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Agosto, apesar da fama de 
mês do desgosto, é um 
mês de muitas festa na 

capital maranhense. No 2º do-
mingo, alem da comemoração do 
dia dos pais, é celebrada a festa de 
São Benedito por seus inúmeros 
devotos. No dia 25, quando se 
comemora o Dia do Folclore, é 
realizado o festejo de São Luis, 
santo católico que deu nome à ci-
dade, muito homenageados pelos 
devotos nas paróquias e nos ter-
reiros de religião afro-brasileira, 
onde são associados ao vodum 
Averequete e ao encantado Dom 
Luis Rei de França, também fes-
tejados naquelas datas. O Boletim 
47 da Comissão Maranhense de 
Folclore procurou reproduzir essa 
atmosfera. 

O nº 47 do Boletim CMF 
começa com um bendito cantado 
para São Benedito e com um artigo 
sobre a pesquisa em folclore. Em 
seguida da destaque a três impor-
tantes manifestações folclóricas 
maranhenses: o Tambor de Cri-
oula, a festa do Espírito Santo e 
o Boi, que desta vez aparece, tal 
como a dança de São Gonçalo, em 
sua relação com o Piauí, estado 
vizinho também lembrado em 
artigo sobre a chegada do trem 
em Codó. Dirige ainda o foco de 
sua atenção para a cidade de São 
Luís, que aniversaria no mês de 
setembro, com artigos sobre a 
Rua dos Afogados e sobre o Largo 
do Carmo (Praça João Lisboa) no 
tempo em que um exemplar do 
Almanaque Bristol era disputado 
pela população. E termina hom-
enageando Lucy Teixeira, uma 
das fundadoras da Comissão 
Maranhense de Folclore, falecida 
em 7/7/2007. 

Meu São Benedito 
Vosso manto cheira
Cheira cravo, cheira rosa, 
Cheira fl or de laranjeira

Meu São Benedito 
Já foste cozinheiro
E hoje és um santo
De Deus verdadeiro

Que santo é aquele 
Que vem acolá
É São Benedito
Que vai para o altar

Que santo é aquele 
Que vem lá de dentro 
É São Benedito que 
Vai para o convento

Meu São Benedito 
Com sua coroa
Ele tem uma toalha
Que veio de Lisboa

Meu São Benedito 
Aplacai esse vento
Jesus é um cravo
Pela  porta adentro

Meu São Benedito 
Pelo mar vieste

SÃO BENEDITO NO MARANHÃO

1 Irmandade de São Benedito da Igreja do Rosário – Rua do Egito-Centro – São Luís-MA.

No segundo domingo de agosto é cel-
ebrada no Maranhão a festa de São 

Benedito e a de uma entidade espiritual 
africana conhecida pela sua devoção a 
ele e, por isso mesmo, a ele associada, o 
vodum Averequete. Tanto São Benedito 
como Averequete têm muitos fi lhos e 
devotos em São Luis, Alcântara e nos 
diversos municípios maranhenses, es-

pecialmente naqueles onde a população 
negra é mais expressiva, e costumam ser 
homenageados com ladainhas, procis-
sões, brincadeiras de tambor de crioula, 
toques de mina e de umbanda. Nessas 
homenagens é sempre cantados um hino 
de São Benedito falando de sua vida, de 
suas virtudes e de seus poderes, como o 
apresentado a seguir. 

BENDITO DE SÃO BENEDITO1

No domingo chegaste
Milagres fi zeste

Meu São Benedito 
De Jesus amado 
Pelos seus milagres
Foste coroado

Meu São Benedito 
Que está na glória
Ele é de Deus 
E de Nossa Senhora

Meu São Benedito 
Com seu resplendor
Ele subiu ao céu
Com Nosso Senhor

Meu São Benedito 
Estrela do Norte
Ajudai seus devotos
Na vida e na morte

Meu São Benedito 
Foi quem Deus amou
Ele tem nas mãos
Um raminho de fl or

Meu São Benedito 
Que lá no céu vem
Com a glória de Deus
Para sempre amém.

Editorial
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Todo folclorista é pesquisador: gosta de 
analisar documentos, fazer entrevistas, 

observações e costuma dedicar longas horas 
e boa parte de suas economias na identifi ca-
ção, documentação e divulgação de aspectos 
da cultura popular tradicional que às vezes 
são pouco conhecidos ou valorizados pelas 
elites. O trabalho desenvolvido por folclo-
ristas tem contribuído para a revitalização 
e maior valorização das tradições culturais 
populares e para a redução do preconceito 
das camadas dominantes sobre elas. Celso 
Magalhães, Silvio Romero, Mario de An-
drade, Câmara Cascudo, Domingos Vieira 
Filho e muitos dos que já se foram ou que 
continuam entre nós contribuíram bastante 
para que a música, a poesia, a culinária, 
o artesanato, a religião, os folguedos e 
outros domínios da cultura popular tradi-
cional fossem mais conhecidos e respeita-
dos tanto pelas autoridades quanto pelas 
elites econômicas e políticas. Reconhecer 
a contribuição dada por eles para a maior 
valorização e aceitação daquela cultura 
não signifi ca, como temem alguns, negar a 
resistência das minorias sociais e políticas, 
o valor dos movimentos sociais ou o esforço 
desenvolvido por intelectuais do povo em 
prol da mesma valorização e aceitação. 

O interesse pelo folclore por pessoas 
letradas ou que não pertencem às cama-
das populares é algo muito antigo e não 
começou no Brasil. Escrever e debater sobre 
a cultura de populações rurais e sobre as 
tradições culturais das camadas populares 
de sociedades urbanas e industriais tem 
ocupado o tempo de muitos pesquisadores 
no Brasil e no exterior. Mas, embora alguns 
tenham conquistado aplausos com essa 
atividade, muitos têm sido por ela critica-
dos, como se o seu objeto de pesquisa não 
merecesse tanta atenção e fosse inferior ou 
menor do que os de outros pesquisadores 
das áreas acadêmica e cientifi ca. Além do 
preconceito ainda existente contra a cultura 
popular tradicional, existe quem indague 
sobre o que aquela atividade representa 
para o folclore, que benefícios acarreta para 
seus produtores. 

Para incrementar os estudos e debates 
sobre folclore e cultura popular, a Comissão 
Nacional de Folclore tem promovido a cada 
dois anos, em conjunto com as Comissões 
Estaduais, o Congresso Brasileiro de Folclore. 
Os ANAIS desses congressos são impor-
tantes veículos de difusão desses estudos. 
Mas os trabalhos dos folcloristas têm muitos 
outros veículos: livros, folhetos, revistas, 
boletins, jornais, fi lmes, vídeos, discos, ex-
posições, festivais, seminários etc. 

Nas últimas décadas tem havido também 
um grande interesse pelo folclore por parte 
de estudantes universitários, tanto de pós-
graduação quanto de graduação, vinculados 
a programas de iniciação científi ca. Isso tem 
levado a produção de teses, dissertações, 
monografi as, que algumas vezes se transfor-
mam em livros e/ou dão origem a capítulos e 
artigos acadêmicos ou de divulgação científi ca. 
De um modo geral os estudos produzidos 
por pesquisadores universitários costumam 
apresentar uma preocupação menor com 
as origens das manifestações folclóricas, 
principalmente com as mais remotas, do que 
os realizados por folcloristas que não tem o 
“status” de cientistas, e costumam ter um 
interesse menor pelas comparações de var-
iedades dessas manifestações no Brasil e no 
mundo. Os trabalhos mais acadêmicos, além 
de mais voltados para o contexto imediato do 
que está sendo pesquisado, costumam encarar 
com mais naturalidade as mudanças observa-
das no folclore, pois em vez de considerá-las 
uma deturpação ou um indicio da morte de 
uma determinada manifestação são levados a 
considerá-las uma adaptação necessária à sua 
sobrevivência.

Eu comecei a tomar conhecimento da 
pesquisa folclórica quando tinha 6 a 8 anos 
de idade, observando meu pai - Raimundo 
Rocha, que na época era membro da Comis-
são Piauiense de Folclore. Lembro de tê-lo visto 
registrar versos cantados por uma professora 
“de primeiras letras”, que migrara do sertão 
do Piauí para a capital e estava trabalhando 
em nossa casa, como empregada doméstica. 
Aqueles versos foram depois enviados por ele 
ao folclorista norte riograndense Veríssimo de 
Melo, que os publicou em um jornal de Natal. 
Em companhia do meu pai vi em Teresina, 
pela primeira vez, uma brincadeira de bumba-
boi. Era um boi de crianças, que se apresentara 
na casa de uma pessoa ilustre da cidade, talvez 
membro também da Comissão Piauiense de Fol-
clore. Se não me falha a memória, o boi era de 
buriti, coberto de papel de seda, como um que 
meu irmão recebera de presente. A nossa casa 
foi também visitada naquela época por um 
grupo de Reis, que chegou ce dinho, tocando 
viola e cantando “arrastado”: “Senhores donos 
da casa (...) pedimos uma esmola (...)”... Foi 
também com o meu pai que eu vi, em 1956, o 
primeiro bumba-boi do Maranhão, com seus 
caboclos de pena. E foi ainda em sua compan-
hia que, por volta de 1969, entrei pela primeira 
vez em um terreiro de religião afro-brasileira e 
observei pessoas em transe durante um ritual 
com tambor, o que passaria a ser para mim 
muito familiar a partir de 1981.

Meu pai não era muito letrado e publi-

cou pouco. Divulgou seus trabalhos princi-
palmente em Mossoró (RN), no boletim O 
Bando, e em São Luís, no Jornal do Maranhão. 
Mas se correspondia com folcloristas impor-
tantes e às vezes enviava a eles algum relato. 
Anos depois do seu falecimento, reunindo 
seus trabalhos publicados e inéditos, encon-
trei cartas trocadas por ele com escritores do 
Rio Grande do Norte como: Veríssimo de 
Melo, Câmara Cascudo e principalmente 
com Raimundo Nonato. Ele também man-
teve por vários anos correspondência com 
o folclorista Alceu Maynard de Araújo, que 
era padrinho do meu irmão mais novo. 

Minha experiência de pesquisa em 
folclore foi sempre atrelada à Universidade 
e germinou durante a minha participação 
em programas de pós-graduação. Essa 
integração com a pós-graduação, que vem 
se tornado mais expressiva nas últimas 
décadas e que me parece tende a crescer 
ainda mais, tem contribuído para a el-
evação do “status” do folclore como área 
de pesquisa e permitido a captação de 
recursos para a realização de estudos junto 
ao CNPq e outras agencias de fomento à 
pesquisa científi ca, mas pode estar inibido 
folcloristas ou colaboradores do estilo do 
meu pai e acarretar alguns problemas. Um 
desses problemas é a falta de continuidade 
das pesquisas. Em certo número de casos, 
o interesse de estudantes-pesquisador pelo 
folclore desaparece com a conclusão dos 
cursos universitários e muitos deles não 
chegam a fazer uma observação completa 
ou suficientemente prolongada que lhes 
permita tratar com segurança e exatidão de 
certos temas. Certa vez ouvi um daqueles 
pesquisadores afi rmar em um seminário 
que o bumba-boi do Maranhão não morre, 
quando a matança (morte do boi) é um dos 
rituais mais conhecidos e participados do 
boi do Maranhão. Já ouvi também numa 
conferencia de um daqueles pesquisadores 
interpretações do ritual do bumba-boi tão 
estranhas à sua realidade que só poderiam 
ser consideradas um delírio de quem foi para 
o campo com a cabeça cheia de teorias e não 
conseguiu ver nada fora delas. 

Olhando para o futuro, acho que a 
pesquisa do folclore no Brasil tem grandes 
possibilidades, pois, alem dos trabalhos 
realizados pelos que se definem como 
folcloristas e dos realizados no âmbito da 
universidade, tem também crescido o nu-
mero dos realizados pelos grupos populares 
produtores de folclore. No Maranhão, existe 
uma discografi a expressiva produzida pelos 
grupos de boi, que ainda não foi sufi ciente-
mente analisada por pesquisadores. 

2 Apresentado em Goiânia, no XI Congresso Brasileiro de Folclore - 2005, debatendo conferencia proferida por Roberto Benjamin (presidente da Comissão 
Nacional de Folclore). 

3 Dra em Antropologia; membro da CMF.

Mundicarmo Ferretti3
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Em abril de 2009, a Superintendência 
Regional do Iphan do Maranhão 

lançou o DVD Tambor de Crioula - 1979, 
primeiro projeto de salvaguarda5 rela-
cionado ao Tambor de Crioula, após o 
seu registro como Patrimônio Cultural 
Brasileiro, ocorrido em junho de 2007. 
Buscando divulgar junto a um público 
mais amplo o pioneiro documentário 
Tambor de Crioula, de autoria do cineas-
ta maranhense Murilo Santos, lançado 
em 1979 em película de 16 mm, com 
duração de 12 minutos, o DVD trouxe 
ainda como material extra o documen-
tário Afi nado a fogo: o Tambor de Crioula 
revisitado, também dirigido pelo cineasta 
maranhense, imagens sem som de uma 
apresentação de grupos de Tambor de 
Crioula realizada em Alcântara, em fi ns 
da década de setenta, bem como um 
encarte contendo textos (de autoria de 
Sergio Ferretti e Rodrigo M. Ramassote) 
e um conjunto de fotografi as tiradas por 
Murilo à época. 

Durante trinta anos, o documentário 
Tambor de Crioula levou uma existência 
quase virtual, circunscrita a vagas lem-
branças dos poucos expectadores que o 
assistiram ou então a informações algo 
desencontradas6. Não seria possível, 
aliás, deparar-se com a uma situação 
diferente, já que o fi lme foi exibido uma 
única vez, após a sua conclusão, e os 
negativos originais se extraviaram ao 
serem enviados para um festival de cine-
ma7. No entanto, uma cópia permaneceu 
com o diretor, por intermédio da qual foi 
feita a restauração parcial (submetida 
aos processos técnicos de telecinagem e 
ajuste de cores). 

Tambor de Crioula – 1979:Tambor de Crioula – 1979:Tambor de Crioula – 1979:
Realizado entre dezembro de 1977 e 

junho de 1978 - com recursos precários 
mas muita disposição pelo então jovem 
cineasta, com roteiro de Valdelino Césio 
e Roldão Lima - no âmbito de pesquisa 
pioneira viabilizada por Dr. Domingos 
Vieira Filho e conduzida por grupo de 
técnicos do então Departamento de As-
suntos Culturais da Fundação Cultural 
do Maranhão (DAC/FUNCMA), sob 
a coordenação geral do antropólogo 
Sergio Ferretti e cujos resultados deram 
origem ao livro Tambor de Crioula ritual 
e espetáculo (1979), o fi lme com o passar 
dos anos acabou sofrendo os efeitos da 
ação implacável do tempo e das con-
dições inadequadas de preservação. 
Descontadas as precursoras imagens 
sobre “Tambor de Crioulo e Tambor de 
Mina” feitas em 1938, em passagem por 
São Luís8, pela Missão Folclórica, ideali-
zada por Mário de Andrade à frente do 
Departamento Municipal de Cultura de 
São Paulo e já preocupada com o ma-
peamento da riqueza e diversidade da 
cultura popular brasileira, o documentá-
rio Tambor de Crioula trata-se, a rigor, do 
primeiro documentário específi co sobre 
a manifestação, descrevendo-lhe os prin-
cipais aspectos coreográfi cos, musicais e 
poéticos a par das práticas e dimensões 
socioculturais a ela associadas (origem 
étnica africana, origem social dos parti-
cipantes, devoção religiosa, impacto do 
turismo, entre outros). 

Talvez seja uma experiência interes-
sante assistir ao curta-metragem com os 
olhos voltados para as transformações 
ocorridas no interior da manifestação nos 
últimos trinta anos. Em contraste com as 

imagens mostradas no documentário, 
nas quais os grupos ainda não estavam 
formalizados, com número fi xo de par-
ticipantes, e também não havia a unifor-
mização generalizada das vestimentas, 
com os brincantes utilizam roupas de uso 
diário, atualmente as chamadas “fardas” 
(trajes padronizados) predominam no 
momento das apresentações: as mulheres 
vestidas em geral com saiões de chita 
estampados com arabescos e arranjos fl o-
rais, anáguas ou shorts por baixo, blusas 
brancas ornadas com babados, além de 
colares, pulseiras e diversos adereços, 
culminando com os cabelos amarrados 
cobertos por torços; os homens, por seu 
turno, envergam camisetas com o mesmo 
tecido das saias femininas, calças brancas 
e, mais raro, chapéus de couro ou palha. 
Segundo consta, tais roupas eram utili-
zadas tão-somente durante as apresenta-
ções nos dias de carnaval - como se pode 
comprovar pelas fi lmagens. 

No que diz respeito ao aspecto co-
reográfi co, o fi lme revela a presença de 
movimentos coreográfi cos mais lentos e 
compassados, realizados por pessoas de 
geral de idade avançada. Com a redução 
da média de idade dos brincantes - raros 
são os jovens que aparecem nas fi lmagens 
- aliada a modifi cações mais gerais no 
comportamento e nos costumes de nossa 
sociedade, os passos e os movimentos 
se alteraram, tornando-se nos dias que 
correm mais sensuais e acelerados. O 
que não se alterou foi a punga ou umbi-
gada, elemento de marcação da dança, 
gesto que pode ser encontrado em várias 
danças de roda, tais como o lundum, o 
coco, samba, etc., signifi cando, original-

4 Doutorando em Antropologia Social pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Universidade de Campinas (UNICAMP). 
Durante agosto de 2006 a agosto de 2009, exerceu o cargo de técnico em Ciências Sociais na Superintendência Regional do IPHAN no Ma-
ranhão. Atualmente encontra-se na mesma função na Superintendência do Iphan no Distrito Federal. E-mail: ramassote@hotmail.com

5 Os projetos de salvaguarda têm como objetivo facultar aos bens registrados as condições materiais, ambientais e sociais que garantam, de maneira 
adequada, a sua transmissão e reprodução. Isto é feito com base no conhecimento produzido durantes as etapas do processo de inventário e a instrução do 
registro, ao término dos quais é possível identifi car tanto os modos de expressão e organização próprios dos produtores e/ou detentores do bem cultural, 
os instrumentos e processos de transmissão do conhecimento ou práticas tradicionais específi cas, quanto os dilemas e entraves que oferecem risco para 
a continuidade do bem. Essas formas podem abranger desde a ajuda fi nanceira a detentores de saberes específi cos com vistas à sua transmissão, até, por 
exemplo, a organização comunitária ou a facilitação de acesso a matérias primas. A pretensão maior é que a implementação das políticas de salvaguarda 
desencadeie processos sustentáveis de fortalecimento e continuidade desse patrimônio, conduzidos, de modo autônomo, por seus próprios produtores. 
Dentre as possíveis linhas de ação, destacam-se, sobretudo, quatro frentes: a) ações de apoio às condições de transmissão e reprodução de saberes, práticas e 
técnicas tradicionais passíveis de desaparecem, por meio do estímulo na montagem ou fortalecimento de bases e estruturas de sustentabilidade (envolvendo 
o auxílio na organização comunitária, na capacitação gerencial e no acesso aos conhecimentos necessários à busca de apoios e fi nanciamentos); b) ações 
de valorização e promoção, que envolvem, numa ampla gama de possibilidades, projetos e atividades interessadas na sensibilização da sociedade para 
o reconhecimento e valorização dos bens de natureza imaterial, como, por exemplo, a execução de trabalhos de divulgação, de formação de público e, 
eventualmente, projetos de inserção econômica, ampliação ou abertura de mercados; c) ações de defesa de direitos de propriedade vinculados ao uso de 
conhecimentos tradicionais ou à reprodução/difusão de padrões ou de imagens relacionadas a expressões culturais tradicionais, buscando combater a 
utilização indevida e indiscriminada por parte de terceiros ou grandes empresas; d) ações de acompanhamento, avaliação e documentação, desenvolvidas 
seja a partir da continuidade e aprofundamento das pesquisas sobre aspectos pouco explorados durante as etapas de inventário e da instrução do registro 
seja pela elaboração de diagnósticos de avaliação de impactos econômicos, culturais ou sociais sobre o bem. Cf. Sant’Anna (2005). 

6 Na terceira edição do livro Tambor de Crioula – ritual e espetáculo, lê-se: “Com recursos do projeto, foram feitos um fi lme colorido em 16 mm, com 17 minutos, 
realizado por Murilo Santos, infelizmente deteriorado com o tempo e uma coleção de “slides” e fotografi as em preto-e-branco [...]” (Ferretti, 2002, p. 10). 

7 Em conversa particular, Murilo Santos comentou que: “Existia apenas um cópia do fi lme que foi exibida publicamente uma única vez, após a apresentação 
dos resultados da pesquisa. Ela foi enviada pela então Fundação Cultural do Maranhão para uma mostra sobre folclore (acho que no Rio de Janeiro) e se 
perdeu. Anos depois providenciei uma segunda cópia a partir dos negativos originais, mas estes já estavam deteriorados pela umidade”.

8 Sobre o assunto, ver Ferretti (2006). 

Rodrigo Martins Ramassote4
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mente, um rito ancestral de fecundação 
entre os povos africanos de língua banto. 
Pode-se ainda ver filmagens da chamada 
pernada, brincadeira feita pelos homens 
ao lado da roda principal com o objetivo 
de saudar o companheiro. 

Destaca-se ainda nas imagens do 
curta-metragem o uso exclusivo de 
tambores confeccionados em madeira, 
quadro difícil de imaginar nos dias de 
hoje, quando se verifica a progressiva 
substituição dos tambores de madeira 
por materiais sintéticos (canos de PVC), 
tendência que já começava a ocorrer de 
modo incipiente no final da década de 
setenta, segundo informava a pesquisa 
coordenada por Sergio Ferretti. Embora 
haja controvérsias quanto à utilização 
desse material, havendo quem o rejeite 
em razão da diferença de sonoridade e 
quem não sinta tal diferença, enaltecendo 
inclusive sua facilidade de transporte e 
de manuseio, o fato é que no processo de 
confecção artesanal dos instrumentos de 
madeira estão infundidos conhecimentos 
tradicionais e técnicas de escavação, 
longamente sedimentadas, cuja execu-
ção encontra-se em parte sob risco de 
desaparecer. Orientado pelas fases da 
lua, o artesão espreita na mata a madei-
ra que será utilizada, em geral troncos 
de árvores de grande porte como pau 
d’arco, macajuba, piqui, sororó, bacuri 
ou abacateiro. Escavando com destreza 
o lenho da peça inteiriça, modela o for-
mato interno do tambor e recobre sua 
extremidade mais larga com couro de 
vaca, égua ou veado, esticado e preso 
com o auxílio de cordas e cravelhas até 
formar a superfície lisa adequada para a 
batida. Antes de iniciar a apresentação, 
a parelha de tambores (composta pelo 
tambor grande, meião e crivador) é es-
quentada próxima a uma fogueira, como 
se vê no início do filme. Daí o ditado 
corrente observando que o “tambor de 
crioula é afinado a fogo, tocado a murro 
e dançado a coice”...

Por uma dessas felizes coincidências, 
a Festa da Alma Milagrosa, cujas filma-
gens ocupam parte importante do docu-
mentário original, realizada anualmente 
no município de Rosário (MA), distante a 
70 quilômetros da capital, encontrava-se 
desativada desde 1998 com o falecimen-
to de João Paulo Serra da Silva, sendo 
retomada em dezembro de 2007 por sua 
última companheira, e oportunamente 
registrada por Murilo Santos com ima-
gens e entrevistas. Como se pode apurar 
em Tambor de Crioula - ritual e espetáculo, 
uma grave epidemia de varíola assolou a 
região no final do século XIX, vitimando 

muitas pessoas - a ponto do cemitério 
não ter condições de receber o grande 
número de desfalecidos. Membros da 
família Bostoque, proeminente no local, 
providenciaram um terreno para enter-
rar os que ainda viessem a morrer. Pouco 
depois, quando a epidemia passou, o 
novo cemitério foi abandonado, restando 
intacta apenas uma sepultura, em torno da 
qual surgiu em algum momento o culto à 
Alma Milagrosa, em casos de moléstias ou 
infortúnio. No final dos anos cinqüenta, 
João Paulo da Silva, estivador e cantor de 
Bumba-meu-boi, foi esfaqueado em litígio 
com um vizinho. Sua companheira à épo-
ca prometeu que, caso ele se recuperasse 
do ferimento, promoveria todo ano uma 
festa com ladainhas, doces e Tambor de 
Crioula no último sábado antes do Natal. 
E assim foi feito por quase quarenta anos. 
Nas imagens da festa captadas por Murilo 
Santos, pode-se conferir, em sintonia com 
as discussões e as conclusões interpretati-
vas a que chegaram a equipe de pesquisa 
na época, o amálgama entre devoção e 
brincadeira através do qual o Tambor 
de Crioula é encarado pelos brincantes, 
numa relação bifronte e porosa entre as 
dimensões do sagrado e do profano, pró-
pria do catolicismo popular e das religiões 
afro-brasileiras. 

Na parte final do documentário, a 
narração expressa a principal preocu-
pação que acossava os pesquisadores 
naquela altura: a ingerência do mercado 
de consumo turístico e seus efeitos sobre 
os grupos. Ritual e espetáculo. Temia-
se que ao se adaptarem aos ditames do 
afluxo do turismo, apresentando-se em 
locais inapropriados, os grupos se des-
caracterizariam rapidamente, perdendo 
sua espontaneidade e sentidos religiosos. 
Trinta anos depois, pode-se comprovar 
que, com efeito, houve mudanças, como 
as aqui já apontadas. Mas os temores 
acalentados no final da década de setenta 
não se realizaram, havendo, ao contrário, 
a ampliação do número de grupos em 
atividade em São Luís. 

Com relação ao documentário bônus, 
Afinado a fogo: o Tambor de Crioula revisita-
do, com duração de 72 minutos e filmado 
com câmera digital, trata-se, se assim o 
puder resumir, de uma releitura e um 
reencontro: uma releitura do conteúdo 
do documentário Tambor de Crioula e um 
reencontro com pesquisadores, brincan-
tes e descendentes de brincantes já fale-
cidos que participaram do filme original. 
Realizado com o objetivo de ampliar o 
repertório de conhecimentos e informa-
ções a respeito da manifestação cultural 
Tambor de Crioula, Afinado a fogo busca 

recuperar o processo de realização da 
pesquisa e de filme original. 

Subdividido em oito blocos ou núcle-
os temáticos, mas com a coerência entre 
as partes garantida pela narração em off 
do cineasta, que costura cada um dos 
assuntos levantados, o filme inicia o pri-
meiro bloco com comentários de Murilo 
Santos a respeito dos processos técnicos 
envolvidos na filmagem do documentá-
rio original - edição, tomadas, narração 
e relação da estrutura narrativa do filme 
com o conteúdo debatido pela pesquisa. 
Dispondo de uma câmera cinematográfi-
ca movida a corda, a qual permitia ape-
nas a realização de tomadas curtas (com 
duração medida pelo tamanho da corda), 
impedindo o sincronismo do som com a 
imagem, tais limitações, no entanto, aca-
baram se transformando em elemento de 
linguagem, em sintonia com a produção 
cinematográfica à época, interessada no 
potencial renovador, do ponto de vista 
político e estético, das manifestações 
populares, buscando alternativas para 
as convenções e limitações da produção 
cultural oficial. 

Ainda no primeiro bloco, o docu-
mentário recupera a gênese da pesquisa 
que deu origem ao livro Tambor de crioula 
– ritual e espetáculo e ao filme original, 
através de entrevistas com Sergio Ferretti 
e Joila Moraes. Como se sabe, Domin-
gos Vieira Filho, principal estudioso da 
cultura popular maranhense durante as 
décadas de cinqüenta e sessenta e presi-
dente da Fundação Municipal de Cultura 
(FUMC) no final dos anos setenta, tinha 
em mente acumular material fotográfico 
e documental para a futura construção 
de um museu dedicado ao folclore ma-
ranhense. Para tanto, captou recursos 
junto à Campanha de Defesa do Folclore 
Brasileiro CDFB/FUNARTE/DAC/MEC 
e delegou aos técnicos do Departamento 
de Assuntos Culturais da instituição que 
presidia a realização de pesquisas etno-
gráficas de modo a viabilizar seu projeto. 
O primeiro projeto viabilizado consistiu 
numa pesquisa exploratória da Dança do 
Lelê, em 1976. Com o êxito obtido9, Do-
mingos Vieira conseguiu, no ano seguinte, 
um novo montante de recursos destinados 
à pesquisa e coleta de materiais sobre 
manifestações culturais populares do 
Maranhão. Deixando de lado a proposta 
inicial, interessada em investigar o Tambor 
de Mina, em razão da complexidade do 
assunto e do exíguo prazo de tempo para 
a realização da pesquisa, por sugestão de 
Joila Moraes, à época ligada a um grupo de 
dança da UFMA - denominado PUNGA 
- que estudava os padrões coreográficos 

9 Da pesquisa surgiram o livro Dança do Lelê (1978) e fotos e um documentário dirigido por Murilo Santos.
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das principais manifestações culturais 
populares locais, estabelecendo assim 
contato com brincantes de Tambor de 
Crioula, o mesmo foi escolhido como 
tema de pesquisa.

Sem dúvida, a pesquisa pioneira rea-
lizou o mais amplo inventário e descrição 
dos principais elementos coreográficos, 
musicais e poéticos associados ao Tam-
bor de Crioula - até aquele momento. 
Composto por sete capítulos, nos quais 
são descritas de maneira aprofundada 
as origens históricas, os principais movi-
mentos coreográficos (roupas utilizadas, 
processo de aprendizagem, passos da 
dança) a musicalidade (anotações sobre 
o material e confecção da parelha de tam-
bores, funções cênicas de cada um deles, 
transcrições de partituras musicais e le-
tras de toadas), a relação da manifestação 
com a religiosidade afro-maranhense 
(sobretudo o Tambor de Mina e a relação 
com São Benedito) e o impacto do mer-
cado de consumo turístico (ingerência de 
órgãos públicos de turismo), a pesquisa 
trouxe uma grande quantidade de in-
formações e uma apreensão renovada 
sobre o assunto, instaurando uma nova 
maneira de se apreender a manifestação, 
até então considerada como mera brin-
cadeira, associada ao universo lúdico 
das classes populares maranhenses. 
Reagindo principalmente à perspectiva 
propugnada por Domingos Vieira Filho, 
para quem “o tambor de crioula no Ma-
ranhão é simples dança para se divertir, 
sem a menor pertinência ou ligação com 
a religiosidade do negro maranhense e 
seus descendentes” (VIEIRA FILHO, 
1977, p. 20)10, consistindo em “um sim-
ples batuque, caracterizado, do ponto de 
vista coreográfico, pela umbigada que 
entre nós tem a designação de punga. 
A umbigada, sabe-se, é uma constante 
em inúmeras outras danças de origem 
africana” (id., ibid., p. 20), a pesquisa 
concluiu que o Tambor de Crioula 
consiste numa dança de divertimento 
com algumas conotações ou aspectos 
religiosos, evidentes, por exemplo, na 
fundação dos grupos como pagamento 
de promessas ao santo padroeiro (em ge-
ral São Benedito), na oração de ladainhas 
antes do início das apresentações e em 
momentos da dança em que as coreiras 
bailam segurando ou colocando sobre a 
cabeça a imagem de São Benedito. 

Iniciando o segundo bloco, Murilo 
Santos revisita a cidade de Rosário, para 
conversar com Inazilde Efigênia Araújo, 
viúva de José Paulo, e brincantes que 
apareceram no filme original. Mais do que 
um reencontro, as imagens de Rosário re-

velam as modificações pelas quais passou 
a cidade nos últimos trinta anos: em lugar 
do antigo túmulo a céu aberto, uma capela 
com lápide de azulejos, num local aberto 
para visitação, foi construída. Têm lugar 
aqui as primeiras imagens do método de 
pesquisa que viabilizou a elaboração do 
documentário: para além da devolução 
de produtos (fotografias e fotogramas do 
filme) para as pessoas que contribuíram 
com suas falas, imagens e boa vontade, o 
cineasta utiliza tais materiais como refe-
rências para a localização de brincantes, 
suscitando comentários reveladores dos 
entrevistados.

No terceiro bloco, o foco se altera, 
passando a discutir questões de ordem 
musical e coreográfica. São entrevistados 
Joaquim Santos, professor de música 
da Escola de Música do Estado do Ma-
ranhão - Lilah Lisboa e colaborador da 
pesquisa original, bem como brincantes, 
todos posicionando-se no que diz res-
peito à sonoridade específica de cada 
um dos tambores que formam a parelha 
(com depoimentos de Mestre Betinho 
e Mestre Felipe), descrevendo o papel 
exercido por cada um deles e as trans-
formações que vêm ocorrendo (inserção 
da matraca, aumento da velocidade do 
toque). De modo análogo, as transforma-
ções dos padrões coreográficos também 
são debatidas, com base em depoimento 
de Joila Moraes: com a diminuição da 
média de idade das coreiras e o impacto 
das apresentações oficiais, a saudação 
tradicional e a alternância das mulheres 
na dança foram afetadas, não havendo 
tempo suficiente para o cumprimento 
das formalidades da dança. 

O quarto bloco tem início com 
imagens da Casinha da Roça - espécie 
de carro alegórico, coberto de palha, 
que representa trabalhadores rurais em 
atividades voltadas para a produção de 
alimentos -, que sai às ruas durante o 
Carnaval e do qual participam grupos 
de Tambor de Crioula. Ao acompanhar 
a trajetória de um deles até São José de 
Ribamar, para pagamento de promessa 
na terça-feira de Carnaval, o documen-
tário descreve os principais aspectos da 
brincadeira: a divisão interna de tarefas, 
a segmentação e hierarquia espacial no 
interior do carro e no entorno dele, os 
personagens envolvidos e a simbologia 
dos objetos decorativos. Destaca-se neste 
bloco a explicação de Mestre Betinho so-
bre a pertinência do Tambor de Crioula 
na Casinha da Roça. De acordo com tal 
interpretação, baseada na semelhança de 
sonoridade percebida, os termos socador 
(outra designação utilizada para o meião) 

e crivador aludiriam aos movimentos da 
faina cotidiana dos trabalhadores rurais: 
o movimento de separação da casca do 
grão e lavagem do arroz (crivador) e o 
movimento de trituração de grãos no 
pilão (socador). 

A partir do quinto bloco, ocorre uma 
inflexão na tônica até então seguida pelo 
documentário, ganhando espaço uma dis-
cussão de fundo que, a meu ver, constitui 
o seu tema central, atravessando-o, ora em 
surdina, ora de modo destacado: a relação 
ambígua entre manifestações culturais 
populares, intelectuais e classe média. Par-
tindo de recordações pessoais a respeito 
dos “passeios exploratórios” promovidos 
por seu pai, Camilo Santos, comerciante e 
fotógrafo amador interessado em registrar 
nas lentes da máquina lugares pitorescos e 
manifestações culturais populares, o cine-
asta reflete sobre o esquema analítico que 
orientou a pesquisa no final da década de 
1970: a distinção entre ritual e espetáculo, 
isto é, entre as apresentações motivadas 
por questões de ordem religiosas e pau-
tadas pela tradição daquelas promovidas 
para fins exclusivamente turísticos. Repen-
sando os termos propostos por tal modelo, 
o cineasta sugere a co-existência de outras 
modalidades e práticas que a pesquisa não 
averiguou com destaque para o chamado 
Tambor de Rua e as apresentações de 
Tambor de Crioula associadas à casinha da 
roça (ainda que este não seja uma categoria 
à parte, como o primeiro). 

Nessa perspectiva, ganham destaque 
dois brincantes muito conhecidos à épo-
ca, mas pouco lembrados na atualidade: 
Raimundo da Pernambucana e Dona 
Áurea. Do primeiro, ficamos sabendo 
que foi funcionário do INPS e que orga-
nizava um dos poucos grupos de Tambor 
de Crioula que se apresentava apenas 
durante os dias de carnaval. Casou-se 
com uma mulher proveniente de uma 
posição social mais elevada, fato que cau-
sou constrangimento junto à família da 
esposa. Já Dona Áurea, figura fascinante 
e excepcional, reunia em sua casa, locali-
zada no bairro do João Paulo, brincantes 
de Tambor de Crioula, embaralhando os 
gonzos das marcações tradicionais de gê-
nero dentro da manifestação: comandava 
com um apito o grupo Crioulos do Alto 
da Vitória, compondo toadas e dançando 
no centro da roda. Em depoimento, seu 
filho, Elias Souza Campos, relembra um 
episódio pitoresco, mas bastante signifi-
cativo das relações entre poderes públi-
cos e manifestações culturais populares 
nessa época. Diz ele que, ainda criança, 
presenciou na casa da mãe uma ocasião 
em que uma patrulha militar em lugar de 

10 VIEIRA FILHO, Domingos. Folclore brasileiro: Maranhão. Rio de Janeiro: MEC/FUNARTE/CDFB, 1977.
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coibir de maneira arbitrária acabou por 
participar da brincadeira – um dos ofi-
ciais, fardado, assumiu o tambor grande, 
e tocou durante algumas toadas. 

Encerrando o bloco, o cineasta co-
menta sobre a postura engajada que ani-
mou o grupo de pesquisadores no final 
da década de 70, as leituras e autores 
freqüentados (Antonio Gramsci, Carlos 
Rodrigues Brandão, entre outros), bem 
como a conjugação da pesquisa cientí-
fica com o compromisso político. Em 
seguida, destaca o amplo levantamento 
documental realizado pela pesquisa na 
hemeroteca da Biblioteca Pública Muni-
cipal Benedito Leite, cujo levantamento 
(notícias de jornais na quais constavam 
reclamações e queixas da população 
local incomodada com a perturbação 
da ordem pública) não pôde ser incor-
porado na parte final do documentário 
original, devido à ausência de recursos 
financeiros. 

O sexto bloco inicia-se com imagens 
da Festa de São Benedito da Capoeira, ce-
lebração tradicional mantida pela família 
Mendonça, na cidade de Cajapió, com 
destaque para o julgamento de Ribamar 
Mendonça. À primeira vista, o assunto 
parece afastar-se da proposta seguida 
até o momento. No entanto, a questão 
de fundo acima identificada perpassa 
todo o bloco: a relação ambígua entre 
manifestações culturais populares e os 
poderes públicos locais. De acordo com 
a narrativa, Ribamar Mendonça, um dos 
organizadores da festa, migrou de sua 
cidade natal para São Luís na década de 
trinta do século passado, para trabalhar 
como bilheteiro de bonde da Ulen Com-
pany, empresa norte-americana de servi-
ços urbanos em atividade na capital do 
Maranhão. Para burlar as obrigações tra-
balhistas, era costume dentro da compa-
nhia demitir seus funcionários antes que 
eles completassem dez anos de serviços 
prestados. Em conseqüência, Ribamar foi 
demitido. O norte-americano John Ken-
nedy, responsável pelas demissões, não 
autorizou o pagamento dos últimos me-
ses de trabalho do funcionário, além de 
tratá-lo de maneira humilhante. Em 30 de 
setembro de 1933, após uma discussão, 
Ribamar atira contra o superior, provo-
cando sua morte. Embora tenha ao final 
sido inocentado, o advogado de acusação 
alegou que Ribamar teria propensão ao 
crime pelo fato de organizar e participar 
de festas de Tambor de Crioula. Para o 
cineasta, o julgamento é revelador da 
visão das elites sobre a manifestação 
(a propósito, o episódio foi assunto em 

outro documentário de Murilo Santos, o 
DocTV O crime da Ulen). 

No sétimo e último bloco, a narrativa 
enfoca o título escolhido para o docu-
mentário, que alude ao conhecido ditado 
popular que diz: “o tambor de crioula é 
afinado a fogo, tocado a murro e dançado 
a coice”. O cineasta revela que preten-
dia colocá-lo como letreiro no início do 
filme original, algo que, novamente, 
não foi possível pela falta de recursos. 
Invertendo o sentido pejorativo usual, 
no qual ocorre uma sutil contaminação 
ideológica do ponto de vista ontológico 
com o sociológico11, “na qual o homem 
pode ser confundido com bicho e tratado 
de acordo com essa confusão” (Candi-
do, 1993, p. 129), o ditado era lido pelo 
cineasta à época de maneira diversa: em 
lugar de um gesto grosseiro, abrupto, 
uma forma de força e resistência cultural 
de trabalhadores negros. Revendo tal 
juízo, o cineasta/narrador reconsidera 
a possibilidade de comparação da dança 
com o coice e do toque com o murro, 
posto que a graça e leveza do bailado, 
como também as habilidades e destrezas 
requeridas para se extrair sonoridade 
de um tambor não admitem qualquer 
parâmetro comparativo. Considera, no 
entanto, que a afinação a fogo indica 
com precisão a resistência histórica que 
da manifestação, que de folguedo negro 
proscrito do perímetro central da cidade 
de São Luís conquistou paulatinamente 
reconhecimento entre intelectuais, classe 
média e dos poderes públicos, “a duras 
penas, a fogo mesmo”.

Embora a narrativa em off revele, 
por vezes, certa reserva e distancia-
mento perante as discussões engajadas 
que animavam as pesquisas nos anos 
setenta, sobretudo no que diz respeito 
à cooptação da cultura popular pelos 
agências e representantes do turismo 
e à relação com os poderes públicos 
instituídos, o conteúdo de Afinado a fogo 
não deixa de transparecer uma boa dose 
de notação política, não obstante o sutil 
embate entre o observador distanciado 
de hoje e o cineasta engajado d’antanho. 
Engajamento perceptível, como procurei 
indicar, na maneira como os blocos são 
encaminhados: após os comentários 
técnicos sobre o processo de pesquisa, 
talvez o tema principal seja as relações 
de classe estabelecidas entre brincantes 
de Tambor de Crioula, membros da 
classe-média, intelectuais engajados e 
sociedade envolvente. Prensada entre o 
preconceito racial, a ingerência turística e 
o paternalismo de classe, a manifestação 
ainda assim logrou resistir a tais vicissi-

tudes, arrancando sua força da capacida-
de de seus praticantes – representados 
nas filmagens por Dona Áurea, Mestre 
Felipe, Raimundo da Pernambucana e 
tantos outros – atualizarem a essência da 
manifestação. Tal como o documentário 
pioneiro, realizado com muito esforço 
por um jovem cineasta fascinado com a 
riqueza e diversidade da cultura popular 
maranhense, a manifestação Tambor de 
Crioula permanece resistindo ao tempo 
e suscitando o interesse do público que 
com ele se depara. 
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FUNARTE/CDFB, 1977.

DVD Tambor de Crioula – 1979. São 
Luís, Iphan, 2009. 

11 Nesse particular, acompanho as considerações de Antonio Candido a propósito da análise do romance O Cortiço, de Aluísio Azevedo, no ensaio “De Cortiço 
em cortiço” (1993), baseadas também em um rifão popular vigente no Rio de Janeiro em fins do século XIX. Sobre a interpretação das relações raciais no 
ensaio de Candido, ver Ramassote (2008b).
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Começa na rua do Egito (Tarquínio 
Lopes) e termina na rua do Veado 

(Celso Magalhães). Vai em declive até à 
Fonte do Ribeirão; sobe até a rua de São 
João (13 de Maio) e, depois de um trecho 
plano, sobe novamente até à rua das Hortas 
(Siqueira Campos), para descer de novo 
até fi ndar-se.

Já se chamou dos Afogados até a rua da 
Cruz, e rua das Violas e Gomes de Souza, 
daí em diante. 

E também de Afogabugios. Segundo a 
tradição, o divertimento dos moços peraltas 
de antigamente era afogar os muitos maca-
cos, aí havidos, nas águas do riacho. Bem, 
d’Abbeville fala com entusiasmo de “uma 
fonte, particularmente bonita... cercada de 
palmeiras, guacos15 , murtas e outras árvores 
maravilhosamente grandes, sobre as quais 
se vêem muitas vezes, monos, macacas e 
micos que vão beber água”. Portanto, águas 
e macacos houve, e abundantes; não custa 
acreditar na versão do povo.

FONTE DO RIBEIRÃO 
Foi construída em 1796, no governo 

de D. Fernando Antônio de Noronha (1792-
1798), e várias vezes restaurada. O autor 
deste livro, aluno do Liceu, penetrou nela 
pela primeira vez à luz de velas; depois, 
iluminada com lanternas e até, no gover-

Ter um “A]lmanaque Bristol” era, até 
certo ponto, sinal de “status”, tempos 

atrás. Quando chegava o fi m do ano, era 
aquela correria às farmácias para conseguir 
um daqueles almanaques, e havia gente 
que chagava a comprar remédios, só para 
ter direito a um Almanaque Bristol. Além 
do natural calendário com o nome dos 
Santos do dia, o almanaque trazia as mais 
variadas informações, inclusive data e hora 
dos eclipses o que impressionava às pes-
soas supersticiosas e que julgavam esses 
fenômenos naturais como castigo dos céus. 
Era pelo almanaque também que se esco-
lhia o nome das pessoas. Se nascia a 24 de 
junho ia chamar-se João, se a 29 do mesmo 
mês era Pedro, e assim por diante.

Pois foi num dia consagrado a São Ma-
nuel, segundo o “Almanaque Bristol” que 
nasceu o nosso herói, na cidade de Penalva. 
Seguindo a tradição, ele foi batizado por 
Manuel, e era esse o nome que deveria car-
regar pelo resto da vida não fosse ter vindo 

JEJU CHEIO12

12 Transcrito de BOGÉA, Lopes. Pedras da Rua. São Luís: s.n., 1988, p. 161-162, obra onde reuniu textos publicados na década de 1970 no Jornal Pequeno sobre 
tipos populares maranhenses.

13 João Batista Lopes Bogéa – jornalista, compositor maranhense. 
14 Historiador; folclorista; membro da Academia Maranhense de Letras, do Instituto Histórico e Geográfi co do Maranhão e da Comissão Maranhense de Folclore.
15 GUACO – Planta melífera da família das Carduáceas (Enciclopédia Mérito)

para São Luís, onde os “funcionários” do 
cartório popular resolveram rebatizá-lo. 
Vamos por etapas. 

Manuel era um mulato baixo, entrocado, 
cara larga e nariz achatado, como se estivesse 
sido pisado por algum boi. O que chamava 
a atenção do povo no nosso personagem 
era a sua impecável indumentária. Ele só 
gostava de andar de terno completo que 
pedia e ganhava de segunda mão, só que, 
sendo baixo, geralmente esses ternos fi cavam 
muito grandes e nosso herói não tinha a pre-
ocupação de mandar alguém recortar. Pura e 
simplesmente, Manuel arregaçava as pernas 
das calças e os punhos do paletó e saía por aí 
num desfi le grotesco, mais parecendo uma 
marmota. E foi aí que a turma resolveu dar 
em cima de Manuel, dando-lhe o nome para 
“Jeju Cheio”, devido às enormes folgas do 
terno e até mesmo dos sapatos que também 
eram de segunda mão.

Quando a molecada via aquela “coisa” 
parecendo mais um Judas de sábado de 

aleluia a desfi lar pelas ruas, a gozação era 
na hora: 

Ei “Jeju Cheio”, o defunto era maior!
Manuel ficava por conta da vida. 

Abria o verbo numa verdadeira torrente 
de obscenidades onde os provocadores 
eram chamados de fi lhos desta e daquilo, 
referindo-se a mãe da molecada, bando 
de cornos e mais nomes feios extraídos do 
dicionário bocageano. E ele não escolhia o 
local, fosse onde fosse que o chamassem de 
“Jeju Cheio, até mesmo dentro da igreja, os 
nomes cabeludos eram vomitados na hora, 
para horror das madames e donzelas que 
estivessem por perto.

“Jeju Cheio”, digo, Manuel, partiu desta 
para a outra vida, deixando triste a moleca-
da que via nele uma maneira de divertir-se, 
provocando-o para vê-lo furioso e desfi lar 
aquele rosário de pornografi as que gostariam 
de soletrar, mas, por conveniência, preferiam 
fossem ditos abertamente pela boca do ino-
cente Manuel. 

no municipal do Dr. Antônio Euzébio da 
Costa Rodrigues, com luz elétrica e aberta à 
visitação pública. Tem sua galeria uns dois 
metros de largura por dois de altura, mais ou 
menos. De um lado e de outro possui nichos 
que guardam bacias de onde brota a água 
que, escorrendo por dois canaletes laterais, 
vai despejar-se das carrancas no tanque, em 
baixo. Destinava-se, como muitas outras, é 
evidente, ao abastecimento da população, 
mas a lenda diz que servia à comunicação 
dos frades de uma igreja a outra; para ratifi -
car esta opinião, alegam os que assim crêem 
a existência de outras galerias na cidade, 
esquecidos de que também estas foram 
construídas para dar vazão às águas pluviais. 
Todavia são as lendas, o sonho e a poesia que 
embelezam a vida.

Nº 943 – Primeira enfermaria da Real 
Sociedade Humanitária 1o de Dezembro, 
onde trabalharam os médicos César Mar-
ques e Afonso Saulnier de Pierrelevé; em 
1869, seria construído o Hospital Portu-
guês, ainda pela Sociedade.

Pela lei municipal nº 402, de 26 de 
outubro de 1928, passou a chamar-se José 
Bonifácio.

José Bonifácio de Andrada e Silva 
nasceu em Santos, em 1763, e morreu em 
Niterói, em 1838. Sábio, político, estadista, 

literato e poeta. Formou-se na Universi-
dade de Coimbra e cultivou as línguas, 
falando seis e entendendo onze, e literatura 
clássica e moderna, além de fi losofi a espe-
culativa. Fez outros cursos na França e na 
Alemanha, tendo, em Freiberg, Humbold 
como condiscípulo.

Publicou vários livros sobre as Minas 
de Portugal, de 1811 a 1816, e revelou as 
riquezas minerais de São Paulo em trabalho 
publicado no “Journal des Mines”, de Paris. 
Foi vice-presidente da Junta Paulista de 
Governo de 1821; como “o homem de maior 
ilustração, de maior capacidade, de maior 
engenho e mais vasta experiência existente 
no Brasil, à época”, veio a ser o fautor, junto 
a D. Pedro I, da Independência do Brasil, 
sendo nomeado Ministro do primeiro go-
verno imperial. Passando para oposição, 
José Bonifácio e seus irmãos foram presos e 
desterrados para a França. Quando se tornou 
impossível sua permanência no Brasil, D. Pe-
dro I chamou José Bonifácio e confi ou a tutela 
dos fi lhos “ao muito probo, honrado e patriótico 
cidadão José Bonifácio de Andrada e Silva, meu 
verdadeiro amigo”, segundo declarou no ato 
de nomeação. Pois em 1833 foi destituído da 
tutoria, novamente preso e confi nado na ilha 
de Paquetá, acusado de tentar a volta de D. 
Pedro I ao trono do Brasil!

Lopes Bogéa13

Carlos de Lima14

REMINISCÊNCIAS: RUA DOS AFOGADOS  
(Rua José Bonifácio)
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3. A festa do Divino Maranhense nas 
Casas de Culto Afro: o diálogo entre 
a cultura dos Terreiros e o universo 
simbólico do Divino.

Em termos maranhenses, identifi ca-se 
uma maciça adesão dos terreiros ao culto 
do Divino Espírito Santo. Tal fenômeno 
pode ter como motivo a utilização desta 
Festa do Divino como forma de afi rmação 
desses espaços afros, dadas as origens 
ditas européias da Festa, o que lhe confere 
reconhecimento social e, mesmo status no 
campo religioso. Essa busca de empodera-
mento por parte das Casas de Culto Afro 
é explicável no contexto de perseguição e 
proibição sofrido pelas expressões religio-
sas de matriz africana na realidade brasilei-
ra, e, particularmente, maranhense.

A Festa, na sua condição de celebração 
pública, com atividades ritualísticas dentro 
e fora das Casas de Culto possibilita visi-
bilidade às próprias Casas, ampliando sua 
penetração na vida social. De fato, durante 
os rituais, as Casas abrem-se a um público 
diferenciado, que ultrapassa os limites 
das comunidades onde estão inseridas, 
chamando atenção de intelectuais, artistas, 
políticos, autoridades, que têm a oportuni-
dade de conhecê-las, e, até mesmo, passar 
a frequentá-las (BARBOSA, 2005 e 2006). 
Essa aproximação, sem dúvida, muito con-
tribui para desfazer falsas idéias, gerando 
novas impressões positivas, favoráveis.

A rigor, os terreiros afros de São Luís 
e municípios próximos – São José de Riba-
mar, Rosário, Santa Rita, Icatu – conferem 
uma efetiva importância ao Divino em seus 
calendários religiosos. Esse assumir da Fes-
ta tem contribuído, de modo decisivo, para 
manter vivo o culto do Espírito Santo na 
memória coletiva da sociedade maranhense. 
Os membros das Casas, devotos do Divino, 
mobilizam os seus saberes, pela via da 
oralidade, para transmitir a memória da 
Festa, na sua dinâmica de funcionamento, 
especialmente as etapas do seu ritual.

Na ritualística do Divino, os homens 
e mulheres devotos − responsáveis e par-
ticipantes desta Festa nas Casas de Culto 
− tomam posse de um território sagrado. 
Essa posse materializa-se com a Abertura 
da Tribuna e o Levantamento do Mastro. 

Assim, confi guram-se dois espaços que 
circunscrevem, por excelência,”marcos do 
Território Sagrado”: a “Tribuna”, no inte-
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O DIVINO MARANHENSE NO ESPAÇO 
SAGRADO DAS CASAS DE CULTO AFRO16 

rior da casa, que abriga a corte do Divino 
e onde ocorrem os momentos solenes mais 
importantes do ritual e o “Mastro”, como 
sinalização externa, onde tremula a ban-
deira com a pomba, a dizer para o mundo 
“aqui é o espaço do Divino, espaço forte, 
espaço real”.

Esta demarcação da Tribuna e do Mas-
tro como espaços sagrados prioritários no 
Cosmos do Divino, impõe uma refl exão 
sobre essa sacralização espacial neste con-
texto de realização da Festa nos Terreiros 
ou Casas de Culto Afro, espaços que, por 
sua própria natureza, são sagrados. Em 
verdade, coloca-se como questão pensar 
a sacralização dos espaços do Divino em 
espaços consagrados de vivência da reli-
giosidade popular.

A pesquisadora Marise Barbosa, ao 
analisar essa questão, abre uma fecunda 
discussão ao afi rmar:”As festas do Divino 
têm na abertura da Tribuna algo como a aber-
tura de um parêntese na sacralidade cotidiana-
mente cultivada nos terreiros” (2006:19).

Essa idéia do “parêntese” na sacra-
lidade cotidiana dos terreiros constitui, 
de fato, uma preciosa chave analítica na 
compreensão do campo do imaginário 
religioso popular, circunscrito na Festa 
do Divino.

Esse “parêntese” na sacralidade coti-
diana dos terreiros é uma alternativa para 
dar vida ao “Tempo do Divino” – um 
tempo sagrado – inspirado no mistério 
de um “Deus feito Pomba”, numa tradu-
ção popular dos vínculos terra e céu. Em 
verdade, durante esse Ciclo do Divino, as 
representações do sagrado, vivenciadas no 
cotidiano ritualístico peculiar das Casas de 
Culto abrem lugar para as representações 
específi cas do universo do Espírito Santo: 
Santa Croa, fi guras do Império, Tribuna, 
Mastro, Cetro, Manto, Capote, Caixeiras 
e seus toques /músicas… Assim, este 
universo passa a dominar todo o ambien-
te externo e interno, como bem dizem os 
versos da caixeira:

 “As portas do céu se abriram
O pombo branco avoou
Sentou para ser festejado
Na festa de imperador”18.

De fato, é a crença na descida do Espí-
rito Santo à terra, na forma de uma pomba 
branca, que desencadeia o ciclo do tempo 

sagrado do Divino, que se constitui num 
tempo novo, fonte de sentidos e signifi ca-
dos especiais, inspirados na sacralidade do 
culto. Com efeito, objetos, situações, perso-
nagens ultrapassam sua condição imediata, 
assumindo, pela força da fé e devoção, uma 
dimensão sagrada. Seguindo a via analítica 
de Mircea Eliade (2001), todo esse universo 
simbólico de representações encarnam 
verdadeiras hierofonias, na sua peculiar 
condição de componentes da sacralidade. 
E, ampliando esta interpretação para todo 
o universo do Divino, pode-se afi rmar que 
a Festa, em seu “ritual barroco”, em sua 
“liturgia pública”, constitui uma “grande 
hierofonia”, materializada em múltiplos 
símbolos que instituem o Cosmos e o Tempo 
sacralizados do Divino.

Esse Cosmos e esse Tempo sagrados en-
contram eco na irmandade que circunscreve 
os terreiros, uma vez que as (re)signifi -
cações da fé e da sacralidade, emanadas 
do Divino, revestem-se de uma dimensão 
coletiva. Todo o ritual da Festa é perpassado 
por um propósito de comunhão, alimentado 
pela vivência conjunta dos diferentes mo-
mentos: as refeições em comum; a partilha 
das mesas de doces; as ofertas aos pobres; 
a participação em missas, novenas, ladai-
nhas, cortejos, visitas; o desenvolvimento 
dos cerimoniais do Mastro e da Tribuna; 
os cantos, toques e danças das caixeiras, 
sempre em grupo.

Esta irmandade que faz a Festa alicerça-
se em valores e sentimentos que fortalecem 
o cotidiano: solidariedade, fraternidade, 
culto ao saber e fazer dos mais velhos; 
trocas e apoios mútuos; encontros… Aqui, 
ali, acolá, a homenagem ao Divino pressu-
põe a vivência da partilha e do colocar em 
comum… Essa dimensão coletiva está estrei-
tamente vinculada ao caráter distributivo da 
Festa: fazer o Divino implica em oferecer 
“dádivas” aos participantes – comidas/
bebidas/doces/lembranças – e, sobretudo, 
fé, alegria, acolhida. Enfi m, é com a cons-
trução coletiva de uma sacralidade e de 
um cotidiano que os devotos saúdam essa 
presença congregadora de um Deus que 
desce a terra, toma formas humanas, sem 
perder sua condição celestial. Estes versos 
da caixeira bem refl etem esta híbrida situ-
ação de Deus encarnado no humano:

16 Apresentado em Portugal no X CONGRESSO LUSO-AFRO-BRASILEIRO – SOCIEDADES DESIGUAIS E PARADIGMAS EM CONFRONTO. Universidade 
do Minho – Instituto de Ciências Sociais, 4 a 7 de Fevereiro de 2009.

17 Mestra em Comunicação pela UFRJ; Doutoranda em Cultura na Universidade de Aveiro; Bolsista da FAPEMA; Pesquisadora de Cultura Popular; e Membro da CMF.
18 Livro CD, Ibid: 20.

Maria Michol Pinho de Carvalho17
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“Espírito Santo é Deus 
Ninguém queira duvidar
Em toda parte que chega
Faz o apoio se alegrar.19”

Em termos de sacralidade, no âmbito 
dos terreiros, há, ainda, a destacar, a reali-
zação da Festa como forma de pagamento 
de promessa e/ou como uma obrigação, 
oferecida a entidade importante da Casa 
que aprecia este tipo de homenagem ao 
Espírito Santo. É costumeira essa entida-
de se fazer presente na Festa, de maneira 
discreta, no transe de pessoas do terreiro 
ou de outros terreiros amigos, que, in-
corporadas, conversam, transmitindo, por 
vezes, recados e mensagens aos presentes 
(FERRETTI: 2005).

Nos terreiros de culto afro, a Festa 
é considerada, também, uma espécie de 
oráculo – sobremaneira no ritual do Levan-
tamento e Derrubada do Mastro – podendo 
através dela se terem indicativos de fatos/
acontecimentos/situações que podem vir 
a ocorrer, no ano seguinte, na comunidade 
que a organiza (FERRETTI: 2005).

Inegavelmente, a Festa do Divino Ma-
ranhense, nos terreiros, consubstancia uma 
forte expressão da religiosidade popular nas 
suas hibridações e mestiçagens, que aproxi-
mam, misturam raízes européias e expres-
sões culturais de matrizes africanas.

4. Divino na Casa das Minas – “Quere-
bentã de Zomadônu”: as “mulheres 
Vodunsis” (re)significando o Culto ao 
Espírito Santo 

A Casa das Minas, localizada na Rua 
de São Pantaleão, nº 857, no centro his-
tórico de São Luís, é o terreiro de religião 
africana – de Tambor de Mina – mais antigo 
dessa cidade. Foi fundado na primeira 
metade do Século XIX, na década de 1840, 
por africanas mina – jejes, procedentes do 
antigo Reino do Daomé, atual República 
do Benim, de linhagem nobre, provavel-
mente ligados à dinastia que governou o 
citado Reino, entre início do Século XVII e 
fins do Século XVIII. Essas africanas foram 
trazidas como escravas para o Maranhão, 
que é considerado o terceiro porto negreiro 
brasileiro no período colonial.

Segundo o antropólogo Sérgio Ferretti, 
o pesquisador Pierre Verger apresentou a hi-
pótese, confirmada, em 1985, por expertes 
da UNESCO, de que a Rainha Na-Agontimé, 
viúva do Rei Agonglô e Mãe do futuro 
Rei Ghezo, foi vendida, por um enteado, 
aos negreiros e trazida para São Luís, no 

Maranhão, onde se tornou conhecida como 
Mãe Maria Jesuína, que fundou a Casa das 
Minas e introduziu o culto dos Voduns20 do 
Daomé, no Brasil. A fundadora do terreiro 
era consagrada ao Vodum Toi Zomadônu21, 
o dono da Casa (FERRETTI, 2008).

A Casa das Minas possui uma orga-
nização matriarcal, sendo chefiada por 
mulheres (as vodunsis22). No seu Panteon 
são cultuados cerca de 45 (quarenta e cinco) 
voduns e 15 (quinze) entidades femininas 
infantis, denominadas tobossis ou meni-
nas, relacionadas ao culto das princesas. 
As Divindades, ou Voduns da Casa, são 
agrupados em 03 (três) famílias principais: 
a família de Davice, a família de Dambirá e 
a família de Queviocô, que tem como hós-
pedes voduns das famílias de Savalunu e 
Aladanu. Os voduns da família de Davice 
são nobres, reis e príncipes, fundadores 
da Casa, que receberam outros voduns 
como hóspedes. Essa família é chefiada 
por Noché Naé, conhecida na Casa como 
Sinhá Velha, grande mãe ancestral mítica, 
dona da Cajazeira, árvore sagrada situada 
no quintal do terreiro, que centraliza os 
rituais do culto (FERRETTI: 2008). 

A Casa, desde a sua fundação, já foi co-
mandada por 09 (nove) vodunsis, entre as 
quais ficou muito conhecida Mãe Andresa, 
que foi chefe por 40 (quarenta) anos. Desde 
1997 até hoje, a Casa está sob o comando de 
Dona Denil Prata Jardim, consagrada a Toi 
Hepon, vodum da família de Dambirá.

Em 2002, o “Querebantã de Zomadônu” 
foi tombado pelo Instituto de Património 
Histórico e Artístico Nacional, como o 
terceiro terreiro de culto afro-brasileiro a 
ser inscrito no Livro de Tombo do IPHAN, 
sendo os dois anteriores localizados em 
Salvador, na Bahia. 

A importância desse espaço de religio-
sidade popular é assim configurada:

“A Casa das Minas, apesar de se apre-
sentar como o único terreiro Mina- Jeje, 
exerceu grande influência nos terreiros 
de Mina de outras “nações”, inclusive 
na Casa de Nagô, também fundada por 
africanas, que, segundo a história oral, 
foi aberta com a colaboração da funda-
dora da Casa das Minas. Hoje, além de 
termos como “vodum” e “guma” serem 
amplamente utilizados nos terreiros de 
São Luís, alguns Voduns assentados 
na Casa das Minas são amplamente 
cultuados no Maranhão, entre os quais 
Badê Queviocô, Averequête, Acossi-
Sakpatá e Ewá, o que mostra a grande 
importância da Casa das Minas na cul-
tura maranhense”23.

A compreensão do papel da Casa das 
Minas é ressaltada nesta afirmativa de 
Dona Amância Evangelista de Jesus, de Nochê 
Boça, que chefiou o terreiro no inicio da 
década de 1970: “Aqui é uma maçonaria de 
negros”. Essa afirmativa foi feita ao antro-
pólogo Sérgio Ferretti, que a complementa 
lembrando a questão dos segredos e mis-
térios vigente nesse verdadeiro templo de 
culto religioso:

“A preservação dos segredos é uma das 
razões da continuidade quase bi-secular 
desse terreiro em São Luís, quando no 
Brasil existem tão poucas instituições 
conhecidas que funcionam regular-
mente há mais de cento e sessenta anos 
e que podemos contar, talvez, nos dedos 
da mão”. (FERRETTI, 2008:16) 

A Festa do Divino Espírito Santo integra 
o calendário religioso da Casa das Minas. Em 
fontes orais e documentais tem-se registros 
do Culto ao Divino nesse Terreiro desde 
finais do século XIX. A Festa é feita em ho-
menagem a Princesa Nochê Sepazim, filha de 
Toi Dadarô, o vodum mais velho da família 
real de Davice, chefe de um dos seus ramos. 
Esta princesa demonstrou, através de um 
pedido, que se realizasse na Casa o Festejo ao 
Divino Espírito Santo. Nos rituais do Terreiro 
a Princesa Nochê Sepazim era incorporada 
por Mãe Hosana, a terceira vodunsi a chefiar 
a Casa, até 1914, quando foi sucedida por 
Mãe Andresa.

Na Casa das Minas, a Festa do Divi-
no, atualmente, tem como responsável a 
vodunsi Maria Celeste Santos, do Toi Ave-
requête, que, a partir de 1969, dedica-se a 
organizar o festejo nesse terreiro. Desde os 
oito anos de idade, Dona Celeste participa 
do Divino na condição de bandeirinha, sen-
do, hoje, sua caixeira régia. Quando residiu 
no Rio de Janeiro, entre as décadas de 1950 
e 1960, ela ajudou a criar e organizar esse 
tipo de devoção em terras cariocas. Em São 
Luís e circunvizinhanças, Dona Celeste co-
labora com a realização de várias Festas do 
Divino, constituindo mesmo uma espécie 
de referência na cidade. Como profunda 
conhecedora do ritual da Festa, diz com 
convicção: “O que se faz no começo tem que 
ser feito no encerramento”. Ela compara esse 
ritual com o da Missa Católica onde não se 
pode errar. Nesse sentido, a Casa das Minas 
incorpora a visão da Festa já aqui enunciada 
de “oráculo do futuro” (FERRETTI, 2008).

Na Casa das Minas, a Festa do Divino tem 
Pentecostes como marco temporal, estendendo-
se por cerca de 17 (dezessete) dias. A exemplo 
do ano de 2008, o Ciclo Ritualístico é o seguinte:

19 Artigo de Domingos Vieira Filho, descrevendo uma Festa do Divino em casa de D. Elsa Sousa, na Vila Passos – São Luís – MA, em 1948. Boletim da Comissão 
Maranhense de Folclore – CMF. Nº31, Junho/2005: 30.

20 Voduns: denominação dada as Divindades cultuadas no Tambor de Mina Maranhense.
21 Toi Zomadônu é considerado o Vodum mais poderoso do Reino Fon em Abomey e seu nome significa “Não se põe o fogo na boca”, que traduz a importância 

dos segredos para essa religião (FERRETTI: 2008).
22 Vodunsis: são as mulheres integrantes do Culto do Tambor da Mina, que “incorporam” ou “recebem” os voduns e chefiam a Casa das Minas. 
23 Folder convite para evento na Casa das Minas relativo ao seu tombamento, promovido pela FUNCMA/ Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho/

Casa das Minas/Comissão Maranhense de Folclore, Abril 2000:3.
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Seguindo a tradição do festejo, os 
preparativos começam de um ano para 
o outro, tendo à frente Dona Celeste, que 
dedica grande parte do seu tempo a essa 
organização. Ela incumbe-se, pessoalmen-
te, de vários providências, a nível interno 
e externo, tais como: Contactos com pais 
ou responsáveis das figuras imperiais, 
padrinhos, madrinhas, caixeiras, rezadeira, 
tocadores /músicos e outros que se fazem 
necessários; escolha da cor das roupas do 
ano24; confecção de lembrancinhas para 
as mesas de doces; escolha de enfeites 
para a decoração da Sala da Tribuna e de 
outros ambientes da Casa, inclusive o teto 
e o quintal; confecção de convites e cartas, 
bem como sua remessa a pessoas amigas, 
autoridades, responsáveis por Instituições, 
com solicitação de recursos financeiros, 
gêneros alimentícios, materiais para pin-
tura… Enfim, são muitas as atividades 
que movimentam os bastidores e a cena 
principal da Festa.

Na verdade, o Tempo do Divino é 
especial, marcando mudanças no visual 
interno e externo da Casa das Minas, como 
ocorre em vários outros Terreiros, sedes 
de Festas do Divino. Assim, é feita uma 
pintura da fachada e das dependências 
da Casa. São trocados os enfeites de papel 
ou plástico do salão de danças e a sala do 
altar é revestida de rendão, sendo coloca-
dos enfeites pendentes do teto. A Tribuna 
é armada nessa sala, como uma extensão 
do altar religioso da Casa, sendo revestida 
de tecidos finos, com cadeiras enfeitadas, 
a semelhança de tronos, onde se sentam 
as crianças e adolescentes integrantes do 
Império, além de bancos destinados às 
caixeiras. O quintal, onde fica o Mastro, 
também recebe uma decoração especial, 

com bandeirinhas e luzes extras…
Em relação ao Império ou Corte, as 

crianças e adolescentes que o compõem 
são escolhidas entre famílias de pessoas 
integrantes da Casa ou pessoas amigas, 
havendo, ainda, casos de participação por 
motivo de devoção ou promessa ao Divino 
Espírito Santo. O Império é formado por 
casais – Imperador e Imperatriz, Mordomo 
– Régio e Mordoma – Régia e Mordomo – 
Baixo e Mordoma Baixa, além de bandeirei-
ro, bandeirinhas, anjos, representantes da 
Fé, Esperança e Caridade… Cada criança 
dos postos principais deve participar 03 
(três) anos dessa Corte: começa no cargo 
de Mordomo(a) – Baixo(a), passa para 
Mordomo(a) – Régio(a), e, então, ascende 
a Imperador e Imperatriz.

Dessa maneira, o Império é formado 
por 10 (dez) a 12 (doze) crianças e adoles-
centes, na faixa etária entre quatro e quinze 
anos, vestidos com trajes de época – belas 
e ricas roupas imperiais – portando sím-
bolos da realeza: manto, coroa, tiara, cetro, 
espada… sentam-se, com imponência, nos 
tronos da Tribuna e recebem saudações e 
tratamento nobelesco, como se pode bem 
perceber nos versos das caixeiras, cantados 
na volta da Missa Solene:

“Sobe o alto, sobe o alto
Sobe o alto da vitória
Sente o nobre Imperador
Ai que chegou da missa agora.

Já sentou Imperatriz 
Majestade ela é
O senhor seu mestre sala
Me assente o Mordomo Régio.”25 

Fica evidente o fascínio pela realeza, que 
transparece nas palavras e nos gestos de 
todo o ritual, expressando a popularidade 

do Império do Divino. Essa popularidade é 
histórica, como situa Luís da Câmara Cas-
cudo (1962), ao lembrar que foi com base 
na grande repercussão que o Imperador 
do Divino tinha junto ao povo brasileiro, 
que José Bonifácio escolheu o título de 
Imperador do Brasil e não de Rei para D. 
Pedro I.

A convivência de 03 (três) anos entre 
as crianças e adolescentes do Império é 
estreita, com conversas e partilha de muitos 
momentos, o que cria uma camaradagem 
entre eles, fortalecendo, aos poucos, vín-
culos de companheirismo e amizade. As 
vivências feitas representam um verdadei-
ro aprendizado, como retrata o depoimento 
da pedagoga Deborah Lima Baesse, mãe de 
João Pedro, Imperador da Casa das Minas 
na Festa do Divino de 2001:

“Como educadora que sou, não posso 
omitir aqui a riqueza pedagógica dessa 
vivência. João Pedro conviveu com lim-
ites e possibilidades, apreendeu lições de 
respeito às tradições e ao conhecimento 
dos mais velhos, valorizando não apenas 
o novo e consumível que nos é imposto 
pelo tal mundo moderno globalizado. 
Descobriu que o poder de um cargo é 
passageiro quando, ao final de sua festa, 
chorou a passagem de suas posses ao 
sucessor, vivendo tal qual Cinderela a 
quebra do encanto, o fim do Conto de 
Fadas e a transformação da carruagem 
em abóbora novamente. Apreendeu 
que reinados acabam, restando de fato, 
no final, apenas as amizades sinceras 
construídas ao longo deles. Fortaleceu 
valores fundamentais, tornando-se mais 
gente e mais humilde.”26

Com o passar dos anos e as trans-
formações na vida urbana de São Luís e 
na própria dinâmica cotidiana da Casa 
das Minas, vêm se efetuando, na Festa 
do Divino, mudanças com determinadas 
adaptações aos tempos: o adiamento do 
dia da abertura da Tribuna, dada a neces-
sidade de redução de gastos; a realização 
de algumas visitas de figuras imperiais 
nas dependências do próprio Terreiro, 
devido as suas residências serem distantes 
do centro da cidade, que muito cresceu; a 
substituição das esmolas aos hansenianos, 
em razão da sua Colônia ter saído do Bairro 
de São Pantaleão, por esmolas a um grupo 
de pobres, na porta da Casa, após a Missa 
do Domingo de Pentecostes… Em meio 
a estes ajustes e redefinições, a Festa do 
Divino Espírito Santo na Casa das Minas 
continua a ser feita com grande vitalidade, 
constituindo, inclusive, valioso ponto de 
referência no calendário da religiosidade 
popular maranhense, junto com o festejo 

Dia 27/04/08 (Domingo)
15:00h - Abertura da Tribuna 
17.00h - Buscamento do Mastro

Dia 30/04/08 (Quarta-feira)
19:30h – Levantamento do Mastro
20:00h – Ladainha

Dia 01/05/08 (Quinta-feira)
12:00h – Almoço
18:00h – Missa na Igreja de São Pantaleão

Dia 06/05/08 (Terça-feira)
19:00h – Visita dos Impérios

Dia 07/05/08 (Quarta-feira)
19:00h – Visita dos Mordomos

Dia 11/05/08 (Domingo)
08:00h – Missa Solene, em louvor ao Espírito 
Santo, na Igreja de Santana. Em seguida, Cortejo à 
Casa das Minas, para entrega de donativos. Logo 
após o Cerimonial do Mastro.

13:00h – Almoço
17:00h – Homenagem dos Impérios ao 
Mastro
19:00h – Coquetel aos Impérios
20:00h – Ladainha

Dia 12/05/08 (Segunda-feira)
17:00h – Despedida dos Impérios ao Mas-
tro
18:00h – Derrubamento do Mastro
19:00h – Jantar
20:30h – Ladainha, Repasse das Posses aos 
Impérios e Fechamento da Tribuna

Dia 13/05/08 (Terça-feira)
17:00h – Serramento do Mastro e Carimbó 
das 
Caixeiras, em seguida o jantar (arroz 
de toicinho com camarão).

24 Comumente são usadas cores como o vermelho-peculiar ao Divino Espírito Santo- azul, rosa, verde, branco… Diz-se que quando a Festa cai em Maio, a 
cor azul é adotada lembrando o manto de Nossa Senhora. Agora, se é em Junho, a opção é pelo vermelho, relacionado, igualmente, às fogueiras dos Santos 
comemorados nesse mês, como Santo Antonio, São João e São Pedro.

25  Barbosa, Marise. Ibid:159.
26 Boletim CMF nº22, Junho 2002: 5.

Continuação
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da sua congénere – a Casa de Nagô – 
situada no mesmo bairro. Uma prova 
inconteste desse vigor é este expressivo 
fato, ocorrido em Maio de 2008:

“IMPÉRIO DAS CASAS DE NAGÔ 
E DAS MINAS EM GRANDE EN-
CONTRO

Na manhã do Domingo de Pen-
tecostes (11 de Maio) aconteceu 
um fato maravilhoso do ponto 
de vista religioso: os cortejos da 
Casa das Minas e da Casa de Nagô 
encontraram-se na esquina da Rua 
de Santana com a Rua São Panta-
leão. O cortejo de Nagô vinha da 
Igreja de Santo Antonio e o das 
Minas da Igreja de Santana. Mo-
mento singular. As bandeiras do 
Divino das duas Casas seguiram 
cruzadas como duas espadas, 
simbolizando a união, o compan-
heirismo, o respeito e a irman-
dade entre as Casas; as caixeiras 
entoaram cânticos de saudação. O 
revezamento de canto de caixeiras 
das duas Casas com os toques 
da banda de musica da Polícia 
Militar, com músicas católicas, 
seguiu-se pela Rua São Pantaleão 
até esquina com a Rua Santiago, 
quando o cortejo da Casa de Nagô 
desceu a rua até a Casa na Rua 
das Crioulas. Dona Celeste (Casa 
das Minas) disse que há mais de 
duas décadas não acontecia um 
encontro assim e que significa 
bom presságio. No encontro dos 
Impérios as duas bandeiras se 
cruzam e as caixeiras cantam “Vai 
meu barco à vela/meu navio sem 
pelouro/Veja com é tão bonito/
um Espírito Santo encontrar com 
o outro”.27 
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A fábrica de tecidos da Compa-
nhia Manufatureira e Agrícola 
do Maranhão, fundada por um 

grupo econômico, tendo à frente José 
Emílio Lisboa, coube a sua administra-
ção, a primeira gerencia, a João Pedro 
da Cruz Ribeiro, que faleceu em 19 de 
fevereiro de 1928. Assumiu, então, a 
direção da tecelagem, como sócio ma-
joritário Sebastião Archer da Silva.

A montagem da indústria tecelã 
codoense trouxe para o Município o de-
senvolvimento, gerou riquezas e abriu 
o leque de empregos para diversas 
categorias profissionais, principalmen-
te aos trabalhadores de mão-de-obra 
qualificada. 

Foi o caso dos tecelões. Entendia-se 
que os teares foram feitos para serem 
manejados por mulheres, as tecelãs de 
mãos delicadas.

Codó, preconceituosamente, ape-
lidou maldosamente estas humildes 
operárias de pipiras. A sociedade as 
rejeitava. Algumas das moças eram 
conhecidas na cidade, outras vieram 
de fora, do interior do Município, ou 
de cidades vizinhas para disputarem 
um bom emprego na nova indústria 
que se iniciava.

Eram moças jovens, alegre que mal 
o bronze (relógio) marcava a hora da 
saída, largavam os seus afazeres profis-
sionais e saíam em bandos tagarelando 
pelas ruas, mudando o panorama da 
cidade, com a hilaridade. Muitas saiam 
acompanhadas de seus namorados. 
A cidade se escandalizava, com a jo-
vialidade e a inquietação das moças, 
algumas adolescentes.

Dona Anicota Veiga, esposa do 
ex-prefeito Valdemar Pinto da Veiga, 
residia em uma casa localizada nas 
imediações da fábrica de tecidos de 
quintal imenso onde cultivava viçosas 
mangueiras, tinha cuidado de estender 
sobre a calçada uma toalha coberta de 
boas e deliciosas mangas de diversas 
espécies, destinadas as jovens tecelãs. 
No encerramento das tarefas diárias 
passavam em frente da morada do se-
nhor Veja para apanharem as deliciosas 
mangas, ato costumeiro.

Lá se iam as pipiras chupando as 
doces mangas, abraçadas com seus 

IMAGINARIO CODOENSE - I

28 Pesquisador e escritor codoense; autor do livro Codó – histórias do fundo do baú.

namorados. Falam, comentam, que 
daí nasceu o apelido de pipiras, pela 
algazarra que faziam. 

Já dizia Joaquim Manoel de Mace-
do, em seu romance “A Moreninha”: 

“... esses anjinhos quando se ajuntam fa-
zem conversando matinata tal, que a um 
quarto de légua se deixam adivinhar, se, 
é cediço e mesmo insólito, compará-los 
a um bando de lindas maitacas, não há 
remédio senão dizer que muito se asse-
melham a uma orquestra de periquitos 
instrumentistas. Na hora da afinação”.

O nosso escritor codoense Durval 
Cunha Santos, tratando das chamadas 
pipiras em seu romance “Fronteira 
da Hiléia” (1984), transcreve trechos 
de uma paródia composta pela po-
etiza Ceci Bayma à uma opereta de 
Frans Lehár. Cantava-a Zota Pinto, 
acompanhada ao violão por Aniquêta 
D´Aguiar, numa alegre e festiva Hora 
de Arte”:

I
“Eu vivo sozinha, quase abandonada
Desta burguesia, já sou desprezada,
Eu tenho até medo de ficar “titia”,
No meio de tanta gente, nesta burgue-
sia.
II
Rapaziada assim, eu mesmo tenho ira
Deixar baile de “elite”
Pelos bailes de “pipira”
E elas coitadinhas, ficam enganadi-
nhas,
Quer sejam muitas feias ou quer sejam 
bonitinhas”.

Também, rotulam de pipiras as em-
pregadinhas do comerciante e político 
Simeão de Macedo, cuja maioria delas 
residia à Rua da Vala, atual Antônio 
Alexandre. 

Com a inauguração da fábrica de te-
cidos o índice econômico do Município 
subiu. Houve melhorias no bem-estar 
social, mais fartura nos lares, novas 
casas comerciais foram inauguradas. 
A cidade crescia, tornava-se mais hu-
mana. Havia o cinema mudo no Alto 
da Fábrica. A vida noturna que se 
restringia a bailes em casa de família, 
festinhas e Horas de Artes (espetácu-
los), mudara de feição: apareceram 
os cabarés iluminados e freqüentados 
por ricos comerciantes, profissionais 

liberais e a rapaziada endinheirada, 
que mantinham as preferidas, sob a sua 
guarda, “as meninas”.

Atualmente, a fábrica encontra-
se desativada. O seu prédio está em 
ruínas, o que constitui um crime. Os 
administradores da cidade não zelam 
pelo patrimônio histórico do Município. 
Não houve um tombamento de sítios 
históricos que são partes essenciais da 
história do Codó. 

Conheci uma ex-pipira, dentre ou-
tras pipiras famosas como dona Antoni-
na, rainha dos umbandistas codoenses, 
chama-se Maria Isabel Coelho Bayma, 
de origem humilde, filha de uma la-
vadeira, no entanto, soube orientar os 
seus filhos educando-os, colocando-os 
nas boas escolas existentes na época em 
Codó. Maria Isabel foi aluna da profes-
sora Maria do Carmo Assis, fundadora 
do antigo educandário São José.

Na Fábrica de Tecidos conheceu 
José Coelho Bayma, com o qual se ca-
sou. Contou-me Maria Isabel lembran-
ças que lhe ocorreram no arquivo do 
seu pensamento como a inauguração 
da luz elétrica em Codó, a edificação 
da igreja de São Sebastião no Alto da 
Fábrica, obra que tinha o mestre Rai-
mundo Soeiro como seu responsável. 
Trabalharam nesta edificação Abdias 
dos Santos e o moleque de pouca idade 
Abelardo Marinho, também foi teste-
munha ocular da iluminação a gás na 
cidade e que a Praça Alcebíades Silva 
era chamada “O Alto da Cruz”, local 
onde se encontrava o antigo Mercado 
Municipal, seguido do Fórum da Jus-
tiça. Falou-me que o assassinato do 
prefeito Henrique Figueiredo (1922), 
comoveu a população codoense. A Fá-
brica de Tecidos fechou as suas portas 
em homenagem ao ilustre morto. 

Como se vê, Maria Isabel Coelho 
Bayma é uma página viva da história do 
Codó. É pena que a juventude atual não 
possua documentos comprobatórios e 
de fáceis manuseios para o enriqueci-
mento dos seus conhecimentos sobre a 
sua terra natal. 

Novos tempos as Pipiras bateram 
asas, foram cantar em outros terrei-
ros. 

João Batista Machado28

AS PIPIRAS
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Continuação

A passagem dos trens vindos de São 
Luís por Codó, ou originários de 

Teresina-PI, eram sempre aguardados 
com ansiedade por passageiros que 
pretendiam iniciar viagens ou por 
pessoas bisbilhoteiras a procura de 
novidades e mexericos.

A estação de Ferro tornava-se ponto 
de reunião da comunidade local. Ficava 
repleta de pessoas, cada uma com a 
sua estória para contar, de causar ad-
miração aos ouvintes.Fofocas e mais 
fofocas. Namoros, namoricos e flertes 
também aconteciam. Quantos casa-
mentos nasceram daqueles encontros 
provocados pela demora do trem, que 
às vezes atrasava, custava a aparecer. 
Melhor para os namorados.

Conheço casais que se conhece-
ram à espera da “Maria Fumaça”. 
Cansada, atingia a plataforma da es-
tação, soltando o seu apito estridente. 
A sua fumaça envolvia os casais 
apaixonados, atirando fagulhas nos 
corações ardentes dos namorados. O 
seu apito equivalia a uma benção, um 
grito de felicidade, um alerta de paz, 
trazia amor e um convite para uma 
prazerosa viagem. 

O trem era um condutor de cu-
riosidades e novidades. Conduzia 
jornais e revistas, procurados pelos 
interessados nas últimas notícias 
políticas nacionais e internacionais. 

Sabia-se, através da imprensa, dos 
últimos acontecimentos mundiais, 
que inquietava a todos, como as bar-
baridades da guerra civil espanhola, 
a invasão da Etiópia pela Itália, a 
renúncia ao trono do rei da Inglaterra 
e do seu casamento com a americana 
Wally Simpson. As moças agradav-
elmente fúteis compravam as revis-
tas de modas de onde copiavam os 
modelos, para se exibirem no próximo 
baile, que se realizaria no prédio da 
Prefeitura local. Aconteceria, tenho 
certeza, a freqüência dos melhores 
elementos da sociedade codoense.

Além da passagem do trem, havia 
os bailes que aconteciam em casas 
de família ou no salão nobre da Pre-
feitura local, cedida prazerosamente 
pelo Prefeito. 

As moças e os rapazes janotas 
apareciam elegantes com os cabelos 
penteados e assentados sob a go-
malina perfumada e calçados com 

O TREM CASAMENTEIRO
sapatos de crepe-sola, como diz a an-
tiga modinha. As ingênuas senhoritas, 
permaneciam sob o olhar vigilante das 
mães. Os “gaviões” caçadores estavam 
no salão, soltos e libertos.

Nesta época não havia o Clube Guara-
pary. A Associação Atlética do Banco do 
Brasil, nem pensar. A União Artística Op-
erária Codoense só apareceu em 1º de maio 
de 1932, fundada por Pedro Alexandre 
Rodrigues, e o Centro Operário Codoense, 
em 22 de agosto de 1953, presidida por 
Leandro Frazão Correia, associações 
que nasceram com a nobre finalidade de 
defender a classe operária. Os bailes, por-
tanto, realizavam-se, na maioria das vezes, 
m residências familiares.

Recordo-me de um famoso baile, 
ficou inserido na história alegre e fes-
tiva do Codó. O evento se deu para 
comemorar a inauguração da residência 
da família Salomão Elias Araújo. Nos 
convites expedidos aos convidados 
avisava-os que deveriam comparecer 
a rigor. Foi uma grande festa que se 
realizou em grande estilo, nos moldes 
dos parâmetros da elegância. As mul-
heres de longos. Tudo Perfeito, desde a 
orquestra ao “Buffet”. O acontecimento 
social realizou-se em 18 de dezembro de 
1938. Compareceram figuras marcantes 
no mundo social de São Luís, como o Dr. 
Salomão Fiquene, o Dr. Benedito Metre 
e outras pessoas destaque na capital do 
estado. De Caxias vieram Nacor Car-
valho e o engenheiro Jadiel Carvalho. O 
baile foi animado pelo maestro Joaquim 
Coqueiro e sua orquestra.

Outro baile, todavia de sabor políti-
co, aconteceu entre vários outros. Havia 
no Alto da Fábrica o Cassino dos Op-
erários, onde se realizavam gostosas 
reuniões matinais e vesperais dançantes. 
Bailes, animados pela orquestra afinada 
do maestro Sebastião Pinto. A maioria 
dos seus freqüentadores eram operários 
da Fábrica de Tecidos e moças honestas, 
trabalhadoras, mas estigmatizadas pejo-
rativamente pela alcunha de “pipiras”. 
Numa das visitas de Vitorino Freire a 
Codó para solucionar problemas políti-
cos, houve um baile no Cassino em sua 
homenagem. Os políticos estavam reuni-
dos no sobradinho de Sebastião Archer. 
Discutiam assuntos relevantes para o 
município. Salvadores da pátria! Codó 
parecia que iria desaparecer do mapa do 
Estado. Cada político oferecia a sua sábia 

e generosa sugestão, mas não chegavam 
a um acordo conciliatório.

E o baile? Não poderia ter inicia com 
a ausência de importantes e salvadoras 
figuras. Finalmente o consenso, depois de 
muita discussão, foi encontrado. 

A notícia foi bem recebida pelos partic-
ipantes da festa. O baile estava liberado. 

Alguém gritou: 
- “Os homens já vem vindo!”
Instantes depois chegava a comitiva 

política. Palmas. Houve discursos, como 
sempre, “prato cheio” e gostoso dos 
políticos. Enalteceram a figura do líder 
Vitorino Freire. Respondeu o condutor 
de massas: agradeceu os elogios ao seu 
modo, atirando baforadas demagógicas 
sobre os humildes operários. Um ci-
dadão, legitimo representante do cordão 
do puxa-saquismo, trouxe uma frágil 
“pipira” para Vitorino abrir o baile. Fez-
se um círculo formado por políticos vel-
hacos em volta do homenageado. Vitori-
no ensaiou passos de péssimo dançarino. 
Marcava erradamente o compasso das 
notas musicais emitidas com perfeição 
pela orquestra de Sebastião Pinto. O líder 
apertava a cintura da “pipira” dengosa. 
A mulata sestrosa, cabelos espichados 
derretia-se languidamente nos braços do 
político fatal. Seus olhos pareciam dizer 
“aperte mais, doutor, quero sentir o seu 
calor”. E Vitorino apertava, e a mulata 
se derretia. Mal sabia ela que estava nos 
aconchegos de um futuro senador da 
República.

E o trem? Anda rodando “pela aí”.
Saindo do baile, entrei na rua da 

Bomba, ouvi uma voz que cantava:

“Meu bem pra me livrar 
Da matraca, da língua
De uma sogra infernal
Eu comprei um trem blindado
Para poder sair no carnaval”. 

A voz se perdia na suavidade da noite. 
Confundia-se com o coro desordenado 
dos sapos, nos antigos alagadiços da 
praça da Bandeira, mas espaços sempre 
restavam, para César Pires, Domingos 
Reis (Dominguinhos), Adonias Andrade, 
Josimagno Siqueira, Antonio e Edir Car-
valho, Carvalho Neto e outros disputaram 
uma barulhenta “pelada”. À hora certa os 
infalíveis peraltas apareciam para a irrita-
ção dos moradores da praça. “Lês enfants 
terribles”, diria Jean Cocteau. 

IMAGINARIO CODOENSE - I
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O BOI é a tradição junina que, no 
Piauí, empolga de modo geral 

desde a criança até o velho recurvado no 
seu bordão. Ninguém aqui estranharia 
um “São João” sem fogueira, sem milho 
verde, sem o clássico baile à matuta. 
Mas, sem o BOI, seria inadmissível, ina-
creditável. É a brincadeira característica 
da região. Dizem que ela é de origem 
africana, havendo chegado ao Maranhão 
com os escravos. Daí, espalhou-se pelo 
Pará e Piauí. Aparecem na mesma época, 
no Maranhão, também os popularís-
simos “pássaros” e “animais” outros, 
numa perfeita imitação ao BOI.

Os ensaios iniciam-se um mês antes. 
Já por esse tempo as crianças começam 
a confecção de minúsculos BOIS de talo 
de burití, revestidos de papel de seda 
de cores extravagantes. E são expostos à 
venda nos mercados ou nas ruas, propor-
cionando instante de intensa alegria à 
petizada.

As “cantigas” se renovam todos os 
anos. O grupo de “foliões” varia entre 
dezoito e vinte e quatro anos. São - 1º 
Amo, 2º Amo, Chico, “Catirina”, o 
Vaqueiro, o Caboclo Real, o Caboclo 
Guerreiro, 1º Rapaz, 2º Rapaz, Doutor 
Cachaça, Doutor “Pilantra”, e outros 
caboclos. Tem indumentária própria de 
cores fortes, espécie de fantasia carnaval-
esca, inclusive os caboclos que se trajam 
com tangas, nas quais empregam penas 
de pássaros, à semelhança dos índios.

Porém “o BOI antigo - dizem - era 
bem diferente”. Está se modernizando e, 
com isto, perdendo o que tinha de mais 
original e mais belo. Sua pancadaria 
constituída por matracas, cedeu lugar 
a cuícas, pandeiros, tambor, maracás e 
apitos, que à distância imprimem um 
aspecto macabro à brincadeira.

É costume local contratarem o BOI 
de sua preferência, o de mais popu-
laridade, para cantarem nas residências 
para divertimento da família. É por isso 
que nos últimos dias de Maio, os BOIS 
estão aptos a atenderem a chamados ou 
fazerem assaltos por toda a cidade. Os 
dias máximos são de 23 a 28 de junho, 
ligando o “São João” ao “São Pedro”. 
A brincadeira finaliza invariavelmente 

Observando e anotando - I

O BUMBA MEU BOI29

29 Publicado originalmente na revista Bando, nº 17, out. 1950. p. 10-11, Natal, 1949; Citado em 1964 por Alceu Maynard Araújo em Folclore Nacional v. 1, São 
Paulo, Ed. Melhoramentos, p. 406. 

30 Comerciante e escritor natural do Rio Grande do Norte radicado em São Luís, onde faleceu em 1969. Membro fundador da Comissão Piauiense de 
Folclore.

com a morte e ressurreição do BOI. Cada 
BOI pode morrer diversas vezes numa só 
noite. Morre em cada casa ou local, onde 
se exiba. Noite de São Pedro, em suma, 
fixam a data para a definitiva morte do 
BOI, no mês de julho.

Cada localidade ou cidade maior 
tem o seu BOI, qual deles goza de maior 
fama. Merece referência especial o BOI 
de José Alves de Sousa, vulgarmente 
conhecido por PASSARINHO, no bairro 
do Matadouro, em Teresina. No ano pas-
sado o seu BOI se chamou “Jardim do 
Amor”. Este ano foi “Brilho do Amor”. 
Saiu bem modernizado com as “cantigas 
novas”. Entrou na Política. Pela ZYQ-3, 
Rádio Difusora de Teresina irradiou, 
Noite de São Pedro, um programa em 
homenagem a Ademar de Barros e Dr. 
Agenor Almeida.

As “cantigas” que abaixo transcreve-
mos são de um BOI da cidade de Campo-
Maior, em cuja ortografia, fizemos ligeira 
alteração:

Eu tenho, moreninha, mas não dou,
Meu canário cantador.
Eu vou botar meu canário 
pra cantar com o beija-flor

Lá vai, lá vai
A estrelinha pelo chão.
Ó borboleta do inverno,
Andorinha do verão ...

Lá vai, lá vai
Jogando água pra o fundo,
Meu boi que vai passando
Eh! Moreninha, avisa a todo mundo!

Eu tenho meu baralho novo, 
Que a morena me mandou.
Meu baralho está na mesa,
Está na mão do jogador.

Eu tenho meu baralho novo,
Que comprei, mandei buscar.
Meu baralho novo está na mesa,
Quem quiser pode jogar...

Lá vai, lá vai
O nosso boi guerreiro,
Leva o nosso boi, vaqueiro,
Pra rua da redondeza.

Lá vai, lá vai
O boi de fama, Serrador,
Morena, varre o terreiro,

Te prepara que já vou.

Mas eu vou, eu vou, Seu colega 
Se as moças forem, eu vou também
(Bis)

Quero bem a bananeira
da raiz até o meio.
Quero bem estas meninas
do vestido no joelho.

Quero bem a bananeira
da raiz até o cacho.
Quero bem estas meninas
de doze anos pra baixo...

O couro do meu boi
No salão alumeia,
Ou no sereno brilha,
Ou no salão balanceia.

Vai, vai, vai, vai reparando
Eh, negro Chico, 
os caboclos estão te esperando...

Lá vem a lua saindo
Lá pra banda do nascente.
Quem beija boca de moça,
Não sente mais dor de dente.

Ôôô... vai morrer, ôôô... vai morrer,
Balanciou...
A fama do BOI guerreiro,
Hoje mesmo se acabou...

Nós somos caboclos guerreiros,
Que viemos das aldeias,
Pra prender o pai Francisco,
Pra meter na cadeia...

Xô, xô, xô, Jerumenha (Bis)
Xô, xô, xô, Jerumenha (Bis)

Os caboclos se prenderam,
Foi com muita da razão,
Se não fosse o BOI estrela,
Eu não ia preso, não...

Xô, xô, xô Jerumenha (Bis)
Xô, xô, xô Jerumenha (Bis)

Negro Chico tira a língua,
Nego, se tu queres tirar.
Entrega à dona da casa,
Que meu senhor mandou dar.

Daqui, daqui pra acolá,
É pra você mais Seu José,
Me dê mais um bocadinho,
Para interar o café...

Raimundo Rocha30
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São Gonçalo é, incontestavelmente, um 
dos santos mais festejados e queridos 

da família piauiense. O seu prestígio pode 
ser equiparado ao que desfrutam Santo 
Antônio, São João e São Pedro, entre a 
gente que mora no sertão potiguar.

“São Gonçalo” era o nome da atual 
cidade de Regeneração. Foi uma “hom-
enagem ao santo do nome do governador 
que ali recolheu 434 índios”. Patrono do 
templo católico de Amarante desde 1865. 
Coincidiu assim com o de sua homônima 
na península ibérica. E não há dúvidas, 
trata-se de uma homenagem a Portugal, 
por influência de seus filhos na fundação 
do lugar.

E qual o filho de Amarante ou quem 
lá decidiu que, pelo menos, não guardam 
na memória uma estrofe do bendito que 
se canta na Matriz, em louvor ao seu 
querido padroeiro. Achamos indispen-
sável a transcrição de uma delas que, 
vezes sem conta nos foi repetida:

Bendito louvado seja
A luz do sol tão brilhante
Na hora em que nasceu
São Gonçalo do Amarante...

Além do culto oficial que lhe presta 
a Igreja, São Gonçalo é alvo de um culto 
esquisito entre a população ingênua 
e simples que habita o interior do Es-
tado. A igreja combate e critica a prática 
desse ritual devocional por ser profano 
e supersticioso, mas persiste o costume, 
embora com as deturpações que lhe têm 
sido impostas pelo tempo. A opinião 
de pessoas amigas por nós ouvidas a 
respeito do São GONçALO, é que “ es-
sas festas apareceram, no Piauí, com a 
chegada de uma família de portugueses 
que se localizou em Amarante”. Daí se 
espalhou por todo o Estado.

O devoto ingênuo faz uma promessa 
a São Gonçalo. Pede pra ficar bom de um 
mal, que, muitas vezes, já não tem mais 
cura. Implora pela restituição da saúde 
de um ente querido. Pede tudo: que lhe 
volte às mãos o objeto perdido, o animal 
que desapareceu. A mulher deseja a volta 
do esposo, a mocinha pede um noivo. 
Obtido o milagre, a graça, São Gonçalo 
recebe a sua “festa”.

A imagem de São Gonçalo é posta em 
um andor e levada em acompanhamento 

a determinada casa de pessoa amiga. 
Aí, realiza-se a “festa”. E pelo caminho, 
todos cantam:

São Gonçalo vai saindo,
Saindo de porta a fora,
Parecendo a Estrela Dalva,
Quando vem rompendo a aurora.

Ôôô que caminhos tão longe,
Ôôô que areias tão quente,
Os milagres de São Gonçalo
Fez abalar tanta gente...

Minhas alvíssaras, minha gente,
São Gonçalo já chegou,
Foi chegando e foi dizendo:
Minhas alvíssaras, eu aqui estou!

O vulto do santo é colocado num al-
tar sobre a mesa, na sala ou em latada, à 
frente da casa para melhor agasalho dos 
gonçalinos. Rezam-se algumas orações, 
seguindo-se um intervalo no qual inger-
em algumas “chamadas” de aguardente 
e outras bebidas para melhor se expan-
direm, para ficarem mais desenvolvidos 
nas danças. Um grupo, quase sempre, 
de 12 mulheres, que ostentam miçangas 
no cabelo, no traje vistoso, nos braços, e 
4 homens “os guias” e “contra-guias” - 
além dos tocadores de viola e de tambor, 
inicia “as danças”. Forma-se a roda ante a 
imagem do santo. Começam as cantigas, 
as danças, ao som da viola e batuque de 
tambor. Os versos que transcrevemos, 
foram recolhidos de uma “festa de São 
Gonçalo”, realizada no município de 
Campo-Maior. Foram-nos gentilmente 
cedidos por pessoa amiga, os quais não 
sofreram nenhuma alteração:

Nas horas de Deus amém,
Padre, Filho, Espírito Santo,
É a primeira cantiga
Que eu a São Gonçalo canto

Padre, Filho, Espírito Santo,
Nas horas de Deus amém,
É a primeira cantiga
Que eu a vós canto também.

Eu vou dar uma despedida,
No bico da saracura,
A boca de São Gonçalo
Parece um cravo maduro.

Eu vou dar uma despedida,
Numa caneca de ouro,
Meu senhor São Gonçalo,
Essa é em seu louvor.

Eu vou dar uma despedida,
Numa caneca de ouro,
Meu senhor São Gonçalo
Adeus que eu já vou-me embora.

São Gonçalo disse ontem,
Hoje tornou a dizer
Que eu “vinhesse” as vossas danças
Que ele queria me ver.

Eu vou dar uma despedida,
No laço da fita roxa,
Viva, viva São Gonçalo!
Viva, viva o tocador!

Eu vou dar uma despedida,
No bico da siricora,
Vou-me embora com as nuvens
Que é coisa que não demora.

Eu vou dar uma despedida,
No galho do alecrim,
Meu senhor São Gonçalo,
Vossas danças estão no fim.

Eu vou dar uma despedida
Numa caneca de prata,
Meu senhor São Gonçalo,
Vós desculpe algumas falta.

Entre serras e serrotes,
Mora três padres galantes,
São Francisco, Santo Antonio,
São Gonçalo de Amarante.

São Gonçalo diz que é santo,
Mais também tem seus amores...
Todo dia recebendo,
Os seus raminhos de flores.

Santo Antonio e São Gonçalo,
São dois santos enteresseiros,
SãoGonçalo pelas danças,
Santo Antonio pelo dinheiro...

E, aproximando-se dos violeiros, 
continuam os cantores:

Estes “guias” que aqui estão,
Vinheram do Rio de Janeiro,
Vós levais eles pro céu,
Para os pés de Deus verdadeiro.

Meu senhor São Gonçalo,
Aqui estão os “contra-guias”,
Vós levais eles pro céu,
Para os pés da Virgem Maria.

Meu senhor São Gonçalo,
Aqui tenho duas amigas,
Vós levais ela para o céu,
Enquanto são bem amigas.

Meu senhor São Gonçalo,
Vou lhe fazer um pedido,:

SÃO GONÇALO NO PIAUÍ31

31 Publicado originalmente no Almanaque Cariri – Edição especial do Centenário de Teresina. 2ª ed. 1952, p.856-861, coordenado por Francisco de Assis Leite; 
publicado também em 1954 em Dança de São Gonçalo, plaquete organizada por Assis Silva e publicado pela Biblioteca Municipal de Mossoró. Citados por 
Alceu Maynard Araújo em Folclore Nacional, vol. II, p. 36.

Continuação
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Fortuna e felicidade,
Gonçalo pra nossa vida.

Meu senhor São Gonçalo,
Aqui tem duas irmãs,
Vós levais elas para os céus,
Uma hoje, outra amanhã.

Meu senhor São Gonçalo,
Aqui tem duas açucenas,
Cravo branco roxeado,
Meninas de cor morena.

Meu senhor São Gonçalo,
Meu Jesus de Nazaré,
Dai-me licença, meu santo, 
Eu beijar em vossos pés.

Passemos, gente, passemos,
Passemos com pé ligeiro,
Depois não saiam dizendo
Tem barroca no terreiro.

Passemos, gente, passemos,
Tornemos a repassar,
Dancemos as danças direito,
Pro santo nos ajudar...

Começando à “boca da noite” a 
dança se prolonga até muito tarde, 
dependendo, porém, do número de 
jornadas a serem realizadas. Estas são 
em geral, 12. Há uma pessoa determi-
nada com os caroços de milho à mão, 
os quais correspondem ao número 
exato de jornadas. À proporção que 
vão terminando uma, essa pessoa joga 
um caroço de milho fora. Isto é para 
evitar engano. A última jornada ha-
bitualmente é reservada para o dono da 
casa ou à pessoa que organiza a função, 
a qual, quase sempre, é contemplada 
com a maior parte dos gastos.

Não deixa de ser muito interessante 
o modo por que termina essa “festa”. 
Consta da arrematação de um arco, 
após as danças. O arco foi adredemente 
preparado, com a devida antecedência. 
Muito enfeitado com papel de seda de 
variadíssimas cores, flores artificiais 

Continuação

e naturais em abundância. Há neles 
inúmeros cachos de frutas de diversas 
qualidades, rodas de bolo, etc. No cen-
tro, foi colocado muito de propósito, 
uma penca de banana ou das melhores 
frutas. É motivo de gracejos e pilhérias 
do leiloeiro, visando animar o ambiente. 
Antes, porém, de anunciados os objetos, 
cantam algo interessante e original. 
Uma desagradável advertência contra 
infalíveis caloteiros que esperam a sua 
grande oportunidade:

Senhores e minhas senhoras
Atenção me queiram prestar.
Vai-se arrematar o arco
De meu senhor São Gonçalo.
Mas vou lhes dizendo logo
Que eu não vendo fiado,
Pois fiado me dão pena
E pena me dão cuidado,
E mesmo assim eu não posso,
Pois o santo fica zangado...

Albertina Vieira Brito conhece 
muito bem os costumes e 
tradições de sua terra. Piauiense 

de origem humilde, criou-se da casa de 
sua mãe, da zona rural do município de 
Campo-Maior, para a casa de pessoas 
amigas em Teresina. Morou cerca de 
três anos em nossa casa e, durante esse 
tempo, jamais perdeu oportunidade de 
demonstrar e de nos transmitir os seus 
conhecimentos em torno das tradições e 
costumes de sua gente e do seu Estado.

Certo dia, regressando de um passeio 
à casa materna, Albertina perguntou:

- “Seu” Mundico já ouviu falar na 
“festa” dos cachorros que se faz aqui no 
Piauí? E, sem esperar a nossa resposta, 
passou a descrevê-la:

É assim, disse ela, a gente possui um 
cachorro de estimação ou um animal 
qualquer. Ele adoece, aí se faz uma 
promessa a São Lázaro - se o bicho ficar 
bom, faz-se uma festa para dar de comer 
a sete cachorros de sete pessoas amigas. 
O “de comer” é do bom e do melhor, e, 
no fim, tem a sobremesa de doce, como 
se faz para gente mesmo.

E pormenorizando, continuou ela - 
“mamãe deve, há anos, uma promessa 
dessas a São Lázaro. Ainda não pagou, 
mas pretende pagar logo que melhore 
de situação”.

Fizemos outras pesquisas, e depara-

32 Concluído em 18/06/1954. 

A FESTA DOS CACHORROS32
ram-se-nos novos detalhes bem interes-
santes em torno dessa tradição, regis-
trada no território piauiense. Põem-se 
pelo chão, na sala, duas esteiras novas de 
palha de carnaúba que servem de mesa. 
Sobre esta, distribuem-se os pratos com 
os saborosos manjares, que foram cuida-
dosamente preparados para regalo dos 
cães. Bem limpos, com um laço de fita ao 
pescoço, os cachorros, presos à corrente, 
permanecem todo o tempo seguros pelos 
respectivos donos, o que é indispensável 
para que não haja briga e corra tudo na 
santa-paz. Comida franca é servida en-
quanto os convidados suportam e, por 
fim, ainda o doce... Há segunda mesa. 
É para os donos dos cães, também para 
algumas pessoas que honraram a festa 
com a sua presença.

Outras buscas realizadas mesmo na 
capital piauiense nos levaram a novas 
revelações. Luis Nonato da Costa - o 
Camarão - e Aniceto Alves Rodrigues, 
ambos engraxates na praça Rio Branco, 
nos transmitiram outras versões não 
menos curiosas. O Luís Nonato assistiu 
no subúrbio teresinense a uma dessas 
“festas” em cuja promessa se pedia ao 
santo varão da Igreja a volta da saúde 
de uma criancinha. Alcançada a graça, o 
garoto foi posto à mesa entre os cachor-
ros e comiam os convidados e a criança, a 
um só tempo o mesmo alimento. Aniceto 
Alves presenciara cerimônia idêntica 

em que o ex-doente era adulto. Este não 
compareceu à primeira mesa com os 
cães, preferindo a segunda.

Em todas essas versões, verifica-se 
nitidamente o espírito de religiosidade 
do povo ingênuo e simples, que não 
se envergonha de nada, elegendo São 
Lázaro o protetor dos cães, invocando 
a intercessão na Corte Celeste, para ob-
tenção de cura, às vezes, de um animal 
que, o mais das vezes, é portador de uma 
moléstia perigosa.

Temos em todas as versões recol-
hidas em fontes limpas, a presença do 
número sete: sete cachorros de sete pes-
soas amigas. São Lázaro é, quase sempre, 
esquecido após as comidas. Esquecido 
e desprezado para que possa realizar-
se um animado e grande baile o qual 
se prolonga até o nascer-do-sol no dia 
seguinte.

Na cidade de Palmeiras, ainda no 
Piauí, o Sr. João de Deus Soares, fun-
cionário do Departamento de Agricultura, 
também assistiu a uma dessas “festas”. 
O banquete foi servido realmente numa 
mesa. Os cães ficaram com os pés apoiados 
nos bancos de madeira, contornando a 
mesa. Porém, a seu ver, a posição era um 
pouco incômoda e os cachorros gulosos 
e desesperados, desrespeitando os seus 
donos, invadiram a mesa, finalizando tudo 
como era de esperar

- COM UMA BRIGA INFERNAL...
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Ninguém ignora, aqui nesta cidade, 
com que talento e com que sabedoria 

se fala mal da vida alheia no Largo do 
Carmo. Das dez ao meio-dia e das qua-
tro às seis da tarde, trabalham as afiadas 
tesouras, no afanoso mister de talhar os 
paletós-sacos ou as casacas ridículas para 
o corpo dos outros. 

No tempo do Império Havia pelourin-
ho diante da Igreja para o castigo público 
das criaturas humanas. Agora, em plena 
República, tiraram o pelourinho, mas o 
castigo continua e no mesmo local.

Conheço bem o ambiente, porque foi 
nesse Jardim de Academus que aprendi a 
sorrir das fraquezas humanas, afiando o 
gume de uma tesoura que hoje trabalha a 
serviço da literatura.

Atualmente, a canícula perturba um 
pouco dos labores dessa oficina. Mas há 
oficiais tão compenetrados de seus deveres 
maledicentes, que zombam da soalheira, 
indiferentes aos rigores do clima tropical, 
desafiando a inclemência da luz com a 
cobertura de um guarda-sol.

No meu tempo essa alfaiataria tra-
balhava com muito mais conforto. Havia 
árvores ramalhudas e altas. Havia bancos de 
cimento, de recosto e braços cômodos. Havia 
mesmo um quiosque e um tanque com um 
repuxo de água bastante decorativo.

Agora, a malícia de um administrador 
cortou as árvores e plantou na praça um 
relógio, favorecendo. Assim, os rigores da 
canícula e advertindo os maledicentes de 
que são horas de ir para casa. 

O diabo é que se trata de um relógio mui-
tas vezes contraditório: um mostrador marca 
uma hora, enquanto o mostrador do lado o 
contradiz, marcando uma hora diferente...

Não obstante esse expediente e essa 
advertência, o Largo do Carmo não sofreu 
diminuição de operários e de encomendas 
de malícias de ruas.

33 Publicado originalmente no Diário de São Luís, 23, set., 1946. Transcrito de MONTELLO, Josué. Baú da Juventude, p. 39-42. Nota do Editor: O Autor usa, in-
diferentemente, as denominações oficila (Praça João Lisboa) e popular (Largo do Carmo) desse tradicional logradouro de São Luís, que nos anos 70 passou 
a ser oficialmente denominado Largo do Carmo. 

34 Escritor maranhense, membro das Academias Brasileira e Maranhense de Letras, dos Institutos Histórico e Geográfico Brasileiro e do Maranhão.
35 Colaboração do professor Sergio Ferretti – UFMA.

Podereis fazer uma observação, que 
agora vos vou sugerir. Comparecei às duas 
horas da tarde à Praça João Lisboa. O sol bate 
na chapa, lavando de luz o chão e faiscando 
nas fachadas de azulejo. O largo está quase 
deserto. Vai caindo a tarde e o sol vai des-
cambando. As sombras avançam, formando 
uma nesga na calçada... Aos primeiros sinais 
sombrios surgem os talentosos alfaiates da 
vida alheia. A sombra avança e os operários 
vão afluindo. Pelo fim da tarde, quando a 
luz se acha prejudicada pelo bloco de pedra 
e cal dos sobradões em frente ao edifício dos 
Correios e Telégrafos, o Largo do Carmo está 
repleto. ́ R com dificuldade que se atravessa 
a calçada. Políticos, estudantes, jornalistas, 
comerciantes, médicos, bacharéis, desocupa-
dos e literatos se congregam, em pequenos 
cenáculos avulsos. É a oficina que está tra-
balhando. Ninguém escapa. Nenhum mortal 
conhecido sai dali sem levar para a repartição 
ou para casa o seu rabo de papel. 

Até mesmo os magistrados auteros 
– solenes como teólogos num concílio – 
despojam-se da sisudez da toga e riem, e 
falam, e comentam e zombam, e troçam sob 
a influência inevitável do clima espiritual 
da Praça João Lisboa.

Batinas veneráveis, talhadas para as 
pompas católicas dos serviços da Igreja, 
adquirem uma vivacidade imprevista, 
subitamente mergulhadas nas querelas 
políticas ou nas discussões literárias.

Senhores impertigados, que nos parecem 
caminhar equilibrando na cabeça um cântaro 
invisível, humanizam-se repentinamente sob 
os filtros misteriosos do Largo do Carmo. 

O velho logradouro público parece 
assim uma região encantada, concebida 
e criada por um domingo divertido para 
fazer renascer, sob os seus influxos, em São 
Luís do Maranhão, a saúde intelectual da 
malícia, da troça, da graça e da zombaria. 

O Largo do Carmo é, assim, o panfleto 
verbal do Maranhão. Nosso melhor jornal é 
ele. São os seus fuxicos, as suas anedotas, os 
seus apelidos e os seus comentários. A in-
teligência do Maranhão ali esta, sorridente 
e maliciosa. Ali se discutem os destinos da 
terra. Ali se esboçam planos literários. Ali 
se arquitetam os programas de festas, as 
viagens de estudantes e as aventuras de 
que o coração é sempre mau conselheiro. 
Até lições de gramática eu aprendi no 
Largo do Carmo, com os professores que 
por lá aparecem e que, no meio da con-
versa, corrigem espontaneamente os erros 
de português do interlocutor. 

Foi assim no meu tempo. E assim 
continua a ser na hora que passa. As lutas 
políticas do Estado começam e acabam na 
Praça João Lisboa. E não é sem razão que 
ainda hoje lá está, embora em estátua, o 
jornalista que soube, da maneira mais in-
teligente e feliz, retratar os costumes e as 
artimanhas da vida política do Maranhão. 
Muita gente tem. Pelo Largo do Carmo, um 
pavor supersticioso. Conheço pessoas que 
o evitam, alarmadas e tímidas.

Eu o procuro, seduzido pelo rebuliço de 
suas opiniões. Tenho pela velha praça um 
carinho tão grande que se me aperta o cora-
ção quando a vejo, como agora, despojada de 
suas árvores – as belas árvores e cuja sombra 
eu recitei para os meus velhos camaradas de 
literatura os meus primeiros sonetos. 

A saudade me envolve sempre que a 
lembro, nos tropeços de minha luta em terra 
alheia. Os minutos que me sobram, na afanosa 
vida que aqui me envolveu como uma onda de 
mar alto, eu os consagro ao Largo do Carmo, 
revendo amigos, lembrando os companheiros 
desaparecidos, destruindo possíveis ressen-
timentos políticos, reincorporando-me aos 
velhos grupos onde se discute, com o mesmo 
talento de outrora, o romance real ou imag-
inário da vida alheia. 

DISSERTAÇÃO
SILVA, Gisélia Castro. CULTURA POPU-

LAR E PODER POLÍTICO NO MARANHAO: 
contradições e tensões do bumba-meu-boi no 
governo Roseana Sarney. Programa de Pós-
Graduação em Políticas Públicas/ UFMA. 
Dissertação. 2008. Orientadora: Prof. Dr. Ilse 
Gomes Silva. (132 p.).

RESUMO
Estudo das relações políticas estabele-

cidas entre segmentos da cultura popular 
maranhense, com foco nos grupos de bumba-
meu-boi, e o governo Roseana Sarney (1995-
2002). O interesse é analisar, no contexto 
das relações de classe do Estado capitalista 
contemporâneo, de que forma o governo 
promove uma relação de mútua dependência 
com grupos da cultura popular no sentido de 
manter a dominação política e a ordem social. 
A premissa que orienta este estudo parte do 

entendimento de que o período analisado é 
marcado pela institucionalização de festas 
que compõem o universo da cultura popu-
lar, como os festejos juninos, configurando, 
por um lado, um processo de apropriação 
política das manifestações culturais que 
integram o imaginário popular e, por outro, 
evidenciando as contradições e tensões dos 
usos políticos e mercadológicos que este tipo 
de prática suscita.

RESUMOS E RESENHAS35

Janela do Tempo

Josué Montello34

LARGO DO CARMO33
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Microprojetos Mais Cultura

Os estados de Tocantins, Rondônia, Ma-
ranhão e Mato Grosso sediaram oito oficinas 
de Microprojetos Mais Cultura nos dias 12, 
13 e 14 de maio. O objetivo da ação é orien-
tar artistas, grupos artísticos e produtores 
culturais locais para a elaboração de projetos 
ao edital, que investirá R$ 13,8 milhões na 
Amazônia Legal. Em São Luis/MA a oficina 
foi realizada, dia 13 de maio, no Centro de 
Criatividade Odylo Costa Filho. Conforme 
a secretária de Articulação Institucional do 
MinC e coordenadoria executiva do Pro-
grama Mais Cultura, o edital é a primeira ação 
direcionada da Pasta para apoiar projetos 
culturais da Amazônia Legal. Visa promover 
a diversidade cultural da Região Amazônica 
por meio do financiamento não reembolsável 
de projetos culturais e socioculturais. As ini-
ciativas deverão ter como beneficiários jovens 
entre 17 e 29 anos residentes em regiões ou 
municípios da Amazônia Legal. (Comunica-
ção SID/MinC).

Prêmio Culturas Ciganas 2010

Codó recebe oficina de Capacitação
A Secretaria da Identidade e da Diversi-

dade Cultural (SID/MinC) e a Representação 
Regional Nordeste do Ministério da Cultura 
realizaram oficinas de capacitação para a 
segunda edição do Prêmio Culturas Ciganas-
2010 nos municípios da Região Nordeste. 
No Maranhão, o município de Codó foi o 
único a receber a oficina, realizada no Clube 
da Rocinha, Rua Frei Henrique de Coimbra- 
Bairro São Raimundo, em parceria com a 
Secretaria de Estado de Igualdade Racial do 
Estado do Maranhão. O Concurso premi-
ará 30 iniciativas que envolvam trabalhos, 
individuais ou coletivos, que fortaleçam as 
expressões culturais ciganas e contribuam 
para a continuidade e manutenção das iden-
tidades dos diferentes clãs e povos presentes 
no Brasil, que somam mais de meio milhão 
de pessoas.(Comunicação/SID).

São Luís Sedia Reunião de 
Planos de Salvaguarda

O IPHAN realizou, dias 18, 19 e 20 de 
maio, a 1ª Reunião de Avaliação de Planos e 
Ações de Bens Registrados como Patrimônio 
Cultural do Brasil. O evento foi realizado 
em São Luis/MA, no Auditório da Escola 
de Música do Estado do Maranhão. Um dos 
objetos foi analisar a condução dos processos 
de salvaguarda já desenvolvido desde 2002, 
quando foram registrados os primeiros bens 
culturais imateriais como Patrimônio Cul-
tural do Brasil. Nos três dias, representantes 
de bens registrados em todo Brasil trocaram 
experiências sobre ações de salvaguarda do 
patrimônio a partir de quatro eixos temáticos 
propostos pelos técnicos do Iphan : apoio às 
condições de produção e reprodução cultural; 
difusão e valorização; mobilização social e 
abrangência; e gestão participativa e sustent-

abilidade. O evento aconteceu no Auditório 
da Escola de Música do Estado do Maranhão. 
Para o Iphan-Maranhão, reunir em São Luis, 
foi uma forma de sensibilizar os membros 
do Comitê de Salvaguarda do Tambor de 
Crioula através dessa troca de experiências 
de gestão de salvaguarda de outros bens e 
acelerar o envio da proposta de Pontão de 
Cultura do Tambor de Crioula com prazo 
para até 30 de junho.

Comissão Nacional de Folclore 
representada no CNPC

Os novos membros do Colegiado de Cul-
turas Populares elegeram os representantes 
que irão integrar o Plenário do Conselho 
Nacional de Políticas Culturais (CNPC), 
durante a realização da segunda reunião 
que ocorreu nos dias 28 e 29 de maio, no 
Hotel St.Paul, em Brasília. Isaac Williams 
Farias Loureiro, coordenador da Campanha 
Carimbó Patrimônio Cultural Brasileiro e 
integrante dos movimentos Ação Griô Na-
cional e da Rede das Culturas Populares, foi 
eleito como titular e Eliomar Carlos Mazoco, 
presidente da Comissão Espírito-santense de 
Folclore e conselheiro titular do Conselho 
Estadual de Cultura do Espírito Santo, como 
suplente. Os novos membros do Colegiado de 
Culturas Populares criaram ainda um Grupo 
de Trabalho para a elaboração do Plano Na-
cional do setor. Ivo Benfatto, representante 
da Região Sul e Ricardo Calaça Manoel, rep-
resentante da Região Centro-Oeste foram os 
escolhidos para compor o GT. (Comunicação 
SID/MinC).

Festa do Bumba-meu-boi 
em São Paulo 

O Grupo Cupuaçu, nascido em 1986, 
além de espetáculos, eventos e oficinas de 
danças populares brasileiras realiza, em 
São Paulo, há mais de 10 anos, as três festas 
anuais do Bumba-meu-boi: Renascimento, 
Batizado e Morte do Boi. O Grupo Cupuaçu, 
sob a batuta do músico, compositor e cantor 
maranhense Tião Carvalho, autor de “NÓS”, 
entre outros sucessos, realiza dia 19 de junho, 
a partir das 18 horas, a “Festa do Batizado do 
Boi”, no Morro do Querosene (Butantã) - São 
Paulo SP - Entrada Franca. www.myspace. 
com/tiaocarvalho 

O Divino Som em São Paulo

As Caixeiras Dindinha, Zezé, Graça e 
Bartira - Casa Fanthi-Ashanti, São Luis/MA 
- realizaram em São Paulo, no período de 10 a 
19 de maio, Oficinas de Caixas do Divino, no 
Espaço Cachuera! (Rua Monte Alegre, 1.094 – 
Perdizes) onde, desde 2000, a Festa do Divino 
Espírito Santo ocorre segundo a tradição 
maranhense, mostrando a força feminina na 
guarda e permanente transmissão oral do 
conhecimento da celebração do Divino. Mais 
informações em cachuera@cachuera. org.br . 
www.cachuera. org.br 

Estudos sobre o Conto Popular 

Novo livro de Bráulio do Nascimento, 
Presidente de Honra da Comissão Nacional 
de Folclore e veterano pesquisador de cultura 
popular, em quase trezentas páginas, mostra 
as origens, as características e as variantes 
do conto folclórico no Brasil e que, através 
de análise comparativa, pode-se fazer uma 
ponte entre a tradição européia e a tradição 
do Novo Mundo. No Brasil, o nosso conto 
popular tem fortes ligações com a tradição 
portuguesa. Assim, eles apresentam varia-
ções em função dos processos migratórios 
que provocaram alterações, adaptações e 
recriações. Estudos sobre o Conto Popular. 
Bráulio do Nascimento - Editora Terceira 
Margem; São Paulo, 2009.

Japoneses e Assombrações  
na Amazonia

O folclorista Walcyr Monteiro, Presi-
dente da Comissão de Folclore do Pará, 
mostra em livro as visagens, assombrações e 
encantamentos dos japoneses na Amazônia. O 
livro faz parte das comemorações dos 80 anos 
da presença samurai na Amazônia. São contos 
populares trazidos pelos japoneses ao Brasil 
em que a mitologia e a simbologia nipônica se 
integram à indígena da Amazônia. São eles A 
montanha do abandono, A gratidão da garça, 
A catarata que virou saquê e A filosofia samu-
rai. É uma leitura fascinante para quem quer 
conhecer os processos de comunicação étnica, 
simbólica e mitológica de duas raças antigas, 
mas de regiões geográficas diferentes. Visagens, 
assombrações e encantamentos da Amazônia. 
Walcyr Monteiro. Editora Smith; Pará, 2009. 

Dia Mundial da Diversidade Cul-
tural para o Diálogo e o Desen-

volvimento

Dia 21 de maio, é comemorado em mais 
de 100 países, o Dia Mundial da Diversidade 
Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento. 
A data foi criada pela Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (Unesco) em 2001, mesmo ano 
em que foi feita a Declaração Universal da 
Unesco sobre a Diversidade Cultural. Em 
2005, a Assembléia Geral da Organização 
adotou a Convenção sobre a Proteção e a 
Promoção da Diversidade das Expressões 
Culturais. A convenção foi promulgada no 
Brasil em 2007 e, até agora, 109 países já rati-
ficaram o documento. No Brasil, o Ministério 
da Cultura criou no dia 7 de abril de 2004, 
por meio do Decreto n.º 5.036, a Secretaria da 
Identidade e da Diversidade Cultural (SID) 
com o objetivo de promover e proteger a di-
versidade das expressões culturais. Em 2007 
foi lançado, no âmbito da SID, o Programa 
Identidade e Diversidade Cultural - Brasil 
Plural, para garantir o acesso dos grupos 
e redes de agentes culturais, responsáveis 
pela diversidade das expressões culturais 
brasileiras, aos recursos públicos para o de-
senvolvimento de suas ações. 
36 Roza Maria dos Santos – Comunicóloga; membro da CMF.

NOTÍCIAS36
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Lucy Teixeira nasceu em Caxias em 11 
de julho de 1922, filha do Desembar-

gador Joaquim Teixeira Júnior. Estudou 
no Instituto Municipal Gonçalves Dias 
caxiense com a veneranda mestra Julhinha 
Carvalho. Bisbilhotava, já com o instinto da 
futura jornalista, no Jornal do Comércio, 
editado por seu pai.

No Liceu Maranhense, fez seu curso 
fundamental, e formou-se em Direito pela 
Universidade Federal de Minas Gerais, na 
mesma faculdade na qual, muito antes, 
formara-se seu pai. Em Belo Horizonte con-
viveu com Paulo Mendes Campos, (de quem, 
aliás, recebeu os maiores elogios no Diário 
Carioca), Fernando Sabino, Murilo Mendes, 
Otto Lara Rezende e outros intelectuais.

Em São Luís, pertenceu ao Grêmio 
Literário Gonçalves Dias, tempos de Lago 
Burnett, Ferreira Gullar, Reginaldo Teles, 
Vera Cruz, José Bento, José Filgueiras, Na-
scimento Morais Filho, José Chagas, José 
Brasil, a geração 47. Mas havia também 
os “futuristas”, poetas que não rimavam: 
Luis Carlos Belo Parga (autor de um livro 
inédito – Lira destemperada), Antônio Luís 
Oliveira, Evandro e José Sarney, por isso 
não considerados poetas. E os pintores: 
Floriano Teixeira, R. Figueiredo, Cadmo 
Silva, Pedro Paiva.

Lembro-me bem de Lucy na ladeira da 
Montanha Russa, morando com os pais, 
numa casa recuada, de jardim florido. Po-
etisa, romancista, contista, cronista e crítica 
literária e das artes plásticas, de vez que 
enveredou também pela pintura, chegando 
a expor em Monte Carlo.

Com o pseudônimo de Maria Karla, co-
laborou em O Imparcial. Participou da So-
ciedade de Cultura Artística do Maranhão, 
a SCAM, fundada e dirigida pela musicista 
D. Lilah Lisboa de Araújo, de tão saudosa 
memória. E com Ferreira Gullar organizou, 
em São Luís, o Congresso Súbito de Poesia 
e participou da fundação do Movimento 
Antiquinhentismo “de repúdio ao senti-
mento fácil em poesia”.

Indo para o Rio, em 1949, arrebatou 
muitos prêmios literários, sempre sob 
pseudônimos, dada sua crassa modéstia, 

e publicou em 1962 Elegia fundamental, 
dedicada à mãe morta, e com ilustrações 
de Vera Tormenta.

Em 1977, à sua revelia, Josué Montello, 
do Rio de Janeiro, manda para Jomar 
Moais publicar pelo SIOGE o Primeiro 
Palimpsesto.

No Rio, na década de 50, viveu a rev-
olução que mudou a face da arte brasileira 
e com Ferreira Gullar participou do movi-
mento chamado Violões de Rua.

Em 1999 publicou o livro de contos No 
tempo dos alamares e outros sortilégios, 
contos que, segundo Gullar, quase nada 
contam embora muito nos digam como 
fábula, confidência ou carta de amor. Ela 
parte de um tema e improvisa, “cheia 
de sutilezas, malícia e ternuras – uma 
alquimia. Tem seu lugar entre nossos 
melhores escritores.”

Lucy ainda escreveu para o teatro 
Quem beija o leão? E foi adido cultural em 
Bruxelas, Itália e Espanha, e vice-cônsul do 
Brasil em Gênova. Segundo ocupante da 
Cadeira nº 7, em sucessão a Alfredo de Assis 
Castro, foi recebida na Academia de Letras 
do Maranhão em 28 de julho de 1979, por 
José Sarney, que então disse: “É impossível 

dissociar sua obra de sua vida, obra em 

que cada substantivo ou adjetivo percorreu 
um mediato e cuidadoso caminho para ficar 
incorporado ao verso de maneira sóbria, 
sólido, limpo, perene, simples.”

Em 2001, publica seu último trabalho: 
Um destino provisório, que ela define as-
sim: “É um olhar sobre um roteiro provin-
cial feminino que poderá ser metafórico, 
uma vida que se transforma em ferramenta 
‘mil e uma utilidades’, numa mandala 
inexorável, invisível.”

Mas para definir melhor toda a grande-
za de Lucy, digamos, enfim, duas cousas:

- peitou o Papa, em Roma, para que 
o Sumo Pontífice se manifestasse sobre a 
chacina dos meninos de rua na Candelária, 
porquanto a Igreja, no Brasil, permanecia 
em um mutismo criminoso;

- e doutorou-se em Literatura pela Uni-
versidade de Roma, com a tese L’Estetica 
crociana e l’arte contemporanea, sob a 
orientação de Antonello Venturi, obtendo 
a nota Summa cum laude.

Lucy faleceu em 7 de julho de 2007, 
como queria: na sua terra natal38.

(Discurso de Posse de Carlos de Lima na 
Academia Maranhense de Letras, transcrito 
do folheto Na Casa dos Cem Anos, edições 
AML, 2008). 

37 Historiador; folclorista; Membro da Academia Maranhense de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão e da Comissão Maranhense de 
Folclore.

38 Lucy Teixeira pertenceu à Comissão Maranhense de Folclore.
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