fandango pertence a 
outro ciclo, proveniente de orijem diversa. É como 
o brinquedo dos Reis Congos, já rejistado por Silvio 
Romero e Melo Morais, um folguedo de orijem 
africana e um episodio da vida guerreira das tribus 
do continente negro. Os dois atestam um ciclo 
africano na poezia popular brazileira.

Assemelham-se muito, o que justifica a 
transfuzão, muitas vezes, dos cantos de um para o 
outro. Todavia os episodios são distintos. Parece-
-nos, primeiro, que o Fandango é uma luta entre 
portuguezes e negros. A primeira diferença que 
guarda com o Congo é que neste aparecem as 
três Rainhas, com a sua guarda, e no Fandango 
figuram dois exercitos, frente á frente, uma batalha 
de começo a fim.

É de um belo efeito a simulação desse com-
bate, cheio das evoluções complicadas dos dois 
exercitos com os seus chefes e dos cantos de tom 
heroico, acompanhados dos meneios e passos e do 
entrechocar cadenciado e tilintante das espadas.

Não é possivel á memoria reconstruir todo 
o brinquedo, que já vai rareando, e no interior 
do Maranhão uma só vez nos foi dado assistir em 
localidade onde se reprezenta um ano por outro. 
Mas alguns pontos notaveis não nos escaparam ao 
observar depois de tantos anos passados. E esses 
pontos nos levam a crer que o fandango seja o 
drama espontaneo da submissão á mão armada 
pelos portuguezes, de uma tribu africana, sinão um 
combate entre duas tribus, lado a lado para o qual 
propendemos mais, atentas certas particularidades.

Vejamos como ainda guarda a memoria o 
enredo do Fandango.

A folgança funciona numa casa, onde o publi-
co assiste cada noite uma representação completa, 
mas vai tambem dançar em outros locais. Anuncia-
-se por um canto, e entra sempre para a varanda, 
onde ha espaço bastante para as evoluções.

Aí, calado o canto, separam-se os dois exer-
citos, cada um para uma extremidade do compar-
timento. Não nos ocorrem os motivos que levam 
os campos inimigos a romper as hostilidades. O 
certo é que o brinquedo abre pela declaração de 
guerra, contra o campo do rei D. Cariongo que 
acaba sendo vencido.

A horas tantas parece haver uma tregua, e 
os exercitos entram em pourparles. Vem uma em-
baixada do rei Cariongo negociar com o inimigo, 
embaixada cujo chefe se aprezenta em atitude 
humilde, mas solene, cantando:

Não sou rei, não sou guerreiro
E nem venho guerrerar...
Venho trazer as embaixadas
Do nosso rei D. Cariongo

Todo esse incidente, em que parece haver 
uma soberba superior da parte dos implorados, 
leva a crer que estes figurem os portuguezes. Isto 
é, comtudo, uma hipotese. E rejeitada a embaixada 
do rei Cariongo, trava-se a batalha e sai ele vencido, 
sendo aprizionado e morto pelos inimigos. Durante 
a pugna, canta-se ao ritmado retilintar das espadas:

Fogo, mais fogo, 
Fogo até morrer!
Os soldados
De angola
Fazem fogo
Até morrer...

Já se vê que a ação se passa em Angola. O fato, 
porém do duro castigo que o vencedor imprime ao 
rei, não é favorável á hipoteze acima formulada, 
de se tratar de uma razzia de portuguezes, diga-
-se em verdade, os quais fariam antes escravo e 
prizioeneiro o rei. Depõe o castigo em favor de 
um conflito entre duas tribus. E para esta hipoteze 
propendemos, tanto mais quanto o fandango traz 
impresso o selo da barbara política dos chefes 
negros, e dá a impressão de uma luta de tribus, 
tal como no-las descreve Rider Haggard nos seus 
romances africanistas.

Por este exemplo se póde ver a enorme diferença 
que ha destes brinquedos, cheios de tradições de um 
valor ilustrativo, etnografico ou historico, considera-
vel, para o Bumba-meu-Boi, farça grosseira que reuni 
alguns cafajestes em torno de um fetiche, num cancan 
epiletico e descomposto de pandemonio. As cantigas 
são horriveis, desde as tradicionais:

Olha o boi,
Boi qué ti dá,
Ora entra p’ra dentro,
Meu boi marruá...
.............................
Chico mata o boi,
Chico mata o boi,
Chico mata o boi
Qu’eu quero matá...

até ás mais modernas, como esta:

Maranhão andou, andou,
Ponta d’Areia atirou,
Boi da fama diz adeus,
Diz adeus que já me vou.

Não há enredo. O da matança do boi é de uma 
pobreza de imajinação absoluta, com as sordidas 
facecias do pai Francisco e Catarina.

A encenação, na Chegança, na Caninha Verde 
e no Fandango, é objeto de mil cuidados para os 
figurantes. Confeccionam-se, nas primeiras, boinas 
e gorras para os Marujos, os Gajeiros vestem-se a 
capricho e o Moiro ostenta um pinturesco traje 
de côrte medieval, com peitilho resplandecente 
e lentejoilado. No Fandango, os guerreiros trajam 
com excepcional aprumo e enfitalham as copas das 
espadas rebrilhantes. 

Aos do Bumba-meu-Boi bastam tres penas 
d’espanador, fraques e trapos velhos e umas barbas 
de embira. O groso dos cantores enverga a demo-
cratica manga de camiza.

Apreciada sob o ponto de vista coreografico, 
a diferença então é flagrante. Não ha comparar o 
ritmo das danças do Fandango e da Chegança, as 
meias-luas regulares de ambos, os combates simula-
dos ao ferralhar das laminas, ao grosseiro sapateado 
dos comparsas do Bumba-meu-Boi.

Pelos seus caractéres, pela sua grosseiria, pela 
obcenidade da mãi-Catarina, pelas chufas do pai-
-Francisco, o Bumba-meu-Boi é de um género in-
ferior a quaisquer dos divertimentos confrontados.

Em alguns povos, como entre as populações 
antigas de Roma, aconteceu que os baixos instin-
tos da multidão gerassem festejos plebeus dessa 
espécie, como as Feceninas e as Lupercales, de 
que Ovidio42 nos fala:

Plebs venit ac virides passim disjecta per 
herbas.
Potat e accumbit pare quisqua sua.
Inde joci veteres, obscoenaque dicta 
canutur.

Assim, o caráter do Bumba-meu-Boi, o 
seu lugar entre as festas populares tradicionais 
do Brazil. Nem outro é o segredo da predileção 
em que o têm, em detrimento dos melhores, 
em S. Luiz, onde, ao lado do baralho é o único 
divertimento porque se péla a arraia miúda.

FOLK-LORE40

40 Jornal: PACOTILHA, São Luís, Sábado, 03 de julho de 1915, nº154, p.01, coluna 04-06. Acervo: Hemeroteca Digital Brasileira
 Pesquisador: Thiago Lima dos Santos. Acesso: 5/2014. Foi mantida a grafia original.
41 Antônio Lopes da Cunha (falecido) – maranhense de Viana, advogado, professor, administrador Público municipal, jornalista;
 Membro Fundador e primeiro Presidente da Comissão Maranhense de Folclore.
42 Fast, III, 525-695; II 655; VI, 407.
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GOMES, Clícia Adriana Abreu. A 
fabricação do Folclore no Maranhão: 
investimentos e interesses no contexto 
da Subcomissão Maranhense de Folclore. 
DISSERTAÇÃO. Mestrado em Ciencias 
Sociais, São Luís, UFMA, 2014. 136 p. 
Orientador: Prof. Dr. Sergio Ferretti

RESUMO
O estudo consistiu na construção de 

reflexões sobre interesses e investimentos 
direcionados para formas culturais deno-
minadas folclóricas a partir da análise da 
vinculação de agentes à Subcomissão Ma-
ranhense de Folclore bem como do exame 
de algumas de suas produções textuais. 
O objetivo foi tentar compreender como 
ocorre a aproximação entre “intelectuais”, 
“literatos”, “eruditos” e práticas culturais 
que ocupam lugares sociais mais baixos 
em hierarquias centradas na posse de re-
cursos econômicos, políticos e escolares. 
Para tanto, as estratégias de pesquisa se 
voltaram para a produção de dados tendo 
como suportes documentos, cartas, arti-
gos de jornais, entrevistas, depoimentos e 
produções escritas de autoria de agentes 

classificados como “folcloristas”, etc. 
Uma das conclusões do trabalho foi a 
de que a atuação da SCMFL equivaleu, 
principalmente, aos esforços pessoais 
empreendidos pelos seus secretários ge-
rais com algumas ou raras contribuições 
de outros membros revelando interesses 
restritos ou limitados.

SANTOS, Thiago Lima dos. NAVE-
GANDO EM DUAS ÁGUAS: Tambor 
de Mina e Pajelança em São Luís do 
Maranhão na virada do século XIX para 
o XX. DISSERTAÇÃO. Mestrado em 
Ciências Sociais, São Luís, UFMA, 2014. 
Orientador: Prof. Dr. Sergio Ferretti

RESUMO
As religiões afro-maranhenses aparecem 

na documentação em caso de reclamação, 
através dos olhos da religião católica e con-
tra os ideais da civilização. Para entender o 
que eram essas manifestações religiosas é 
necessário superar esses registros distorcidos 
em busca de evidências para compreender 
os elementos simbólicos e rituais. Esta dis-
sertação tem como objetivo analisar em um 

determinado período de tempo (1889 - 1910) 
o Tambor de Mina, pajelança e sua relação 
com a sociedade ludovicense.

PADILHA, Cláudia Garcia. Casa 
das Minas: um estudo sobre a estética 
religiosa feminina afro-maranhense. 
DISSERTAÇÃO. Mestrado em Ciência 
da Arte. Rio de Janeiro, UFF, 2008uís, 
UFMA, 2008. Orientador: Wallace de 
Deus Barbosa.

RESUMO
O tema da dissertação é a Casa das 

Minas, importante terreiro da religião 
afro-maranhense Tambor de mina e prin-
cipal reduto da cultura jeje-daomeana no 
Brasil. A partir do trabalho de campo, a 
dissertação procura tratar das origens, 
infliências, estética, simbologia, usos, 
sentidos, significados e funções dos trajes 
rituais, adornos religiosos e objetos do 
corpo da Casa, abordando-os simultane-
amente enquanto objetos de interação 
e comunicação “entre mundos”, cultura 
material afro-brasileira e elementos de 
expressiva estética feminina. 
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O grupo GPMINA/UFMA 
disponibiliza cerca de 
1140 notícias transcritas 
de jornais maranhenses, 

publicados no período de 1858 a 1938, 
relacionadas com a escravidão, festas 
religiosas populares, carnaval, festas 
de santo, tambor de mina, tambor de 
crioula, feitiçaria, entre outros assuntos. 
O levantamento e as transcrições foram 
feitas em jornais da Biblioteca Benedito 

Leite, em 1978, durante a pesquisa sobre 
Tambor de Crioula, coordenada pelo 
professor Sérgio Ferretti na Fundação 
Cultural do Maranhão, com apoio da Fu-
narte, realizada com estudantes bolsistas 
da Fundação Mudes, que resultou em 
três edições do livro Tambor de Criou-
la, a última lançada em 2002. Devido 
a quantidade de notícias coletadas, só 
recentemente bolsistas do Pibic/CNPq 
finalizaram a digitalização das notícias 

para disponibilização no site GPMINA, 
na coleção Textos. Material excelente 
para estudiosos, pesquisadores e curio-
sos em constatar o nível de preconceito 
vigente na época contra as manifesta-
ções culturais africanas hoje patrimônio 
cultural brasileiro e analisar o quanto de 
preconceito ainda permanece velado.

O link para acessar GPMINA na 
coleção Textos: http://www.gpmina.
ufma.br/texto.php

Com o tema “Batuca Brasil na 
Passarela da Folia” a Prefeitura 
de São Luís/Func encerrou o 
Carnaval 2014, à meia-noite de 

terça-feira, com o espetáculo “Trupiada 
da Ilha”, em que brincantes e cantadores 
dos grupos de Bumba-meu-boi do sota-

que Matraca da Ilha: Maracanã, Maioba 
e Pindoba, fizeram o show. Na ocasião, 
a Corte Momesca entregou a Chave da 
Cidade ao Pai Francisco e Mãe Catirina, 
personagens do bumba-meu-boi que 
deram origem ao Auto da brincadeira - 
Catirina grávida deseja comer a língua 

do novilho mais bonito da fazenda. O ato 
de entrega da “Chave” simboliza a aber-
tura dos festejos juninos? A Quaresma, 
Sexta-feira da Paixão, Sábado de Aleluia e 
Festa do Divino foram “simbolicamente” 
excluídos da religiosidade dos boieiros? É 
apenas um olhar para reflexão...
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CANTADOR DONATO ALVES o 
maior cantador e compositor de músicas 
de bumba-meu-boi do sotaque de orques-
tra do Maranhão. Donato de Paiva Alves, 
nasceu no dia 17 de fevereiro de 1932 
na cidade maranhense de Axixá e, desde 
10/01/1959 quando Francisco Naiva cria o 
grupo “Bumba-meu-boi de Axixá”, tornam-
-se parceiros inseparáveis, literalmente até 
que a morte os separassem, a frente do 
famoso boi de orquestra do Axixá. A voz 
doce de Donato é imortalizada a partir da 
toada “Bela Mocidade” de autoria dos dois 
amigos, considerada uma das mais belas 
canções e a mais famosa do bumba-meu-boi 
de orquestra, gravada por vários interpretes 
como Papete, Maria Betânia, antre outros 
e cantada noite afora nos arraiais juninos 
da cidade pelos cantores maranhenses. O 
Donato do Boi de Axixá, morre aos 81 anos, 
na tarde do dia 04 de fevereiro, no Hospital 
Presidente Vargas, em São Luís, vítima de 
complicações de saúde, em virtude de um 
Acidente Vascular Cerebral (AVC). Os 
problemas de saúde começaram a se agravar 
a partir de 2000; em 2013 permaneceu por 
quase oito meses hospitalizado. Donato foi 
velado na residência da família, situada na 
Rua Humberto de Campos, nº 200, em São 
José de Ribamar. E, só para lembrar, Fran-
cisco Naiva morreu dia 18 de novembro 
2013, em São Luis.

COMPOSITOR NONATO BU-
ZAR, radicado no Rio de Janeiro há mais 
de 60 anos, morre dia 02 de fevereiro de 
2014, aos 81 anos vítima de problemas 
respiratórios. Conhecido por canções como 
“Verão Vermelho”, tema de abertura da 
novela homônima da TV Globo de 1970, e 
também de “Irmãos Coragem”. O compo-
sitor maranhense Nonato Buzar teve suas 
composições interpretada por Maysa, Adria-
na, Elis Regina, Alcione, Elizeth Cardoso, 
João Nogueira, Nana Caymmi, Rosinha de 
Valença, Luiz Gonzaga, Cauby Peixoto, 
MPB-4, Jair Rodrigues, Wilson Simonal, 
Sílvio César, Nélson Gonçalves, Ivan Lins 
e Milton Nascimento, entre outros. Rai-
mundo Nonato Buzar nasceu em Itapecuru 
Mirim (MA), no dia 26 de agosto de 1932, 
cidade em que foi sepultado.

 
CARNAVALESCO CHICO COIM-

BRA conhecido entre nós, amantes do 
carnaval, como o carnavalesco que deu 
inicio às mudanças na evolução, fantasias e 
adereços dos sambas de enredo em São Luís 
nos anos de 1970, Chico Coimbra tornou-
-se conhecido nacionalmente pelas peças 
artesanais produzidas com a fibra do buriti, 
palmeira maranhense. Natural de São Luís, 
Francisco de Sousa Coimbra Neto estilista 
e pesquisador do refinamento da fibra do 

Buriti, aprovada e aplaudida pelos mais 
exigentes produtores de moda do Brasil e 
Europa, produziu os mais originais figurinos 
para espetáculos de teatro, óperas, musicais 
e shows artísticos executados em São Luís 
com repercussão nacional e internacional. 
Foi pioneiro na área de editoria de moda 
na imprensa maranhense, assinando uma 
página nos Jornais O Imparcial, o Estado do 
Maranhão e colunista social nos Jornais O 
Dia, De Hoje, Folha do Maranhão, Jornal O 
Imparcial e Jornal Diário da Manhã. Além 
do talento e sensibilidade natural para vestir 
as mulheres ampliou seu conhecimento no 
Curso de Estilismo em Confecção Indus-
trial do Centro de Tecnologia da Indústria 
Química e Têxtil do Brasil (CETIC), no Rio 
de Janeiro, e bacharelou-se no Curso Supe-
rior Tecnológico de Design de Moda, onde 
obteve a placa de melhor aluno do Curso 
além da nota máxima na defesa de sua tese 
– “Frutos da Terra: Uma Moda Singular 
Plural”. A cantora e amiga Alcione que no 
programa Estrelas, da Rede Globo, o colo-
cou como a “sua estrela”, lamentou a morte 
do estilista e carnavalesco maranhense. Chi-
co Coimbra morreu dia 7 de fevereiro 2014, 
aos 65 anos, vítima de “complicações renais 
causadas por infecção urinária e hepatite C 
crônica”. O sepultamento foi no Cemitério 
do Gavião-Centro.

POETA JOSE CHAGAS, batizado 
de José Francisco das Chagas, nasceu em 
Piancó (PB), em 29 de outubro de 1924. 
Mudou-se para o Maranhão há mais de 50 
anos. Jovem passou longa temporada em 
Pedreiras, depois veio para São Luís, cidade 
que não só adotou como sua como a imorta-
lizou em suas poesias e crônicas declarando 
assim o seu amor pelas coisas e gentes da 
cidade “musa inspiradora do poeta”. José 
Chagas, hospitalizado desde 23 de abril no 
Hospital UDI, morre, na tarde do dia 13 de 
maio, em São Luis, vítima de complicações 
de um acidente vascular cerebral (AVC) 
aos 89 anos, reconhecido e amado como 
um dos principais poetas do Maranhão. 
Dentre a vasta bibliografia publicada, es-
tão ‘Canhões do Silêncio’, ‘Os Telhados’, 
‘Azulejos do Tempo’, ‘Apanhados do Chão’ 
e ‘Maré/Memória’. Em 1994, o escritor foi 
enredo da Escola Favela do Samba, que 
utilizou a obra ‘Os canhões do silêncio’, 
para desenvolver o desfile carnavalesco. 
Em 29 de outubro 2013, quando comple-
tou 89 anos, Chagas foi homenageado pela 
Academia Maranhense de Letras (AML), 
onde ocupava a cadeira de número 28, e 
presenteado com a reedição do livro ‘Co-
légio do Vento’, ocasião em que escritores 
da Academia e amigos reuniram-se na casa 
de José Chagas para celebrar o aniversário 
do escritor e entregar a reedição do livro de 

sonetos. Em dezembro, outra homenagem: 
seus poemas foram musicados e viraram 
canções gravadas por cantores maranhenses 
e nomes importantes da MPB, no CD “A 
Palavra Acesa de José Chagas”. O corpo de 
José Chagas foi velado na Academia Mara-
nhense de Letras, na Rua da Paz, Centro 
de São Luís e sepultado na Jardim da Paz, 
Maiobão/Paço do Lumiar-MA.

DECORADOR ADIRSON VELO-
SO, arquiteto e cenógrafo, esteve a frente 
da Fundação Municipal de Cultura (Func), 
coordenou a realização das duas primeiras 
edições da Feira do Livro de São Luís, que 
ficaram registradas nas memórias dos aman-
tes da leitura e de inúmeros jovens estudan-
tes que participaram das feiras em oficinas, 
bate-papos com intelectuais, pesquisadores, 
escritores nacionais convidados para “abrir” 
as ideias da nossa juventude. Adirson 
Veloso, nasceu na cidade de Pedreiras, na 
região do Médio Mearim, e morre aos 65 
anos, na madrugada de 6 de junho, vítima 
de um infarto fulminante em sua própria 
residência, situada na área da península da 
Ponta d´Areia. Seu corpo foi enterrado no 
Cemitério do Gavião/Centro de São Luís.

TEATRÓLOGO UBIRATAN TEI-
XEIRA o “irreverente favorito”, o escritor, 
dramaturgo, jornalista e professor de por-
tuguês do Liceu Maranhense na década de 
1960, morre na manhã do domingo de 15 de 
junho de 2014, vítima de câncer no estôma-
go, aos 82 anos, no Hospital Geral Tarquínio 
Lopes Filho. O velório aconteceu na sede 
da Academia Maranhense de Letras (AML), 
e o sepultamento na segunda-feira (16), no 
cemitério Jardim da Paz, no Maiobão, em 
Paço do Lumiar-MA. Nascido em 14 de 
outubro de 1931, em São Luís, formado 
em Letras e Jornalismo, o escritor ocupava 
a cadeira Nº 36 da Academia Maranhense 
de Letras e, como cronista, a forma irônica 
de descrever a sociedade maranhense era 
a sua marca. Mas sua grandeza estava em 
saber dialogar com os jovens, foi importante 
mediador de movimentos culturais em São 
Luís, entre os quais a Sociedade de Cultura 
Artística do Maranhão (SCAM) e o Centro 
Cultural Graça Aranha, fundou diversos 
grupos de teatro, trabalhou em diversos 
jornais, produziu programas educativos de 
TV e tem 12 livros publicados. Entre suas 
obras de destaque, estão “Pequeno Dicio-
nário do Teatro”, sua primeira publicação, 
e a novela “Labirintos”, lançada no ano de 
2009. Ubiratan é um dos mais importantes 
nomes da intelectualidade maranhense e 
foi convidado, ainda em vida, para ser um 
dos homenageados na 8ª edição da Feira do 
Livro de São Luís - FELIS 2014.

ÍCONES DA CULTURA MARANHENSE QUE SE “ENCANTARAM” DEIXANDO SAUDADE
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Amância Evangelista de Jesus Vieira, 
cujo nome africano dado na Casa 
das Minas era Boçuroncoli, foi a 

primeira vodunsi-he, (filha de santo sem 
iniciação completa), que dirigiu a Casa das 
Minas - entre 1972-76 -, após a morte de 
dona Leocádia e dona Filomena as últimas 
vodunsis gonjaí que ocuparam este cargo. 
Conheci dona Amância em 1974, mas tenho 
uma foto dela tirada durante uma festa de 
banquete dos cachorros, em Janeiro de 
1973. Na sua época sempre havia festas do 
Divino na Casa das Minas. Dona Amância 
lamentava que a Casa, por não ter mais 
vodunsis gonjaís, não poderia mais preparar 
tobossis (entidades femininas infantis que 
vinham em determinadas festas, como 
na época do Carnaval). Ela faleceu em 
08/07/1976 aos 74 anos.

Amância nasceu em 1902 e foi dada 
para ser criada a dona Anastácia, fundadora 
do terreiro da Turquia, que a levou para a 
Casa das Minas, onde Amância foi criada 
por Mãe Andresa, por Anastácia, e Aneris. 
Dizem que Aneris perdeu um noivo por 
se dedicar a Amância que era querida por 
todos. Ainda criança aos oito anos recebeu 
seu vodun, Nochê Boça, da família de Dam-
birá. Casou-se com um tocador da Casa, 
mas logo se separou dele e passou a viver 
com outro tocador Sérvulo Nazaré. Tinha 
uma filha adotiva, vários afilhados e morou 
por muito tempo no bairro do João Paulo. 
Após a morte de dona Manoca, que chefiou 

a Casa em fins da década de 1960, passou 
a residir na Casa das Minas. Quando dona 
Anastácia morreu, Amância foi das que 
defenderam que o terreiro da Turquia não 
deveria ser fechado e deveria ser dirigido 
pelos filhos da casa.

Dona Amância era enérgica, tinha o 
temperamento forte e brigava com muitas 
pessoas - diziam que ela era “carrancista”. 
No Governo Pedro Neiva de Sant´Ana, a 
primeira dama, dona Enei, visitou a Casa 
das Minas e solicitou a dona Amância 
algumas peças para compor um pequeno 
museu do negro que seria instalado no 
prédio da Cafua das Mercês, que estava 
sendo preparado com esta finalidade. Dona 
Amância doou uma manta de tobossis, um 
tambor grande, algumas peças de roupas e 
imagens de santos. Em troca pediu a dona 
Enei tijolos e telhas para um conserto na 
parede da cozinha da Casa das Minas, que 
precisava ser reparada. Esta doação provo-
cou certo mal estar na Casa, pois foi feita 
sem consultar as demais filhas, mas no dia 
da inauguração da Cafua dona Amância 
compareceu com as vodunsis da Casa das 
Minas. Mais tarde o tambor grande e outras 
peças foram devolvidas, por solicitação de 
filhos e filhas da Casa atendido pela Secre-
taria de Cultura. Amância chegou a ser acu-
sada por alguns de querer vender uma parte 
do prédio da Casa das Minas à Prefeitura e 
sua transformação em uma escola. Falou-
-se também que, por este e outros motivos, 

quando ela ficou doente, pouco antes do 
seu falecimento, sua senhora (Nochê Boça) 
veio nela e falou para as outras vodunsis que 
não viria mais nela. 

Dona Amância costumava citar os 
nomes e características dos voduns das 
diferentes famílias na Casa das Minas, espe-
cialmente da família de Dambirá, a que per-
tence sua senhora, Nochê Boça, referidos 
como “os donos da terra”, que curam a peste 
e outras doenças. Esta família é chefiada 
por Acossi Sakpatá, que adora São Láza-
ro, secundado por seus filhos, Azile, que 
adora São Roque e Azonce, que adora São 
Sebastião. Outros voduns desta família são 
Toi Lepon, Toi Poliboji, Borutoi, Bagono, 
Alogue, Boça, Boçucó e os gêmeos Roeju 
e Aboju, que são crianças e fazem o papel 
de toquenos - voduns meninos, que vêm na 
frente, chamando os irmãos mais velhos. 
Nochê Boça protege o irmão Boçucó, que 
se transforma numa serpente e se esconde 
num termiteiro. Alogue se transforma num 
sapo. Há ainda Ewá, que é filha de Azonce 
e foi assentada na Casa de Nagô.

Dona Amância dizia que no Maranhão 
sempre houve grande devoção à família de 
Acossi, pois no passado havia muitas epi-
demias de peste na região. Lembra que na 
época em que ela nasceu houve uma grande 
epidemia na cidade e que, num sobrado de 
azulejo alí perto da Casa das Minas morre-
ram todas as pessoas da família e o casarão 
permaneceu muito tempo abandonado. 
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Dona Amância da Casa das Minas

Dona Amância (a 1ª vodunsi) em 
Banquete de cachorro – Festa de 
São Sebastião, Janeiro de 1973. 
Foto de arquivo da Casa das 
Minas.


