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Editorial

O.número.41.do.Boletim.da.Comissão.Ma-
ranhense.de.Folclore,.lançado.durante.as.
comemorações.do.Dia.do.Folclore,.reúne.

trabalhos.que.chamam.a.atenção.para.a.riqueza,.
crescimento,.difusão.e.também.para.o.declínio.
de.algumas.manifestações.da.cultura.popular.ma-
ranhense..A.programação.da.Semana.do.Folclore.
da.SCP/SECMA.testemunha.a.adversidade.e.o.
valor.do.folclore.do.Maranhão.

Wilmara.Figueiredo.e.Antonio.Evaldo.Barros.
falam.das.freqüentes.transferências.de.maranhen-
ses.para.o.Rio.de.Janeiro.nas.décadas.de.1950.e.
1960;.das.viagens.de.pais.e.mães-de-santo.para.
aquela. cidade;. do. esforço. daqueles. maranhen-
ses.para.manter.ali.as. tradições.de.sua. terra;.e.
das.mudanças.ocorridas.na.cultura.maranhense.
devido.a. contatos.de.maranhenses. com.outras.
cidades.e.à.influência.exercida.pelo.rádio,.fator.
esse.enfatizado.por.Domingos.Vieira.Filho.em.
“Janela.do.Tempo”..

Apesar. desse. Boletim. de. agosto. não. trazer.
nenhum.artigo.específico.sobre.o.Bumba-meu-
boi,.que.teve.seu.ponto.áureo.no.mês.de.junho,.
como.o.Boi.é.a.principal.manifestação.folclórica.
do.Maranhão,.é.objeto.de.atenção.no.artigo.de.
Domingos.Vieira.Filho.sobre.folguedos.popula-
res,.onde.procura.explicar.por.que.o.boi.(animal).
é.figura.central.nos.folguedos.maranhenses;.no.
texto.de.Sergio.Ferretti.sobre.Abel.Teixeira;.no.
resumo.da.tese.de.Raimundo.Nonato.Viana.sobre.
o.Bumba-boi.como.fenômeno.estético;.em.noti-
cia.sobre.a.homenagem.recebida.por.Humberto.
do.Maracanã.da.Secretaria.da. Identidade.e.da.
Diversidade.Cultural/MinC,.na.edição.2008.do.
Premio.Culturas.Populares;.e.em.informe.sobre.
o.documentário.áudio-visual.do.Boi.de.Zabumba.
produzido.pelo.NEAB/UFMA,.sob.a.coordena-
ção.do.professor.Carlos.Benedito.Silva..

O.número.41.do.Boletim.da.CMF.enfatiza.
também. a. importância. do. negro. na. cultura.
brasileira.e.no.folclore.maranhense,.no.artigo.de.
Yeda.P..de.Castro.sobre.africanismos.na.língua.
portuguesa.e.escravos.domésticos.do.Brasil;.em.
trabalho.de.Cíntia.Moreira.sobre.a.comunidade.
negra.de.Santo.Antonio.dos.Pretos.–.município.
de.Codó;.nas. reflexões.de.Keila.Santana.sobre.
cultura.popular,.tomando.como.referencia.a.Festa.
do.Divino.da.Casa.das.Minas.–.o.terreiro.mais.
antigo.e.prestigiado.do.Maranhão;.na.noticia.do.
falecimento.de.Mestre.Felipe,.um.dos.maiores.
expoentes.do.Tambor.de.Crioula,.objeto.de.plano.
de.salvaguarda.em.elaboração.pelo.IPHAN..

Nesse.Boletim.Márcia.Andréa.da.Silva,.mo-
tivada. pelas. comemorações. do. centenário. da.
tradição. umbanda. de. Zélio. de. Moraes,. nos. dá.
uma.visão.a.respeito.da.Federação.de.Umbanda.
do. Maranhão. e. de. sua. trajetória. de. luta. pela.
afirmação.de.sua.identidade.e.contra.a.discrimi-
nação.religiosa..Roza.dos.Santos.noticia.o.inicio.
das. comemorações. dos. 50. anos. do. Terreiro. de.
Iemanjá,.do.saudoso.Jorge.Itaci;.o.apoio.do.BNB.
ao. projeto. Cofo. de. Segredo,. da. CMF,. coorde-
nado.por. Jandir.Gonçalves,.diretor.da.Casa.de.
Nhozinho. (SECMA);. e. o. lançamento. da. obra.
São.Luís.-.Ilha.do.Maranhão.e.Alcântara:.Guia.
de.Arquitetura.e.paisagem..

É.pra reunir, é pra guarnecer – Ouça a voz dos mestres!.Esse.é.o.tema.
proposto.pela.Semana de Cultura Popular,.que.acontecerá.de.22.a.29.

de.agosto,.alusiva.ao.Dia.Internacional.do.Folclore,.promovida.pela.Secretaria.
de.Estado.da.Cultura.do.Maranhão.-.SECMA,.através.da.Superintendência.de.
Cultura.Popular.-.SCP.

As.atividades.este.ano.incluem:.Oficina.sobre.Gestão.da.Diversidade.Cultural;.
recitais.de.poesias.na.Praça.Valdelino.Cécio.(Praia.Grande);.roda.de.chorinho;.
abertura.de.exposições;.lançamento.de.livros,.DVD.e.projeto.com.a.temática.
cultura.popular,.além.do.Boletim.nº.41.da.Comissão.Maranhense.de.Folclore..

Manifestações. folclóricas,. mesas-redondas. e. show. com. Cláudio. Pinheiro.
também. irão. compor. os. dias. dedicados. aos. povos. que. constituem. a. nossa.
“tradição”,.que.transmitem,.pelo.repasse.de.seus.conhecimentos.-.a.maioria.de.
gente.anônima-,.a.cultura.brasileira.e.a.maranhense,.universais.em.sua.essência..
E.dessa.troca.de.saber,.entre.a.nossa.e.as.outras,.é.que.a.cultura.permanece.
viva,.diversa,.mutável.

A.Semana.de.Cultura.Popular.foi.pensada.esse.ano.pela.SCP.como.uma.teia.
de.participações.culturais,.por.isso.ela.resulta.do.“apanhado”.das.personagens.
que.as.fazem.autênticas..Abaixo,.o.quadro.programático.de.“É.pra.reunir,.é.pra.
guarnecer.–.Ouça.a.voz.dos.mestres!:
Dia 22 de agosto (sexta-feira):
-. das.10h.às.18h.-.Oficina.sobre.Gestão.da.Diversidade.Cultural:.auditório.Rosa.

Mochel,.Casa.da.FÉsta.(Rua.do.Giz,.nº.221.–.Praia.Grande).ministrada.por.
Ricardo.Lima,.secretário.de.Identidade.e.Diversidade.Cultural.do.Ministério.
da.Cultura;.

-.. às.18h30.-.Cine.Popular.com.produções.que.concorreram.à.edição.do.Refes-
tança.deste.ano.e.de.2007.(Praça.Valdelino.Cécio);

-.. às.20h.-.homenagem.ao.poeta.Valdelino.Cécio.–.com.uma.grande.roda.de.
chorinho.composta.pelos.grupos.Pixinguinha,.Tira-Teima,.Urubu.Malandro.
e.Choro.Pungado.

Dias 25 e 26 de agosto (segunda-feira e terça-feira, respectivamente): 
-.. das.10h.às.18h.-.Seminário.“Carnaval.Maranhense”.-.Teatro.João.do.Vale.
Dia 27 de agosto (quarta-feira) - Casa do Maranhão:
-. .às.19h. -. apresentação.do.Projeto.de.Reconhecimento.do.Bumba-meu-boi.

como.Patrimônio.Imaterial.Nacional.com.a.presença.de.amos,.cantadores.
líderes.de.grupos.de.bumba-meu-boi.e.comunidades;.

-. .às.20h,.inauguração.da.Galeria.da.Voz.–.“Amos.que.amamos”.e.a.exposição.
fotográfica.“São.João.da.Maranhensidade.2008”..Neste.dia.da.programação,.o.
enfoque.será.a.valorização.do.nosso.Bumba-meu-boi,.seus.rituais.e.suas.celebra-
ções..Em.seguida,.o.Boletim.nº.41.da.Comissão.Maranhense.de.Folclore.–.CMF.
será.lançado.ao.público,.com.cessão.de.exemplares,.bem.como.o.Volume.VII.da.
obra.Memória.de.Velhos:.depoimentos,.editada.pela.SECMA.em.parceria.com.
a.CMF..Nesse.mesmo.espaço,.o.pesquisador.Ribamar.Reis.estará.divulgando.
produções.suas,.dentre.elas:.o.ABC.do.Bumba-meu-boi;.Terreiro.do.Riacho.Água.
Fria;.Carimã;.Amostra.do.populário.maranhense.–.lendas.e.tradições.orais;.e.São.
José.de.Ribamar.–.a.cidade,.o.santo,.sua.gente;.

-...Cláudio.Pinheiro.entoará.várias.toadas.de.guarncer.no.show.“É.pra.reunir,.é.
pra.guarnecer”,.que.começará.às.21h.

Dia 28 de agosto (quinta-feira), na Casa de Nhozinho e na Casa da FÉsta:
-. .às.18h30.-.roda.de.conversa.“Divino.Maranhão”.-.coordenada.pela.antropóloga.

Claúdia.Gouveia,.no.auditório.Rosa.Mochel.-.na.Casa.da.FÉsta;
-. .a.exposição.“Do.barro.às.vivências:.cultura.material.e.paisagem.cultural.dos.

quilombos.de.Alcântara,.na.Casa.de.Nhozinho;
-. .às.20h.-.Tambor.de.Crioula.do.povoado.Só-Assim,.de.Alcântara.(MA),.na.Casa.

de.Nhozinho.
Dia 29 de agosto (sexta-feira), na Casa da FÉsta:
-...às.18h30-.mesa-redonda.“Plano.de.Salvaguarda.do.Tambor.de.Crioula”,.co-

ordenada.pelo.IPHAN..Após.a.explanação.do.IPHAN.e.demais.membros.do.
Conselho.Gestor.do.Plano.de.Salvaguarda,.será.apresentado.o.documentário.
“Tambor.de.Crioula”.(1979),.de.Murilo.Santos;

-...às.20h.-.exposição.“Terreiro.de.Chica.Baiana”.na.Galeria.Zelinda.Lima;
-.. .O.ciclo.de.festividades.da.Semana.de.Cultura.Popular.terá.encerramento.com.

a.apresentação.de.grupos.de.Tambor.de.Crioula.da.Associação,.Conselho.e.de.
iniciativas.independentes.de.Tambor.de.Crioula.do.Maranhão,.nos.dois.pátios.
principais.da.Casa.da.FÉsta,.com.início.às.20h..A.alegria.não.tem.hora.para.
acabar.

TODO ANO TEM
Semana de Cultura Popular – de 22 a 29 de agosto



�Boletim 41 / agosto 2008 �

O.tambor de mina. é. uma. religião.
“afro-brasileira”3.comum.no.Mara-

nhão.e.em.grande.parte.da.região.amazôni-
ca.que.se.caracteriza.pelo.culto.a.entidades.
espirituais.conhecidas.como.voduns,.orixás,.
encantados.e.caboclos..Através.dos.toques de 
tambor,.cabaças.(chocalhos).e.agogôs.(ferros).e.
a.entoação.de.cânticos.e.louvores,.estas.enti-
dades.são.evocadas.e.incorporadas.pelos.seus.
filhos-de-santo,. também.conhecidos.como.
mineiros,.dançando.coreografias.elaboradas.
e.variadas.e.trajando.roupas.e.adereços,.tais.
como.colares.de.contas.(os.chamados.rosá-
rios),.blusas.ricamente.bordadas.e.rendadas,.
inúmeras.saias.de.cetim.sobrepostas.às.de.
algodão.e.morim,.e.panos.coloridos.de.acordo.
com.o.santo.a.ser.homenageado.(FERRETI,.
2000)..As.noites.de. festa,.dependendo.da.
ocasião.e.do. ritmo.ditado.pelo. terreiro de 
mina.que.classifica,.ordena.e.realiza.os.dias.
de. festa.de.acordo.com.a. sua. “tradição”4,.
podem.durar.de.3.a.7.dias,.onde.toda.uma.
prévia.preparação.para.hospedagem,.alimen-
tação.e.conforto.dos.dançantes.e.convidados.
deve.ser.acertada,.bem.como.os.preparativos.
rituais,.demandando.organização.e.uso.de.
materiais.específicos.para.a. satisfação.do.
plano sagrado.e.garantia.do.sucesso.dos.tra-
balhos.e.atividades.ritualísticas.

Ocorrendo,.em.sua.grande.maioria,.por.
devoção.e.sendo.visto.pelos.seus.adeptos.
como.um.“dom.dado.pelos.santos.a.pessoas.
escolhidas”,.o.tambor de mina.é.encarado.
como.uma.“obrigação.religiosa”.junto.ao.
mundo sagrado,.exigindo.muita.acuidade.e.
respeito..A.desobediência.ao.compromisso.
religioso.e.aos.preceitos.da.doutrina.religio-
sa.é. sinônima.de.castigos.e. sofrimentos,.
onde.os.fiéis.apanham5 das.suas.entidades.
protetoras.“quando.fazem.por.onde”..De.
tal.maneira,.por.conta.da.complexidade.em.
sua.realização,.os.cuidados.são.os.maiores.
nos.seus.preparos.e.ritos.por.parte.de.todos.
os.envolvidos.e,.uma.vez.iniciado,.deve.ser.
mantido.e.zelado.mesmo.em.circunstân-
cias.e.situações.adversas..Nessa.noção.de.

sentimento. de. “obrigação”,. pautada. no.
“dom”.e. “contra-dom”,. reside.a.chave.de.
por. que. muitos. desses. adeptos. quando.
saem. de. suas. localidades. rumo. a. outras.
terras.levam.consigo.os.signos.de.sua.cul-
tura.e.por.lá.promovem.os.seus.costumes,.
ultrapassando. limites. físicos,. temporais,.
econômicos.e.sociais.(MAUSS,.1974).

Maranhão encantado no Rio de Janeiro

Entre.fins.da.década.de.1950.e.início.
da.década.de.1960,.muitos.maranhenses.
residentes. em.bairros. populares. da. cida-
de.de.São.Luís.e.em.cidades.do. interior.
do.Maranhão.mudaram-se.para.o.Rio.de.
Janeiro,.juntamente.com.seus.familiares,.
em.busca.de.melhores.condições.de.vida..
Dentro.deste.grupo,.existiam.pessoas.de.
afiliações.culturais.e.religiosas.comuns:.fre-
qüentadores.de.terreiros de.tambor de mina,.
tanto.como.filhos-de-santo,.como.tocadores.
de. instrumentos. ritualísticos. e. colabora-
dores;. participantes. de. rodas. de. tambor 
de crioula6,.de.bumba-meu-boi;.e.devotos.
das.Festas do Divino Espírito Santo,.sendo.
estes.os.meios.e.espaços.de.sociabilidade.
pelos.quais.muitos.já.se.conheciam..Uma.
vez.aportados.em.terras.cariocas.e.flumi-
nenses,.fixaram-se.em.bairros.periféricos.
da.capital.e.em.cidades.circunvizinhas.do.
Grande.Rio,.como.Parque.União,.Bonsus-
sesso,.Vila.da.Penha,.Irajá,.Campo.Grande,.
Madureira,.Mesquita,.Itaguaí,.Seropédica,.
Duque.de.Caxias.e.Nova.Iguaçu.e.por.estes.
locais,.um.ambiente.diverso.do.seu.origi-
nário,. adaptaram. e. reordenaram. os. seus.
preceitos. religiosos. e. tradições. culturais.
(SAHLINS,.1997).

Segundo. explicações. desses. próprios.
atores.sociais.concedidas.em.entrevistas,.
como. tinham. ligações. com. o. tambor de 
mina no.Maranhão,.precisaram.organizar.
pequenos. terreiros. deste. culto.para. a.ga-
rantia.da.continuidade.e.cumprimento.de.
suas.obrigações.espirituais..Estes.terreiros.

possuíam. calendários. rituais. extensos.
que. demandavam. um. aparato. humano.
específico.apto.para.o.seu.prosseguimento.
sob. os. moldes. maranhenses.. Isto,. frente.
ao. pequeno. número. deste. pessoal,. seria.
possível. somente. mediante. o. rodízio. de.
dançantes,. tocadores. e.demais. indivíduos.
ligados.à.mina.que.detinham.algum.grau.
de.conhecimento.sobre.os.procedimentos.
corretos.a.serem.seguidos.

Por. conseguinte,. as. comuns. visitas.
entre.casas de mina.maranhenses.em.perí-
odos.celebratórios,.como.Festas do Divino 
Espírito Santo.e.toques de mina,.no.Rio.de.
Janeiro,.ganharam.um.caráter.estratégico.
de.continuidade.desses.costumes,.influen-
ciando.de.forma.determinante.na.escolha.
das.datas.festivas,.sendo.esta.uma.decisão.
conjunta.entre.os.terreiros..De.tal.forma,.
precavia-se.da.coincidência.de.datas.e.da.
inviabilização.da.participação.dos.conterrâ-
neos.entre.si,.garantindo-se.a.realização.das.
obrigatoriedades. religiosas. e. originando.
uma.rede.de.sociabilidade.entre.esses.ma-
ranhenses.que.resistia.à.dispersão.espacial.
das.unidades.residenciais.(BARNES,.1972)..
Segundo.alguns,.este.fato,.o.conhecimento.
e.o.contato.destes.conterrâneos.entre.si,.é.
atribuído.às.vontades.das.próprias.entida-
des espirituais cultuadas.que.“nos.levavam.
para.junto.dos.conterrâneos.e.terreiros.de.
mina.e.desse.jeito.evitando.o.padecimento.
de.seus.filhos”7.

Com.o.passar.dos.anos,.diversas.dire-
ções.foram.sendo.traçadas.por.estes.grupos.
religiosos..A.morte.de.algumas.figuras.cen-
trais,.tanto.fundadores.como.personagens.
importantes. na. história. desses. terreiros,.
forçou.a.extinção.de.algumas.casas de culto.
e.suas.respectivas.festividades..Outros.se.
reconfiguraram,. abrindo-se. à. prática. de.
outros.cultos.afro-brasileiros.como.o.can-
domblé.e.a.umbanda.concomitantemente.
à.mina..Outras.casas ainda.se.firmam.e.dão.
continuidade.ao.culto.exclusivo.de.tambor 
de mina,.como.é.o.caso.do.Terreiro.Cazuá.

Made in Maranhão: identidade étnica e consumo de 
artigos religiosos no tambor de mina (Terreiro Cazuá de 

Mironga em Seropédica – rJ)1

Wilmara Aparecida Silva Figueiredo2

1	 Apresentado	no	III	Encontro	Nacional	de	Estudos	do	Consumo:	Tempos	e	espaços	do	consumo	em	uma	perspectiva	comparada.	
2		 Mestranda	do	Programa	de	Pós-graduação	em	Antropologia	da	Universidade	Federal	Fluminense.
3	 Aqui	adota-se	a	idéia	sugerida	pela	autora	Maria	B.	Góis	(1988),	para	quem	os	termos	supostamente	sinônimos	à	categoria	“	culto	afro-brasileiro”	não	abrangem	a	

pluralidade	que	a	mesma	exerce.
4		 Como	bem	assinala	VOGEL	(2005,	p.	8),	os	cultos	afro-brasileiros	são	bastante	diferenciados	entre	si,	não	só	entre	as	grandes	nações		e	mesmo	dentro	de	uma	

mesma	nação.	Variam	quanto	aos	ritos,	aos	materiais	usados	e	mesmo	às	datas	festivas,	caracterizando-se	pela	autonomia	de	escolhas.
5	 Na	visão	de	mundo	dos	atores	estudados,	apanhar		significa	punição	aplicada	pelo	mundo	espiritual		para	o	devoto	ou	seguidor	da	mina	que	não	age	de	acordo	com	

os	padrões	que	lhe	são	exigidos.	Para	eles,	estas	entidades,		se	têm	o	dever	de	protegê-los,	têm	igualmente	o	direito	de	castigá-los.	O	custo	da	infração,	dependendo	
de	sua	dimensão,	pode	valer	ao	filho-de-santo		de	doenças	e	dificuldades	materiais	à	própria	vida	(FERRETTI,	1995).	Esse	modelo	consciente	acaba	funcionando	
como	explicativas	para	determinados	acontecimentos.

6		 Tambor	de	crioula	é	uma	manifestação	folclórica	comum	no	Maranhão	que	se	realiza,	geralmente,	em	homenagem	a	São	Benedito.	Trata-se	de	uma	dança	onde	
mulheres,	as	chamadas	coureiras,	formando	um	círculo,	dançam	ao	som	de	tambores	tocados	por	homens,	os	coureiros.	Para	uma	maior	compreensão	do	tema,	
ler	FERRETTI,	Sergio	F.	(Organizador).	Tambor	de	Crioula.	Ritual	e	Espetáculo.	São	Luís:	Comissão	Maranhense	de	Folclore.	2002,	193.

7		 Trecho	da	entrevista	realizada	com	Ozita	de	Nazaré	dos	Santos,	maranhense,	vinda	para	o	Rio	de	Janeiro	em	meados	da	década	de	1970,	e	que	hoje	é	uma	impor-
tante	personagem	na	história	do	Terreiro	Cazuá	de	Mironga,	em	Seropédica.
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de.Mironga.em.Seropédica..E.mesmo.com.
essas.diferenças.de.funcionamento,.persis-
te.o.network.social.entre.esses.maranhenses.
(BARNES,.1972).

Vinculado.a.este.quesito,.chamou-me.a.
atenção.o.comportamento.dos.mineiros.do.
Terreiro.Cazuá.de.Mironga.em.Seropédica.
quanto.às.estratégias.de.continuidade.do.
culto.e.à.captação.de.uma.clientela.maior..
Apresentando. uma. visão. pouco. compla-
cente.e.purista,.o.grupo.vê.a.realização.de.
cultos. religiosos.que.não.sejam.o. tambor 
de mina.maranhense.de.forma.pejorativa,.
criticando.fortemente.os.outros.conterrâ-
neos.que.se.deixam.levar.pelas.influências.
e. modismos. do. candomblé. e. umbanda.
baianos.e.cariocas..Para.eles,.esta.atitude.
equivale.à. “quebra”.de. sua. “tradição. reli-
giosa”,. representando. um. desrespeito. às.
suas.entidades.e.significando.a.certeza.de.
um. destino. trágico. e. infeliz.. Reforçada.
pela. idéia.de.que.“a.mina é.uma.religião.
do.Maranhão”8,.esta.iniciativa.é.ainda.vista.
pelos.referidos.atores.como.uma.negação.
de.sua.“identidade.maranhense”..Por.conta.
de. tais. princípios,. o. grupo. diz. procurar.
manter-se.o.mais.fiel.possível.às.referências.
do.Maranhão,.esforçando-se.em.preservar.
os.costumes.nos.seus.mínimos.detalhes9.

O.Cazuá.de.Mironga.é.um.terreiro.de.
tambor de mina.fundado.pelo.maranhense.
natural. da. cidade. de. Alcântara,. José. Mi-
rabeau. Pinheiro. (o. Seu. Zé. Grande),. por.
volta.das.décadas.de.1950.e.196010..Desde.a.
ocasião.da.morte.do.seu.fundador,.em.julho.
de.2003,.o.terreiro.é.chefiado.por.Dorivaldo.
Ferreira.dos.Santos11,.o.Seu.Dôro,. jovem.
maranhense.de.30.anos,.vindo.para.o.Rio.
de. Janeiro. desde. os. cinco. anos. de. idade.
com.sua.mãe,.D..Ozita,.e.irmãos..Dentre.
os.freqüentadores.e.participantes.das.ativi-
dades.desenvolvidas.no.terreiro,.percebe-se,.
notadamente,.a.presença.de.maranhenses.
de.outros.terreiros.de.tambor de mina.ou.
descendentes.destes,.e.pessoas.estreitamen-
te.ligadas.a.esses.visitantes,.sendo.pouco.
notados.os.indivíduos.“não-maranhenses”,.
como.eles.mesmos.classificam.as.pessoas.
não-nascidas.no.Maranhão..A.vizinhança.é.

formada,.em.sua.grande.maioria,.de.adep-
tos.do.neopentecostalismo,.seguidamente.
de.umbandistas.e.camdoblecistas12.

Localizado.no.bairro.Jardim.São.Jorge,.
km.42.da.BR.465.(antiga.Rodovia.Rio.–.São.
Paulo),.o.entorno.do.terreiro.é.uma.área.de.
pouca.urbanização..É.cercado.por.casas.de.
alvenaria,.comércios.de.pequeno.e.médio.
porte,.alguns.outros.de.natureza.adminis-
trativa.e.pública,.como.a.Subprefeitura.do.
Município,.Posto.de.Saúde.e.a.Delegacia.
de.Polícia,.além.de.alguns.meios.de.hospe-
dagem..Este.circuito.tem.como.pontos.de.
referência,.a.um.extremo,.a.fábrica.de.cer-
veja.da.AmBev.e.a.Estação.de.Tratamento.
do.rio.Guandú.e,.do.outro,.a.Universidade.
Federal.Rural.do.Rio.de.Janeiro,.a.aproxi-
madamente.1:30h.de.viagem.do.centro.da.
capital. carioca,. o. que. podem. ter. sido. as.
atratividades.para.a.relativamente.recente.
ocupação.e.expansão.espacial.da.localida-
de..Como.são.poucos.os.filhos-de-santo.que.
moram.na. localidade.e.no.seu.entorno13,.
as.principais.vias.de.acesso.para.o.terreiro.
são.a.Avenida.Brasil,.a.Avenida.Presidente.
Dutra.e.a.Avenida.Washington.Luís..Mas.
na.época.da.abertura.do.Cazuá.de.Miron-
ga,.a.área.era.erma,. sem.estradas.e. ruas,.
tampouco.iluminação..Segundo.contam.os.
entrevistados,.Seu.Zé.Grande.teria.sido.o.
primeiro.a.habitar.o.local.e.o.escolheu.por.
conta.de.suas.características.naturais,.cheio.
de.mata.espessa,.riachos.e.solo.fértil.“como.
no.Maranhão”,.serem.propícias.para.as.suas.
obrigações.espirituais.

Fisicamente,. o. terreiro,. construído.
pelas. próprias. mãos. do. Seu. Zé. Grande,.
conhecido.como.exímio.carpinteiro,.segue.
o.modelo.das.casas de tambor de mina.ma-
ranhenses,.sendo.composto.de.construções.
em.alvenaria.e.áreas.livres,.dentre.estas:

1).O.chamado.barracão. é. formado.por.
uma.guma.(o.espaço.onde.acontecem.os.
ritos.públicos,.como.os.toques de mina).
com.um.rico.altar.com.representações.
de.entidades14.(esculturas.e.quadros),.sim-
bolizando.a.sincrética.crença.em.santos,.
caboclos,.orixás.e.encantados.dos.devotos.
que.por.ali.vivem;.um.quarto de apoio.

(uma.espécie.de.sala.de.visitas.onde.as.
entidades. incorporadas. têm. acesso. às.
bebidas. ou. têm. conversas. particulares.
entre. si. ou. com. os. devotos);. o. peji. (o.
chamado.quarto.de.segredo,.local.onde.
são.guardados.os.objetos.sagrados.como.
imagens. de. santos,. tambores,. banhos.
e.outros);.uma.cozinha.de.apoio. (local.
onde. ficam. os. alguidares,. fogareiros,.
louças.usadas.pelas.entidades,.e.freezer.
de. armazenamento. das. bebidas);. um.
quarto de feitura.(local.destinado.para.as.
preparações.e.obrigações. rituais. secre-
tas);.quarto.comum.(local.onde.a.maioria.
dos. filhos-de-santo. e. freqüentadores.
guardam.os.seus.pertences,.arrumam-se.
para.as.cerimônias,.dentre.outros);
2). A. casa. é. onde. se. concentram. os.
afazeres. domésticos. e. cotidianos.. É.
composta. por. uma. varanda;. uma. sala.
de.televisão;.dois.quartos;.uma.cozinha.
grande. onde. se. preparam. as. comidas.
para.os.participantes.dos.ritos.em.geral;.
uma. varanda. lateral. com. uma. grande.
mesa.(local.onde.são.feitas.as.refeições);.
uma.dispensa;.um.banheiro;.um.apoio.
de.cozinha.(com.fogão.industrial).e.uma.
pia. lateral. externa. (onde. as. roupas. e.
algumas.louças.são.lavadas);
3).O.quintal.é.o.espaço.de.maior.socia-
bilidade. entre. entidades incorporadas,.
filhos-de-santo. e. freqüentadores.. É.
igualmente. palco. de. danças. e. ritmos.
populares.no.Maranhão.(como.o.bumba-
meu-boi,. tambor de crioula,. merengue.
e.reggae).e.de.conversas.descontraídas,.
normalmente.regadas.por.muita.bebida..
Neste.local.são.cultivadas.plantas.“nati-
vas.do.Maranhão”.com.motivos.ritualísti-
cos.e.tidas.como.de.poderes.benfazejos.
como.a.sangue-de-cristo.(para.o.preparo.
dos.banhos.que.antecedem.os. ritos);. a.
cuieira.(que.fornece.um.elemento.básico.
para.os.toques,.a.cabaça,.e.para.o.ofereci-
mento.de.bebidas.às.entidades,.a.cuia.ou.
coité);.e.aquelas.tidas.como.“morada.de.
encantados.da.mina.maranhense”.como.
o.tucunzeiro.e.o.babaçueiro..

É. importante. frisar. que,. segundo. os.
entrevistados,.os.objetos.ritualísticos,.em.
geral,.foram.trazidos.do.Maranhão,.estan-
do,.inclusive,.alguns.bastante.gastos.porque.

8	Comentário	realizado	por	Maria	Rita	dos	Santos,	maranhense	e	filha-de-santo	do	Terreiro	Cazuá	de	Mironga.
9	Os	terreiros	de	mina	do	Maranhão,	sobretudo	os	de	São	Luís,	desde	a	década	de	80	vêm	sofrendo	progressivamente	um	processo	de	“baianização”,	mudando	e/ou	

abrindo	a	sua	estrutura	de	funcionamento	e	física	para	as	práticas	ritualísticas	e	construções	características	do	candomblé	baiano,	influenciados	pelos	discursos	de	
valorização	de	uma	suposta	“identidade	negra”	desvinculada	de	um	sincretismo	religioso	com	o	catolicismo	postulados	pelo	movimento	negro	(FERRETTI,	2005).	Os	
mineiros		do	Cazuá	de	Mironga	parecem	não	ter	profundo	conhecimento	deste	episódio,	talvez	por	conta	do	grande	tempo	de	ausência	e	visita	ao	Maranhão,	muitos	
nunca	mais	retornaram	desde	a	sua	vinda	para	o	Rio	de	Janeiro.	A	idéia	de	“terreiros	tradicionais”	do	grupo	está	muito	vinculada	às	históricas	Casa	das	Minas	Jeje	
e	Casa	de	Nagô	e	a	alguns	outras	casas	relativamente	antigas	onde	muitos	desses	maranhenses	residentes	no	Rio	de	Janeiro	freqüentaram,	estando,	porém,	muitos	
destes	já	extintos.

10	Em	data	que	os	entrevistados	não	souberam	precisar.
11	Seu	Dôro	atua	como	o	zelador	do	Cazuá	de	Mironga	por	um	duplo	motivo.	Por	zelador(a)	toma-se	a	pessoa	encarregada	por	um	terreiro	na	ausência	ou	falecimento	

do	seu	maior	responsável,	o	pai-de-santo.	Além	disso,	Seu	Dôro	também	detém	este	título	porque	ainda	não	tem	todos	os	graus	de	preparação	espiritual	para	as-
sumir	o	cargo	de	pai-de-santo.

12	Há	poucos	anos,	outros	terreiros	de	cultos	afro-brasileiros	foram	se	abrindo	à	mesma	rua	do	Terreiro	Cazuá	de	Mironga,	hoje	lá	existindo,	além	do	Cazuá	de	Mironga	
(com	culto	mina-nagô),	um	de	candomblé	e	outro	de	umbanda.	Um	quarto	será	aberto	nesta	mesma	rua	que,	conforme	as	palavras	de	Seu	Dôro,	está	sendo	conhecida	
pela	comunidade	do	bairro	como	“Rua	da	Macumba”.	A	coexistência	entre	as	casas	parece	se	dar	amistosamente,	mas	sem	grandes	intimidades.

13	Os	mineiros	e	freqüentadores	residem	em	diferentes	regiões	da	cidade	e	do	estado	do	Rio	de	Janeiro,	como	Campo	Grande,	Santa	Cruz,	Parque	União,	Vila	da	Penha,	
Vigário	Geral,	Irajá,	Costa	Barros,	Marechal	Hermes,	além	de	bairros	nos	municípios	de	Duque	de	Caxias,	Queimados,	Nova	Iguaçu,	Itaguaí	e	Belford	Roxo	só	para	
citar	algumas	e	ilustrar	as	distâncias	percorridas	por	esses	devotos	para	o	cumprimento	de	suas	obrigações	religiosas.

14	Dentre	as	inúmeras	imagens,	há	um	pequeno	quadro	de	São	José	de	Ribamar,	santo	não	reconhecido	pela	Igreja	Católica,	mas	de	grande	apelo	no	catolicismo	popular	
maranhense,	sendo	considerado	o	padroeiro	do	referido	estado.
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são.usados.desde.a.época.de.abertura.da.
casa..As.imagens.dos.santos,.as.louças.de.
preparo. de. comidas. das. entidades. e. os.
tambores.datam.dos.primórdios.do.terreiro,.
sendo.estes.últimos.confeccionados.pelo.
fundador.. Todas. as. plantas. “nativas. do.
Maranhão”15.usadas.nos. rituais.e.mesmo.
para. ambientação. e. decoração. da. casa. e.
preparo. de. pratos. “típicos. maranhenses”.
consumidos.no.dia-a-dia,.mas,.sobretudo,.
nos.dias.de.festas.púbicas,.tiveram.as.suas.
mudas. trazidas. do. seu. estado. natal. por.
supostamente.não.serem.encontradas.no.
Rio.de.Janeiro..

Mas.até.os.dias.de.hoje.este.vínculo.com.
o.Maranhão.se.estreita.no.âmbito.do.consu-
mo..As.roupas.usadas.nas.cerimônias.festi-
vas.têm.os.seus.tecidos.comprados.em.São.
Luís.e.manufaturadas.por.uma.“conterrâ-
nea”,.residente.em.Irajá,.que.também.exer-
ce.o.papel.de.rezadeira,.mulher.responsável.
pelas.rezas.e.ladainhas,.ora.em.português,.
ora.em.latim,.que.abrem.e.fecham.um.ciclo.
festivo..O.feitio.das.roupas.segue.os.moldes.
das.antigas.casas de tambor de mina,.tudo.
conforme.a.lembrança.dos.velhos.tempos..
Aqueles.que.não.têm.condições.de.comprar.
as.peças.de.tecidos.no.Maranhão,.usam.as.
mesmas.vestes,.por.vezes.remendadas.e.ro-
tas,.procuram.compensar.os.encantados.de.
outras.formas,.com.presentes.aligiosusam.
as.mesmas.vestes,.por.vezes.remendadas.e.
rotas,.e.quando.compram.os.panos.no.Rio.
de. Janeiro,. explicam-se. aos. encantados. e.
procuram.compensá-los.de.outras.formas,.
com.presentes.mais.baratos.como.bebidas,.
chapéus.e.coités..

O. mesmo. ocorre. com. os. chamados.
materiais de purificação, de firmeza e pre-
paro,. aqueles.que,.como.o.próprio.nome.
sugere,.servem.para.preparar.o.ambiente.
e.o. indivíduo.para. as. futuras. cerimônias.
rituais.e.as.suas.respectivas.etapas..São.eles.
os.banhos.(infusões.de.variadas.ervas.espe-
ciais.que.“limpam”.o.corpo.das.sujeiras.do.
mundo do pecado.e.concedem.bom astral),.
os.incensos.ou.defumadores (fragrâncias.a.
serem. queimadas. nos. turíbulos. de. ferro.
fundido.que.ajudam.a.purificar.o.ambiente..
Podem.ser.em.forma.de.ervas.desidratadas,.
pó.ou.pedras)..

O.que.antes.era.trazido.através.da.Ita,.
embarcação.que.saía.da.cidade.de.São.Luís.
rumo.ao.Rio.de.Janeiro,.numa.viagem.que.
durava. cerca. de. 15. dias. em. mar. aberto,.
saindo.a.preços.exorbitantes,.hoje.é.trans-

portado.através.de.ônibus.de.excursão.com.
trajeto.Rio.–.São.Luís.–.Rio,.caindo.para.
dois.dias.e.meio.a.duração.da.viagem..Além.
disso,.como.o.dono.da.“agência.de.viagem”.
é.maranhense.e.freqüentador.de.casas de 
mina,.os.filhos-de-santo.do.Cazuá.de.Miron-
ga.sentem.mais.confiança.nestas.compras.
feitas.na.“fonte”16,.tendo.a.certeza.de.que.
estes. produtos. são. “verdadeiros”. e. com.
“melhor.qualidade”.porque.são.“próprios.da.
mina”,.não.correndo.o.risco.de.adquirirem.
produtos.de.umbanda.e.candomblé.

Contudo,.estes.materiais de purificação,.
a.louçaria,.bem.como.os.próprios.tecidos,.
são. artigos. facilmente. encontrados. em.
quaisquer.lojas.especializadas.em.produtos.
religiosos.e.mesmo.em.mercados.populares,.
sobretudo.num.lugar.como.o.Rio.de.Janei-
ro,.uma.das.maiores.referências.nacionais.
no.que.tange.à.realização.dos.cultos.afro-
brasileiros.em.virtude.de.sua.imensa.gama.e.
diversificação.de.modalidades.de.formas.de.
celebração..Mas.quando.perguntados.pelo.
porquê. de. se. comprar. objetos. vindos. do.
Maranhão,.que.têm.o.seu.custo.aumentado.
devido.às.demandas.de.transporte.e.tempo,.
ao.invés.de.adquiri-los.nas.imediações.da.
própria.cidade.ou.estado.do.Rio,.os.filhos-
de-santo. e. o. atual. zelador. dizem. que. era.
uma.preocupação.do.Seu.Zé.Grande

(...). fazer. e. ensinar. a. ciência. da. mina.
conforme.as.“tradições.e.ensinamentos.
antigos”. que. lhe. foram. passados,. para.
que.a.“identidade.maranhense”.não.se.
desfizesse.e.as.entidades.continuassem.
a.proteger.a.gente,.os.seus.filhos,.longe.
de.casa,.assim.como.elas.um.dia.fizeram.
com. os. pretos. que. vieram. da. África..
Não.se.deve.desagradar.os.caboclos,.eles.
são.vingativos.e.sabem.o.que.é.e.o.que.
não.é.deles..E.sabem.também.quando.a.
gente.pode.e.não.pode.mandar.buscar..
Se. eles. nos. ajudam,. devemos. agradar.
eles.com.aquilo.que.eles.gostam..É.as-
sim.que.funciona..Isso.é.coisa.de.com-
promisso,.minha.filha,.a.gente,. se.não.
quer.apanhar,.obedece..É.aquele.ditado.
‘a.mina.não.é.pra.quem.quer,.quem.tá.
fora.não.queira.entrar,.quem.tá.dentro.
não.queira.sair17.

Em. seus. estudos. sobre. etnicidade,.
Barth. (2000,. p.). chama. atenção. para. a.
importância.de.compreender.o.fenômeno.
étnico.e.a.sua.posição.nas.sociedades.não.
como.características.culturais.contabiliza-
das. por. um. observador. externo,. mas. em.

tomá-lo. como. o. conjunto. de. diferenças.
consideradas.significativas.pelos.próprios.
atores,. definindo. e. mantendo. fronteiras..
De.tal.forma,.o.autor.reforça.a.preponde-
rância.dos.critérios.construídos.do.ponto.
de.vista.dos. “nativos”.na. constituição.de.
uma.identidade.étnica.

A. atribuição. de. uma. categoria. é. uma.
atribuição.étnica.quando.classifica.uma.
pessoa. em. termos. de. sua. identidade.
básica,. mais. geral,. determinada. pre-
sumivelmente.por.sua.origem.e.circun-
stâncias.de.conformação..Nesse.sentido.
organizacional,.quando.os.atores,.tendo.
finalidade.a.interação,.usam.identidades.
étnicas.para.se.categorizar.e.categorizar.
os. outros,. passam. a. formar. grupos. ét-
nicos..(...).apesar.das.categorias.étnicas.
levarem.em.conta.diferenças.culturais,.
não.podemos.pressupor.qualquer. rela-
ção. de. correspondência. simples. entre.
unidades. étnicas. e. as. semelhanças. e.
diferenças. culturais.. As. características.
a.serem.efetivamente.levadas.em.conta.
não.correspondem.ao.somatório.das.dife-
renças. “objetivas”;. são. apenas. aquelas.
que. os. próprios. atores. consideram.
significativas.

Assim,. a. etnicidade. seria. constituída.
enquanto. uma. “identidade. contrastiva”.
a. partir. do. contato. social. (OLIVEIRA,.
1976). ao. passo. que. as. fronteiras. sociais.
entre.os.grupos.são.mantidas,.ou.mesmo.
reforçadas,.na.interação.com.os.outros,.pois.
apenas. assim. a. distinção. é. estabelecida..
Dentro.desta.perspectiva,.os.mecanismos.
étnicos.podem.ser.acionados.em.diferentes.
contextos.sociais,.induzindo.à.idéia.de.que.
as.identidades.e.organizações.étnicas.têm.
uma. importância. variável. em. diferentes.
sociedades. e. momentos,. para. diferentes.
indivíduos.e.em.diferentes.situações.

Seguindo.esta.lógica,.no.caso.dos.mara-
nhenses.no.Rio.de.Janeiro,.especialmente.
o. grupo. de. Seropédica,. tais. diferenças.
contrastivas.são.comunicadas.por.meio.da.
religiosidade..Ao.conviver.com.protestantes.
e.adeptos.de.outros.cultos.afro-brasileiros,.
inclusive. os. próprios. conterrâneos. con-
vertidos,.o.grupo.elege.o.tambor de mina.
enquanto.“representação.cultural.tradicio-
nal. do. Maranhão”,. este. ganhando. status.
de. sinal. diacrítico,. e. fazendo. surgir,. por.
meio.desta.interação,.identidades.regionais.
que.neste.contexto.específico.podem.ser.

CONTINUAÇÃO

15	 Além	das	citadas	plantas	citadas	anteriormente,	têm-se	a	vinagreira,	a	juçara,	a	carnaúba,	e	as	pequenas	plantações	de	joão	gome,	pimenta-de-cheiro,	jenipapeiro,	
usadas	no	preparo	de	pratos	muito	comuns	e	populares	no	Maranhão	como	o	arroz	de	cuxá,	o	bobó	de	vinagreira,	o	licor	de	jenipapo	e	no	tempero	de	carnes	e	peixes.	
Nos	ritos	públicos,	tais	iguarias	são	servidas	aos	participantes,	sempre	com	a	intenção	de	propiciar	um	clima	“igual	ao	da	terra	natal”.

16	Além	do	contato	com	o	dono	da	excursão,	os	filhos-de-santo	do	Cazuá	de	Mironga	aproveitam	caronas	de	conhecidos	que,	uma	vez	ou	outra,	vão	ao	Maranhão.	
Neste	rol	está	incluída	a	minha	pessoa	que,	desde	o	início	da	minha	pesquisa	de	campo,	tenho	sido	um	canal	de	comunicação	com	o	estado,	deixando-os	a	par	das	
atualidades	do	cenário	sócio-político.	Os	seus	pedidos	mais	recorrentes	são	incensos,	banhos	e	remédios	manipulados	antigos	como	Pílula	Contra	Estupor,	Pílula	
Paulo	Famoso,	Salsa	3	Quinas,	Aguardente	Alemã.

17	Trecho	da	entrevista	com	Dorivaldo	Ferreira	dos	Santos,	atual	zelador	do	Terreiro	Cazuá	de	Mironga.	Nota-se	que	o	termo	“casa”	refere-se	ao	Maranhão.
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também.pensadas.como.étnicas,.uma.vez.
que. define. fronteiras. bem. delimitadas,.
porém,.transponíveis.entre.o.dado.grupo.
e.os.“não-maranhenses”

As.referências.à.cultura.e.ao.modo.de.
vida.maranhenses.são.claramente.explici-
tadas.nos.discursos.e.nas.atitudes.destes.
atores. que. apregoam. um. sentimento. de.
saudade,.valorização.e.orgulho.do.estado.
natal,.seja.através.da.forma.de.falar.(utili-
zação. de. expressões. regionais. e. sotaque).
ou. pelo. cardápio. doméstico. e. nos. sons.
(preparo.de.comidas.e.apreciação.de.ritmos.
e.músicas.populares.e.comuns.no.referido.
estado).. Mas. tudo. isto. é. orientado. pelos.
compromissos.religiosos.característicos.da.
mina.. Neste. esforço. de. manter. a. “fideli-
dade”. às. tradições. concomitantemente. à.
“reinvenção”.do.seu.saber-fazer.diante.das.
diferentes.conjunturas.sociais,.econômicas,.
culturais.e.ambientais.encontradas.neste.
novo.contexto,.o.grupo.incrementou.uma.
rede.social.e.cultural.que.vai.além.dos.limi-
tes.fluminenses,.chegando.até.o.Maranhão.
(BARNES,.1972)..

Além. disso,. tanto. na. estrutura. física.
como.nas.práticas.cosmológicas.e.cotidia-
nas,.o.grupo.diz.procurar.manter-se.o.mais.
“fiel”. possível. às. referências. “originais”,.
esforçando-se. em. preservar. os. costumes.

aprendidos.sempre.que.possível.e.para.isso.
suprindo-se.de.matérias-primas.e.artigos.

simbólicos. (DOUGLAS,. 2004). que. lhes.
ajudem. nesse. processo. de. “reconstrução.

do. Maranhão”. em. terras. longínquas.
(SAHLINS,.1997).
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O.povoado. de. Santo. Antônio.
dos.Pretos.está. localizado.na.

região. de. Codó,. distando. cerca. de. 36.
km.da.sede.do.município,. situando-se.
ás.margens.do.rio.Codozinho,.afluente.
do.rio.Itapecuru..A.vegetação.predomi-
nante. nessas. redondezas. é. a. palmeira.
do.babaçu,.da.qual.os.povoados.rurais.
utilizam. suas. palhas. para. a. cobertura.
das.casas,.suas.amêndoas.para.a.produ-
ção. de. óleo. comestível. e. a. casca. para.
o. carvão.. O. povoado. limita-se. com. as.
terras. de. Belém,. Monte. Cristo,. Santa.
Maria.Moreira.e.Sobrado..

A.formação.do.aglomerado,.de.acordo.
com.seu.líder.comunitário.atual,.é.datada.
de.1776,.constituída.inicialmente.por.escra-
vos.fugitivos,.vindos.de.fazendas.distantes.

como. “Pau-do-Ouro”,. “Lagoa.de.Veneza”.
e.“Ouro.Preto”.

Com.o.fim.da.escravatura,.essas.terras,.
que.então.pertenciam.ao.senhor.Luís.José.
Nicolau.Henrique19,.mais.conhecido.sob.a.
alcunha.de.Pau.Real,.foram.liberadas,.por.
ele,.a.esses.moradores.para.permanência.
definitiva..Apesar.disso,.a.doação.não.rea-
lizada.sob.os.atos.legais,.não.constando,.as-
sim,.a.liberação.em.documentos.oficiais.

Em.virtude.disso,.os.moradores.dessa.
comunidade. passaram. por. constantes.
ameaças. de. fazendeiros. locais,. os. quais.
julgavam-se. os. verdadeiros. proprietários.
das.terras..O.senhor.Raimundo.Queiroz,.
proprietário.da.terra.liberada.por.Pau.Real,.
doou. o. aglomerado20,. mas. também. não.
escriturou.o.ato..Devido.a. isso,. surgiram.

outros.fazendeiros.querendo.tomar.posse.
da.terra,.como.por.exemplo,.o.senhor.Jamil.
Murad,.em.1958,.então.prefeito.de.Codó,.
que. recebeu. o. direito. de. ocupação. por.
parte.de.Sebastião.Archer,.Governador.do.
Estado.nesse.período.:

[...].e.a.gente.pra.não.sair,.melhor,.nossos.
pais,.nossos.avós,.pra.não.sair,.teve.que.
comprar,.lá,.comprou..Fez.uma.troca.em.
gênero:.arroz.e.algodão;.1.800.de.arroz.e.
400arrobas.de.algodão,.que.repassou.pro.
Jamil..Logo.que.ele. (o. líder.na.época),.
terminou.de.pagar,.aí.a.terra.já.não.era.
mais.do.Jamil,. já.passou.a.ser. terra.da.
União..Aí,.novo.valor.para.supor.direito.
de.ocupação”. (entrevista.ao.atual. líder.
comunitário,.em.julho.de.2005).

Santo Antônio dos Pretos, a 
resistência de uma religiosidade

Cinthia dos Santos Moreira18

18	Cínthia	dos	Santos	Moreira.	Bacharel	em	História	-	historiadora	da	Fundação	Municipal	de	Patrimônio	Histórico	de	São	Luis.
19	Luís	José	Nicolau	Henrique,	o	Pau	Real,	foi	comendador	e	tornou-se	o	primeiro	latifundiário	da	vila.	Construiu	uma	capela	em	homenagem	a	Santa	Rita,	que	junta-

mente	com	Santa	Filomena	foram	eleitas	as	padroeira	de	Codó.	A	Igreja	construída	por	Pau	Real	tornou-se	a	Matriz	da	cidade.	(MACHADO,	1999,	p.	25-28).
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Somente.em.1972,.os.moradores.desse.
povoado. buscaram. seus. direitos. de. pos-
sessão. territorial. junto. à. Justiça. Federal,.
e,. somente. em. 1999,. o. Juiz. deu. parecer.
favorável.a.esses.moradores.levando.assim,.
o.Governo.Estadual.a.titular.a.terra,.demar-
cando-a.com.2.139.hectares..No.entanto,.o.
“líder.comunitário.informa.reivindicarem.
uma. área. total. de. 2.178. hectares,. que.
corresponderia. à. quantidade. de. terras.
historicamente.em.seu.domínio”.(CANTA-
NHEDE.FILHO,.1997,.p.3)..Devido.a.essa.
demarcação,.há.uma.pendência.com.outro.
fazendeiro.vizinho.recorrendo,.o.represen-
tante.de.Santo.Antônio,.ao.INCRA.para.
um.processo.de.desapropriação.

De.acordo.com.o.depoimento.o.Sr..João.
Palácio.(antigo.líder.de.Santo.Antônio).ao.
antropólogo. Cantanhede. Filho. (1997,. p..
4.-5),.percebemos.uma.pequena.confusão.
com.relação.a.pequenos.detalhes,.como.no-
mes.e.aquisição.das.terras,.no.depoimento.
do.Sr..Ubirajara..Apesar.disso,.percebemos.
que.os.principais.elementos.constitutivos.
da.história.de.formação.de.Santo.Antônio.
dos.Pretos.permanecem.nas.duas.versões..
Faremos. menção. agora. de. fragmentos.
do.depoimento.do.senhor. João.Palácio.a.
Cantanhede.Filho:

O. velho. Raimundo. Barroso,. dono. do.
Monte.Cristo.[área.contígua],.chegou.aqui.
em.1928..O.pai.era. ferreiro..Raimundo.
Queiroz. tinha.vendido.pros.pretos,.que.
tinham. de. tirar. a. escritura. da. mão. de.
Joãozinho.Bayma.e.pagar.cinqüenta.mil.
réis.pelo.recibo..Joãozinho.Bayma.adquiriu.
as.terras.por.dívidas.dos.pretos.que.morre-
ram.devendo.ele..Depois.foi.Júlio.Ribeiro,.
que. tinha. terra.no.Matosinho[também.
área.contígua],.que.quis.fazer.usucapião..
Eu.passei.a.ser.curador[sic].das.terras..Veio.
um.portador.dizer.que.as.terras.eram.de.
Jamil..O.povo.todo.respondeu.que.aqui.ele.
nunca.morou..Eu.pedi.o.direito.primeiro..
Eu.nasci.aqui,.e.estou.com.87.anos..Nesse.
tempo.o.Coronel.Sebastião.[.Archer.].era.
o.dono.de.Codó,. Jamil. [. Jamil.Murad. ].
era.o.prefeito..Fui.a.São.Luís,.falar.com.o.
doutor.Jones.Cavalcante.[.advogado.]..Fui.
à.União.confirmar. se.as. terras.eram.de.
Jamil..Voltei.e.Jamil.pediu.mil.alqueires.de.
arroz.e.quatrocentos.arrobas.de.algodão....
(Cantanhede.Filho,.1997,.p.4).

Losivolo.(1999,.p.16),.afirma.que.“a.me-
mória.histórica.ou.coletiva,.se.repete,.sendo.
essencial.para.o.sentimento.nacional,.para.a.
consciência.de.classe,.étnica.ou.das.minorias,.
sendo.ainda,.constitutiva.das.lutas.contra.a.
opressão.ou.a.dominação”..A.memória.oral.
e.a.oralidade.estão.fortemente.relacionadas,.
podendo. ser. construídas,. através.de. seus.
elementos,. coletiva. ou. individualmente..
Segundo.Zannoni.(2004,.p..16):

[...]é. importante. ainda. definir. o. que.
se. entende. por. oralidade. e. memória.
oral,.conceitos.interligados;.isto.porque.
entendemos. a. oralidade. como. a. ma-
neira.pela.qual.se.transmite.a.memória..
Memória.esta.que.não.pode.ser.enten-
dida.somente.como.uma.manifestação.
individual.do.transmissor,.mas.como.um.
fenômeno.coletivo.

Sendo.assim,.percebemos.que.a.memó-
ria.de.Santo.Antônio.dos.Pretos,.transmiti-
da.através.de.várias.gerações,.foi.construída.
por.meio.da.memória.coletiva,.principal-
mente.por.parte.dos.mais.velhos.

Pôde.ser.observado,.que.esse.processo.
de. formação. e. luta. pela. posse. da. terra,.
vem. desde. as. primeiras. formações. de.
aglomerados.camponeses.em.todo.o.Brasil,.
como.herança.conservada.desde.a.Colônia..
Segundo.Gomes. (2002,.p.271),.é.possível.
discutir.a.formação.do.campesinato.negro.
no.Brasil,.desde.o.século.XVII,.ganhando.
forças.nos.séculos.XVIII.e.XIX..O.autor.
argumenta,. ainda,. que. a. formação. do.
campesinato. originou-se. nos. próprios.
quilombos,. quando. os. afro-descendentes.
lutavam.contra.o.sistema.escravista.

Muitas. comunidades. de. fugitivos. e.
quilombos. –. surgiram. (e. também. de-
sapareciam. e. migravam). em. diversas.
regiões.. Poderiam. acabar. interagindo.
com. cenários. sócio-econômico. da. so-
ciedade. envolvente,. reproduzirem-se.
em.termos.sócio-demográficos.e.serem.
reconhecidos. como. comunidades. de.
camponeses/roceiros. (GOMES,. 2002,.
p..272).

No.Maranhão.as.comunidades.negras.
foram.formadas.através.de.doações,.desa-
gregação.das.fazendas,.compras.de.terras,.
e.ainda,.por.prestação.de.serviços.guerrei-
ros..A.comunidade.de.Santo.Antônio.dos.
Pretos. foi. obtida. por. meio. de. aquisição;.
podemos.constatar.isso,.pela.fala.do.líder.
e,. ainda,. conforme. os. estudos. do. PVN.
(2002,.p..83)..A.identidade.desse.povoado.
é.percebida. através.de. três. segmentos:. a.
terra,.as.festas.e.a.religião.

A. religião. é. uma. das. formas. mais.
forte. de. manifestação. da. identidade. dos.
moradores.de.Santo.Antônio.dos.Pretos..
Predomina.a.religião.afro-brasileira,.com.o.
tambor-da-mata,.com.exceção.do.povoado.
“Centro.do.Expedito”.que,.por.ser.formado.
por.camponeses.situados.recentemente.na.
região,. possui. outros. tipos. de. religiosos,.
como. o. protestantismo. e. catolicismo,.
sendo.este.um.dos.possíveis.motivos.para.
o.desligamento.de.Centro.do.Expedito.do.
povoado.Santo.Antônio.dos.Pretos,.mani-
festado.pela.intolerância.religiosa:

[...].ainda.existe,.é.uma...uma.discrimi-
nação. por. parte. das. outras. religiões..
Acho. que. eles. pensam,. que. só. pode.
ter.a.religião.deles.e.que.a.gente.tanto.
respeita,.que.é.a.evangélica.né,.mas.eles.
muito. agridem. a. gente.. Mas. a. gente.
sempre.aprendeu.a. resistir,. respeitar.e.
procurar. meios. de. fazer. com. que. eles.
descubram. que. a. nossa. religião. não. é.
feitiço,.a.nossa.religião,.é.uma.religião.
nossa”.(líder.comunitário)..

Santo. Antônio. dos. Pretos. é. uma. das.
regiões.do.Maranhão.que.preserva.a. sua.
religião.de.maneira.mais.“pura”,.se.compa-
rada.a.outros.remanescentes.quilombolas,.
pelo.fato.de.ter.sofrido.menos.o.processo.
de. aculturação. e. por. possuir. no. espaço.
rural.uma.das.casas.de.culto.afro-brasileiro.
menos.afetada.pelo.sincretismo:

Santo.Antônio.dos.Pretos.é.referência.
obrigatória. quando. se. fala. de. religião.
afro-brasileira. no. Maranhão.. Se. o.
município.de.Codó.é. famoso.pela. im-
portância.de.suas.casas.de.culto,.e.se.faz.
referência.exatamente.às.matas.de.Codó.
para.falar.da.força.religiosa.dessas.casas,.
é.Santo.Antônio.dos.Pretos.o.mais.alto.
nome.nessa.representação.que.remete.
ao.poder.que.vem.das.matas..(Cantan-
hede.Filho,.1997,.p.10).

O.tambor-da-mata.ou.terecô.é.o.culto.
afro-brasileiro.ritualizado.pelos.moradores.
de. Santo. Antônio,. também. denominado.
em.Codó.de.macumba..Essa.religião.foi.tra-
zida.com.a.entrada.dos.primeiros.escravos.
para.a.região,.a.partir.da.segunda.metade.
do.século.XVIII,.vindos.especialmente.da.
Angola,.Congo,.Senegal,.Costa.da.Guiné.e.
Moçambique.(Costa.Eduardo,.apud.FER-
RETTI,.p..67)..O.terecô.continua.sendo.a.
principal.religião.cultuada.em.Santo.Antô-
nio.dos.Pretos,.sendo.elemento.identifica-
dor.do.remanescente,.e.sendo.transmitido.
de.geração.em.geração,.servindo.de.cons-
cientização.para.a.preservação.da.memória.
e.religião.do.seu.grupo.formador:

Então. a. história. de. Santo. Antônio.
dos.Pretos.vem.por.aí,.1800,.1776,.e.a.
religião.de.matriz.África,.aquilo.foi.por.
causa. da. África. né.. Inclusive. nossos.
primeiros.ancestrais.vieram.de.Angola.
né,.da.África..Somos.descendentes.de.
Angola,. e. trouxeram. essa. religião. de.
lá.. Como. a. gente. sabe. que. um. bom.
tempo.né,.o.negro.não.tinha.direito.de.
ter.festa,.e.ele.cultivou.a.festa.dele.né,.
afro,.tambor-de-crioula,.terecô,.bumba-
meu-boi,.mangaba,.quadrilha,.e.hoje.não.
tá.nem.mais.explorando.isso.[o.negro],.
já. que. é. o. branco. que. tomaram. (...). é.
pouco. negro. no. terecô,. é. só. o. branco.
que.tá.tomando....tomando.espaço.(líder.
comunitário).
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É.importante. ressaltar,.ainda,.que.uns.
dos.principais.pai-de-santo.e.mãe-de-santo.de.
Codó,.tiveram.sua.formação.e.iniciação.em.
Santo.Antônio.dos.Pretos:.a.mãe-de-santo.D..
Antoninha.(1915-1997).e.o.pai-de-santo,.Bita.
do.Barão..Este.último.nasceu.no.povoado;.
aquela.foi.iniciada.no.local.por.sua.tia,.que.ali.
morava.para.dar.prosseguimento.aos.rituais.
da.casa.“Tenda.Espírita.Santa.Bárbara”..“O 
Bita hoje, é famoso, a formatura dele é de 
Santo Antônio dos Pretos, o guia dele; ele foi 
batizado lá. Ele vai lá se ajoelha e beija o altar 
lá”..(líder.comunitário).

Atualmente.o. terreiro.está. sob. o. co-
mando.de.D..Irene;.a.antiga.mãe-de-santo.
faleceu. em. 2005,. pouco. antes. de. nossa.
visita.à.comunidade..O.salão.do.terreiro.é.
de.chão-batido,.as.paredes.de.tijolos.pinta-
dos.de.branco.e.está.coberto.com.telha.de.
barro..O.antigo.era.com.paredes.de.taipa.
e.coberto.de.palha..Fortalecendo.ainda.a.
confirmação.de.que.o.povoado.foi.formado.
por.ex-escravos.e.que.sua.religião.originou-
se.de.seus.antepassados,.vejamos:

“Essa. daí. é. uma. cultura. antiga,. acho.
que. da. época. da. escravatura,. porque.
quando. nós. chegamos,. já. achamos,.
então.a.gente.não.vai,...não.abandona,.
vai.morrendo.uma.pessoa,e.assumindo.
outra,....é.de.geração.para.geração”.(D..
Irene,.04/06/2008).

Em. Santo. Antônio. seus. festejos. de.
comemoração.religiosa.acontecem.em:.13.
de.junho,.a.Santo.Antônio,.03.de.dezem-
bro.a.padroeira.festejada.é.Santa.Bárbara,.
São.José.e.São.Benedito,.além.de.outros.
festejos,.como.por.exemplo,.São.João,.São.
Pedro.e.outros.santos..Contudo,.o.maior.
é.o.de.Santo.Antônio,.festejado.nos.dias.
12.e.13.de.junho.

Ao.falar.sobre.sua.religião.D..Irene.afir-
ma:.“A.minha.religião.eu.acho.ela.boa.né,.
porque.tudo.que.existe,.eu.vou.participan-
do.aqui,.é.festa,.é.terecô,.mangaba,.bum-
ba-meu-boi,.tudo.eu.vou..(...).Porque.nós.
começamos.a.dançar.era.cultura,.porque.
nós.chagamos.aqui.já.dançavam,.aí.quando.

minha.mãe.chegou.já.achou,.quando.eu.
cheguei.já.achei.e.aí.fui.dançando.e.outros.
vão.achar,.e.aí.é.direto..Porque.na.brinca-
deira.de.terecô.tem.respeito.muito.grande..
As.pessoas.tem.que.(pausa)....é.brincadeira.
mas.é.sério..Aí.eu.digo,.aquilo.ali.não.é.
brincadeira,. é. um. trabalho. e. é. pesado..
(Pausa)”..(D..Irene,.04/06/2008)..

O.festejo.de.São.Benedito.há.muito.
tempo.já.não.é.realizado.na.Comunidade.
de. Santo. Antônio,. todo. ano. a. mãe-de-
santo.e.as.demais.pessoas.vão.para.Codó.
aonde.é.feito.o.festejo..Um.dos.fatores.
desse.deslocamento.se.dá.com.as.dificul-
dades.para.realizar.o.festejo.na.própria.
comunidade,.sendo.então.em.novembro.
a.comemoração.ao.santo..Contudo,.D..
Suzana.afirma:.“São.Benedito.é.o.mesmo.
festejo.daqui,.é.terecô,.eu.faço.parte.de.
lá. pela. comunidade.. A. gente. se. farda,.
amarra.a.cabeça,.descalça,.aí.a.gente.vai.
pro.salão,.aí.tira.a.novaria,.a.entrada.é.de.
branco..A.novaria.é.a.abertura.do.salão,.
reza. Pai. Nosso,. Santa. Maria,. e. outras.
rezas.. Todo. mundo. de. joelho. rezando,.
aí. quando. levanta,. vai. dançar,. cantar.”.
(D.. Suzana,. 04/06/2008).. D.. Suzana. é.
que. faz. a.novaria.do. festejo,. e. canta. a.
seguinte.toada:

Tava.na.minha.mina.pra.que.você.me.
chamou
Tava.na.minha.mina.pra.que.você.me.
chamou
Tava.terreiro,.terreiro
Tava.minha.mina.pra.que.meu.pai.me.
chamou
Tava.terrê,.tava.terrêro.de.nagô.(...)

Na. seqüência,. outra. toada. também. é.
cantada.por.D..Irene:

Descer,.descer.pra.Mina
Eu.vou.descer.pra.Mina.de.Dororô
Santa.Bárbara.eu.vou.descer.pra.Mina.
de.Dororô
Vou.descer.pra.Mina.de.Dororô
Descer,. descer. pra. mina. de. Dororô.
meu.povo
Eu.vou.descer.pra.Mina.de.Dororô
Santo.Antônio,.eu.vou.descer.pra.Mina.
de.Dororô
Eu.vou.descer.pra.Mina.de.Dororô
Tambozeiro. eu. vou. descer. pra. Mina.
de.Dororô
Eu.vou.descer.pra.Mina.de.Dororô
Marinheiro.eu.vou.descer.pra.Mina.de.
Dororô
Eu.vou.descer.pra.Mina.de.Dororô.(...)

A. resistência. do. povoado. dá-se.
principalmente.através.da.preservação.
de. sua. religião,. da. cultura. e. da. luta.
pela.posse.territorial..É.esse.tripé.que.

constitui. a. sobrevivência. de. uma. das.
comunidades. mais. antigas. remanes-
cente.de.quilombo,.que.ainda.resiste,.
apesar.de.todas.as.dificuldades.que.vêm.
atingindo.o.povoado,.afetando.inclusi-
ve.uma.das.suas.matrizes.essenciais.que.
é.a.religião,.a.qual.os.mais.velhos.vêm.
tendo. dificuldade. em. repassá-la. aos.
mais.jovens,.o.que.poderá.dificultar.a.
tradição.às.futuras.gerações..
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A.discriminação.a.cultura.negra.é.algo.
presente. na. sociedade. brasileira. desde.
quando.os.europeus.trouxeram.os.africanos.
para. desenvolver. o. trabalho. escravo. nas.
lavouras. de. cana-de-açúcar. e. em. outras.
atividades.do.Brasil.Colonial,.discrimina-
ção.esta.que.foi.se.estendendo.ao.longo.do.
tempo..As.expressões.culturais.dos.negros.
eram.submetidas.a.um.severo.sistema.de.
repressão.acionado.pelo.colonizador.euro-
peu,.que.estabelecia.um.olhar.etnocêntrico.
em.relação.àquelas.práticas..Neste.sentido.
faz-se.necessário.destacar.a.importante.in-
fluência.da.Igreja.Católica.no.que.tange.a.
coibição.das.várias.manifestações.culturais.
africanas,.essencialmente.à.religião.

Diante.da.necessidade.da.realização.de.
seus.cultos.religiosos.e.em.meio.à.persegui-
ção.da.Igreja.Católica,.os.negros.mascara-
vam. seus. rituais. através. da. utilização. de.
imagens.de.santos,.dando.uma.conotação.
de.festa.para.que.não.sofressem.represálias.
-. o. que. propiciou. a. presença. do. sistema.
de. práticas. doutrinárias. heterogêneas.
-.o.sincretismo.religioso..Neste.contexto,.
vários. terreiros. ao. longo. dos. anos. adota-
ram.esse.mecanismo.para.realizarem.suas.
manifestações.e.fugirem.das.perseguições.
do.Estado.

Em.que.pese.à.questão.do.processo.de.
resistência.das.religiões.de.matriz.africana.
com.o.passar.do.tempo,.a.umbanda.é.um.
exemplo.dessa.trajetória.de.luta.pela.ma-
nutenção.de.suas.expressões.culturais,.uma.
vez.que,.embora.tenha.nascido.no.início.do.
século.XIX,.ou.seja,.pode.ser.considerada.
uma.religião.relativamente. jovem,.possui.
uma. história. de. batalhas. e. conquistas,.
inclusive. a. sua. institucionalização. en-
quanto. religião. em. um. período. bastante.
intolerante.da.história.do.país:.a.Ditadura.
Militar22..E.apesar.das.adversidades.com-
pleta.neste.ano.o.seu.centenário.com.um.
vasto.conjunto.de.missões.desempenhadas.
por. milhares. de. seus. adeptos. em. todo. o.
território.nacional.

A.umbanda,. segundo.Trindade. (1991,.
p.59),. tem. seus. primeiros. manifestos. no.
final.do.ano.de.1908.quando.um.jovem.de.
17.anos.de.uma.família.de.classe.média.de.
Niterói.no.Rio.de.Janeiro,.chamado.Zélio.

Fernandino.de.Moraes,.prestes.a.ingressar.
na.Marinha,.passa.a.ter.comportamentos.
considerados. sobrenaturais.. A. família,.
preocupada.com.o.agravamento.dos.atos.
do. jovem. recorre. a. vários. métodos. para.
descobrir.aquilo.que.o.acometia,.levando-o.
a.consultórios.médicos,.pois.seus.parentes.
tiveram.a.desconfiança.de.ser.um.distúr-
bio.psíquico,.levaram-no.a.um.padre,.pois.
também.imaginavam.que.os.atos.poderiam.
ser.conseqüências.de.um.demônio.se.ma-
nifestando.no.corpo.do.rapaz,.logo,.ele.foi.
submetido. a. um. exorcismo.. No. entanto.
todas.essas.tentativas.foram.sem.sucesso..
Após.certo.período.Zélio.esteve.acometido.
por.uma.paralisia.e.depois.de.alguns.dias.
levantou-se. e. sentiu-se. completamente.
curado,. diante. de. tantas. novas. manifes-
tações.e.das.demais.tentativas.frustradas,.
por.sugestão.de.amigos.a.família.de.Zélio.o.
levou.a.Federação.Espírita.de.Niterói,.pró-
ximo.a.Neves,.município.em.que.a.família.
residia..(TRINDADE,.1991,.p.59).

Zélio.foi.convidado.a.participar.de.uma.
sessão. e. foi. surpreendido. por. uma. força.
estranha.a.sua.vontade,.naquele.momento.
durante. a. sessão. vários. médiuns. recebe-
ram.a.manifestação.de.caboclos.e.pretos-
velhos,. entidades. que. foram. advertidas.
pelo.diretor.da.sessão.que.as.chamou.de.
atrasadas. espiritualmente,. convidando-as.
a. se. retirarem. daquele. recinto,. “estava.
caracterizado. o. racismo. espirítico. desde.
aquele. instante. até. hoje”.. (TRINDADE,.
1991,. p.60).. É. necessário. inferir. que. na-
quele. período,. eram. espíritos. de. pessoas.
que.em.vida.tiveram.certa.representação.
na.sociedade,.como.médicos.e.escritores,.
por.exemplo,.que.eram.bem-vindos.nas.ses-
sões.espíritas,.pois.acreditava-se.que.esses.
deixariam.importantes.contribuições.para.
os.adeptos,.em.contrapartida.quando.ha-
via.manifestação.de.espíritos.de.caboclos,.
índios.ou.escravos,.o.mesmo.não.ocorria,.
uma.vez.que.tal.prática.era.caracterizada.
como.“baixo-espiritismo23”,. logo.devido.à.
maioria.dos.adeptos.do.espiritismo.naquele.
momento. serem. de. camadas. médias. da.
sociedade,.havia.uma.idéia.comum.de.que.
àquelas.entidades.não.tinham.importantes.
mensagens.do.além.para.deixar.

De.acordo.com.Diamantino.Trindade,.
(1991,.p.60),.a.entidade.que.estava.em.Zélio.
ficou. bastante. irritada,. devido. o. precon-
ceito.para.com.os.espíritos.de.caboclos.e.
pretos-velhos.que.se.manifestaram.naque-
la. sessão,. o. que. gerou. tumulto. entre. os.
presentes,.e.diante.de.tal.situação.um.dos.
videntes.perguntou.a.entidade.incorporada.
no.médium.Zélio.qual.era.seu.nome,.uma.
vez.que.identificaram.nessa.uma.irradiação.
positiva..Assim,.o.jovem.mediunizado.res-
pondeu.–.“se.querem.um.nome,.que.seja.
este:.sou.o.Caboclo.das.Sete.Encruzilhadas,.
porque. para. mim,. não. haverá. caminhos.
fechados”.. (TRINDADE,. 1991,. p.61).. A.
literatura. afirma. que. a. manifestação. do.
Caboclo.das.Sete.Encruzilhadas.em.Zélio.
de.Moraes.nas. sessões.de.espiritismo.no.
início. do. século. XIX,. implicou. em. algu-
mas.mudanças.no.cenário.religioso.dessa.
prática. doutrinária,. pois. com. a. atuação.
dessa.entidade.foi.possível.que.os.espíritos.
de.caboclos,. indígenas,.escravos.e.outros.
adversos.daqueles.de.alta.classe.social.que.
podiam.atuar.nas.sessões,.pudessem.execu-
tar.suas.ações.do.Plano.Espiritual.

Ainda.em.relação.ao.questionamento.
dos.videntes.presentes.na. sessão.espírita.
em.que.o.médium.Zélio.de.Moraes.pre-
gava.a.necessidade.de.igualdade.de.opor-
tunidades.aos.espíritos.de.todas.as.classes.
sociais,.houve.ainda.quem.identificasse.no.
Caboclo.das.Sete.Encruzilhadas.a.presença.
de.restos.sacerdotais,.que.seriam.do.padre.
Gabriel. Malagrida,. “acusado. de. bruxaria.
foi.condenado.à. fogueira.no.Tribunal.da.
Santa. Inquisição. em. Lisboa,. em. 1761”.
(TRINDADE,.1991,.p.60).

As.atitudes.do.caboclo.que.se.manifes-
tou.em.Zélio,.dentre.várias.características.
procuravam.anunciar.um. tipo.de.missão.
que.provinha.do.Astral,.isto.é,.lançar.e.fixar.
os.alicerces.de.um.culto.no.qual.todos.os.
espíritos.de.índios.e.pretos-velhos.pudes-
sem. deixar. suas. contribuições. e. as. suas.
mensagens..De.acordo.com.os.estudos.de.
Trindade. (1991),. em.16.de.Novembro.de.
1908,. um. dia. depois. da. primeira. mani-
festação. do. Caboclo. das. Sete. Encruzi-
lhadas.em.Zélio.de.Moraes,.novamente.a.
entidade.manifestou-se.no.médium,.desta.

Uma trajetória de lUta Pela manUtenção 
da identidade CUltUral: a Federação de 
Umbanda e Culto afro-Brasileiro do maranhão

Márcia Andréa Teixeira da Silva21
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vez.às.20:.00.h.no.município.de.Neves,.e.
ali.realizou.passes.que,.segundo.as.pessoas.
consultadas,.se.disseram.curadoras..A.en-
tidade. teria. afirmado. ainda. que. naquela.
noite. se. formava. um. novo. tipo. de. culto.
que.iria.se.chamar.Umbanda,.termo.que.
quer.dizer.a.manifestação.do.espírito.para.
a.caridade.

Assim,.com.o.novo.culto.a.se. formar,.
naquele. mesmo. dia. o. Caboclo. das. Sete.
Encruzilhadas. teria. fundado. o. primeiro.
templo. dessa. religião. –. a. Tenda. Espírita.
Nossa.Senhora.da.Piedade.

É. interessante. destacar. que. embora.
grande.parte.dos.pesquisadores.afirme.que.
o.primeiro.centro.da.Umbanda.tenha.sido.
fundado.por.Zélio.de.Moraes,.há.estudos.
que. afirmam. haver. certa. dificuldade. de.
precisão.deste.dado,.pois.existem.possibili-
dades.do.culto.ter.se.propagado.pelo.Brasil.
de.maneira.simultânea.em.alguns.estados..
Sobre.isso,.Wagner.Gonçalves. (1994).cita.
Renato.Ortis.que.afirma:.

(...). a.umbanda. se.desenvolve.paralela-
mente.em.diferentes.estados. sem.que.
exista,.pelo.menos.de.maneira.compro-
vada,.uma.relação.de.influências.entre.
diversos.terreiros..Em.meados.dos.anos.
vinte,.existe.em.Niterói.a.tenda.de.Zélio.
de.Moraes,.no.Rio.de.Janeiro.a.de.Ben-
jamim.Figueredo,.em.Porto.Alegre.a.de.
Otacílio.Charão..(1986,.p.136).

Como.vimos,.há.indícios.de.que.a.um-
banda.tenha.alcançado.expansão.em.vários.
lugares.em.períodos.muito.próximos,.o.que.
poderia.tornar.mais.confusa.uma.localização.
precisa.de.que.a.religião.fosse.pioneira.

De.um.modo.geral.a.maioria.dos.pes-
quisadores.compartilha.com.a.idéia.de.que.
logo.depois.da.fundação.da.Tenda.Espírita.
Nossa.Senhora.da.Piedade,.o.Caboclo.das.
Sete.Encruzilhadas.afirmou.que.precisava.
cumprir.a.missão.de.abrir.mais.sete.centros.
umbandistas.que.teriam.líderes.escolhidos.
por.aquela.entidade,.tais.centros.receberam.
os. seguintes. nomes. que. seriam. geridos.
pelos.respectivos.médiuns:

Tenda.Nossa.Senhora.da.Guia.–.Durval.
de.Souza
Tenda. Nossa. Senhora. da. Conceição.
–.Leal.de.Souza
Tenda.Santa.Bárbara.–.João.Aguiar
Tenda.São.Pedro.–.José.Meireles
Tenda.Oxalá.-.Paulo.Lavois
Tenda.São.Jorge.–.João.Severino.Ramos

Tenda.São.Jerônimo.–.José.Álvares.Pessoa
A.umbanda.então.se.estende.a.vários.

estados.ao.longo.do.tempo,.tendo.como.ca-
racterística.principal,.a.prática.da.caridade,.
no.sentido.do.amor.fraterno..E,.além.disso,.
o.novo.culto.recebe.normas.estabelecidas.
pelo. Caboclo. das. Sete. Encruzilhadas:.
atendimento.gratuito,.roupagem.branca.e.
simples.-.e.palmas.sem.o.uso.de.atabaques,.
somente.acompanhadas.por.cânticos.que.
seriam.baixos.e.harmoniosos.(TRINDADE,.
1991,.p.62).

O. movimento. umbandista. em. seu.
processo.de.formação,.embora.reconheça.
e.aceite.a.presença.de.espíritos.de.índios.
e.escravos,.procura.retirar.elementos.que.
colocavam.as.mentes.esclarecidas,.“como 
o sacrifício de animais, as oferendas de co-
mida e bebida aos espíritos, o uso de fumo, 
o emprego de instrumentos de percussão”.
(MAGNANI,.1986,.p.25). 

E. neste. sentido,. quando. havia. a. ne-
cessidade.de.uso.dos.elementos.citados,.a.
umbanda.procurava.explicar.cada.um,.de.
acordo.com.o.discurso.racional.da.doutrina.
kardecista..Wagner.Gonçalves.(1994,.p..112),.
infere.que.eram.inúmeras.as.explicações.so-
bre.o.uso.de.elementos.considerados.bárbaros.
para.o.culto,.com.o.intuito.de.demonstrar.a.
real.necessidade.de.seu.uso.na.manifestação..
Assim.afirma.o.autor.sobre.isso:

No.caso.da.bebida.alcoólica,.seu.uso.era.
justificado. argumentando-se. que. essa.
tinha.uma.ação.fluídica.e.vibração.anes-
tésica.e.fluídica.devido.à.sua.evaporação,.
o.que.propiciava.as.descargas.(limpezas).
das.pessoas.ou.objetos.impregnados.de.
fluido.mau.ou.nocivo.presente.num.am-
biente,.substituindo-o.por.outro.fluido,.
bom.e.favorável..(GONÇALVES,.1994,.
p..112).

Diante.de.explicações.como.estas,.mui-
tos.pesquisadores.passaram.a.identificar.a.
umbanda.como.uma.religião.possivelmente.
mais.antiga.que.os.cultos.de.matiz.africana,.
em.função.de.seus.conhecimentos.terem.
origem.próxima.de.símbolos.exotéricos.e.
cabalísticos24.de.povos.milenares.como.os.
egípcios.e.os.hindus25..Muitos.estudiosos.
atribuem.enquanto.uma.outra.explicação.
para.a.importância.que.a.umbanda.adquire.
ao.longo.do.seu.processo.de.expansão,.que.
ela.seria.uma.ponte.com.doutrinas.milena-
res.em.que.se.atribui.uma.relação.do.termo.
umbanda.com.origem.sânscrita26,.logo.com.

a.propagação.de.vários.signos.de.religiões.
antigas.que.poderiam.ter.algum.elo.com.o.
novo.culto,. alcançar. sua.organização.bu-
rocrática.e.legitimação.social,.assim.como.
o. seu. reconhecimento. enquanto. religião.
passou.a.ser.uma.conseqüência.

A.umbanda.ao.buscar.reconhecimento.
institucional. se.pauta.através.das. federa-
ções.kardecistas,.a.primeira.federação.de.
umbanda.é.fundada.por.Zélio.de.Moraes.
e. demais. líderes. umbandistas. no. ano. de.
1939,.a.federação.se.chamou.União.Espí-
rita.da.Umbanda.do.Brasil,.esta.instituição.
articula-se. com. muito. afinco. e. é. uma.
das.principais. colaboradoras.do.Primeiro.
Congresso. do. Espiritismo. de. Umbanda.
no.ano.de.1941,.no.Rio.de.Janeiro,.onde.
as.mais.importantes.diretrizes.da.religião.
são.traçadas.

Com.o.aumento.no.número.de.devotos.
em.todo.o.país,.a.umbanda.vai.ao.longo.dos.
anos. expandindo-se. com. grande. força,. e.
neste. sentido. as. federações. umbandistas.
vão. se. constituindo. em. vários. estados..
Segundo. Trindade. (1991,. p.93),. essas.
entidades.procuram.uniformizar.o.culto,.
propondo.questões.peculiares.da.orienta-
ção. doutrinária,. o. que. provoca. conflitos.
-. gerando. a. disputa. das. federações. pelos.
terreiros,. os. quais. se. filiavam. a. que. esti-
vesse.mais.condizente.com.seu.padrão.de.
doutrina.e.ritual. 

Na.década.de.1960,.o.potencial.da.um-
banda.evidencia-se.com.imensa.quantidade.
adeptos. que. lotam. o. estádio. do. Maraca-
nãzinho.para.presenciar.o.Segundo.Con-
gresso. de. Umbanda,. ocorrido. no. Rio. de.
Janeiro.no.ano.de.1961,.reunindo.inclusive.
políticos.de.âmbito.municipal.e.estadual..É.
necessário.ressaltar.que.embora.no.Brasil.o.
processo.coercitivo.às.práticas.religiosas.de.
matriz.africana.seja.bastante.recorrente,.a.
umbanda.conquista.direitos.políticos.para.
os.seus.adeptos.e.ainda.a.liberdade.de.sua.
prática.religiosa. 

Com.a.institucionalização.da.umbanda.
e.a.criação.das.federações,.a.religião.desen-
volve.um.processo.de.maior.respeito.diante.
das.autoridades.policiais,.uma.vez.que.o.
objetivo.principal.das.federações.dentre.vá-
rios.aspectos.é.fornecer.assistência.jurídica.
aos.terreiros.que.a.ela.estiverem.cadastra-
dos,.isto.é,.respalda-los.legalmente.perante.
as.perseguições.policiais,.além.de.realizar.
patrocínio.de.cerimônias.coletivas,.fiscali-
zar.os.terreiros.filiados.e.até.mesmo.impor.

CONTINUAÇÃO

24	A	Cabala	é	considerada	uma	doutrina	que	tem	como	objetivo	conhecer	Deus	e	o	universo	sendo	afirmado	que	ao	mundo	como	uma	revelação	para	eleger	santos	de	
um	passado	remoto,	e	reservada	apenas	a	alguns	privilegiados.	

25	 O	Hinduismo	é	considerada	a	mais	velha	das	religiões	do	mundo,	e		abrange	várias	crenças,	práticas,	filosofias	e	denominações.	Os	Hindus	acreditam	em	um	es-
pírito	supremo	cósmico,	que	é	adorado	de	muitas	formas,	representado	por	deidades	individuais	como	Vishnu,	Shiva	e	Shakti.	Essa	religião	é	centrada	sobre	uma	
variedade	de	práticas	que	são	meios	de	ajudar	o	indivíduo	a	experimentar	a	divindade	que	está	em	todas	as	partes	e	realizar	a	verdadeira	natureza	de	seu	ser.	Ver	
www.wikpédia.com.br.

26	 O	Sânscrito	é	uma	língua	clássica	da	Índia,	uma	língua	litúrgica	do	Hinduísmo	e	uma	das	línguas	oficiais	Índia	que	influenciou	grande	parte	dos	idiomas	ocidentais.	
O	alfabeto	original	do	sânscrito	é	o	devanagari,	um	composto	bahuvrîhi	formado	pelas	palavras	deva	“deus”	e	nâgarî	“cidade”,	que	significa	“a	escrita	da	cidade	dos	
deuses”.	É	uma	das	línguas	mais	antigas	da	família	Indo-Européia.	Sua	posição	nas	culturas	do	sul	e	sudeste	asiático	é	comparável	ao	Latim	e	o	Grego	na	Europa	
e	foi	uma	Proto-linguagem,	pois	influenciou	as	línguas	modernas	do	mundo.	Ver	www.wikpédia.com.br.
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algumas.regulamentações.aos.rituais..
Ao. longo.dos.anos.com.o.processo.de.

legitimação.perante.a. sociedade.e. setores.
governamentais,.a.umbanda.aos.poucos.vai.
alcançando.o.seu.espaço.inclusive.em.ceri-
mônias.coletivas.em.espaços.públicos,.como.
a.festa.realizada.anualmente.em.homenagem.
a. Iemanjá,. entidade.espiritual. conhecida.
como.rainha.do.mar..No.ano.de.1967.essa.
data.foi.aclamada.como.o.dia.dos.umbandis-
tas.(GONÇALVES,.1994,.p.115).

Faz-se. necessário. abordar. que. esse.
processo. de. legitimação. que. a. umbanda.
recebe. na. década. de. 1960. tem. amplas.
relações.com.o.contexto.político.nacional..
A.Ditadura.Militar.reconhece.oficialmente.
a.umbanda.enquanto.religião,.devido.este.
regime.político.estar.diretamente.voltado.
ao.projeto.nacionalista.e.entendemos.que.o.
fato.de.a.umbanda.ser.intitulada.enquanto.
uma.religião.genuinamente.brasileira.-.ain-
da.que.tenha.suas.influências.externas.-.es-
teja.notadamente.inserida.nessa.ideologia.
desse.sistema.político.

Uma.outra.questão.relevante.a.ser.apon-
tada,.é.que.a.umbanda.vai.ampliando.aos.
poucos.suas.bases.políticas,.aproveitando.
o. clientelismo. eleitoral. vigente. naquele.
contexto.o.que.a.favorece.no.que.tange.o.
antagonismo.efetivo.entre.a.Ditadura.Mi-
litar.e.alguns.setores.mais.radicais.da.Igreja.
Católica. –. grande. inimiga. da. umbanda.
–.que.realizavam.movimentos.de.oposição.
ao.governo.(GONÇALVES,.1994,.p.116).

É.importante.relembrar.que.com.o.fim.do.
Estado.Novo,.período.bastante.difícil.para.os.
setores.da.religião.afro-brasileira,.há.o.enal-
tecimento.da.cultura.popular.e.dos.valores.
negros,.efetuado.pelas.elites. intelectuais.e.
artísticas.daquela.época,.nesse.sentido.a.defi-
nição.de.identidade.nacional.vai.alcançando.
maior.espaço.e.com.a.Ditadura.Militar.e.seu.
apoio.a.umbanda,.algumas.brechas.vão.se.
construindo.para.que.ocorra.a.continuidade.
das.práticas. religiosas.negras. -. sem.que.as.
mesmas. -. sejam. alvo. de. perseguição. das.
autoridades.policiais..

No.entanto,.é.necessário.que.não.ve-
nhamos.a.cometer.o.equívoco.de.afirmar.
que.aquele.sistema.político.foi.benevolente.
a. essas. expressões. culturais,. logo. anali-
samos. que. o. apoio. da. Ditadura. Militar.
à. legitimação. da. umbanda. foi. bastante.
motivado.em.virtude.do.governo.se.utilizar.
daquela.religião.para.manipular.as.massas,.
propiciando. desconforto. aos. setores. que.
realizavam.oposição.ao.regime,.sobretudo.
a.Igreja.Católica,.que.não.aceitava.a.legiti-
mação.daquela.religião.

No.ano.de.1973.ocorre.o.Terceiro.Con-
gresso.de.Umbanda,.e.nele.são.discutidos.
vários.aspectos.do.Movimento.Umbandis-

ta,.e.inclusive.afirma-se.nesse.evento.que.
o.novo.culto.se.solidifica.definitivamente.
como.religião.que.crescia.de.maneira.bas-
tante.expressiva,.sobretudo.no.campo.das.
atividades.existenciais.

Além.dos.congressos.de.umbanda,.ou-
tros.mecanismos.de.divulgação.da.religião.
foram. os. programas. de. rádio,. e. jornais.
de.publicação.própria.que.algumas.vezes.
contavam.com.o.apoio.de.políticos.umban-
distas.ou.de.simpatizantes.do.movimento.
umbandista. e. dessa. maneira. foi. possível.
divulgar. para. um. grande. número. de.
adeptos.a.mensagem.do.culto..Através.do.
processo.de.legitimação.social,.a.umbanda.
aos.poucos.foi.alcançando.o.seu.espaço.e.
adquirindo.apoio.institucional..

No.Maranhão,.algumas.pesquisas.reve-
lam.que.possivelmente.a.umbanda.tenha.
chegado.em.período.anterior.a.década.de.
1950,. pois. em. conversa. informal. com. a.
antropóloga. Mundicarmo. Ferretti,. tive. a.
informação.que.em.estudo.de.Waldemiro.
Reis.datado.em.1954.sobre.o.assunto,.o.pes-
quisador.já.faz.alusão.da.presença.do.culto.
no.Estado,.no.entanto,.não.temos.dados.
concretos.para.precisar.quando.a.umbanda.
chega.no.Maranhão..Independente.dessa.
questão,.vários.pesquisadores.afirmam.que.
o.primeiro.divulgador.do.culto.tenha.sido.o.
falecido.umbandista.José.Cupertino,.o pai-
de-santo.e.vereador.possuía.um.programa.
veiculado.pela.rádio.Gurupy.que.tratava.de.
assuntos.da.religião.Afro-Brasileira.e,.sobre-
tudo.da.Umbanda,.obtendo.alto.índice.de.
audiência..Eram.abordados.ainda.em.seu.
programa,.questões.do.cotidiano.como.rei-
vindicações.de.melhores.condições.urbanas.
para.os.bairros.de.São.Luís..

De. acordo. com. Ferreti,. M. e. Santos.
(2001,.p.20)27,.é.possível.perceber.que.José.
Cupertino. deixou. grandes. contribuições.
para. a. religião. Afro-Brasileira. através. de.
depoimentos. de. pessoas. deste. meio. que.
normalmente. demonstram. respeito. às.
questões. idealizadas. por. aquele. umban-
dista.que.esteve.à.frente.da.fundação.da.
Federação.de.Umbanda.e.Cultos.Afro.do.
Maranhão,.no.ano.de.1964,.instituição.pela.
qual.oferece.suporte.legal.e.muito.colabora.
com.os.terreiros.a.ela.vinculados.

No.que.tange.as.várias.ações.efetivadas.
por.Cupertino,.podemos.citar.a.festa.em.
louvor.a. Iemanjá.que.ocorre.na.praia.do.
Olho.D’água.impreterivelmente.no.dia.31.
de.Dezembro.em.São.Luís.foi.organizada.
e.desenvolvida.por.ele.na.década.de.1960,.
e.até.os.dias.atuais,.é.um.dos.eventos.mais.
importantes. para. a. Religião. Afro. de. São.
Luís,.essencialmente.para.os.terreiros.de.
Umbanda.de.todo.o.Estado..Além.de.suas.
obras.de.caridade,.o.que.mais.lhe.tornou.

bastante.conhecido,. foi.por.conta.de.ele.
ser. um. grande. curador,. conhecido. entre.
várias. camadas. da. sociedade,. atendendo.
sua. clientela. em. seu. terreiro. localizado.
no.bairro.do. João.Paulo..De.acordo.com.
seu.filho.José.Raimundo,.a.fama.de.José.
Cupertino.foi.acontecendo.porque.tinham.
pessoas.de.classes.elevadas.que.consegui-
ram.ficar.curadas.com.ele,.e.assim.o.nome.
dele. foi. sendo. cada. vez. mais. conhecido,.
logo. o. umbandista. tinha. influência. com.
sua.clientela.e.certo.respaldo.na.imprensa.
devido.a.sua.posição.política,.o.que.viabi-
lizava.alguma.abertura.à.Umbanda..

Em.nossa.pesquisa.tivemos.o.interesse.
de.conhecer.à.Federação.de.Umbanda.e.
Culto.Afro-Brasileiro.do.Maranhão,.e.para.
entender.o.funcionamento.dessa.entidade,.
nos.dispusemos.a.participar.de.algumas.de.
suas.reuniões,.que.ocorrem.geralmente.a.
cada.último.sábado.de.cada.mês,.e.nelas.são.
discutidas.questões.acerca.da.necessidade.
dos. terreiros.. No. mês. de. março. de. 2007.
participamos. da. reunião. que. ocorreu. no.
Parque.Folclórico.da.Vila.Palmeira.e.perce-
bemos.que.há.um.procedimento.religioso.
antes.de.se.iniciar.as.pautas;.é.feita.a.oração.
do.Pai.Nosso,.Ave-Maria,.Salve-Rainha.e,.
além.disso,.é.cantado.o.hino.da.umbanda.
que.podemos.ver.a.seguir:.

Refletiu.a.luz.divina
Em.todo.seu.resplendor
Vem.do.Reino.de.Oxalá
Onde.há.paz.e.amor
Luz.que.refletiu.da.Terra
Luz.que.refletiu.no.Mar
Luz.que.veio.de.Aruanda
Para.tudo.iluminar

Umbanda.é.paz.e.amor
Um.mundo.cheio.de.luz
É.força.que.nos.dá.vida
E.à.grandeza.nos.conduz
Avante,.filhos.de.fé
Como.a.nossa.lei.não.há
Levando.ao.mundo.inteiro
A.bandeira.de.Oxalá

Em.outras.reuniões.da.Federação,.per-
cebemos. que. pode. haver. alternância. da.
ordem.desses.procedimentos.que.podem.
ocorrer.também.no.final..Após.esses.pro-
cedimentos.o.presidente.do.órgão.se.pro-
nuncia.juntamente.com.outros.membros.
E. no. final. dos. comentários. observamos.
que.aos.poucos.os.líderes.dos.terreiros.se.
aproximavam. e. comentavam. suas. neces-
sidades. que. variam. entre. solicitações. de.
recursos. para. cerimônias. nos. terreiros. a.
pedido.de.suporte.jurídico.contra.repres-
são. policial,. neste. último. caso. tivemos. a.
oportunidade. de. presenciar. um. líder. de.

27	FERRETTI,	Mundicarmo	e	SANTOS,	Rosário.	José	Cupertino	na		eligião	Afro	do	Maranhão.	Boletim	da	Comissão	Maranhense	de	Folclore,	n°	20,	Agosto	de	2001.
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terreiro.do. interior.do.Estado.pedindo.a.
presença.do.presidente.da.Federação.em.
sua.casa.devido.o.ocorrido..De.um.modo.
geral,.além.dos.fatos.corriqueiros.de.cada.
terreiro,. as. reuniões. também. procuram.
discutir.a.defesa.pela.liberdade.religiosa,.a.
data.de.distribuição.de.cestas.básicas.para.
os.filiados.dos.terreiros,.sobretudo.daque-
les.mais.carentes,.e.também.debatem.sobre.
articulação.das.principais.celebrações.da.
Federação,.que.são.a.Procissão.dos.Orixás.
e.a.Homenagem.a.Iemanjá.

A.Procissão.dos.Orixás.e.a.homenagem.
a.Iemanjá.são.manifestações.que.ocorrem.
há.cerca.de.quarenta.anos.através.da.Fede-
ração.de.Umbanda.e.Culto.Afro-Brasileiro.
do.Maranhão..São.realizadas.segundo.As-
tro.de.Ogum,.desde.a.primeira.gestão.de.
instituição.com.o.então.presidente.desta,.
José.Cupertino.

A.Procissão.dos.Orixás.ocorre.no.dia.08.
de.setembro,.data.em.que.se.comemora.o.
aniversário.de.São.Luís..Para.os.adeptos.
da.religião.afro-brasileira.que.participam.
da.festa,.o.evento.representa.uma.home-
nagem.a.São.Luís.IX,.Rei.de.França,.santo.
católico.consagrado.no.dia.25.de.Agosto.no.
calendário.católico,.mas.que.na.encantaria.
maranhense. festeja.Dom.Luís,. entidade.
espiritual. conhecida. nos. terreiros. como.
um.encantado.nobre,.como.um.rei.francês.
(FERRETTI,.M,.2003,.p.160).

É.possível.que.muitos.adeptos.da.reli-
gião.afro-brasileira.no.Maranhão.atribuam.
a.Procissão.dos.Orixás.como.uma.home-
nagem. a. Dom. Luís,. como. se. houvesse.
alguma.relação.sincrética.entre.o.São.Luís.
IX. e. o. Dom. Luís. da. encantaria,. porém.
Mundicarmo. Ferretti. (2003,. p.160). cita.
José.Pinheiro,.ex-presidente.da.Federação.
de. Umbanda. e. Culto. Afro-Brasileiro. do.
Maranhão,.em.que.este.coloca.que.não.se.
faz.homenagem.a.Dom.Luís.nesse.dia.por-
que.ele.é.festejado.no.dia.25.de.Agosto.

Sem.nos.atermos.muito.a.essa.questão,.o.
fato.é.que.a.Procissão.dos.Orixás.leva.centenas.
de.pessoas.ligadas.a.terreiros.da.capital.e.do.
interior.do.estado,.em.que.os.adeptos.carregam.
a.imagem.do.São.Luís.Rei.de.França.e.de.São.
Sebastião,.santo.muito.prestigiado.nos.terrei-
ros.maranhenses..No.ano.passado.tivemos.a.
oportunidade.de.participar.desta.bonita.festa.
que.movimentou.as.ruas.do.centro.de.São.
Luís,.onde.a.concentração.ocorreu.em.frente.
o.prédio.da.prefeitura,.e.o.percurso.se.estendeu.
pela.Praça.João.Lisboa,.Rua.da.Palma,.em.
frente.ao.Convento.das.Mercês.e.terminou.
em.frente.à.Igreja.do.Desterro.–.a.mais.antiga.
do.estado..Neste.local.foram.realizados.rituais.
como.lavagem.das.escadas.da.igreja.e.a.que-
bra.de.potes.que.carregavam.flores.e.haviam.
sido.transportados.pelos.adeptos.ao.longo.da.
procissão..

Segundo. manifestantes. de. terreiros.
que.acompanhavam.o.itinerário,.esse.ritual.
representa.oferendas.ao.santo.e.pedido.de.

realizações. e. alcance. de. graças. pessoais..
Além.do.toque.dos.instrumentos.acompa-
nhados.de.cânticos.da.religião,.houve.uma.
homenagem.a.José.Pinheiro,.ex-presidente.
da.Federação.que.havia.falecido.no.mês.de.
julho.daquele.ano.

No.âmbito.dessa.abordagem.destaca-
remos.agora.a.festa.de.Iemanjá,.outro.im-
portante.evento.dessa.Federação..A.festa.
para.Iemanjá.é.realizada.desde.a.década.
de. 1960. em. São. Luís,. iniciada. por. José.
Cupertino,. primeiro. presidente. daquela.
Federação,.sendo.comemorada.até.os.dias.
atuais.pelos.umbandistas.maranhenses.e.
alguns.adeptos.do.tambor.de.mina.e.outras.
manifestações. da. religião. afro-brasileira..
Embora.as.casas.de.culto.afro.mais.antigas.
de.São.Luís.não.prestigiem.a.manifestação,.
pelo.fato.de.não.ser.um.ambiente.muito.
peculiar. dos. rituais. nos. terreiros. existe.
um.número.muito.grande.de.pessoas.que.
participam. da. festa. que. em. São. Luís. é.
organizada.pela.Federação28.

.A.festa.consiste.em.realizar.homena-
gem.a.Iemanjá,.orixá.considerada.rainha.
dos.mares,.onde.são.feitos.oferendas.com.
jarros.cheios.de.flores,.perfumes,.pentes,.
sabonetes. e. outros. utensílios. de. beleza,.
pois. de. acordo. com. adeptos. da. religião,.
ela. é. muito. vaidosa,. no. sincretismo. reli-
gioso.Iemanjá.corresponde.a.Maria.–.mãe.
de.Jesus,.comumente.denominada.como.
Nossa.Senhora.nos.terreiros..

No.ano.passado.procuramos.acompa-
nhar. as. reuniões. da. Federação. quando.
estava. próximo. deste. evento,. e. verifica-
mos.que.estavam.com.um.número.maior.
de. pessoas. em. relação. as. anteriores. que.
havíamos. participado,. de. acordo. com.
membros. da. Federação. isso. acontecia.
devido.à.ajuda.de.custo.que.os.donos.dos.
terreiros.recebiam.para.participar.da.festa,.
essa.ajuda.servia.para.auxiliar.na.confecção.
da.indumentária.a.ser.usada.na.festa.ou.
outras.necessidades.do.terreiro,.logo.isso.
intensificava.a.participação.nas.reuniões.

A. festa. em. homenagem. a. Iemanjá.
ocorre.na.praia.do.Olho.D’água,.e.fomos.
até. lá. para. prestigiá-la. com. o. intuito. de.
observar. como. ocorria. a. cerimônia.. Ini-
cialmente. a. maioria. dos. manifestantes.
aguardava.a.chegada.do.presidente.Astro.
de.Ogum.para.que.fosse.iniciada.a.festa,.
depôs.de.algum.tempo.por.volta.das.22:.40.
h.da.noite.as.homenagens.tiveram.início.
com.a.reunião.dos.manifestantes.devida-
mente. trajados. para. o. ritual. que. foram.
organizados.por.aquele.presidente,.houve.
a. presença. de. repórteres. que. entrevista-
ram.aquela.liderança.e.pouco.depois.teve.
início.os.hinos.e.toques.dos.instrumentos.
do.ritual..Percebemos.que.alguns.manifes-
tantes.receberam.entidades.espirituais.ao.
longo.da.festa,.mas.na.estranhamos.visto.
que.na.Procissão.dos.Orixás.já.havíamos.
presenciado.situação.similar..

A.meia-noite,.momento.mais.esperado.
os.manifestantes.pegaram.jarros.com.flores.
que.estavam.dispostos.nas.proximidades. -.
doados.pela.Federação.e.levaram.ao.mar.para.
fazerem.suas.devidas.oferendas.e.obrigações.
a.Iemanjá,.houve.ainda.queima.de.fogos.de.
artifício.que.iluminaram.mais.ainda.aquela.
noite,.que.para.nós.foi.uma.experiência.mui-
to.interessante,.digna.de.ser.repetida.diante.
da.beleza.daquela.manifestação.

Assim,.convém.ressaltar.que.a.Federa-
ção.de.Umbanda.e.Culto.Afro-Brasileiro.
do.Maranhão.possui.centenas.de.terreiros.
cadastrados.no.interior.e.na.capital.–.e.na.
festa.de.Iemanjá.é.possível.verificar.que.há.
uma.organização.do.evento,.pois.quando.
se.iniciam.os.toques.e.os.cânticos.não.ve-
rificamos.desrespeito.de.delinqüentes.ou.
marginais.para.com.a.manifestação,.muito.
pelo.contrário,.a.população.da.comunidade.
do.Olho.D’Água.assiste.atenta.a.cerimônia,.
demonstrando.respeito.ao.ritual..

Dessa.forma,.por.mais.que.às.expressões.
da.religião.afro-brasileira.sofram.intolerâncias.
e.perseguições.desde.muito.tempo,.elas.têm.
alcançado.aos.poucos.seu.espaço.e.o.respeito.
da.sociedade.nos.dias.atuais.

Diante.disso,.a.umbanda.que.completa.
100. anos. no. dia. 15. de. novembro. deste.
ano,. possui. uma. trajetória. excepcional.
de. resistência. às. coerções. da. sociedade.
de.um.modo.geral,. tendo.como.grandes.
aliadas.as.federações,.associações.e.outros.
grupos.ligados.a.doutrina.umbandista.que.
espalham-se.por.todo.o.país.desenvolvendo.
ações.que.objetivam.manter.mais.viva.a.
religião. que. está. alicerçada. nas. culturas.
indígenas,.africanas.e.somadas.ao.sincretis-
mo.católico.e.a.doutrina.de.Kardec,.tornan-
do-a.uma.religião.legitimamente.brasileira..
Parabéns.a.todos.os.umbandistas!
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o PoVo QUe Viaja: 
identidades e culturas translocais no 
maranhão popular e afro-brasileiro29

No.Maranhão.de.meados.do.século.
XX,. nota-se. a. maximização. de.

uma.cultura.popular.e.negra.viajante,.cujas.
idéias,.símbolos.e.valores.cada.vez.mais.se.
estruturam.em.uma.perspectiva.translocal..
De.fato,.agentes.da.cultura.popular,.espe-
cialmente.mães-de-santo,.saíam.do.estado,.
muitos.já.“feitos”.no.tambor.de.mina,.no.
terecô,.na.pajelança,.e.depois.retornavam.
trazendo. consigo. novos. modos. de. ver. e.
perceber. a. religiosidade. popular. e. sua.
relação.com.as.autoridades.e.a.sociedade.
em. geral.. Além. disso,. havia. um. trânsito.
contínuo.dos.populares.dentro.do.próprio.
estado..Essa.cultura.viajante.tanto.contri-
buiu.para.o.redimensionando.dos.modos.
de.atuação.dos.populares.e.das.formas.de.
percepção.das.elites.locais.em.relação.ao.
povo-de-santo,. como. teve. influência. pro-
funda.no.desenvolvimento.da.religiosidade.
popular.e.afro-brasileira,.intensificando,.ao.
mesmo.tempo,.os.processos.de.sincretismo.
e. de. afirmação. identitária. religiosa. no.
Brasil,.particularmente.no.Maranhão..Até.
então,. este. era. um. estado. onde. mais. de.
82%.da.população.vivia.nas.zonas.rurais.
(MARANHÃO,.2003),.e.no.qual.ainda.se.
verificavam. perseguições. e. depreciações.
públicas. (especialmente. em. São. Luís. e.
outros.centros.urbanizados).levadas.a.cabo.
pela.imprensa.laica.e.religiosa,.por.setores.
da.polícia,.da.Igreja.Católica.e.das.socieda-
des.médicas,.em.relação.às.manifestações.
de.cultura.e.religiosidade.popular..

Em.dezembro.de.1951,.a.sede.do.Jornal 
Pequeno.(JPQ).em.São.Luis.recebeu.a.visita.
de.Odinéia,.mãe-de-santo.que.fora.ali.fazer.
uma.reclamação.contra.o.delegado.de.São.
José.de.Ribamar,.que.a.havia.prendido,.e.
depois.a.soltara,31.ocasião.que.a.“profissio-
nal. da. cura”. usara. para. contar. “toda. sua.
história”..Num.tempo.em.que.era.comum.
a. imprensa. afirmar. que. a. pajelança. e. o.
tambor. de. mina. eram. indistintos,. o. arti-
culista.dizia.que.“de.nada.adianta.a.ação.
dos.delegados.visando.acabar.com.as.curas.

e.os.‘pai-de-santo’..No.Brasil,.a.pagelança.
impera.em.todos.os.cantos”..Quando.mãe.
Odinéia.chegou.à.redação.do.jornal,.“pelo.
seu.aspecto,.notamos.que.se.tratava.de.uma.
adepta. de. Nagô.. A. visitante. trazia. uma.
volta.feita.com.coluna.vertebral.de.giboia,.
alem.de.uma.grande.flor.na.cabeça,.vesti-
do. um. pouco. exótico”. (JPQ,. 18/8/1951,.
p..3)..

É. bem. provável. que. o. povo-de-santo,.
do.mesmo.modo.que.o.Pequeno,.visse.mãe.
Odinéia. como. exoticamente. vestida. A.
construção.de.um.visual.étnico-religioso,.
exposto.para.além.das.fronteiras.dos.rituais,.
não.foi.algo.que.encantara.ao.povo-de-santo.
maranhense..Parece.ter.sido.sobretudo.nos.
momentos.de.conflito.social.que.se.usara.
essa.estratégia,.quando,.por.exemplo,.pajés.
ou.pais-de-santo.eram.presos.e.se.recusa-
vam.a.trocar.de.roupa,.seguindo.para.a.de-
legacia.vestidos.como.estavam.no.terreiro,.
o.que.é.rememorado.oralmente.como.uma.
exigência.da.entidade.32.Entretanto,.afora.
ocasiões. do. tipo,. andar. paramentado. ou.
semiparamentado.ou.com.vestes.ou.objetos.
inspirados.naqueles.dos.rituais.não.se.cons-
tituiu.como.uma.estratégia.comum.e.geral.
escolhida.pelo.povo-de-santo.nas.disputas.
cotidianas.de.espaço.e.poder.em.meio.à.
religiosidade. popular. no. Maranhão,. algo.
que. permite. sugerir. a. articulada. atitude.
política.de.Odinéia.ao.se.dirigir.à.imprensa.
paramentada.tal.como.o.fizera..

Mãe.Odinéia.era.“filha.do.velho.Quin-
tino.José.Pereira,.funcionario.aposentado.
do.Estado”.e.vinha.de.Manaus.para.passar.
a. festa. de. São. José. de. Ribamar. que,. no.
período,.já.era.uma.grande.festa.popular.
da.ilha.de.São.Luís..A.mini-autobiografia.
de. mãe. Odinéia. a. constrói. como. uma.
mulher. que. conhecia. muitos. lugares.
do. Brasil,. uma. mãe-de-santo. poderosa. e.
forte,.ousada.e.vitoriosa,.e.teve.destaque.
em. uma. das. páginas. do. Jornal Pequeno..
Nela,.Odinéia.afirmava.ter.estado.no.Rio.
de.Janeiro,.na.Bahia,.em.Pernambuco,.em.

Fortaleza,.em.Campina.Grande.e.cidades.
do.norte.brasileiro,.e.que.havia.trabalhado.
na. rádio. difusora. do. Amazonas.. Depois.
que.chegara.a.São.Luís.já.havia.dançado.
em.pelo.menos.nove.terreiros.de.mina.ou.
pajelança.. “O. delegado. de. Ribamar. não.
gosta.de.mim..Chegou.a.dizer.que.manda.
caçar.a.licença.do.tambor.onde.eu.dansar..
Mas.ele,.ele.está.redondamente.enganado..
Eu.botei.carta.e.buso.em.cima.da.banca.da.
Policia.de.Ribamar..O.homem.queria.ver.
o.que.havia.com.a.vida.dele.e.eu.avisei-o.
de.que.ninguém.topava.com.sua.fachada.e.
que.breve.ele.estaria.na.rua”..Mãe.Odinéia.
afirmava.ainda.que,.embora.o.delegado.não.
quisesse.que.ela.dançasse.em.Ribamar,.ela.
tinha.“batido.maracá.em.diversas.casas.e.
por.ocasião.da.festa.vou.dansar”..De.fato,.
quando. estava. detida. na. delegacia,. uma.
dezena.de.mulheres,.provavelmente.ligadas.
às.casas.de.mina.e.pajelança.onde.Odinéia.
havia. dançado,. teria. ido. pedir. pela. sua.
liberdade.(JPQ,.18/81951,.p..3).

Do.mesmo.modo.que.Odinéia,.também.
era.uma.mulher.viajante,.a.mãe-de-santo.
Mundica.Tainha.que,.em.1951,.transferiu.
seu.terreiro.de.São.Luís.para.a.cidade.do.
Rio.de.Janeiro..Acusada.de.fazer.“moam-
bas”.para.garantir.as.eleições.de.Vitorino.
Freire,.então.chefe.político-oligárquico.do.
estado,33.agindo.contra.seus.adversários,34.
Tainha.decidiu.enviar.uma.carta.ardilosa-
mente.escrita,.repleta.de.mensagens.diretas.
e.indiretas.ao.Jornal Pequeno,.comentando.
e.desmentindo. informações.da.nota.que.
aquele.órgão.de.imprensa.havia.publicado.
ao.seu.respeito..“Fato.estranhável.foi.para.
mim.as.acusações.injustas.que.pessoa.ou.
pessoas.despeitadas.levaram.às.colunas.do.
seu.jornal”..Ela.afirmara.que.só.conhecia.
Vitorino.Freire.por.nome.e.por.foto..Tai-
nha.fizera.ainda.uma.crítica.velada.direta.
ao. próprio Pequeno,. segundo. o. qual. os.
partidos.da. situação.não.eram.dignos.da.
confiança.popular..“A.meu.ver”,.afirmava.
Mundica,.“tanto.os.partidos.da.Oposição.

Antonio Evaldo Almeida Barros30

29	 Este	texto	corresponde	basicamente	ao	item	4.4.5	“O	povo	que	viaja”	da	dissertação	de	mestrado	“O	PANTHEON	ENCANTADO:	Culturas	e	Heranças	Étnicas	na	
Formação	de	Identidade	Maranhense	(1937-65)”,	apresentada	em	outubro	de	2007	no	Programa	Multidisciplinar	de	Pós-Graduação	em	Estudos	Étnicos	e	Africanos	
(PÓS-AFRO)	da	Universidade	Federal	da	Bahia	(UFBA).	Ver	BARROS	(2007).

30	 Licenciado	em	História	pela	Universidade	Federal	do	Maranhão	(UFMA),	mestre	em	Estudos	Étnicos	e	Africanos	pela	UFBA,	e	doutorando	em	História	pela	Univer-
sidade	Estadual	de	Campinas	(UNICAMP).

31		Uma	mulher	denunciou	Odinéia	à	polícia,	afirmando	que	esta	mãe-de-santo	tinha	uma	pedra	que	surrava	todos	os	dias	e	acendia	em	cima	uma	vela	visando	matar	
o	delegado	de	polícia	de	Ribamar	(JPQ,	18/8/	1951,	p.	3).

32		Ver	caso	da	ida	da	pajé	Benedita	Jardim	à	delegacia	de	São	Luis	durante	o	Estado	Novo,	como	narrado	por	Euclides	FERREIRA	(2003,	p.	70-2).
33		Após	o	Estado	Novo,	a	história	política	maranhense	foi	marcada	pelo	vitorinismo.	Ver	COSTA	(2006).
34		“Corre	na	cidade	a	notícia	que	um	fuzileiro	naval	surpreendeu	d.	Maria	Tainha	e	um	pedaço	de	carne,	contaminada	de	alfinetes,	tendo	por	baixo	da	posta	o	retrato	

do	Brigadeiro	Cunha	Machado.
	 Quem	nos	deu	tal	notícia	revelou	que	o	fuzileiro	quiz	saber	o	significado	daquilo,	tendo	a	dona	Tainha	afirmado	que	aquela	carne	era	um	‘remedio’	para	liquidar	com	

o	Brigadeiro,	adiantando	que	aquele	mesmo	‘remedio’	fora	aplicado	por	ordem	de	Vitorino	para	liquidar	o	saudoso	Satú	Belo”	(JPQ,	19/10/1955,	p.	1).
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como.da.Situação.são.dignos.da.confiança.
do. povo”.. Certamente,. além. das. notícias.
efetivamente. publicadas. na. imprensa,.
outras.informações.foram.acrescidas.com.
o.espalhar-se.dos.boatos..“Em.referência.à.
notícia.que.fui.presa,.surrada.e.recolhida.
no.24BC,.é.mera.mentira.pois,.invoco.como.
testemunho.a.totalidade.dos.Sargentos,.Te-
nentes,.Oficiais.e.ainda.mais.o.meu.tio.Do-
mingo.Moura,.amigos.que.poderão.atestar.
esta.afirmativa”..Ela.esperava.a.publicação.
da.nota.“para.que.todos.fiquem.sabendo.da.
verdade.e.evitar.futuras.explorações.a.meu.
respeito”.(TAINHA,.1955,.p..4).

Na. carta,. Mundica. Tainha. também.
reivindicava. para. o. tambor. de. mina. o.
mesmo.status do.bumba-meu-boi..Sua.ar-
gumentação.era.de.que.em.outros.estados,.
pessoas.importantes,.“grandes.figuras”,.fre-
qüentavam.os.terreiros.35.“É.bem.verdade.
que.tenho.terreiro.de.mina,.mas.o.objetivo.
não.é.fazer.o.mal.a.quem.quer.que.seja.e.
sim.para.os.meus.divertimentos.pois,.nos.
estados. do. Brasil. como. Bahia,. Pará,. Rio.
esta.brincadeira.de.candomblé.é.tradição.
que.as.grandes.figuras.assistem.como.nós.
assistimos.o.Bumba.meu.boi”. (TAINHA,.
1955,.p..4).36

A.denúncia.aberta,.pública.e.às.vezes.
apimentada. contra. chefes. de. polícia,. a.
construção. de. autobiografias,. a. reivindi-
cação.de.um.melhor.status.para.o.tambor.
de.mina,.evidenciam.que,.embora.grande.
parte. dos. agentes. da. religiosidade. afro-
brasileira. continuasse. a. agir. nas. frestas.
da. oficialidade,. cada. vez. mais,. muitos.
deles,.passavam.a.usar,.de.maneira.inteli-
gente,.ousada.e.criativa,.os. instrumentos.
e.mecanismos.do.mundo.oficial,.como.a.
imprensa,. que. outrora. e. ainda. naquele.
momento,.não.raro.insistia.em.inscrevê-los.
depreciativamente..E.estas.atitudes.eram.
freqüentemente.levadas.a.cabo.por.aqueles.
que,.a.exemplo.de.mãe.Odinéia.e.Mundica.
Tainha,.viajavam.para.além.das.fronteiras.
do.Estado,.que.conheciam.e.vivenciavam.
outras.formas.de.relação.do.povo-de-santo.
com.a.sociedade.e.seus.mecanismos..

A.maximização.das.viagens.de.agentes.
ligados.ao.tambor.de.mina.e.à.pajelança.no.

Maranhão.está.diretamente.relacionada.ao.
surto.migratório.de.maranhenses.para.o.sul.
e. sudeste. brasileiros,. particularmente. na.
década.de.1950..Essa.onda.migratória.levou.
muitas.dançantes.da.Casa.das.Minas,.por.
exemplo,.a.se.mudarem.para.o.Rio.de.Ja-
neiro.e.para.São.Paulo.(FERRETTI,.1996,.
p..74)..Em.São.Luís,.isso.se.deu.sobretudo.
devido.ao.declínio.de.diversas.fábricas.de.
tecido.nos.anos.1950,.sendo.todas.fecha-
das.em.inícios.da.década.seguinte..Nessas.
fábricas,.trabalhavam.muitos.membros.da.
Casa.das.Minas.(FERRETTI,.1996,.p..74)..
De.fato,.“da.década.de.50.aos.dias.atuais”,.
as.questões.financeiras.“tornaram-se.mais.
complexas,.envolvendo.vários.artifícios.por.
parte.dos.pais.e.mães-de-santo,.que.nem.
sempre.dizem.claramente.como.adquirem.
os.recursos.para.as.diversas.despesas”.(SAN-
TOS;.SANTOS.NETO,.1989,.p..31).

Essa. cultura. popular. viajante. intensi-
ficou.a.propagação.do.tambor.de.mina.e.
da. pajelança. maranhenses. no. território.
nacional,.ao.mesmo.tempo.em.que.contri-
buiu.para.a.difusão.de.outras.religiosidades.
populares.e.afro-brasileiras.no.estado,.como.
o.candomblé.e.a.umbanda..Nestas.viagens,.
devem.ter.sido.trazidos.para.o.Maranhão,.
por.exemplo,.o.jogo.de.búzios.e.Exu.37

Nos. anos. 1950,. o. espírita. Waldemiro.
Reis. (195?)38. notara. a. presença. em. São.
Luís. de. especialistas. religiosos. que. se.
autoidentificavam. como. umbandistas. e.
quimbandistas. (e. não. mineiros,. curado-
res,.terecozeiros),.o.que.sugere.que.nesse.
período.já.eram.difundidas.no.estado.ma-
nifestações. religiosas. de. origem. africana.
desenvolvidas.na.então.capital.federal..E.
também.que.os.populares.diferenciavam.
suas.práticas,.marcando.suas. identidades.
religiosas.e.culturais..

Havia. ainda. agentes. da. religiosidade.
popular.de.outros.lugares.que.se.fixavam.
no.Maranhão..Em.1950,.um.deles,.provin-
do.de.Belém.do.Pará,.caracterizado.como.
“curandeiro”.e.“chantagista.interestadual”,.
foi.preso.em.São.Luís.(PACOTILHA.–.O.
GLOBO,. 30/11/1950).. As. perseguições.
ocorriam. em. diversos. lugares. do. Brasil,.
particularmente. nas. capitais. estaduais,. e.

acabaram.contribuindo.para.a.intensifica-
ção.desses.trânsitos,.uma.vez.que.podiam.
obrigar.os.populares.a.viajar.em.busca.de.
lugares.mais.seguros.para.se.fixar.

Mesmo. uma. personagem. como. mãe.
Andressa,. que. não. viajava. para. fora. do.
estado,.não.escapava.da.influência.dessas.
viagens.envolvendo.o.povo-de-santo..Mui-
tas. pessoas,. algumas. chefas. de. terreiro,.
iam.visitá-la,. tanto.do. interior.quanto.de.
outros.estados,.principalmente.do.Pará.e.do.
Amazonas..“Dona.Laura,.filha.de.Polibojí,.
que.dançava.na.Casa.[das.Minas],.ia.muitas.
vezes.a.Manaus,.de.onde.mandava.coisas.
africanas”.(FERRETTI,.1996,.p..69)..Afora.
isso,.pelo.menos.desde.final.da.década.de.
1930,.a.Casa.das.Minas.foi.visitada.pelos.
viajantes. e. estudiosos. que. estiveram. no.
Maranhão.interessados.na.cultura.negra,.a.
exemplo.do.escritor.espanhol.Álvaro.de.Las.
Casas.e.do.etnólogo.português.Edmundo.
Correia.Lopes.

W..Reis.também.afirma.que.conheceu.
diversos.pajés.que.nasceram.no.Maranhão.
e.viveram.por.certo.tempo.em.outros.es-
tados,.e.sobretudo.que.viajavam.muito.da.
capital.para.o.interior.do.estado.e.vice-versa.
(REIS,. 195?).. Embora. muitos. curadores.
tivessem.casa.com.terreiro,.e.eles.próprios.
pudessem. ser. convidados. para. assentar.
terreiros. de. mina,. boa. parte. deles. vivia.
em. viagem,. como. o. curador. Antonino.
que,. nos. anos. 1930-50,. quando. viajava.
pelo.interior.da.ilha.de.São.Luís,.andava.a.
cavalo,.e.também.prestava.seus.serviços.no.
interior.do.Maranhão.(BARBOSA,.2007)..
Enquanto.algumas.pessoas.iam.para.a.casa.
dos.pajés.outras.preferiam.que.estes.fossem.
até.suas.casas.(GOMES,.2003;.2005;.REIS,.
195?).. Assim,. havia. um. amplo. leque. de.
interações.(algumas.mais.conflitivas.outras.
mais.amigáveis).entre.os.populares,.e.entre.
estes.e.outros.estratos.sociais..Se.havia.um.
trânsito.nação-região,.havia.também.uma.
rede.intrarregional.de.viagens.e.contatos..
Diferentes. religiosidades. populares. e.
negras.influenciavam-se.mutuamente,.ao.
mesmo.tempo.em.que.demarcavam.seus.
respectivos. espaços.. Pais. e. mães-de-san-
to,. especialmente. por. ocasião. de. festas,.

35	 A	forma	de	tratamento	dado	aos	terreiros	afro-brasileiros	fora	do	Maranhão	era	conhecida	pela	imprensa.	Em	setembro	de	1956,	noticiava-se	a	visita	de	Ninon	Se-
villa,	a	rumbeira	“estrela	mexicana”,	ao	terreiro	de	Joãozinho	da	Goméia,	no	Rio	de	Janeiro,	ocasião	em	que	a	cantora	“deu	vários	passes	em	homenagem	a	Ogum	
na	esperança	de	conseguir	enfeitiçar	o	coração	de	um	brasileiro	que	não	desmereça	a	raça	latina	e	possa	amá-la	por	toda	a	vida,	transformando-a	na	mulher	mais	
feliz	do	Universo”	(JPQ,	27/9/1956,	p.	5).

36	Perceba-se	que	Tainha	usa	o	termo	candomblé	não	como	referente	a	um	corpus	religioso	específico,	mas	como	uma	referência	genérica	às	práticas	religiosas	afro-
brasileiras.

37	 Uma	das	preocupações	mais	freqüentes	para	os	diversos	pesquisadores	que	passaram	pelo	estado	entre	as	décadas	de	1930	e	1970	foi	a	ausência	de	Legba	(ou	
Exu)	e	do	jogo	de	búzios	nas	Casas	das	Minas	e	de	Nagô	e	em	outros	terreiros	de	mina	do	estado.	EDUARDO	(1948)	afirma	que	mãe	Andressa	não	falava	sobre	
Legba.	Esse	“silêncio”,	segundo	BASTIDE,	deveria	ser	melhor	analisado	(BASTIDE,	1952,	p.	59).	Pesquisas	mais	recentes	observam	que	“no	Tambor	de	Mina,	Exu	
e	Legba	são	entidades	geralmente	identificadas	ao	demônio	e,	apesar	de	se	abrir	os	toques	cantando-se	para	elas,	afirma-se,	tanto	na	Casa	das	Minas-Jeje	quanto	
na	Casa	de	Nagô,	que	é		‘para	que	se	afastem	e	não	venham	perturbar	o	ritual’”	(FERRETTI,	2001,	p.	180).	CASCUDO	(1962,	p.	421)	informa	que	o	rei	do	Daomé,	
Adandozã,	em	1804,	em	correspondência	a	Dom	João	de	Portugal,	afirmava	que	Legba	era	o	seu	grande	deus.	Como	sugere	S.	FERRETTI	(1996,	p.	126-7),	se,	de	
fato,	membros	da	família	real	de	Abomey	foram	vendidos	como	escravos	por	Adandozã	(VERGER,	1952)	e	se	alguns	destes	membros	fundaram	a	Casa	das	Minas,	
compreende-se	que	fosse	proibido	na	Casa	o	culto	de	Legba,	que	era	um	grande	deus	para	o	rei	Adandozã.

38	 Embora	não	se	saiba	com	segurança	o	ano	em	que	foi	escrito	ou	publicado	o	livro	Espiritismo	e	Mediunismo	no	Maranhão	de	autoria	do	espírita	Waldemiro	REIS,	
pode-se	dizer	que	tal	se	deu	depois	de	1954,	pois	REIS	se	refere	à	morte	de	mãe	Andressa,	que	ocorreu	naquele	ano.	O	livro	deve	ter	sido	escrito	na	segunda	metade	
da	década	de	1950,	tendo	em	vista	que	as	informações	nele	contidas	(pais-de-santo,	pajés,	casas,	terreiros)	coincidem	com	as	referências	de	fontes	orais	e	outras	
fontes	escritas	sobre	a	época.	
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visitavam. outros. terreiros,. em. diversos.
lugares.do.estado..A.Casa.das.Minas,.um.
terreiro.dito.tradicional,.até.pouco.antes.
da.morte.de.mãe.Andressa.(1954),.recebia,.
anualmente,. na. festa. de. São. Sebastião,.
pessoas.amigas.de.um.terreiro.cambinda.de.
Codó.(FERRETTI,.2001),.local.este.onde,.
segundo.Eduardo.(1948,.p..47),.que.esteve.
no.Maranhão.nos.anos.1943-4,.as.crenças.
religiosas.africanas.estariam.mais.diluídas.
que.em.São.Luís.39

Em.1935,.Isabel.Mineira.introduziu.o.
tambor.de.mina.em.Cururupu..Nativa.da.
região,.Mineira.se.tornou.filha-de-santo.do.
terreiro.da.Turquia,.um.dos.mais.antigos.da.
capital.maranhense..Em.Cururupu,.com.
a.chegada.do.tambor.de.mina,.a.pajelança.
foi. redimensionada,. tornou-se,. segundo.
os.pajés,.mais.animada,.mais.quente;.a.in-
trodução.do.tambor.funcionara.como.um.
atrativo.a.mais.para.os.participantes..Os.
pajés,.que.antes.trabalhavam.apenas.com.o.
auxílio.de.um.servente,.precisaram.de.toca-
dores.regulares,.especialistas,.começando,.
assim,.a.reunir.em.torno.de.si.núcleos.mais.
ou.menos.permanentes.de.pessoas,.dando.
origem.a.terreiros.organizados.nos.moldes.
das.casas.de.tambor.de.mina.de.São.Luís.
(PACHECO,.2004,.p..80).

Nos. registros. da. Missão. de. Pesquisa.
Folclórica.(MPF),.que.esteve.em.São.Luís.
em.1938,40.dos.dezenove.participantes.do.
tambor.de.mina.realizado.no.João.Paulo,41.
seis.já.haviam.viajado.pelo.interior,.e.outros.
três.para.fora.do.estado..Um.dos.tocadores.
de.tambor.já.tinha.estado.em.Pernambuco,.
Bahia,.Rio.de.Janeiro,.São.Paulo.e.Mato.
Grosso,.uma.filha-de-santo.do.terreiro.da.
Turquia.conhecia.a.Paraíba,.e.uma.outra,.
nascida.no.Piauí,.fora.empregada.domésti-
ca.no.Rio.de.Janeiro.(ALVARENGA,.1948,.
p..11-5)..Embora.tenha.sido.registrado.que.
a.dona.da.casa,.Maximiniana,.nunca.tinha.
viajado,.sabe-se.que.já.nos.anos.1930.ela.
tinha. ligações. com. Codó,. viajando. para.
esta.cidade.(FERRETTI,.2001,.p..66)..

Em. 1938,. cantava-se. no. terreiro. de.
Maximiniana,. “Eu. sou. filho. de. Codó”.
(ALVARENGA,.1948,.p..19),.“Fui.no.Codó.
passiá./.Mi.cunvidáro.pá.môrá”.(Idem,.p..
21).“Eu.tava.na.Bahia./.Eu.vi.caxa.rufá”,.
(Idem,. p.. 20),. “Na. Bahia. /. Sô. forgadô”.
(Idem,.p..58),.“A.capela.do.Joazeiro”.(Idem,.
p..22),.“Minha.terra.é.lá.no.Pará”.(Idem,.p..
34),.“Venho.do.Pará”.(Idem,.p..53-4),.“Bôço.
derriba.em.Belém”.(Idem,.p..56),.“Dentro.
da.Mina.Gera.[Minas.Gerais?]”.(Idem,.p..

39	 Importante	salientar	que	pelo	menos	desde	BRAUDEL	(1984),	questiona-se	o	significado	de	regiões,	nações	e	civilizações	como	entidades	políticas	autocentradas,	
livres	de	trocas	econômicas	e	também	socioculturais.	Ao	contrário,	elas,	entre	si,	dão	e	recebem	instrumentos	e	objetos	materiais,	idéias	e	valores.	Como	afirma	
GILROY	(2001,	p.	21)	é	preciso	uma	historiografia	que	relacione	as	culturas	negras	do	século	XX	com	o	nómos	do	pós-moderno	planetário,	atentando-se,	ao	mesmo	
tempo,	para	a	própria	terra	onde	se	diz	que	as	culturas	locais	têm	suas	raízes,	e	para	o	Atlântico	–	configurado	como	um	sistema	de	trocas	culturais.

40	Por	iniciativa	de	Mário	de	Andrade,	de	fevereiro	a	julho	de	1938,	a	MPF	registrou	perto	de	1.500	melodias,	colheu	objetos	e	informações	junto	aos	populares,	além	
de	ter	feito	filmes	e	fotografias	da	cultura	popular	no	norte	e	nordeste	do	Brasil	(ALVARENGA,	1948,	p.	3).	

41	A	MPF	estava	interessada	especialmente	nas	músicas	do	tambor	de	mina	e	fez	seus	registros	no	terreiro	Fé	em	Deus,	de	Maximiniana	Silva,	localizado	no	João	Paulo.	
O	material	coletado	em	São	Luís	foi	publicado	em	1948	pela	Discoteca	Pública	Municipal	de	São	Paulo,	com	apresentação	de	Oneyda	ALVARENGA	(1948).

47).. Viagens. e. lugares. distantes. eram.
conteúdos.presentes.nas.“doutrinas”.do.
tambor.de.mina..Afinal,.um.dos.pais.dos.
encantados. e. do. povo-de-santo,. como.
eles.cantavam,.era.um.rei.que.atravessa-
ra,.navegara.o.Brasil,.para.ser.rei.de.nagô.

(Idem,.p..27)..Enfim,.a.própria.memória.
ritual.coletiva.do.tambor.de.mina.rompia.
fronteiras.territoriais.e.se.construía.numa.
perspectiva. translocal,. estruturando-se,.
assim,.transculturalmente.no.tempo.e.no.
espaço..
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Este. ensaio. pretende. lançar. um. olhar.
etnocenológico.sobre.uma.manifestação.

da.cultura.popular.do.Estado.do.Maranhão,.a.
Festa.do.Divino.Espírito.Santo..Para.tanto,.pri-
meiramente.é.mister.construir.um.entendimento.
acerca.da.Etnocenologia..Esta.é.ainda.uma.ciência.
jovem,.cujo. termo.foi.cunhado.por. Jean-Marie.
Pradier.e. teve.como.pedra. fundamental,.o. seu.
lançamento.no.Colóquio.Internacional.de.Paris.
em.1995.com.a.presença.de.vários.estudiosos.
que.de.forma.mais.ou.menos.isolada.lançavam.as.
bases.para.o.surgimento.desta.ciência..Em.linhas.
gerais.o.que.a.Etnocenologia.pretende.é.o.estudo.
das.manifestações.humanas.extra-cotidianas.es-
petacularmente.organizadas,.para.isso,.faz.larga.
utilização.da.interdisciplinaridade.com.as.outras.
áreas.das.chamadas.etnociencias,.como.a.etno-
história,.a.etno-psicologia.e.a.etno-botanica,.todas.
com.o.objetivo.único.de.analisar.o.ser.humano.em.
suas.especificidades.culturais.

O. surgimento. da. Etnocenologia. também.
está.vinculado.a.uma.grande.preocupação.por.
parte.de.seus.genitores.em.entender.as.formas.
espetaculares.(principalmente.as.não-ocidentais.
e. as. desprovidas. dos. códigos. tradicionais. do.
teatro).a.partir.de.uma.perspectiva.não-etnocen-
trica,.já.que.em.outras.tentativas.desse.tipo.de.
entendimento,.não.se.chegou.a.um.progresso.
nem. conceitual. e. nem. metodológico. para. a.
análise.desses.fenômenos.

Torna-se.importante.também.elucidar.a.que.
noção.de.espetáculo.a.etnocenologia.se.refere..
Nesse. sentido,. o. espetáculo. diferentemente.
de.um.simples.evento.ou.acontecimento.social.
deve.ser.entendido.como.um.fenômeno.extra-
cotiano.coletivamente.organizado.no.universo.
da. cultura.. Portanto,. é. importante. destacar.
que.a.Etnocenologia.se.ocupa.dos.fenômenos.
extra-cotianos. socialmente. organizados. expli-
citamente. teatrais. ou. não,. não. cabendo. aqui.
as. criações. altamente. elaboradas. a. partir. dos.
cânones.do.teatro.tradicional.

Também.a.noção.de.performance,.utilizada.
neste.ensaio,.tem.sua.definição.conceitualmente.
alargada.com.a.contribuição.de.Pearson43,.segundo.
o.qual.a.performance.“não.é.somente.um.conjun-
to.de.dispositivos.e.técnicas.operacionais.destina-
das.a.encenação.e.a.representação.de.um.teatral.
ou.a.ilustração.de.um.texto.dramaturgico.(...).Ela.
é.específica.mas.não.única..A.performance.possui.
pontos.comuns.com.todo.um.conjunto.de.ativi-
dades,.assim.como.o.jogo,.o.esporte,.o.rito..Todas.
essas.atividades.contribuem.para.criar.um.“mundo.
especial”.que.é.colocado.sob.o.controle.dos.par-
ticipantes.e. são. submetidos.a. regras. implícitas.
ou.explícitas:.acordos.mutuais,.tabus,.proibições,.
que.marcam.seus.desencadeamentos,.definindo.
seu.mundo.especial,. reforçando.a.coerência,.a.
orientação.e.o.movimento.”

.Olhar.as.manifestações.espetaculares.da.cultura.
popular.com.o.olhar.etnocenológico.é.lançar.mão.
daquilo.que.primitivamente.foi.e.atualmente.não.
é.mais,.daquilo.que.Antonin.Artaud.chamou.de.
“teatro.total”,.pois.a.noção.de.teatro.tal.como.a.
conhecemos.é.uma.noção. recente,. somente.a.

partir.do.século.XVII.passou-se.a.chamar.de.teatro.
a.montagem.e.encenação.de.textos.teatrais.em.
lugares.específicos.para.esse.fim..De.acordo.com.
Silvio.D’Amico. (in.Peixoto,2003,p.12).a.palavra.
teatro.tem.sua.etimologia.do.grego.theastai.(ver,.
contemplar,. olhar). e. “.designava.o. local. onde.
aconteciam.espetáculos..Mais. tarde. serve.para.
qualquer. tipo.de.espetáculo:.danças. selvagens,.
festas.públicas,cerimônias.populares,. funerais.
solenes,.desfiles.militares,.etc.”

Resolvidas. essas. questões. conceituais. de.
base,.passemos.então.para.a.aplicação.da.Et-
nocenologia. na. observação. e. análise. de. uma.
manifestação.da.cultura.popular.local,.a.festa.
do.Divino.Espírito.Santo..

Na.configuração.da. festa.podemos.perfei-
tamente. situa-la.dentro.do.universo.das.mani-
festações.espetaculares.por.ali.existirem.vários.
elementos.de.aproximação.com.o.universo.teatral,.
tais.como.cenário,.figurino,.definição.de.persona-
gem.e.linguagem.mito-poética,.que.na.maioria.das.
vezes.dispensa.o.uso.da.comunicação.lógico-verbal.
utilizada.no.cotidiano..Na.festa.do.Divino.Espí-
rito.Santo,.assim.como.em.outras.manifestações.
populares.teatralizadas.o.elemento.teatral.se.dá.
principalmente.como.veículo.de.comunicação.e.
transmissão.de. idéias..Abrigada.principalmente.
no.seio.das.Casas.de.Culto.Afro-Brasileiro,. sua.
transmissão.às.gerações.posteriores.sempre.se.deu.
de.forma.oral.e.visual,.onde.as.pessoas.aprendiam.
o.que.viam.e.ouviam..Assim.como.nas.demais.
manifestações. religiosas. de. terreiro. que. não.
possuem.textos. religiosos,. sua. transmissão.só.é.
possível.graças.a.esses.elementos.que.fixam.no.
espaço-tempo.seu.sistema.ideológico.

A.configuração.da.festa,.tal.como.se.apre-
senta.evoca.suas.origens.no.império.português.
com. sua. autoridade. máxima. definida. pelo.
Imperador.e.pela.Imperatriz,.que.na.festa.são.
principais.representantes.do.poder.do.Espírito.
Santo. na. terra.. A. partir. da. etnocenologia,.
porém,. podemos. buscar. desvelar. o. que. está.
disfarçado.sob.a.égide.aparente.do.fenômeno.
religioso,.pois.apesar.de.toda.essa.elaboração.de.
ascendência.européia,.o.culto.ao.Espírito.Santo.
em.terras.maranhenses.adquiriu.características.
muito.próprias,. reelaboradas.e. ressignificadas.
em. função. não. apenas. de. sua. adequação. ao.
contexto. local,. mas. também. de. sua. adoção.
nos. terreiros. de. culto. afro,. mesclando. assim.
preceitos.religiosos.bem.diferentes,.e.algumas.
vezes.até.díspares..

O.primeiro.deles.pode. ser.encontrado.no.
aspecto. sincrético. do. culto. que. em. alguns.
terreiros.onde.é.praticado.dedica-se.a.alguma.
entidade. do. lugar.. Assim. é. que. na. Casa. das.
Minas44,. a. festa. é.dedicada.ao.vodum.Noche.
Sepazim.“.que.representa.a.imperatriz.(...).pois.
ela.adora.o.Divino.Espírito.Santo”(FERRETTI,.
1996,p.169).

Um.outro.elemento.é.o.aspecto.sacro-pro-
fano.da.festa,.que.comporta.em.sua.dinâmica,.
momentos.que.escapam.a.dimensão.entendida.
como.puramente.sagrada,.dois.exemplos.são.a.
festa.grande.e.o.carimbó.de.caixeiras..Em.am-

bas.com.forte.presença.de.músicas.profanas.e.
bebidas.alcoólicas.

Outro. aspecto. também. importante. de.
se.observar.na. festa. é.o. “Império.do.Divino”.
que.ao.mesmo.tempo.que.evoca.as.origens.da.
festa,.representa.o.poder.temporal.do.Espírito.
Santo..Os.personagens.que.o.compõem,.além.
da.indumentária.que.lhes.caracteriza,.adquirem.
comportamentos.emprestados.dos.nobres.que.
pretende.representar;.extremamente.codificado.
e.cerimonializado,.e.ainda.respeitando.rigoro-
samente.a.hierarquia.que.lhes.é.imposta.pelo.
código.do.ritual..Este.império.é.composto.inva-
riavelmente.por.crianças.em.função.da.imagem.
de.pureza.e.inocência.que.estas.suscitam.

Na.análise.etnocenológica.da.festa.podemos.
situa-la.naquilo.que.o.antropólogo.Roberto.da.
Matta.chamou.de.“inversão”,.onde.por.determi-
nação.não.de.onde.ela.surge.mas.daqueles.quem.
a. reelaboram. emprestando-lhes. significados.
próprios.de.seu.universo.ideológico,.os.papéis.
sociais. são. invertidos.. Um. desses. papéis. é. a.
inversão.na.condição.da.criança,.normalmente.
vista. como. incapaz. e. subordinada. ao. adulto,.
durante.a.festa.adquire.respeito.e.reverencia,.e.
o.que.era.visto.como.incapacidade.é.agora.en-
tendido.como.ingenuidade.e.pureza.desejáveis.
aos.representantes.do.Divino.na.terra..

A. outra. inversão. diz. respeito. às. posições.
sociais.em.que,.as.pessoas.que.participam.da.
festa,.em.geral.das.classes.mais.baixas.da.pirâ-
mide.social.e.negras,.vivenciam.ali.momentos.de.
fartura,.poder.e.riqueza.jamais.possíveis.em.sua.
situação.cotidiana..O.luxo.ostentado.nas.vestes,.
a.reverencia.que.lhes.é.dedicada,.a.fartura.de.
alimentos.e.bebidas,.a.movimentação.de.pesso-
as,.a.aura.mágicas.que.reveste.seus.personagens.
(principalmente.Imperador.e.Imperatriz),.tudo.
contribuindo.para.a.formação.de.uma.maneira.
particular.de.mundo.e.até.mesmo.de.um.mundo.
idealizado,.impossível.de.ser.realizado.no.coti-
diano.Nesse.sentido,.a.festa.funciona.também.
como.uma.espécie.de.“rebelião.admitida”,.onde.
os.papéis.sociais.podem.ser.invertidos.sem.pre-
juízos.para.a.ordem.social.

A.partir.da.análise.desses.elementos.pude-
mos.tecer.possíveis.interpretações.das.relações.
que.se.estabelecem.na.festa.do.divino.Espírito.
Santo. orientadas. pela. Etnocenologia. que. ao.
dialogar.com.diversos.campos.do.conhecimento.
humano.amplia.a.abordagem.interpretativa.dos.
fenômenos.sociais.
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Calcula-se. que. dos. quatro. milhões.
de. indivíduos. transplantados. da.

África. subsaariana.para.o. trabalho.escra-
vizado. no. Brasil. durante. quatro. séculos.
seguidos,.75%.foram.trazidos.do.mundo.
banto-falante,.de.territórios.situados.abai-
xo. da. linha. do. equador,. principalmente.
das.atuais.repúblicas.do.Congo-Kinshasa,.
Congo.Brazzavile.e.Angola.

Esse.contingente.banto.era.de.tal.ordem.na.
cidade.da.Bahia.do.século.XVII.que.instigou.o.
padre.Pedro.Dias.a.escrever.A Arte da língua de 
Angola,.uma.gramática.publicada.em.1687,.em.
Lisboa,.como.meio.de.instruir.os.jesuítas.e.facilitar.o.
trabalho.de.catequese.dos.“25.000.etíopes”,.segundo.
o.Padre.Antônio.Vieira,.que.se.encontravam.naquela.
cidade.sem.falar.português..Situação.semelhante.
deve.ter.ocorrido.em.Palmares,.proporcionando.o.
desenvolvimento.de.um.falar.de.base.congo-angola,.
a.deduzir.pelos.títulos.de.seus.líderes,.Ganga.Zumba,.
Zumbi,.Dandara.e.dos.seus.aldeamentos,.Osengo,.
Macaco,.Andalaquituxe.

Os.aportes.bantos.ou.bantuismos. estão.
associados.ao.regime.da.escravidão.(senzala, 
mucama, quilombo, bangüê),. enquanto. a.
maioria. deles. está. completamente. inte-
grada.ao.sistema. lingüístico.do.português,.
formando.derivados.portugueses. a.partir.
de.uma.mesma. raiz.banto. (esmolambado, 
dengoso, sambista, xingamento, mangação, 
molequeira, caçulinha)..A.constatação.desse.
fato.demonstra.a.anterioridade.da.presença.
banto. e. a. amplitude. alcançada. pela. sua.
distribuição.humana.em.território.colonial.
brasileiro.ante.outros.povos.negro-africanos.
também.em.escravidão..Em.alguns.casos,.
a.palavra.banto.chega.a.substituir.a.palavra.
de. sentido. equivalente. em. português,. a.
exemplo.de.corcunda.por.giba,.moringa.por.
bilha,.molambo.por.trapo,.xingar.por.insultar,.
cochilar.por.dormitar,.caçula.por.benjamim,.
dendê.por.óleo-de-palma,.bunda.por.nádegas,.
marimbondo.por.vespa,.carimbo.por.sinete,.
cachaça.por.aguardente..Alguns.já.se.encon-
tram.documentados.na.líteratura.brasileira.do.
século.XVII,.na.poesia.satírica.de.Gregório.
de.Matos.e.Guerra.

No.campo.da.religião,.as.denominações.
candomblé, macumba, catimbó.são.também.
de.origem.banto.e.representam.provavel-
mente. as. mais. antigas. manifestações. de.
religiosidade. afro-brasileira. nascidas. na.
escravidão,. conseqüência. do. contato. de.
orientações.religiosas.ameríndias.e.africa-
nas.de.matriz.banto.com.o.catolicismo.nos.
primórdios.da.colonização.

São.marcas.lexicais.portadoras.de.elemen-
tos.culturais.compartilhados.por.toda.a.socie-
dade.brasileira.e.que.comprovam.a.participação.
histórica.do.falante.banto.na.construção.do.
português.brasileiro.e.a.força.de.sua.influência.
sobre.a.identidade.brasileira,.uma.vez.que.a.
língua.natural.de.um.povo.substancia.o.espaço.
da.identidade.como.instrumento.de.circulação.
de.idéias.e.de.informação..

Entre. as. centenas. de. exemplos. que.
transitam. livremente. em. várias. áreas.
culturais. do. português. brasileiro,. temos.
ainda,. entre. outros. bantuismos:. mocotó, 
muvuca, fubá, quitanda, cachaça, tanga, 
canga, sunga, calunga, cacimba, caçamba, 
berimbau, bagunça, molambo, maracutaia, 
caxumba, carimbo, moleque, cafua, cafun-
dó, cachimbo, muamba, capoeira, maconha, 
samba, forrobodó, maracatu.(1).

Essa.marcante.contribuição.banto.foi.
favorecida. pela. presença. majoritária. de.
seus.falantes.ao.longo.de.três.séculos.conse-
cutivos.em.um.ambiente.onde.o.isolamen-
to.social.e.territorial.em.que.foi.mantida.a.
colônia.portuguesa.das.Américas.até.1808.
condicionou.um.aspecto.de.vida.propenso.
à.aceitação.de.aportes.culturais.mútuos.e.
de.interesses.comuns,.particularmente.no.
âmbito. da. família. colonial,. graças. à. atu-
ação. socializadora. do. escravo. doméstico.
-.os.escravos de jó, que jogavam caxangá na.
conhecida.brincadeira. infantil,.hoje.usada.
por.educadores.como.exercício.lúdico.para.
crianças.em.diversas.escolas.brasileiras.

Entre.esses.escravos de jó.(banto.“njó,.pl..
jinjó”,.casa,.mais.o.conjunto.dos.seus.mora-
dores). (2),.merece.destaque.a.participação.
efetiva.da.mulher.negra.na.vida.cotidiana.

do.colonizador. servindo-lhe.de.mucama. e.
de.“mãe-preta”.ou.babá,.conjugada.ao.tráfico.
de.influência.exercido.pelo.escravo.ladino,.
como.ela.própria,.sobre.um.número.maior.de.
ouvintes..Falando.rudimentos.de.português,.
podia.participar.de.duas.comunidades.socio-
lingüisticamente.diferenciadas.e.influenciá-
las.como.uma.espécie.de.leva-e-traz.entre.a.
casa-grande.e.a.senzala,.o.que.deu.lugar.ao.
ditado.popular.diante de ladino melhor ficar 
calado..Vale.também lembrar.que.o caçula é 
o dengo da família na.voz.banto.de.quem.o.
criou.e.a.palavra.caçula é.a.única.conhecida.
por. todos.os.brasileiros.para.denominar.o.
mais.jovem.ou.o.último.filho.nascido.de.uma.
mesma.família(3)..Ainda.naquele.ambiente.
onde.se.conviva.com.os.escravos.domésticos.
ou.de. jó,. a. atividade.da.mulher.negra.na.
função.de.cozinheira.também.lhe.deu.opor-
tunidade.de.enriquecer.a.mesa.do.coloniza-
dor.com.maxixes, jilós, quiabos e moquecas.
a.base.de.azeite.de.dendê, transportados.do.
seu.mundo.banto(4).

Nada.a.ver,.portanto,.com.o.patriarca.
bíblico.Jó.que,.de.tão.pobre,.jamais.pode-
ria.ter.escravos.e.pacientemente,.virtude.
própria. da. sua. natureza,. agora. consegue.
se.ver. livre.dessa.contradição.que.nunca.
deixou.de.intrigar.e.afligir.os.pesquisadores.
do.nosso.folclore.
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VIANA,. Raimundo. Nonato. Assunção.. O Bumba-meu-boi como 
fenômeno estético..Natal,.Doutorado.em.Educação..UFRN,.2006..Orien-
tadorA:.Profª.Dra..Terezinha.Petrúcia.da.Nóbrega..
RESUMO

Este.estudo.propõe.articular.uma.discussão.entre.os.conceitos.de.corpo,.
estética.e.educação,.situando-os.no.cenário.das.danças.tradicionais.espe-
cialmente.no.Bumba-meu-boi.do.Maranhão..Parte.da.proposição.de.que.
o.Bumba-meu-boi.maranhense,.assim.como.outros.folguedos.tradicionais,.
reúne.elementos.constitutivos.que.configuram.uma.linguagem.estética.e.
essa.linguagem,.expressa.pelos.corpos.que.a.cultivam,.também.se.constitui.
enquanto.expressão.educativa.nas.formas.de.ser.e.de.viver.em.sociedade,.no.
espaço.e.no.tempo,.criando.e.recriando.estruturas,.modos.de.ser.e.de.fazer.
dos.sujeitos.sociais..Através.do.canto,.da.dança,.das.ações.organizativas:.entre.
outros.aspectos.estabelecem-se.diferentes.estratégias.de.leitura.do.mundo;.

movimentando-se,. reorganizando-se,. informando-se. sobre.o.ambiente.e.
informando-se.sobre.si.mesmo..A.pesquisa.tem.como.configuração.metodo-
lógica.a.abordagem.qualitativa.fenomenológica,.cuja.trajetória.do.fenômeno.
situado.foi.desenvolvida.a.partir.das.descrições.da.experiência.vivida.pelo.
autor.no.mundo-vida.do.Bumba-meu-boi.da.Liberdade.radicado.em.São.
Luís.do.Maranhão..É.com.a.compreensão.da.estética.fenomenológica.que.
nos.identificamos.para.realizar.este.estudo..Esta.concepção.está.relacionada.
com.o.domínio.da.apresentação.sensível.vinculada.à.relação.de.sentidos.do.
homem.com.o.mundo,.consigo.próprio.e.com.os.outros..A.tese.apresenta.a.
produção.de.conhecimento.como.categoria.estética.e.o.fenômeno.educativo.
configurado.na.condição.corporal.do.ser.humano..Compreendemos.que,.
na.experiência.vivida.e.construída.no.cenário.do.Bumba-meu-boi,.há.uma.
educação.que.se.configura.na.plasticidade.do.corpo,.na.sua.capacidade.de.
atribuir.sentidos.e.construir.significados..
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JANELA DO TEMPO

O.Maranhão.não.apresenta.a.riqueza.
folklórica.de.outras.áreas.do.país.no.

que.respeita.aos. folguedos.teatralizados.ou.
dansas. dramáticas,. como. queria. Mário. de.
Andrade.48

O.folguedo.popular.de.maior.evidência,.
que. se. vem. perpetuando. no. tempo,. é. o.
“Bumba-meu-boi”.

Não.ocorre,.em.nossos.dias,.entretanto,.
com. a. mesma. pureza. de. dantes.. Do. auto.
primitivo. só. restam. mesmo. o. Boi. e. alguns.
personagens-chave,.como.o.amo,.os.vaquei-
ros,.Pai.Francisco,.Mãe.Catarina.e.o.“dotô”,.
espécie.de.xaman.que.faz.ressuscitar.o.boi..
Cantigas,. enredo,. música,. tudo. mudou,.
variando.conforme.a.região.em.que.é.brin-
cado..O.rádio.tem,.nesse.particular,.influído.
decisivamente..Em.alguns.logares.as.toadas.
do. “bumba”. semelham. as. célebres. revistas 
do ano,. com. uma. versalhada. alusiva. aos.
principais.acontecimentos.políticos.e.sociais.
ocorridos.no.ano..

Não.temos.mais.a.Chegança,.a.Caninha.
Verde,.o.Fandango,.os.Congos..Em.uma.outra.
localidade.do.interior.ainda.organizam.cor-
dões.de.Caninha.Verde,.num.apêgo.teimoso.
a.uma.tradição.que.parecia.ter.muita.força.
para.resistir.ao.progresso..Mas.tudo.tão.desca-
racterizado,.que.não.vale.a.pena.o.esfôrço.de.
uma.atenção.demorada.sobre.o.assunto.

A.Chegança.foi,.outrora,.folguedo.obri-
gatório.na.época.carnavalesca..Hoje,.caiu.de.
moda,.absorvida.pelos.blocos.e.cordões estre-
pitosos..Apenas.nos.municípios.de.Ribamar.
e.Moção.ainda.encenam.a.Chegança..As.que.
tivemos.ocasião.de.ver.em.nada.diferem.das.
que.se.fixaram.em.outras.áreas.brasileiras,.não.
faltando.a.marujada.com.trajes.característicos.
e.o.mastro.enfeitado.de.papel.de.seda.de.vá-
rias.cores,.tendo.no.topo.o.cesto.da.gávea,.por.
onde.assobe o.granjeiro.para.olhar.as.areias.
de.Portugal....tal.como.se.diz.no.romance.da.
“Nau.Catarineta”.

Afora.o.Bumba-meu-boi.pode-se.ver.repre-
sentar,.ainda,.os.Pastores,.os.cordões.de.Reis,.
as.rodas.de.São.Gonçcalo,.a.folia.do.Divino.
Espírito.Santo.e.uma.série.de.dansas.popula-
res,.de.nomes.estranhos:.têrêcô,.lêlê,.bambaê,.
tambor-de-crioulo..Que.o.nosso.povo.adora.
folgar.em.bailaricos.ingênuos,.marcados.de.
compassos.alegres,.com.ardências.de.cachaça,.
pontilhados.de.viola,.gemidos.de.sanfona.e.
batecum.de.caixas.

Mas. são. folguedos. êsses. que. não. re-
vestem,. na. atualidade,. a. importância. do.
Bumba-boi,. constituindo. um. conjunto. de.

sobrevivências.do.folklore.dos.três.povos.que.
nos.formaram..

Quanto. ao. “bumba”,. as. suas. origens. se.
prendem. confusamente.... O. que. se. pode.
avançar.com.alguma.segurança.é.que.nasceu.
na.colônia,.ao.influxo.dos.três.povos.forma-
dores. da. nacionalidade.. Um. exame. detido.
demonstra.traços.desses.três.agentes.étnicos.
e.culturais..Pai.Francisco,.o.negro.que.mata.
o.boi.para.tirar-lhe.a.língua,.é.escravo.de.uma.
fazenda..O.amo,.o.dono.do.boi.de.estimação,.
é. português.. Os. tapuios ou. caboclos. reais,.
são.índios.

Na.formação.social.do.Brasil.as.fontes.lu-
sitanas,.os.caminhos.ibéricos.veiculam.muita.
tradição,.cambiaram.muitos.traços.de.cultura.
para.a.terra.americana..E.o.próprio.íncola.foi.
chamado.a.participar.dessa.gênese.de.civiliza-
ção.com.uma.contribuição.que.se.não.pode.
minimisar,.sob.pena.de.se.incorrer.em.grave.
injustiça.. Mas. a. quota. de. influencia. negra.
foi.ponderável.também..E.a.fusão.dessas.três.
contribuições.foi.feita.sem.grandes.inciden-
tes..No.plano.étnico,.notável.a.prudência.do.
lusitano,.sua.hábil.política.de.ampla.aceitação.
da.miscigenação.com.pretos.e.índios..Evitou,.
a.tempo,.atritos.violentos.que.esse.fabuloso.
“melting.pot”.poderia.ter.suscitado..No.plano.
espiritual.aceitou.igualmente.traços.vivos.da.
cultura.africana.e.ameríndia..Todo.esse.largo.
sentido.de.acomodação.dos.portuguêses,.nos.
parece.ditado.por.uma.necessidade.premen-
te.de.sobrevivência,.de.coesão.firme.para.o.
combate.ao.inimigo.cúpido.que.espreitava.a.
nova.conquista.lusitana.com.os.olhos.rapaces.
de.flibusteiro..

Esmorecida.a.aventura.da.Índia,.miragem.
que. muito. cedo. se. desfez,. os. portuguêses.
trataram. de. aprofundar. raíses. robustas. na.
terra. brasileira,. como. para. assinar. domínio.
e.posse,.esquivo.e.refractário.à.sujeição,.mas.
nunca.indolente.e.nulo.que.se.quis.ver.nele.49.
Depois.o.preto.da.África,.boa.presa,.dócil,.ati-
vo,.robusto,.conformado..Num.maravilhoso.
capítulo. de. geografia. humana,. começaram.
os.portuguêses.a.criar.a.paisagem.cultural,.
espalhando. nas. feitorias. engenhos. e. mais.
engenhos.. Antonil,. com. olho. minudente,.
descreveu.essa.fase.de.nossa.vida.colonial..

Com.sua.precária.técnica.o.luso.não.podia.
prescindir.do.animal.doméstico..E.antes.de.
transformar.o. cavalo.em.animal.de. serviço.
–.que.o.era.de. luxo,.de. luxo.oriental,.para.
passeios.gostosos.de.fim.de.tarde.–.explorou.o.
boi.o.mais.que.pôde,.ao.ponto.de,.nos.tempos.
coloniais,. haver. um. complexo. econômico.

ligado.à.sua.atividade..Não.só.movia.os.en-
genhos,.atrelado.em.juntas,.não.só.fornecia.
a. carne. para. o. sustento. dos. pioneiros. e. o.
couro.para.a.fatura.de.mil.artefatos..Ajudava.
também.a.compor.a.paisagem.humana,.dava.
nascimento.à.fase.do.pastoreio,.da.pecuária.
que. teria. em. Garcia. d´Ávila. e. Domingos.
Afonso.Sertão.dois.pioneiros.que.espantaram,.
viajantes.e.cronistas.com.a.opulência.de.suas.
fazendas.de.gado.

Era. o. boi,. dessarte,. elemento. presente,.
ativo. da. paisagem. da. colônia.. Não. tardou.
ganhasse.o.pobre.animal.o.domínio.da.len-
dária,.numa.seriação.de.proesas.heróicas.que.
quase.o.humanizavam..Surgem.os.ciclos.do.
Boi.Espácio.e.do.Rabicho.da.Geralda,.bois.fa-
bulosos,.míticos,.que.espalharam.terror,.que.
fizeram.vibrar.as.almas.rudes,.num.desfiar.de.
emoções.violentas..E.os.rústicos.aedos.colo-
niais.celebraram.as.correrias.dos.bois.famosos.
em.verdadeiras.“chansons”.de.gesta.

Na.pobresa.espiritual.da.colônia,.com.os.
jesuítas.garroteando.a.alma,.numa.subjugação.
inquisitorial.à.fé.cristã,.fácil.a.perpetuação.de.
elementos.míticos.e.mágicos..

Para. logo. o. boi. e. sua. legenda. se. incor-
poraram.a.vida.anímica.das.fazendas.e.dos.
engenhos,. início. das. povoações. que. se. es-
palhariam.pela.nova.terra..Poetas.anônimos.
dedilharam. rústicas. liras. na. corporificação.
dêsse.novo.“Gesta.Romanorum”..

O.boi.era,.assim,.animal.doméstico.pre-
ferido,. amigo.certo.do.colono,. só.excedido.
talvês.pelo.cão..

Explicável,. portanto,. que. se. procurasse.
celebrar.seu.heroísmo.–.devera.ser.antes.seu.
martirológio. –. cantando. suas. proesas. nos.
campos. e. cerrados.. E. se. ajuntasse. à. cele-
bração,.a.música.e.a.dansa..Que.gente.para.
isso.havia.e.da.boa..O.negro.pilhara.a.chanse.
de. poder,. em. certo. dia. da. semana,. reviver.
as.folganças.que.trouxera.da.terra.distante..
Irmão.do.boi.no.sofrimento.e.no.trabalho,.o.
que.sinceramente.desejava.era.distender.os.
músculos.e.afogar.a.magoa.do.cativeiro.nos.
meneios.febricitantes.de.dansas.lascivas..Os.
ingredientes.para.a.formação.de.um.auto.po-
pular.estavam.à.mão..Não.foi.difícil.a.mistura,.
que.deu.nascimento.a.uma.brincadeira.que.
vem.resistindo.ao.tempo,.numa.sadia.afirma-
ção.de.vitalidade.da.alma.popular..

Havia.o.motivo.central.–.o.boi.e.sua.crôni-
ca.heróica.e.movimentada..A.comparsaria,.os.
outros.componentes.do.folguedo,.meramente.
episódicos..Surgiram.depois,.numa.aparição.
natural,.conseqüente..

Domingos Vieira Filho47

Folguedos populares do Maranhão46

46	 Publicado	em	13/09/1953	no	jornal	O	Imparcial	–	São	Luís-MA.
47		Bacharel	em	Direito;	Professor	da	UFMA;	Pesquisador;	Membro	do	Instituto	Histórico	e	Geográfico	do	Maranhão	e	da	Comissão	Maranhense	de	Folclore.	Falecido.	
48		“As	dansas	dramáticas	no	Brasil”,	in	Boletim	Latino-Americano	de	Música	–	Tomo	VI	–	Rio	de	Janeiro.	1946,	p.49	e	segts.
49	 Varnhagem	era	indioofobo	exaltado	e	a	esse	respeito	entreteve	acirrada	discussão	com	João	Lisboa.	O	velho	historiador,	latejante	de	sangue	prussiano,	não	podia	

ver	com	olhos	amigos	a	nossa	indiada	rebelde.	Alexander	Marehant,	em	obra	clássica,	dezenas	de	anos	depois	colocaria	o	índio	no	seu	verdadeiro	logar	na	cena	da	
colonização	brasileira,	dando-lhe	papel	de	agente	econômico,	em	constante	escambo	com	os	portuguêses.
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Notícias50

Humberto.de.Maracanã.-.o.Guriatã.–.amo,.cantador.e.compositor.
do.bumba-meu-boi.maranhense,.é.o.grande.mestre.homenageado.na.
edição.2008.do.Prêmio.Culturas.Populares.da.Secretaria.da.Identi-
dade.e.da.Diversidade.Cultural/MinC..

Humberto. comanda. o. batalhão pesado. do. Bumba-meu-boi. de.
Maracanã,.município.de.São.Luís,.onde.vive.com.a.sua.família.e.a.
comunidade.boieira.de.Maracanã..Cantador.conhecido.pela.força.do.
seu.maracá.e.por.ser.bom.em.fazer.toadas,.tem.vários.discos.gravados.
e.as.suas.músicas.são.bastante.cantadas.por.cantores.maranhenses,.a.
mais.gravada.é.Maranhão meu Tesouro meu Torrão,.gravada.Alcione.
e.Cláudio.Pinheiro,.que.já.se.tornou.um.clássico.da.música.popular.
maranhense.

Nesta.2ª.Edição.do.Prêmio.de.Culturas.Populares,.o.MinC.destina.
R$1.900.000.(hum.milhão.e.novecentos.mil.reais).a.serem.distribuídos.
entre.190.inscrições.selecionadas..Poderão.se.inscrever.mestres.das.
culturas.populares,.grupos.tradicionais,.formais.e.não.formais,.das.
culturas.populares..

O. Terreiro. de. Iemanjá. de.
Jorge. Itacy. festeja. 50. anos. de.
contribuição.ao.Tambor.de.Mina.
do.Maranhão.com.grande.festa.a.
São.Luis.Rei.de.França.e.ao.Divi-
no.Espírito.Santo..O.fundador.do.
Terreiro,.Jorge.Itacy.de.Oliveira.
- Jorge Babalaô.-.foi.um.dos.mais.
importantes.pais-de-santo.de.São.
Luís.e.encerrou.subitamente.sua.
carreira.em.9.de.junho.de.2003,.
aos.61.anos.de. idade,.deixando.
em. livro,. vídeo,. DVD. e. Cd. o.
seu.depoimento.como. líder. re-
ligioso.e.como.grande.promotor.
e.divulgador.que.foi.da.religião.
afro-brasileira.no.Maranhão..

Durante. o. ano. de. 2008,. o.
Terreiro. vem. comemorando. o.
seu.jubileu.de.ouro,.mas.feste-
jar.São.Luís.Rei.de.França.e.o.
Divino. Espírito. Santo. sempre.
foi.a.maior.festa.anual.da.casa..
A. festividade. começou. dia. 10.
de. agosto. com. a. abertura. da.

tribuna,.às.12.horas.e.Tambor.de.
Mina.às.20.horas.para.a.família.
de.Légua.Bogi..O.ponto.alto,.25.
de.agosto,.dia.de.São.Luís.Rei.de.
França,.com.o.Império.do.Divino.
Espírito.Santo;.Alvorada.das.cai-
xeiras.do.Divino,.às.6.da.manhã;.
Missa,.às.8.e.Procissão,.às.5.da.
tarde,.pelas.ruas.da.comunidade.
do. bairro. de. Monte. Castelo. e.
ladainha,. às. 20. horas,. sempre.
acompanhados.dos.cânticos.e.to-
ques.das.caixeiras..Enceramento.
do.festejo.dia.31.com.ladainha.e.
tambor.de.mina..A.coordenação.
do. Jubileu. de. Ouro. é. de. Rai-
munda.Silva.Oliveira,.de.Biné.
Gomes,.de.Mãe.Florência,.Mãe.
Dedé,.Mãe.Abília,.filhos.e.netos.
de.santo.e.festeiros.

O.Terreiro.Iemanjá.de.Jorge.
Itacy. fica. na. Travessa. Fé. em.
Deus,.45,.Fone.32227034,.Cep..
65035220-Monte. Castelo,. São.
Luis-Maranhão.

VI SEMINÁRIO NACIONAL DE 
AÇÕES INTEGRADAS DO FOLCLORE

A.Comissão.Nacional.de.Folclore.realiza,.no.período.de.13.a.17.de.
setembro,.o.VI.Seminário.Nacional.de.Ações.Integradas.em.Folclore,.
em.São.Paulo..Na.ocasião,.serão.realizadas.a.eleição.e.posse.da.nova.
diretoria.da.CNF.para.o.quadriênio.2008-2012.

LANÇAMENTO DO DOCUMENTÁRIO RITMOS 
DA IDENTIDADE AFRO-MARANHENSE

O.Núcleo.de.Estudos.Afro-Brasileiros.da.UFMA.lançou.o.Docu-
mentário.Audiovisual.Ritmos da Identidade Afro-Maranhense. com.
enfoque.no.bumba-meu-boi.no.sotaque.de.zabumba..O.documentário.
é.resultado.do.Projeto.Espaço.Cultural.Palmares:.ritmos.da.identidade.
afro-maranhense.elaborado,.em.2006,.pelo.NEAB-UFMA,.sob.a.co-
ordenação.do.Professor.Doutor.Carlos.Benedito.Rodrigues.da.Silva,.
do.Departamento.de.Sociologia.e.Antropologia.da.UFMA,.de.Carla.
Georgea.Silva.Ferreira.e.de.Regimere.Oliveira.Maciel..O.Projeto.é.
um.desdobramento.da.pesquisa.Diversidade Cultural e Identidade: 
estudo sobre bumba-meu-boi de zabumba em São Luis,.desenvolvida.
pelo.NEAB.desde.2002.e.financiado.pela.Fundação.Cultural.Palma-
res,.com.parceria.da.Fundação.Sousândrade.e.assessoria.técnica.do.
Grupo.de.Comunicação.e.|Educação.Popular.Terra.de.Preto.

PROJETO BNB DE CULTURA EDIÇÃO 2009
O.Banco.do.Nordeste.lança.o.Edital.de.Projetos.Culturais.para.

2009.e. realiza.oficinas.de.elaboração.de.projetos.com.objetivo.de.
oferecer.maiores.oportunidades.de.acesso.aos.recursos.do.Programa.
BNB.Cultura..No.Maranhão.as.cidades.que.receberam.a.equipe.do.
BNB.foram.São.Luís,.Zé.Doca,.Barra.do.Corda.e.Chapadinha.

PROJETO COFO DE SEGREDO
A.Comissão.Maranhense.de.Folclore.foi.contemplada.com.re-

cursos.do.Programa.BNB.Cultura.–.edição.2008.–.para.execução.do.
Projeto.Cofo de Segredo..O.objetivo.é.não.só.valorizar.o.cofo.como.
elemento.tradicional.da.cultura.popular.maranhense.como.também.
documentar.o.modo.de.vida.do.maranhense.e.sua.relação.com.as.
técnicas.de.confecção.e.usos.do.cofo..Doze.municípios.das.regiões.
de.São.Luís,.Munim,.Sertão,.Litoral,.Baixada.e.Lençóis.Maranhenses.
serão.documentados..O.projeto.encontra-se.em.plena.execução,.sob.
a.coordenação.do.pesquisador.Jandir.Gonçalves.

PRÊMIO CULTURAS POPULARES 2008 - EDIÇÃO 
MESTRE HUMBERTO DE MARACANÃ

TERREIRO DE IEMANJÁ COMEMORA 50 ANOS DE FESTIVIDADE 
DE SÃO LUIS REI DE FRANÇA E DIVINO ESPÍRITO SANTO

TAMBOR DE CRIOULA PERDE MESTRE FELIPE 
Morre.aos.84.anos.de.idade.Felipe.Neves.Figueiredo,.conhecido.

na.tradição.do.Tambor.de.Crioula.como.Mestre.Felipe,.dia.18.de.
julho,.de.enfisema.pulmonar.e.infecção.renal..Mestre.Felipe.começou.
no.Tambor.de.Crioula.desde.os.3.anos.de.idade.em.São.Vicente.de.
Ferrer,.município.em.que.nasceu.e.que.também.foi.sepultado..Em.
sua.trajetória.gravou.Cds,.viajou.para.cidades.do.Brasil.e.do.exterior..
Das.oficinas.de.Tambor.de.Crioula.que.ministrou.no.LABORARTE,.
durante.20.anos,.Mestre.Felipe.deixa.muitos.discípulos.e.o.sotaque.
do.seu.Tambor.de.Crioula.está.na.música.de.vários.artistas,.entre.
eles,.a.do.cantor.e.compositor.César.Nascimento.

LANÇAMENTO DO GUIA DE SÃO LUIS
A. Prefeitura. de. São. Luís. lançou,. em. 12. de. junho,. o. Guia. de.

Arquitetura.e.Paisagem.São Luis - Ilha do Maranhão e Alcântara..A.
obra.é.uma.pequena.enciclopédia.de.mão.de.São.Luís.-.condensa.
paisagens,.tradições.peculiares,.um.urbanismo.histórico.de.raiz.euro-
péia.e.uma.arquitetura.reconhecida..A.edição.é.resultado.da.união.do.
Ministério.das.Cidades.do.Governo.Federal.com.a.Prefeitura.de.São.
Luís.e.acrescido.dos.trabalhos.de.técnicos.do.IPHAN,.do.IPHE,.da.
Agencia.Espanhola.de.Cooperação.Internacional.no.Brasil-Junta.de.
Andalúcia;.Professores.e.alunos.da.UFMA.e.da.UEMA.e.fotógrafos.
especializados.de.São.Luis.

PLANO DE SALVAGUARDA DO TAMBOR DE CRIOULA
.O.Conselho.Gestor.do.Plano.de.Salvaguarda.do.Tambor.de.Criou-

la,.a.partir.do.mês.de.julho,.passou.a.reunir-se.no.Centro.de.Cultura.
Popular.Domingos.Vieira.Filho,.uma.vez.ao.mês,.sempre.às.dez.da.
manhã..A.Comissão.Maranhense.de.Folclore.tem.três.representantes:.
Esther.Marques,.Joila.Moraes.e.Sérgio.Ferretti,.coordenador.geral.
da.pesquisa.que.se.configura.como.a.primeira.ação.de.salvaguarda.
relacionada.ao.Tambor.de.Crioula.e.que.deu.origem.ao.livro.Tambor 
de Crioula – ritual e espetáculo.e.ao.curta-metragem.Tambor de Crioula.
do.cineasta.maranhense.Murilo.Santos,.em.l979.

50	 Roza	dos	Santos	–	Comunicóloga;	Presidente	em	exercício	da	CMF.
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51	 Dr	em	Antropologia;	Pesquisador	de	Cultura	Popular	Maranhense;	Membro	da	CMF.

Mestre.Abel.é.Teixeira. importante.
artesão.e.brincante.de.careta.de.

cazumba,.do.Bumba-meu-boi.de.seu.Apolô-
nio.Melônio,.do.bairro.da.Floresta..Abel.hoje.
com.68.anos,.nasceu.em.Viana.e.sua.mãe.
morreu.cedo..Teve.poucos.estudos.formais..
Trabalhou.na. roça.com. lavoura.e. também.
em.pesca,.caça,.farinhada.e.trocando.dia.na.
construção.de.casas.com.os.amigos.

No.povoado.de.Santo.Inácio.onde.nas-
ceu,.gostava.das.festas.de.tambor.de.crioula,.
de.Bumba-meu-boi,. farra.de.caixa,. festa.do.
Divino,.banquete.dos.cachorros.para.São.
Lázaro,.baile.com.música.de.rabeca.e.outras..
Algumas.mulheres.curandeiras.ou.́ pajoas .́batiam.
tambor.à.noite.toda.para.curar.flechada.de.Mãe.
d´Água..Desde.criança.assistia.apresentações.de.
Bumba-meu-boi.e.começou.a.brincar.com.16.ou.
18.anos..Lá.os.Bois.tinham.pastorinha.–.com.vestido.
de.mulher.e.chapéu.de.palha,.mãe.Maria,.Catirina,.
baronesa.com.saia.de.embira.e.palhaço.–.todos.eram.
homens.que.saiam.vestidos.de.mulher..Os.homens.
ocupavam.as.funções.de.Cazumba,.Pai.Francisco,.
rapaz,.vaqueiro,.diretor.e.caboclos.de.pena..Havia.
Bois.com.mais.de.200.´bailanteś .de.chapéu,.com.
lantejoulas,.e.uns.40.a.50.cazumbas..A.brincadeira.
deve.ter.só.um.Pai.Francisco.e.um.cazumba,.pois.
tem.que.ter.Matança.do.Boi.onde.eles.têm.funções.
específicas..Os.outros.vinham.por.acréscimos.

Antigamente.o.cazumba.usava.roupa.de.
saco.de.estopa.e.máscara.com.palha.de.ba-
baçu.–.o.´pembé´,.tirado.do.palmito..Furava.
os.olhos.e.a.boca,.riscava.a.barba.e.o.bigode.
com.carvão..Era.fácil.de.apanhar.e.fazer..O.ca-
zumba.é.como.um.animal,.um.bicho..A.roupa.
era.de.saco.de.estopa.(saco.para.se.guardar.
milho,.babaçu.e.arroz).Depois.começaram.a.
fazer.roupa.de.pano.de.lona.branca.

O.primeiro.cazumba.com.que.Abel.brin-
cou. foi. em. 1958. quando. ia. fazer. 20. anos..
Até. por. volta. de. 1967. as. caretas. eram. de.
´pembé´,.depois,.a.partir.dos.anos.de.1970,.
Abel.começou.a.fazer.com.boca.de.pau..A.
careta.era.de.pano.e.costurava.a.boca.de.pau..
A.primeira.boca.de.pau.que.fez.era.boca.de.
cachorro..A.máscara.era.como.um.coador.de.
café,.feita.com.pano.de.lona.branca.comprada.
no.comércio..Cada.um.fazia.a.sua.máscara.e.
depois.começou.a.fazer.mais..Passou.a.usar.o.
´pembé´.na.orelha.e.a.colocar.chapéu..Cada.
um.ia.fazendo.uma.pequena.modificação.

Em.1978,.já.com.40.anos,.Abel.veio.para.São.
Luís..Veio.para.a.casa.de.seu.Apolônio.brincar.
no.Boi.e.trabalhar.de.ajudante.de.pedreiro..Ele.
tinha.um.amigo.que.morava.aqui.e.que.também.
fazia.careta..Abel.fez.cinco.caretas.para.seu.Apo-
lônio,.que.gostou..Chegou.na.véspera.da.festa.
de.São.Pedro.e.não.sabia.onde.encontrar.o.Boi..
Com.ajuda.do.amigo,.encontrou.o.Boi.que.estava.
subindo.para.dançar.no.papódromo..Trocou.a.
roupa.ali.mesmo.e.entrou.na.brincadeira..Depois.
foram.para.a.Igreja.de.São.Pedro..Ele.estava.com.
fome.e.uma.mulher.ofereceu.galinha.que.ele.
comeu..Aprendeu.que.aqui.na.cidade.se.a.pessoa.
não.paga.chamam.a.polícia,.mas.seu.Apolônio.
acabou.pagando.o.que.ele.comeu.

Ficou.morando.uns.seis.meses.no.barracão.
de.seu.Apolônio..Foi.trabalhar.de.ajudante.de.
pedreiro,.se.ajuntou.com.uma.mulher.e.moraram.
junto.uns.12.anos..O.governo.mandou.entulhar.
o.mangue.e.ele.construiu.uma.casinha.lá.perto,.
no.bairro.da.Floresta.onde.morou.por.cerca.de.
dez.anos..A.mulher.resolveu.ir.para.o.interior.e.
ele.se.juntou.com.outra.e.tiveram.uma.filha..Em.
1994.foi.morar.no.bairro.do.Coroadinho.onde.
vive.até.hoje..Abel.trabalhou.na.Secretaria.de.
Ação.Social,.na.de.Desenvolvimento.Urbano,.na.
Polícia.do.Estado.e.a.partir.de.1994.foi.trabalhar.
na.Secretaria.de.Estado.da.Cultura.

Abel.diz.que.brincou.de.cazumba.por.in-
fluência.dos.outros..Não.tinha.como.comprar.
os.enfeites.da.roupa.de.Boi.e.naquela.época.
era.mais.fácil.e.barato.brincar.de.cazumba,.
pois. ele. mesmo. fazia. a. roupa.. A. pintura.
no.pano.ele.aprendeu.a.fazer.com.plantas..
Começou. pintado. com. folha. de. um. mato.
chamado. ´timoré´,. que. nasce. na. beira. dos.
igarapés.–.uma.espécie.de.jardineira.que.põe.
uma.flor..Soca.no.pilão,.tira.o.sumo,.fica.azul.

e. depois. fica. cinzento.. Bota. limão. e. fica.
vermelho.. Tem. também. um. cipó. grosso.
chamado. ´quindoé´..Corta,.bota.no.pano.
e.aparece.um.desenho.vermelho.como.um.
carimbo..Também.fazia.tinta.com.papel.de.
seda.fino..Depois.começou.a.usar.tinta.a.
óleo..A.tinta.a.óleo.tinha.que.desmanchar.
com. querosene. e. dava. dor. de. cabeça.. O.
santo.ele.encomenda.alguém.para.desenhar.
e.pintar.no.tecido..

Antigamente.a.batina.era.toda.branca,.
pintada. e. desenhada. com. igreja,. barco,.
garça,.estrela..Depois.passou.a.ser.branca.
só.nas.costas..A.frente.é.preta.e.amarela..

Faz.aplicações.de.pano.costurando.desenhos.
como. o. signo. de. Salomão,. igreja. e. sempre.
tem.um.santo..A.mulher.ajuda.quando.tem.
enfeite.de.canutilhos,.paetês.e.miçangas..A.
máscara.de.madeira.é.mais.difícil.de.usar..O.
cabelo.é.feito.com.pelego.(pele.de.carneiro.
com.lã).ou.com.pelúcia.pintada..Sempre.vai.
substituindo.o.material.com.outros.que.apa-
recem..Hoje.o.´pembé´.é.difícil.de.achar.na.
cidade..Nas.orelhas.agora.Abel.usa.fotolito.de.
jornal.que.é.flexível,.revestido.com.pano.

Abel.tem.viajado.para.várias.cidades.do.país.
e.do.exterior,.participa.de.exposições,.oficinas,.
performances,.etc..Esteve.na.França,.em.Portu-
gal,.no.Rio,.em.São.Paulo,.Maceió.e.em.outros.
locais..Máscaras.suas.estão.expostas.em.Museus.
de.diversas.cidades.e.em.coleções.particulares..
Suas.miniaturas.de.caretas.têm.grande.sucesso..
Existem.caretas.de.cazumba.de.vários.tipos,.mas.
as.de.Abel.têm.estilo.próprio.e.reconhecível..Abel.
realiza.diversas.oficinas.e.hoje.vários.jovens.estão.
aprendendo.a.fazer.caretas.no.estilo.de.Abel.

Na. língua. quimbundo. de. Angola,. ca-
zumbi.ou.zumbi.significa.duende,.alma.ou.
fantasma.que.vaga.pela.noite.amedrontando.
e.fazendo.travessuras..No.Bumba-meu-boi.do.
Maranhão.os.cazumbas.ajudam.o.pai.Fran-
cisco.na.hora.da.morte.do.boi..Máscaras.são.
usadas. em. danças. e. rituais,. representando.
animais. reais. ou. fantásticos. que. povoam. o.
imaginário. popular.. São. formas. estereoti-
padas.de.ritualizar.temores.profundos.e.de.
materializar.elementos.mitológicos.da.cultura.
de.um.povo..As.caretas.de.cazumba.de.Abel.
refletem.a.riqueza.do.imaginário.da.cultura.
popular. presentes. no. Bumba-meu-boi. do.
Maranhão.
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