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Editorial 
 

Estamos ainda, no Maranhão, em tempos do Divino, e inspirada no sabor 
tradicional da festa que o homenageia desenvolveu-se uma programação com um 
diversificado conjunto de atividades, onde a Comissão Maranhense de Folclore atuou como 
parceira do Governo do Maranhão-Secretaria de Estado da Cultura/Superintendência de 
Cultura Popular-Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho. 

O projeto “Divino Maranhão 2005”, ensejando uma significativa experiência 
de se vivenciar esse saber dos festeiros e devotos do Divino de diferentes maneiras, 
contribuindo para o processo de preservação/dinamização do seu rico universo de 
componentes. 

Agora já estamos entrando no pique dos festejos juninos, cuja abertura é feita 
pelo “Tríduo Joanesco”, realizado pela sexta vez, sempre por volta de 13 de junho – Dia de 
Santo Antônio, um dos quatro santos (os outros são São João, São Pedro e São Marçal), 
comandantes dos nossos festejos. E, por três dias (13, 14 e 15 de junho) promove-se uma 
programação de oficina, exposições, palestra, projeção de vídeo, apresentações de espetáculo 
teatral e de grupos folclóricos, incluindo manifestações do interior do Estado. 

Na carona desse evento, que tem por tema as “Cores do Maranhão”, com 
destaque para a negritude da nossa gente, estamos lançando o número 31 deste Boletim, 
trazendo um conjunto de artigos de membros e colaboradores da CMF. Que o seu conteúdo 
ofereça elementos para o nosso processo de reflexão-ação sobre a cultura popular. 

 
 

 
Culinária como bem imaterial 

 
Zelinda Lima1 

 
Os grupos primitivos que povoaram as Américas trouxeram consigo todo um 

saber fazer. O fogo é um exemplo disso. Na Serra da Canastra, no estado do Piauí, foram 
encontrados restos de fogueiras, trempes e outros, datados de 10.000 anos. Nos sambaquis do 
Rio de Janeiro e Santa Catarina, restos de alimentos e utensílios datados de 50.000 anos foram 
resgatados, como também na Lagoa Santa (Minas Gerais), onde foram recolhidos até 
vasilhames usados na fermentação de bebidas com datação bem antigas. 

Esses primitivos povos trouxeram, mais do que simplesmente seus gostos 
alimentares, de um continente a outro, o modo de preparo dos alimentos, sendo esse o 
principal bem cultural que nos foi legado: o saber fazer, conhecimento transmitido de geração 
a geração; o modo de acender o fogo, de preservá-lo; as práticas de preparação da comida, do 
fabrico das bebidas, da confecção dos utensílios e (o que mais nos interessa) a arte da 
culinária, que chegou até nós modificada e aperfeiçoada com a colaboração de outras tantas 
culturas que vão se sucedendo na história da humanidade.  

Muito desse bem imaterial - o saber fazer - atravessou séculos e séculos e algumas 
dessas práticas permanecem quase no seu estado original nas tribos indígenas remanescentes e 
nas coletividades caboclas do Interior. E não só o procedimento exclusivo de cozinhar, mas 
todo um complexo cultural associado à alimentação, como a técnica do corte de lenha, o 
modo de fazer os utensílios, a arte dos temperos, de conservação da água e modos de seu uso, 

                                                 
1 Zelinda Machado de Castro e Lima é pesquisadora da cultura popular maranhense e autora do livro Pecados da 
Gula: Comeres e beberes das gentes do Maranhão. 
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o cultivo e escolha dos ingredientes, as técnicas da caça e da pesca, enfim, todo o universo 
imaterial de como e em que época atuar, deixando mil ensinamentos sobre o melhor modo de 
proceder. 

A cultura nativa recebeu influências várias de muitos exploradores, mesmo 
fortuitos, que nos visitaram, haja vista o banquete que Jacques Rifaux ofereceu a La 
Ravardière, "como não haverá igual na França", conforme os elogios feitos. 

Outros terão influído e sido influenciados, reciprocamente, até a implantação dos 
gostos portugueses e o requinte do paladar, com a colaboração africana.  

Desse cadinho de experiências, desses múltiplos saberes, corporificou-se a 
verdadeira cozinha brasileira, ainda pouco prezada pelo mau costume de nosso tropismo para 
coisas estrangeiras. 

Algumas práticas antigas caíram em desuso, ou porque trabalhosas, ou porque 
substituídas por outras mais convenientes e rápidas (embora com a decadência do sabor), ou 
por terem simplesmente sido esquecidas. 

Assar e moquear são modos de preparar a carne sobre brasas ainda em uso, senão 
nas velhas grelhas, em modernas churrasqueiras e assemelhados fogões. Os sucos evoluíram 
na forma de fazer com o uso dos liquidificadores e centrífugas, mas permanecem os mesmos 
com nossas frutas tradicionais.  

A pressa, no turbilhão da vida moderna, o desencontro dos diversos 
compromissos, com a quase eliminação da reunião da família em torno da mesa, privou-nos 
desse costume salutar dos almoços e jantares e das comidas próprias de tais ocasiões, 
satisfação de apetites e convívio harmonioso que dava suporte à instituição do lar. Era, além 
do saber fazer, o saber viver. Reformulamos todo um modo de vida e, com a mudança, 
perdemos, não há duvida, muito do sabor da felicidade. 

Com a introdução de práticas modernas, sofisticando a comida, tiramos dela muito 
do seu sabor natural e puro, às vezes, com graves conseqüências que, agora, procuramos 
artificialmente remediar com complementos alimentares.  

O grande antropólogo Darcy Ribeiro observa que "extravagâncias alimentares" 
dos índios, jamais admitidas pelos civilizados, é que lhes dava corpos sadios e bem 
desenvolvidos. 

A essa culinária frugal trouxe o português as experiências de uma cozinha 
milenar, por sua vez influenciada pelos árabes, com seus cheiros, sabores, ervas e toda uma 
nova maneira de preparar os alimentos, com outros condimentos e segredos. Só o açúcar 
recriou aqui uma doçaria monumental. 

"A arte de preparar doces foi de tal sorte modificada, não só quanto à técnica de 
confecção,  mas também quanto à associação de frutas nativas, que se pode afirmar que a 
doçaria é uma arte eminentemente brasileira, já apurada e altamente diversificada desde os 
tempos das escravas e quituteiras e mesmo das senhoras-donas mais cheias de caprichos pelo 
bom padrão de sua casa", ressalta Roberto Simonsen. 

Por seu lado, o escravo negro, apesar da opressão e sofrimento (e talvez por isso 
mesmo) nunca esqueceu seus pagos natais, a religião concorrendo para a preservação dos seus 
costumes e crenças, funcionando seus cultos como centro irradiador de uma culinária especial 
que, sendo comida de santo, espalhou-se por toda a população. Foram novos modos de como 
fazer e o que fazer e aí temos incorporados tantos pratos tão apreciados: o bobó, o acarajé, o 
catraio, o caruru, o vatapá e toda uma cultura do dendê...  

Como se não bastassem as influências dos povos formadores do Brasil, dentro do 
território nacional a culinária foi sendo adaptada e adquirindo características peculiares de 
cada região geográfica. Assim, a cozinha litorânea, assumindo os frutos do mar, desenvolve-
se de forma totalmente distinta da culinária das regiões centrais do país, não apenas por 
alguma diversidade de gêneros, mas por uma maneira nova de tratá-los, um modo diferente de 
fazer.  
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Todo esse aprendizado foi como que abafado pela distribuição crescente dos 
produtos industrializados. "Desnaturalizou-se", na expressão feliz do professor José Ribamar 
Trovão. Não há mais necessidade de criar e de fazer, tudo já chega pronto, enlatado, 
engarrafado, congelado. Como não se faz, perde-se o conhecimento de como fazer.  

O resgate desse bem imaterial - o saber fazer- é que agora se procura retomar para 
o que desejamos contribuir com a pesquisa de receitas e aspectos da culinária maranhense, 
principalmente naquilo que a torna diferente dos sabores nordestinos e baianos. 

A riqueza e diversidade cultural brasileira expressam-se de forma muito especial 
no modo como cada povo de cada estado do País e, dentro destes, em cada município, trata e 
se relaciona com os alimentos. No Maranhão, por exemplo, observa-se grande diversidade de 
gêneros e modos de fazer de uma região para outra, prevalecendo aspectos que foram sendo 
aculturados. 

Finalmente, é importante destacar o valor simbólico da alimentação na vida 
humana. A cultura é, em última análise, as significações que os povos estabelecem com o 
mundo físico que os rodeia. Assim, a culinária reflete hábitos e valores culturais dos povos 
que a produzem, o que se expressa em aspectos como as superstições, ditados populares, tabus 
religiosos e lendas criadas em torno dos alimentos e dos diversos modos de prepará-los e 
servi-los. 
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Janela do Tempo 
 
Espaço reservado para publicação de pequenos artigos, comentários, ditos populares, 
superstições e contos recolhidos por pesquisadores/folcloristas maranhenses. 
 
 

Folclore - ainda superstições 
 

Domingos Vieira Filho 
 

A folha do pião (pinhão) roxo preserva o indivíduo do quebranto. Ainda hoje as 
doceiras maranhenses não dispensam, no taboleiro, por baixo do fôrro, umas folhas de pião 
roxo. 

Quando há desconfiança de que uma pessoa deseja nos fazer mal o remédio é, ao 
sair, a pessôa de nossa casa jogar-se um copo dágua atrás e dizer: “Pra lá mandado”. 

Uma bolsa feita de pêlo de tamanduá dá sorte a seu portador. 
Uma tesoura não deve permanecer aberta por muito tempo. Dá azar. A superstição é 

conhecida em Portugal. A tesoura aberta, informa o sr. Sebastião de Oliveira (“Divagações 
pelo domínio do folclore”. Rev. Do Arq. p. 164), lembra o aspecto de uma cruz e torna-se 
azarenta. É poderosa a influência desse símbolo cristão na alma popular. O viajante inglês  
Luccock observou que nenhum bom católico  cortava uma banana em sentido transversal 
porque no centro se acha a figura de uma cruz “ (Notas sôbre o Rio de Janeiro e partes 
meridionais do Brasil”, p. 31). 

Para afugentar mal olhado usa-se colocar nos jardins cascas de ovos enfiadas em 
varetas. As flores vicejam que é um gôsto. 

Para partir ao meio a “Santa Lusia” (palmatória) é cuspir no centro da mão ou 
colocar aí um fio de cabelo. Todo menino antigo conhecia essa prática. Mas a época da férula 
passou... 

O chifre de bois tem poderes enormes. Em Portugal e no Brasil é colocado à entrada 
das roças e fazendas. Mal olhado não acha jeito de vingar. 
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Não se deve varrer casa às sextas-feiras porque estava Nossa Senhora varrendo sua 
casinha numa sexta-feira quando recebeu a nova de que Jesus agonizava. 

Menino não deve dizer nunca que o céu está escuro, porque seu anjo da guarda 
responderá: mais “escuro” está tua alma. 

O publicista Collier escreveu que devíamos olhar para  as superstições como se 
observássemos o esqueleto de um animal fóssil: coisa passada, objeto de museu. É o que não 
acontece, a despeito da vontade do homem de fugir ao pêso incômodo das práticas 
supersticiosas. A valença é que, de certo modo, o progresso tem destruído milhares delas sem 
conseguir, todavia, extingui-las de todo. Jamais conseguirá... 

 
Jornal do Povo 
São Luís. 13/12/1951 p.3 

 
FOLCLORE – FIM DE SUPERSTIÇÕES 

 
Domingos Vieira Filho 

 
Anjo que morre pagão chora depois de sete anos. A nossa informante de 

Itapecurú afirmou que um sobrinho seu, que morreu sem as águas lustrais, chorou ao 
completar exatamente sete anos de morto. Se non é vero. 

Se a criança estiver atacada de cólicas bom remédio é passá-la por baixo do pai. 
Umbigo de menino verde é santo remédio para cólicas do pai. É bastante um 

pedacinho, prá fazer o chá. Mas que seja do primeiro filho. 
A água que serviu para lavar o umbigo deve ser guardada, pois serve para curar as 

doenças dos olhos. 
Menino não deve andar ao sol para não criar piolho. 
Para evitar que a lua aborreça o nenê  é vesti-lo com uma camisola encarnada. 
Não convém deixar menino pagão dormir no escuro porque a mãe-dágua vem buscá-

lo na certa. 
Menino que sorri quando dorme está sonhando com a lua. 
Quando a comida cai da bôca de uma criança é sinal de que há um parente com 

fome. 
Para evitar a agalaciação a parturiente deve ingerir um mingau de farinha de trigo 

inssôsso e usar contar de leite. A crença é antiga e mundial. Em Trás os Montes e Beira Alta, 
as mulheres usam leituários e contas leiteiras, o mesmo acontecendo com as puérperas 
africanas. Barbosa Rodrigues, citado por Manuel Querino (“Costumes africanos no Brasil”, 
p.100), admite que as nossas índias preferiam os muiraquitãs amarelados aos verdes, na 
crença de que os primeiros, por serem mais claros, tinham a virtude de produzir mais leite. 

O leite de peito é remédio ideal para vômitos, diarréas e outras doenças. São muito 
antigas as referências às virtudes terapêuticas do leite humano. No “Peregrino da América” 
faz-se uma crítica a uma junta médica, convocada para salvar um pobre diabo. Os três 
“físicos”, depois de questionar entre si vão às vias de fato, caindo um deles por cima do 
enfermo que põe-se a gritar desesperadamente. Os esculápios fogem espavoridos e a mulher 
do doente ajudada de alguns vizinhos condoídos  “lhe foram dando caldos de galinha com 
leite de peito” (Licurgo dos Santos, “Hist. da Med. Bras”. P 77-8). 

Para evitar pedramento (inflamação dos seios) a mãe deve virar o bêbê com os pés 
para cima. 

Apojadura a mãe evita usando um rosário de contas de carrapateiro e passando um 
pente fino nos seios. 

Domingos Vieira Filho 
Jornal do Povo 
São Luís 15/12/1951  
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O Maranhão e o maranhense no “Bim Bum Bum” das Caixas do Divino 

 
Antonio Evaldo Barros• 

 
Festas religiosas e populares como a festa do Divino que, algumas vezes, em 

meados do século XX, realizavam-se em terreiros de Tambor de Mina – mas também fora 
deles, sendo uma de suas manifestações, apresentam-se como espaço privilegiado para 
analisarmos o entrecruzamento de velhos e novos olhares sobre o Maranhão e o maranhense 
na cultura e na religiosidade popular. Percebidos como manifestação de não-civilização, coisa 
de gente ignorante, herança perniciosa de “pretos e indios”, manifestação diabólica, a 
macumba e o pajé, o Tambor de Mina e os pais e mães de santo2 são, em certo momento, 
identificados como uma personificação do que seria a “decadência” do Maranhão3. São 
mostrados como (con)textos fora do centro civilizado da cidade, fazendo parte de suas 
camadas periféricas e dos interiores do Estado, manifestações que não refletiriam as 
verdadeiras tradições da terra timbira, estas identificadas sobremaneira com o ideal de 
“Atenas Brasileira”4. Contudo, entre 1940 e 1960, elementos de tais manifestações são 
redimensionados por intelectuais, escritores e poetas para constituir a “maranhensidade”5, são 
lidos como um dos motivos pelos quais se ama São Luís e o Maranhão:  

Eu te amo São Luiz do Maranhão [...] Pelas tuas festas do Divino Espirito Santo, 
com cerimonias de erguimentos de mastros; toques inalteraveis de “caixas”; “vassalos” sérios, 
compenetrados; “imperadores” de ar grave, circunspecto. Tua “gente do fundo”. Teus 
“pagés”. Tuas “curanças”, – as tuas “curanças” misteriosamente realizadas. Pelas tuas rezas 
fortes para matar orgulho, vencer indiferença, quebrar mau-olhado. Pelos teus saudosos e 
monótonos melancólicos atabaques dos teus “terreiros-grandes”, – os teus “terreiros” de 
minas e de nagôs, que varam as tuas noites de macumba com os seus soturnos bate-bates e os 
seus surdos tam-tam-tans, soando e ressoando em honra de Ogum e de Oxy [Oxossy?].6 

Neste novo texto tecido acerca do Maranhão e do maranhense, elementos da 
cultura e da religiosidade popular começam a ser recolhidos e redimensionados para compor-
                                                 
• Antonio Evaldo Almeida Barros é concludente do curso de História pela Universidade Federal do Maranhão – 
UFMA, bolsista pelo PIBIC/CNPQ e membro do GPRCP (Grupo de Pesquisa Religião e Cultura Popular). 
2 Não são poucos os registros em jornais de época que, assim, lêem os terreiros e suas manifestações. 
Destacamos alguns: Cruzeiro. Caxias/MA: 22/03/1949, 21/06/1947; O Globo. São Luís/MA: 09/06/1947, 
15/6/1948, 30/05/194; Jornal Pequeno. São Luís/MA: 18/8/1951.  
3 A chamada “ideologia da decadência” do Maranhão se configura como um modelo representacional constituído 
durante o século XIX (por ocasião da “decadência” da lavoura do Estado) cujos moldes e percepções perpassam 
as representações vindouras sobre o Maranhão (ver Almeida, 1983), inclusive aquelas presentes em meados do 
século XX. Como salienta Costa (2001, p. 80), “A decadência e sua contraparte (o mito da Atenas Brasileira) se 
conjugam para fornecer o referencial imagético e discursivo a partir do qual se fala e se escreve sobre o 
Maranhão”. 
4 O mito da “Atenas Brasileira” foi lapidado a partir da experiência do Segundo Reinado, quando da existência 
do “Grupo Maranhense”, do qual faziam parte grandes nomes da literatura nacional como Gonçalves Dias e 
Sousândrade; um mito constantemente reatualizado no processo histórico do Estado. Segundo Corrêa (1995, pp. 
102-104), as elites provinciais produziram o Maranhão como “uma excepcionalidade” constituinte da nação, mas 
distinguindo-se dela “pelo manuseio de uma superioridade espiritual, ao definir-se como Atenas”, “Atenas 
Brasileira – provincianismo mais refinado do que o nacionalismo [...] Maranhenses, nascidos na Atenas 
Brasileira. Atenas Brasileira, nascida dos maranhenses”. 
5 Tomamos emprestada esta terminologia de Ferretti (2003, pp. 6-7) quando discute o “perfil do homem 
maranhense na perspectiva da Antropologia”. Na ocasião, diz ele que falar da “maranhensidade” é falar de 
“muitas faces”. Há um rosto do maranhense nas religiões afro-maranhenses, no carroceiro, no vendedor de 
cuscuz, dentre outros.  
6 Corrêa da Silva (poeta, escritor). Cidade de São Luís do Maranhão, eu te amo! In.: RAML. São Luís, 01/1950. 
In: Revista da Academia Maranhense de Letras, 1950, pp. 103-108. 
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lhes suas “essências”, suas “tradições”. Um artigo publicado em “Alvorada”, em 1947, 
intitulado de “Nossas Tradições”, destaca a importância da festa do Divino Espírito Santo 
realizada em Alcântara. Tais festejos foram lidos como uma “Rica colaboração para o folclore 
maranhense” que seriam realizados na “pitoresca” cidade de Alcântara, “a mais tradicional do 
Maranhão”.7 
 

São quinze dias festivos, êsses em que tudo na [?] localidade, quase 
ininterruptamente calma nas outras epocas do ano, se movimenta, se 
anima e fulge... Meio mês de ladainhas, bailes. Erguem-se “mastros” 
nos quais se penduram garrafas de vinho, cocos, cacho de banana. E 
na véspera da “festa” – barcos a vela ou a motor aportam com levas 
de devotos, uns pagam “promessas”, outros, elevam seus pedidos em 
louvores ao Senhor.8 

 
A festa, aqui, corta a seqüência cotidiana, ela invade e se apossa de diversos 

ambientes onde ocorre. As “caixeiras”, “num batucar infindável”, entoariam suas melodias: 
“‘Olha a imagem do Divino. Do meu Divino Espirito Santo’. [O som das caixas:] Bim, Bum, 
Bum”. Durante o período dos festejos por “nem um só dia” as caixeiras deixavam de se fazer 
ouvir. “De casa em casa levam a imagem venerada”. No último domingo “acompanham á 
igreja o ‘Imperador’ e a ‘Imperatriz’, que, ricamente vestidos são os portadores do ‘Divino’ 
nesse dia. Passada a quadra alegre, eis que a cidade se envolve de silencio”.9 

Em meio à descrição da festa e da cidade onde esta se realiza – Alcântara, a 
emergência do texto que pontua o ambíguo binômio decadência-prosperidade. “Quem a vê  
superficialmente, com seus sobradões tristes, não faz idéia do seu fausto nos tempos do 
Brasil Colonia ou mesmo do Imperio, das honrosas visitas que recebeu e das reliquias que 
passo a passo encerra...”10. Sob certo aspecto, a festa do Divino, aqui, serve para reatualizar 
alguns elementos daquele momento de fausto do Maranhão Colonial do mesmo modo que a 
Atenas Brasileira serviria para revificar aspectos dos momentos de glórias maranhenses do 
Segundo Reinado.  

Publicado em maio de 1954, por Domingos Vieira Filho, o texto “A festa do 
Divino Espírito Santo” traz consigo uma descrição sobre aquela festa em Alcântara e em São 
Luís, e, junto a ela, a intenção de imprimir uma maranhensidade, de dar-lhe um sentido e uma 
forma. A publicação desse texto (e também do louvor a São Luís de Corrêa da Silva) pela 
Revista da Academia Maranhense de Letras indica que manifestações de religiosidade popular 
começam a fazer parte do edifício (sempre em construção) da singularidade maranhense, 
naquele momento significada, sobretudo, pela Atenas Brasileira. Vieira Filho11, assim como 
Lago Burnett, Nascimento Moraes Filho, Ferreira Gullar, Bandeira Tribuzi e José Sarney, 
pertenceu à chamada “Geração de 1945”, responsável pela renovação do ambiente cultural 
maranhense no pós 2a guerra. Uma das características mais marcantes dessa geração é o fato 
de que sua militância cultural logo se transforma em militância política.12  

Vieira Filho afirma que aquela festa teria “alta significação na vida dos pretos de 
S. Luis e de Alcântara, os dois logares do Estado onde é celebrada com esplendor”. Seus 

                                                 
7 Iracema Cardoso (estudante). Nossas Tradições. In.: Alvorada. São Luís/MA, 14/07/1947. Importante lembrar 
que este é um dos jornais que significa a maranhensidade a partir dos motivos da velha Atenas de Gonçalves 
Dias. 
8 Id. Ibid. 
9 Id. Ibid 
10 Id. Ibid. Grifos nossos. 
11 Particularmente sobre Domingos Vieira Filho, é importante salientar que ele, além de intelectual e acadêmico, 
era também folclorista. Não era incomum sua ida à Casa das Minas. O professor Ferretti conta que Domingos 
Vieira Filho levou Roger Bastide para visitar aquela casa. Diz também que Vieira Filho foi abandonado por uma 
noiva por causa de suas idas àquele ambiente. 
12 Ver Corrêa, 1993, pp. 205-313. 
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devotos “descendem dos velhos africanos que vieram para o Brasil nas rotas sinistras do 
trafico. Velhas de carapinha de algodão e rosto pregueado”, “cafusos esbeltas, esplêndidas 
vênus hotentotes, negras robustas da robustez dos Minas, mulatas sagicas e lestas, crioulos 
possantes, vária e profusa multidão que conserva carinhosamente a tradição do Divino”.13 
Destaca ainda que, na “outrora faustosa cidade de barões e doutores”, a festa do Divino atrai 
gente de São Luís e de locais vizinhos, “que ali chega para se divertir no curso de três longos 
dias”. Como nos lembra Durkheim (1989, pp. 451-456), os elementos recreativos e estéticos 
são muito importantes para a religião, podendo ser comparados a representações dramáticas. 
Ora, são tênues as fronteiras entre rito religioso e divertimento público. Nesse sentido, “a 
própria idéia de cerimônia religiosa” já “desperta naturalmente a idéia de festa”.  

E, mais uma vez, Alcântara que, aos olhos de Vieira Filho é “uma cidade 
abandonada, melancólica, vivendo do passado, cercada de ruinas magestosas de um tempo de 
prosperidade e de glória”. Tudo na cidade “ressumbra a coisas mortas e os próprios 
habitantes, apáticos, um ar de tristeza colado aos rostos envelhecidos, parecem comparsas de 
um drama terrível”.14 De acordo com Costa (2001, pp. 92-99), existe uma imagética 
construída sobre a decadência e a morte de Alcântara. Considerada durante o Império “o 
núcleo urbano ‘mais polido’, ‘mais faustoso’ e mais ‘aristocrático’ da província, tornara-se 
uma fantasmagoria, um vilarejo de sofridas lembranças, após o abandono de seus casarões 
pelas elites derrocadas”. Para ele, orientam o olhar e a percepção em torno da cidade 
“Decomposição, ruína, relíquia, morte, fel, poesia. Representação da decadência em termos de 
imagens alegóricas”. Sentimentos esses que são despertados no simples ato da visitação. 

Vemos que o espaço decadente de Alcântara é renascido e transladado para um 
espaço que “relembra seus aureos tempos”, por ocasião da festa. Romeiros chegam àquela 
cidade “em frágeis canoas escoteiras ou em pesadas lanchas, desafiando a fúria do buqueirão 
e da cêrca, para injetar, por algumas horas, sangue novo naquele burgo morto”. Muito antes 
da festa, percorre as ruas de Alcântara o “barulho” do Divino, “bando precatório para angariar 
fundos. Duas ou três pretas velhas batendo ‘caixas’, uma menina levando numa salva de prata 
a pombinha do Divino, uma outra com uma bandeira imperial”. Quando o devoto doa “o 
óbulo, beija respeitosamente a pombinha ou coloca a salva sôbre a cabeça para que fique 
abençoado”.15 

Em relação à festa em São Luís, Vieira Filho considera que as mais famosas e 
tradicionais são as realizadas na Casa das Minas e de Nagô, estas “devotas do culto 
fetichista”. Notemos que a prática religiosa daquelas casas ainda é tratada como uma prática 
de fetiche, sendo agora vista como local de tradição, que é louvada pelo acadêmico folclorista. 
Nesse sentido, cabe lembrar Albuquerque Júnior (1994, p. 122), ao salientar que “A busca das 
verdadeiras raízes regionais, no campo da cultura, leva à necessidade de inventar uma 
tradição”. E mais: “A manutenção de tradições é, na verdade, sua invenção para novos fins”. 

Prossegue Vieira Filho com a descrição de uma festa do Divino em São Luís 
“realizada em 1948, na casa de d. Elsa Sousa, na Vila Passos”, um “subúrbio” que “abriga em 
suas casinhas modestas uma multidão de operários, lavadeiras, pescadores artesãos, gente 
miúda e simples, honrada e laboriosa”. Tribunas (tronos) do império são abertas. “Mordomos, 
caixeiras, impérios, aias, bandeirinhas, todos estão presentes. Depois de escolhido “o local 
onde ficará assentado o trono, as caixas rompem num batido sêco, alternado com louvores ao 
Divino: Meu divino Espírito Santo / Eu já vim no seu chamado”.16 

O “movimento intensifica-se” na véspera da Ascensão, “dia do levantamento do 
tradicional mastro”. “Enfeitado de ramos de murta, cocos, bananas, jacas e garrafas de 
guaraná e aguardente, o mastro é solenemente erguido entre exclamações de júbilo e gritos de 
triunfo”. Os “interessados na festa trabalham febrilmente”. Missas são celebradas. Ritmos, 

                                                 
13 Domingos Vieira Filho. A festa do Divino Espírito Santo. In: RAML, 1954, p. 39. 
14 Id. Ibid., p. 39. 
15 Id. Ibid., pp. 39-40. 
16 Id. Ibid., pp. 39-40. 
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canções, dança, bailes de roda, louvores, fé, suor e mulheres “negras” dão melodia à festa. 
“Meninotas risonhas, flores mal despertas para o grande mistério da vida, trauteiam 
estribilhos populares e recortam com mãos macias de fada mil enfeites de papel de seda”. As 
caixas “são espanadas e repintadas e passam horas ao sol, para afinar”.17  

E, por fim, na última noite, depois da ladainha, “a folia do Divino adquire novo 
sentido. Um véu profano como que cobre lentamente as almas. Os músicos rompem nos 
primeiros acordes”. “Pés movimentam-se em rodopios frenéticos, corpos estremecem em 
frenesi de coreicos, é o samba quente e sacudido, invadindo os corações das mocinhas 
sonhadoras e dos galãs endomingados”. Há “uma fervura de sangue, e alegria ruidosa e 
contagiante. O ar adensa-se com as respirações ansiosas, o cheiro forte de corpos suados e 
vibrantes”.18 

Enfim, em meados do século XX, em terras do Maranhão, as festas do Divino 
enquanto festas religiosas e populares, dialogam com terreiros de Tambor de Mina. Esse é um 
período em que tais manifestações apresentam-se como lócus privilegiado para analisarmos o 
entrecruzamento de velhos e novos olhares sobre o Maranhão e o maranhense na cultura e na 
religiosidade popular, em meio ao processo de (re)construção da maranhensidade. Tradição e 
decadência e identidade apresentam-se como temas que, em grande medida, escrevem e 
inscrevem, além de dar visibilidade ao debate. 
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O teatro popular do Maranhão perde o seu grande mestre Cecílio Sá, que morreu 
aos 92 anos, dia 10 de março de 2005. Cecílio começou a contribuir para o teatro popular do 
Maranhão a partir de 1932, influenciado pelos autos teatrais representados na rua, pelas 
nossas manifestações populares como o carnaval, bumba-meu-boi e festejos natalinos, que 
sempre tiveram como características a comédia, a apresentação de autos e o teatro de rua. 

No carnaval tínhamos as chamadas brincadeiras fidalgas: caninha verde, fandango, 
congo – brincadeiras com enredo sobre a fidalguia em que os personagens eram um rei, uma 
rainha, uma princesa e um plebeu, que se apaixonava pela princesa; e a chegança, auto dos 
tempos coloniais no qual um grupo de pessoas representava personagens de um navio de 
guerra e simulava seus trabalhos e manobras pelas ruas da cidade. 

Nas festas de São João, o bumba-meu-boi saía pelas ruas apresentando o auto 
sobre o desejo de Catirina, grávida, de comer a língua do boi mais bonito da fazenda. E nos 
festejos natalinos, o Pastor, auto da natividade, lembrando o nascimento de Jesus, em 
dezembro; e o reisado, que lembra a visita dos três reis magos ao Menino Jesus, geralmente 
apresentado nos dias 5, 6 e 7 de janeiro. É nessa São Luís, rodeada de comédias por todos os 
lados, herança dos jesuítas que utilizavam o canto, a dança, a música, máscaras e plumas para 
cristianizar os índios, que aporta  o menino Cecílio Sá aos sete anos de idade, vindo do outro 
lado da baía de São Marcos.  

Nascido em 1º de fevereiro de 1913, na cidade de Alcântara, é na adolescência que 
Cecílio tem o primeiro contato com o teatro como espectador, levado pelo seu padrasto para 
assistir aos espetáculos da torrinha, hoje chamada de galeria, do Teatro Arthur Azevedo. 
Estávamos na década de 1920, época em que grandes companhias de operetas vindas de 
outros estados formavam platéias e, entre a juventude, alimentavam o movimento teatral na 
cidade. 

Cecílio Sá dedicou-se quase que a vida toda à configuração de um teatro popular 
com o nosso jeito de brincar e de festejar nossos santos, de um teatro popular que tem como 
raízes as pastorais e folguedos lúdicos da cidade. Marceneiro de profissão e ator, teatrólogo, 
produtor teatral e cenógrafo por vocação, sua história com o teatro começa em 1931, quando 
Cecílio, Pedro Silva, José Cardoso, Lino Souza, José Silva (conhecido como Zé Igarapé, 
compositor de toadas e autor de Brincadeiras) e Bibi Geraldino (compositor e autor teatral) 
fundam o Grupo Ateniense, que encena a comédia musical “Natal no Sertão” e as peças 
“Moleque de Pensão” e “Menino Rei”, uma pastoral. Esse grupo encena pela primeira vez a 
Paixão de Cristo, drama sobre os últimos momentos de Cristo na terra, em 1932; e “O Mártir 
do Calvário”, texto de Eduardo Garrido. Esse velho e sempre novo drama, que,  há 2005 anos 
renova a esperança e a fé e proclama a paz entre os cristãos, tornou-se a marca identificadora 
desse artesão do teatro popular (como eu sempre o identifiquei nas entrevistas). Com a Paixão 
de Cristo, Cecílio preenche a lacuna pela falta de autos ou peças que abordassem o tema da 
morte de Cristo durante a Semana Santa. A partir de então, “O Rei dos Judeus”, “O Rabi de 
Nazaré” e “O Mártir do Calvário” revezavam-se como tema da Paixão de Cristo de Cecílio 
Sá.  

A paixão de Cecílio Sá em 80 anos de vida e mais de 60 anos de teatro foi 
montar “O Mártir do Calvário”. Ele conta como foi a primeira montagem da peça com o 
texto de Eduardo Garrido. 

Cecílio Sá - Essa peça é o seguinte: nós formamos um grupo de teatro no bairro 
São Pantaleão e começamos com uma peça de Natal. Nessa época se festejava muito nesse 
trecho da São Pantaleão, da Igreja pra lá prá Madre Deus. Era uma festa: Natal, Carnaval! 
Então fizemos esse grupinho e encenamos duas peças de tema natalino. Aí a gente achou 
muito engraçado o sucesso que fizemos, resolvemos, então, partir para um projeto mais 
arrojado: apresentar o teatro de qualquer esfera, de qualquer tema. Convidamos um elemento 
que encenava aqui no Centro da cidade. Nessa época, era o grupo Talma e esse grupo já 
estava em extinção. Todos os grupos de teatro, aqui, mesmo os de muitos anos, sempre 
tiveram vida efêmera. Demorou muito, fez meia dúzia de peças, já foi muito longe, o grupo já 
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estava, assim, em esfacelamento. Nós convidamos um membro dissidente ou desistente pra 
vir ensinar a gente a representar a Paixão de Cristo. Bom, eles haviam, por volta de 1919, por 
aí assim, já apresentado esse  drama da Paixão de Cristo - “O Mártir do Calvário”, de Eduardo 
Garrido. Não sei se alguém se lembra quem seja Eduardo Garrido. Ele foi escritor da época de 
Arthur Azevedo, contemporâneo de Arthur Azevedo, foram até parceiros. Essa peça, por 
exemplo, eles encenaram no Rio de Janeiro, em 1902, “O Mártir do Calvário”, em setembro, 
fora da época da Páscoa. Ele escreveu, Eduardo Garrido, que era português, escreveu e Arthur 
Azevedo dirigiu no teatro. Esse é um caso à parte mas para dizer a origem a gente tem que 
chegar por lá. 

Então, convidamos um membro do grupo, que eu falava antes, Manoel Pinto da 
Costa, que nessa época desempenhou o papel de Cristo. Ele foi convidado para ensaiar o 
nosso grupo pela primeira vez. O pessoal que ama o teatro, o verdadeiro artista, não se nega, 
ele vai aonde for, se tem teatro vai lá, vai ver de perto. Chegou e, sabe, ficou contaminado 
com a gente e ensinou a gente a representar “O Mártir do Calvário”. Aliás, essa primeira vez 
quando encenaram “O Mártir do Calvário”, aqui quem ensaiou foi um português também, 
Antonio Furiatti, se não me nega a memória (o nome era Francisco Furiatti). O teatro essa 
época era arrendado por Isidoro Aguiar, em 1920, e poucos, na década de 20. Foi Furiatti o 
primeiro, parece, que em 1919 encenou pela primeira vez e acabou o grupo por qualquer 
motivo que não vem ao caso. Pois é, Pinto da Costa foi, ensinou a gente a representar, 
convidamos ele para fazer o Cristo, que ele foi anteriormente, mas não quis, estava desiludido 
do teatro. Então nós fizemos mesmo com um elemento da comunidade. Nessa época, o 
primeiro Cristo foi Raimundo Ramos, se chamava Bilu, representava muito bem. O pessoal 
gostava e era aquele sucesso a Paixão de Cristo no bairro São Pantaleão. Exatamente no 
tempo em que devia ser. Filas imensas, naquela época o povo gostava porque tinha o nome de 
Deus, o nome de Jesus, o povo gostava, hoje está um pouco difícil. Se se fala em santo 
ninguém vai lá. 

 
80 anos e, ainda, muita vitalidade para fazer teatro  
Cecílio Sá - Pretendo este ano encenar “O Mártir do Calvário” com uma satisfação 

e uma alegria de ter alcançado esses 80 nos ainda com vitalidade. Pra isso eu convidei uma 
turma de artista da cidade. Os artistas principais da cidade e eles apoiaram e estamos até 
ensaiando. Já temos a pauta marcada para a inauguração, a estréia da peça, será no dia 04 de 
abril, Domingo de Ramos, iniciaremos os espetáculos. Já estamos ensaiando, agora tudo 
depende deles, da boa vontade, porque eles vão trabalhar por amor. Aldo Leite, começamos 
por aí o elenco. Nelson Brito, representando o papel de Cristo; Eugênio Giusti,  Pilatos; e a 
esposa, Leila Nascimento, fazendo a Madalena; Rosa Reis, representando a samaritana, estão 
ensaiando. Espero que a gente chegue até o fim. 

 
A admiração por Eduardo Garrido – “... eu gosto mesmo é do Mártir do 

Calvário...” 
Cecílio Sá - Nós representamos diversos dramas, chegamos até a escrever em 

parceria, eu mais um outro compadre, Francisco Costa, saudosa memória. Chegamos a 
escrever duas peças: uma foi “O Rei dos Judeus” e a outra “O Rabi de Nazaré”, mas eu gosto 
mesmo é do “Mártir do Calvário”. É uma peça muito bonita, escrita por um autor  português, 
num português muito bonito, bem versada, é toda rimada, por isso é que eu gosto. É uma peça 
muito bonita. Muita gente não gosta, os modernistas, por exemplo, não gostam, atacam 
porque a peça é rimada, arcaico, essa coisa toda, mas eu gosto daquilo, acho bonito, acho 
lindo, aquilo me atrai, eu faço por gosto, não é por mais nada. 

 
As dificuldades de fazer teatro – “... teatro é uma coisa muito trabalhosa, 

fabulosa! Não é fazer show, um ato variado. Teatro é coisa muito séria”. 



 12

Cecílio Sá - A escolha do ator ontem e hoje é quase a mesma. A gente, quer dizer, 
eu tenho meu modo de escolher e reunir o elenco, então a gente selecionava pelo visual, o 
físico. A intelectualidade da pessoa também influía muito, e essa coisa, então, dividia os  
papéis de acordo com o elemento que estava ao alcance da gente. Nem sempre a gente pode 
chegar ao alcance de conseguir aquilo que se quer, então a gente faz com o material que 
dispõe, aí desse material a gente faz a seleção. Sempre a luta é a mesma de todos os anos, 
apesar da passagem dos anos, sempre foi a mesma, inclusive as dificuldades do teatro, é só 
dificuldades, se não tiver amor, nada  feito, porque por interesse monetário ninguém faz teatro 
na vida. Mesmo artistas famosos, altos profissionais, eles trabalham por amor, não compensa. 
Há uma diferença muito grande entre o teatro e eles empregam tudo de teatro. O teatro, um 
show ou mesmo um monólogo, um artista só. Fazer teatro com 40 componentes, aí Ave 
Maria! É o maior problema da vida. O sujeito fica quase louco com tanta coisa para resolver. 
É muito difícil teatro quando se emprega teatro na expressão teatro é uma coisa muito 
trabalhosa, fabulosa! Não é fazer show, fazer um ato variado. Teatro é uma coisa muito séria. 
Seríssima, mesmo! 

 
A escola de teatro do artista maranhense –  “...eu fui formado na faculdade da 

rua...” 
Cecílio Sá – A escola de teatro foi a própria vida. Eu aprendi na vida como uma 

inspiração, porque em São Luís do Maranhão nunca houve uma escola dramática, até hoje não 
existe uma escola dramática. Quase todos os artistas são feitos pela vocação, pela inclinação, 
essa coisa. Eu fui formado pela faculdade da rua mesmo, pela vontade de fazer teatro. Aliás, o 
maranhense sempre teve a experiência do teatro. Quando eu era criança, já assistia pelo 
carnaval, em vez de bloco de carnaval, fazia-se brincadeira de carnaval. Não se chamava 
teatro de rua, não tinha esse nome, era brincadeira de carnaval. Então o sujeito escrevia o 
texto e convocava o pessoal da comunidade e distribuía os papéis e cada qual ia representar, 
ensaiava-se no fundo do quintal e depois nos dias de carnaval saía percorrendo as ruas, para 
apresentar em determinado lugar, com cenário nas costas. De acordo com o texto, de acordo 
com o tema, se carregava o cenário nas costas. Então o maranhense tem aquele hábito de 
representar, aprendia na rua mesmo, o teatro. 

 
A confecção do cenário –  “...fazia-se o cenário com saco de cimento vazio...” 
Cecílio Sá - O cenário, a cenografia ecológica, por exemplo, do “Mártir do 

Calvário”, eu contratava um pintor, um cenógrafo, para fazer uma paisagem apresentando um 
principiozinho de pintura, mas era assim, esportivamente. Os cenários arquitetônicos eram 
feitos por mim como a sonoplastia. O cenário mesmo, confeccionado de acordo com o texto, 
eu fazia tudo, criava também e executava qualquer cenário, de qualquer tipo, de qualquer 
estilo, de acordo com o tema, não é? Eu fazia. Um cenário arquitetônico, um palácio, coisa e 
tal, eu executava e continuo fazendo. As palavras que você disse no intróito de teatro artesanal 
é realmente artesanato, porque eu fazia e faço até hoje, ainda. 

O material utilizado era o pior possível, porque a gente sempre lida sem dinheiro, 
tudo é feito naquela base. Essa época, quando nós iniciamos, fazia sabe de quê? De saco de 
cimento vazio, depois foi melhorando as condições econômicas, se conseguindo mais algum, 
um sócio aderindo, algumas pessoas que tinham o poder econômico melhorzinho e fomos 
fazendo de pano, chegamos a fazer até de pano de fazenda algodãozinho, na época que era 
barato aqui. Costurava-se e armava o cenário, pintava uma paisagem. 

 
A profissão de marceneiro: “... o meu interior achava lindo um móvel todo 

entalhado...” 
Cecílio Sá - A profissão oficial era marcenaria, eu fazia móveis. Fui conduzido à 

marcenaria devido à arte mesmo. A marcenaria tem muito de arte, eu apreciava aqueles estilos 
Luís XV que usavam muito naquela época; Dom João VI que fazia aqueles móveis bonitos, 
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entalhados. Foi aquilo que eu criei, conduzi, eu tinha princípios de pintura, de entalhe. Então, 
essa profissão eu tenho a satisfação de seguir devido à diversidade do meu pensamento com a 
alma. Aquilo, interiormente, achava lindo um móvel todo entalhado, então eu ia aprender 
aquilo, fazer aquilo, executar aquelas obras e, profissionalmente, eu tive uma, eu fui 
proprietário de uma oficina de marcenaria. Cheguei a aprender na Escola de Aprendizes 
Artífices que hoje é Escola Técnica, foi transformada em Escola Técnica. Nessa época, 
funcionava no Diamante, onde tem aquele prédio (antigo Curtume, hoje funciona a Delegacia 
Federal de Agricultura). 

Em 1922, eu saí na banda de música que preparou-se para festejar o primeiro 
Centenário da Independência. Eu tinha uns oito anos por aí assim, se não me falha a memória.  
Saí tocando trompa na banda de música porque não podia tocar outro instrumento. A banda de 
música que foi preparada para aquela época. Foi tudo feito na marra, como se diz na gíria. Eu 
sempre tive aquela tendência para arte. 

 
Os onze filhos da felicidade: 
Cecílio Sá - Meus filhos, graças a Deus, é a maior felicidade. Minha própria 

família, a minha esposa me ajudou muito, nós tivemos 11 filhos e todos são formados. Tem 
médicos, advogados, só não tem engenheiros. Lenita (escritora e poetisa) fez Letras, partiu 
para as Letras, tem me ajudado muito. Tô devendo muito a ela. Esse movimento artístico que 
tão fazendo tudo, ela que vem incitando é a artífice desse movimento todo. De forma que 
todos gostam de arte, na minha casa. Todos, todos. 

 
Finalizando a entrevista: “... Teatro Arthur Azevedo que para mim é um templo 

de arte.” 
Cecílio Sá – quero dizer o seguinte: primeiro a minha esposa Maria Estrela de Sá, 

muito me ajudou, foi arquiteta de toda essa história; outro ter alcançado 80 anos; outra a 
quantidade de filhos que tive, graças a Deus todos formados, que fazem a maior alegria da 
vida; outra grande alegria é ver a grande reforma que estão fazendo no Teatro Arthur Azevedo 
que para mim é um templo de arte. 

Ah! Outra coisa, ainda! A maior alegria ainda é se chegar a concluir o projeto que 
estamos com ele em andamento que é representar “O Mártir do Calvário” mais uma vez, 
fazendo 80 anos (Roza: esse é o grande presente de aniversário). Eu considero ganho por essa 
jornada áárrdua! Gostosa! (conclui Cecílio). 

 
O programa Especial “Oitenta Anos de Vida de Cecílio Sá” finaliza chamando 

para a  homenagem que artistas maranhenses fazem a Cecílio, no Laborarte- Laboratório de 
Expressões Artísticas, sobradão da rua Jansen Muller, a partir das 19 horas, de hoje. Uma 
oportunidade de ver vários aspectos do teatro maranhense, a poesia, o circo, a mímica de 
Gilson César, o Arte Pan em “A tentação de Cristo”, o grupo Poeme-se no Recital de poesias 
de Nauro Machado, Leda Nascimento em “Luzes da Ribalta”, Nelson Brito e Tutuca em 
“Mamulengo”, Uilmar Junior, na performance “Alma de Palhaço” e ainda a Companhia 
Circense de Teatro e a Lenita Sá relançando o livro “No Palco a Paixão Cecílio Sá - 50 anos 
de Teatro”,   livro que resgata a história do teatro amador do Maranhão. Com entrada franca. 

A marca do teatro popular de Cecílio Sá foi encenar a Paixão de Cristo peça que 
montou pela última vez durante a comemoração dos seus oitenta anos, em 1993.  

Em 2001 foi criado o Memorial Cecílio Sá, na rua das Crioulas, 911-A, final da 
Cândido Ribeiro, casa que abriga fotos, jornais, folhetos, cartazes, escritos e instrumentos 
usados por Cecílio na profissão de marceneiro e bastante utilizados na arte de fazer cenários. 
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Página 08 e 09 
 

O Fogo 
                                                                    (Primeira Parte) 
 

Carlos de Lima20 
 
A mais eloqüente representação de Deus é o fogo. Porque o fogo é luz e calor: a 

suprema luz - o espírito brilhante - e o calor que alimenta o mundo no próprio sentido da vida. 
Mas, como essência de Deus, o fogo é condenação e redenção. Queima e santifica. 

Agni é o fogo comum, terreno; Indra, o raio punitivo, intermediário; e Surya, o Sol 
redentor, na religião hindu. 

O fogo queima para destruir o mal, o imprestável, o sem razão de existir, a casca, o 
continente, para que das cinzas surja o novo, o puro, o conteúdo perfeito. E nisto está todo o 
simbolismo da morte e da ressurreição. Da própria vida, ela também um constante renascer.  

O espírito divino é ardente e luminoso sob quaisquer de suas formas: Brahma, 
Javé, Deus, Cristo. Nem é outro o significado da sarça ardente guiando o povo hebreu. O 
fogo interior leva o religioso a arder na sua fé, consumir-se na fogueira de sua crença para 
que, livre de seu invólucro terreno, e purificado, possa unir-se à fonte originária de que está 
separado. O símbolo ígneo purificador e regenerador atravessa os tempos e abarca os 
continentes. O xintoísmo celebra o fogo na renovação do ano; na liturgia cristã o fogo novo 
simboliza, na noite de Páscoa, o renascimento da fé. A palavra epistion, no grego antigo, tinha 
o sentido, ao mesmo tempo, da família e do que está próximo do fogo.  

Indígenas, portugueses e africanos praticaram o culto ao fogo. O tição primitivo é 
o farol, a lanterna, a luz que afugenta a assombração oculta na treva, o que expulsa os maus 
espíritos. Todos os medos e abantesmas fogem aterrados ao clarão do fogo. Ele, que 
representa o sol, é o elemento fautor da tranqüilidade precisa para a vida comunitária. Ao 
redor dele reúne-se a família e com a família está criada a sociedade. Ele é o centro irradiador; 
ao pé dele se transmitem a tradição, as mensagens de passadas eras às novas gerações. 

O fogo interior, sendo fé, é também inspiração, paixão, amor. Nem é por outra 
razão que o tantrismo tibetano coloca o fogo no coração. Buda clama empolgado: Atiço em 
mim uma chama... Meu coração é o lar, a chama é o Eu domado. Feliz de quem assim o 
consegue. Quem já não se queimou no auge da paixão? Um pedaço de sílex simboliza o deus 
mexicano Quetzalcoatl talvez porque a experiência de quebrar  rochas  tenha  dado  origem  à  
explosão da faísca e à revelação do fogo. Dois galhos atritados também produzem fogo, 
descobriu o homem primitivo, e sabem muito bem os nossos índios: percussão ou fricção. Do 
atrito das pedras surgiu a faísca, do coração da rocha, flamívolo, brotou o fogo; o significado 
sexual do fogo liga-se à prática primeira de obtenção da chama pela fricção, asseveram os 
psicólogos. O fogo misterioso do amor é o gerador da vida. No plano intelectual diz-se que do 
atrito de contrárias opiniões surge a luz e da fogueira do espírito nasce a centelha do gênio.  

Comparado ao sol, o uso do fogo deu início ao processo civilizador. Adorar o sol 
era adorar o fogo e assim fizeram gregos e romanos, indianos e ameríndios, europeus e 
africanos. Ambos, fogo e sol, simbolizam vida, luz, calor, energia, vivacidade, ardência, 
excitação, entusiasmo, fanal, paixão, fervor, fermento, brilho, esplendor, o ato de combater, o 
próprio combate, a liberdade presente na audácia de Prometeu roubando o fogo divino. Ao 
mesmo tempo é a placidez do lar, a garantia de felicidade. Sans feu ni lieu, dizem os 
franceses, correspondente ao sem eira nem beira dos lusos, ou seja, os sem lar.  

O padre Vieira pergunta: O que é a vida? Senão uma lâmpada acesa, vidro e 
fogo? Vidro que com o assopro se faz, fogo que com um assopro se apaga! E o Alcorão: O 
                                                 
20 Carlos Orlando de Lima é folclorista, historiados, escritor e membro do Instituto Histórico e Geográfico do 
Maranhão. 
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coração do homem parece-se com uma lanterna de vidro no nicho (mishkat) do corpo, e no 
coração encontra-se uma lâmpada (misbah), isto é, a consciência mais secreta (sirr), 
iluminada pela luz do espírito (ruh). 

Mas ele é ainda fogo de alegria, ou descarga de fuzilaria; fogo chinês, fogo de 
artifício, que pode ser de preso, de vista ou de lágrimas; fogo de comando ou fogo de 
encontro (contrafogo) ou talvez fogo de retirada. Às vezes, é mau, como o fogo de Santo 
Antão, doença epidêmica que grassou várias vezes pela Europa nos séculos X e XII; mas 
também nominava os grêmios que reuniam a inteligência italiana - Academias dos Ardentes - 
uma tendo como emblema um cadinho sobre brasas, outra representada por um boi no altar, 
pronto para ser queimado.  

Quantas comparações! Entusiasmo passageiro é fogo de palha; mal de longa 
duração, fogo de monturo; deitar lenha na fogueira, atiçar conflitos; ir a ferro e fogo, usar de 
violência; não há maior frustração do que negar fogo, ou estar entre dois fogos, e nem pior 
castigo que arder no fogo do inferno. Ou mesmo no fogo do Purgatório, ao que parece, mais 
brando. Fogo de artifício ou fogo de vista é encenação, aparência, discurso sem substância, e 
é acendendo o fogo que se inaugura a casa. Por isso contava-se uma população pelo número 
de fogos. As vestais tinham por obrigação manter vivo o fogo sagrado diante de Minerva. O 
esforço, a cólera ou a vergonha põem o rosto em fogo. E quantos já se não têm desejado 
queimar no fogo de uns olhos! apesar disto ser também brincar com fogo!? 

Qual a salvação do barco em demanda do porto? A luz do farol, representante vivo 
dos antigos fogos acesos nas alturas para defesa da costa, pontos estratégicos, atalaias 
vigilantes. 

 Vulcano, o deus do fogo, forjou os raios de Júpiter e Marte incendeia o mundo 
com a guerra. Mas o fogo também promove a fecundidade. Não há fumo sem fogo, diz o 
suspeitoso. É fogo de vista, descrê o cético. Para o psicólogo o fogo é o retrato fiel da 
consciência: a chama a subir em direção ao céu representa o impulso para a espiritualização. 
O intelecto sob ígnea forma evolutiva é servidor do espírito. O fogo fumegante e devorador 
simboliza a imaginação exaltada... o subconsciente... a cavidade subterrânea...  o fogo 
infernal... o intelecto sob sua forma revoltada: em suma, todas formas de regressão psíquica, 
opina Paul Diel.  

Quem tem paixão anda aceso. Um homem apaixonado consome-se no fogo da 
paixão; amor é labareda que queima e faz sofrer: “Pobre moço a quem tirano amor nos ossos 
verteu fogo, lamenta Virgílio, a tudo submete o amor, transporta e abrasa, homens, gado, 
voláteis, peixes, feras... e Gonçalves Dias, nosso poeta maior: Centelha e luz do sol que nunca 
morre/ és tudo e mais do que isto és luz e vida. 

Ao mesmo tempo o fogo é a divindade da destruição, pavoroso, implacável: 
devora, queima, extingue: A árvore que não dá fruto lança-se às chamas, adverte o Batista, e 
só o fogo do céu pode dar cabo do pecado. Nada há mais melancólico do que um engenho de 
fogo morto. Mas, Veneza está viva e perene no romance “Fogo”, de d’Annunzio. Quem se 
excede nos prazeres da bebida fica de fogo e o sujeito impetuoso e inquieto anda fogoso e... 
manda brasa. Na verdade, é fogo! Deus que nos livre de tão cedo estar em câmara ardente! 
Melhor é o espírito ardente, o licor da destilação das retortas alquimistas dos engenhos de 
cana. E o espelho ardente, concentrador dos raios do sol que nos mata a visão? 

O mais nobre dos elementos exerce enorme papel em todas as religiões, seja na 
Índia ou entre gregos e romanos. Vários povos na Europa, na África e na América ainda 
conservam o culto ao fogo. Venerava-se com desvelo o fogo sagrado de Vesta (deusa que 
encarnava o fogo doméstico em contraposição a Hefaístos – o fogo industrial) e daí o termo 
vestíbulo (morada de Vesta) para designar o lugar em que se punha o fogo, não só nos 
templos, mas à entrada das casas. O fogo teve culto, altares, sacerdotes, sacrifícios, em todos 
os cantos da terra e foi com o fogo que Zoroastro triunfou sobre os espíritos impuros, segundo 
o Avesta. Vivemos todos sobre o fogo central terráqueo que, vez por outra, nos brinda com a 
erupção dos vulcões. E em todos os templos cristãos a lâmpada votiva não se apaga para 
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exorcizar o fogo impuro das paixões terrenas. Deus ordenou a Moisés que o fogo ardesse 
sempre e nunca se apagasse: O fogo arderá continuamente sobre o altar. O fogo é livre ou 
latente conforme está oculto ou desobrigado. Cachaça é água de fogo ou água ardente. Fogo 
de guerra, fogo rasante, fogo cruzado, todos de triste memória, levam a destruição aos 
povos...  Os ingleses chamam spit-fire o homem de língua afiada, que contém o veneno das 
cobras – viperino. 

Certamente o fogo surgiu por obra da natureza e coube ao homem a necessidade 
de compreendê-lo e obrigação de conservá-lo. À primeira vista deve tê-lo aterrorizado na 
erupção dos vulcões, na combustão espontânea da vegetação seca exposta ao sol ou ferida 
pelos raios da tempestade. Considerou-o primeiro como o deus irado que o ameaçava. Viu, 
porém, que também se mostrava generoso em calor e luz. Pouco a pouco descobriu que ele 
queimava, sim, mas aquecia e clareava também.  

É provável que um acidente (um pedaço de carne que inadvertidamente tenha 
caído no fogo) o tenha feito concluir que podia cozer os alimentos21, dando lugar ao 
nascimento da arte culinária: primeiro assou-o diretamente sobre as brasas; depois fez uso de 
um espeto; por fim passou a cozê-lo em panelas. Ao redor da fogueira a terra ficava 
endurecida? Pois usaria experimentar o processo: nascia a arte da cerâmica, marco 
importantíssimo no desenvolvimento da humanidade. A defumação propiciou a conservação 
dos alimentos e lhe permitiu modificar-lhes o sabor com o cozimento. Fogo, fogão, lareira (de 
lar, a pedra do forno) e todos os espíritos protetores da casa e da família estão ligados ao fogo.  

Com o fogo pôde mais facilmente enfrentar o frio, precaver-se dos animais 
ferozes, sobreviver. O rebanho humano cresceu e diversificou-se, levando à frente, como o 
estandarte da civilização – o fogo!   

 Entidade doméstica respeitável e respeitada, era profanação condenada pelos 
gregos apresentar-se alguém despido diante do fogo. Na casas sertanejas, se por acaso se 
apagava, ia-se envergonhado pedir lume ao vizinho, com o ar de grave humilhação. Por isso a 
visita devia ser rápida porque vexatória; daí pedir-se a um visitante apressado:           - 
Demora mais, aquieta-te, homem, tu não vieste pedir fogo! O máximo desleixo era o de 
alguém que nem fogo tinha em casa!  

Finalmente o homem conseguiu, depois de frustradas tentativas, produzir o fogo. 
Viu que a madeira era bom combustível, que certas gorduras podiam alimentar a chama e nas 
primitivas habitações surgiram as primeiras luminárias, as mais rudimentares lamparinas. 
Difícil de obter, o fogo tinha de ser muito cuidadosamente conservado. Preciosíssimo 
elemento, propriedade dos deuses, só um herói poderia arrebatá-lo. E Prometeu cometeu a 
conquista audaciosa, mesmo em troca do suplício eterno.  

Mais forte de que o fogo era, porém, a água que o extinguia. Assim obrava a 
chuva. Que calamidade! Fazia-se imprescindível reacendê-lo. Como reminiscência de 
terríveis acidentes, todos os povos praticaram-no a seu modo e em diversas épocas: - o fogo 
novo. Nas igrejas católicas as luzes se apagam gradualmente na Semana Santa para 
reacenderem-se com a Aleluia.  

Ao fogo associou-se a água, seu contrário, que, por sua vez, sendo “a infinidade 
dos possíveis”, possui igualmente os significados de origem da vida, meio de purificação, 
centro de regenerescência corporal e espiritual. É prana – o sopro vital – na filosofia tântrica, 
o emblema da suprema Virtude, segundo Lao-Tsé. Tudo era água e a água não tinha margens, 
diz o texto hindu; e a Bíblia: O espírito de Deus se movia sobre a face das águas.  Tal como o 
fogo, a água é criadora e destruidora, fonte de vida e de morte. Quando os dois se juntam, o 
fumo resultante, que sempre é ascendente, procura o céu; daí considerarem os chineses que o 

                                                 
21 Depois de cozinhar com fogo o homem descobriu que também podia fazê-lo com água fervente. Os primitivos 
fogareiros foram simples buracos no chão, revestidos ou não de pedras, e a concavidade das próprias pedras. Por 
último surgiram as trempes, protegendo o fogo e servindo de suporte para os recipientes. As três pedras, 
revestidas de sacralidade, sendo lavadas em certos dias e em silêncio respeitoso. 
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fogo é do céu e sobe, a água da terra, e desce como chuva. Essa união simboliza a comunhão 
do céu e da terra, do divino e do humano.  

Com o lume nasceram as religiões, a chama simbolizando a alma. Os povos 
antigos acendiam fogueiras para honrar seus deuses e nelas queimavam as oferendas com que 
lhes compraziam. A Inquisição pretendia expurgar na fogueira os pecados do mundo. Reza a 
tradição que com uma fogueira Isabel avisou Maria do nascimento do Batista e nas festas 
juninas quer-se acordar São João com o brilho das fogueiras e o estouro das bombas. 

Pentecostes celebra na descida do Espírito Santo sobre os apóstolos a constituição 
solene da Igreja Cristã: E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, e pousaram 
sobre cada um deles, diz São João Evangelista.(Actos 2:3) Para o Pseudo-Dionísio-
Areopagita, é a imagem do fogo a melhor forma de as inteligências celestes se adaptarem a 
Deus. É por isso que os santos teólogos descrevem muitas vezes sob forma incandescente 
essa Essência super-essencial que escapa a qualquer representação, e é essa forma que 
propicia várias imagens visíveis a que apenas se ousa chamar propriedade teárquica. 

E as superstições? Cuspir no fogo faz ficar tísico e quem mija nele vê secarem-se 
as urinas. Quem queima couro fica pobre; menino que brinca com fogo urina na cama22; e 
quem queima cabelo acaba doido. Não se bota luz no chão; faz mal, diz-se no Nordeste, 
vendo aqui os psicólogos um símbolo sexual, “expressivo de poder feminino”. Jesus 
recomenda: Não se deve por a candeia no chão, mas no velador para que alumie, significando 
o poder da fé. O primeiro tição aceso, na casa nova, tem de entrar pela porta da frente para dar 
boa sorte ao proprietário e quem apaga a fogueira com os pés andará para trás nos negócios e 
na vida. Apague o fogo com água e perca tudo o que já ganhou, garante a abusão. A fogueira 
deve extinguir-se por si mesma - belo símbolo da nossa própria existência terrena.  

Quem ensinou fazer fogo aos índios Bororo foi o macaco, esfregando dois 
pauzinhos, reza a lenda, e a Mãe do Quente, Sucu-Manha, é figura no fantástico dos Tariana, 
no rio Negro. Foi o pássaro Japu quem tirou o fogo da orelha do jacaré e por isso ficou com o 
bico cor de brasa, ensina o pajé. 

O fogo é luz e calor: Fiat lux! e está criado o mundo pelo poder do verbo 
inflamado de Deus – lumen de lumine – clareza, socorro, proteção, apoio, auxílio e glória: 
numina civitatis, glória da cidade. O fogo faz nascer a ação, a ação o movimento, e este o 
calor;  a luz provém do fogo, mas o fogo é doloroso, enquanto a luz é fecunda e doce. O sol 
espiritual é o verdadeiro coração do mundo, diz  Guénon; o conhecimento traz a luz onde há 
as trevas da ignorância, ensinam a Bíblia, o Alcorão, o Rig-Veda (Agni, tu és a vida, tu és o 
protetor dos homens!), opinam também taoistas e budistas. No panteão japonês a deusa 
principal é Amaterásu-o-Micâmi, a Grande Deusa que Brilha no Céu, a qual, ocultando-se 
numa gruta, mergulhou o Universo nas trevas. Só a curiosidade, mola do mundo, fê-la sair e 
novamente brilhar pela amplidão. 

Luz e trevas exprimem a dualidade Bem-Mal em todas as religiões: Ormus e 
Arimã, no Masdeismo iraniano; influências terrestres e celestes, yang-yin dos chineses: fogo e 
água; Deva e Asura, na Índia; anjos e demônios do Ocidente; correspondentes aos modernos 
in e out. Luz e trevas são duas cousas diferentes, escreve Huei-meng, o patriarca, mas os 
homens sábios sabem que elas são da mesma natureza.   

Deus é Luz! Toda aparição vem cercada de uma auréola de luz, o sinal do sagrado; 
todo santo tem seu resplendor. A luz da graça fecunda o coração do homem e a luz do céu é 
sua salvação, criam os egípcios e por isso os mortos levavam sobre o peito um amuleto em 
forma de sol. O deus Seth, simbolizava a luz das trevas, terrível e maligna, e Anúbis, a 
vivificante luz benigna, de onde saiu o Universo, a que guia as almas ao outro mundo.  A 
mulher dá à luz um novo ser.  

Com o fogo nasceu o culto aos mortos, os deuses larários, penates, os 
antepassados. Na luz solar, que morre todas as tardes para renascer todas as manhãs, identifica 
                                                 
22 Abraham demonstrou psicanaliticamente a simbólica sexual do fogo numa equivalência do esperma. Freud, 
analisando uma sua paciente encontrou nos seus sonhos a substituição do fogo pela urina. (Câmara Cascudo) 
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o homem o seu próprio destino e dela tira a esperança da vida eterna. A luz é vida, felicidade, 
salvação, enquanto a treva é o mal, o castigo, a perdição, a morte. Jesus é a luz do mundo 
(João, 8:12; 9:5) e os crentes, o reflexo da luz de Cristo (II Coríntios, 4:6). Segundo São 
Bernardo, as almas, separadas dos corpos, serão lançadas num oceano de eternidade 
luminosa... a intensidade luminosa do face a face com Deus! O Alcorão diz: Deus é a luz e 
sua luz é como um nicho num muro, onde está uma lâmpada e ela brilha sem que o fogo tenha 
sido nele colocado. É luz sobre luz.   

Além de simbólico, o fogo tem seu caráter utilitário. Índios, portugueses, 
africanos, cultuaram o fogo e dele se serviram cotidianamente, na preparação dos alimentos, 
contra o frio, ou como facho para espancar os fantasmas noturnos. Ao redor do fogo nasceu a 
família, a comunidade. A conversa ao pé do fogo propiciou aos antigos a transmissão dos 
ensinamentos, a preservação das tradições. 

No folclore, o fogo fátuo é o boitatá, a cobra de fogo, enquanto o fogo de 
Santelmo brilha nos mastros dos navios que partem em busca do desconhecido. Os olhos da 
Cobra Grande são como os de Anhangá, duas tochas de fogo, garante o caboclo. 

Nossa conhecida fogueira de São João originou-se daquelas que os povos antigos 
acendiam para agradecer aos deuses a boa colheita e comemorar o solstício23. Assim 
herdamos o costume das fogueiras nas noites juninas, reminiscências de velhos rituais. 

Melo Morais Filho desmerece um tanto esta analogia para aferrá-la tão somente às 
tradições portuguesas, às cavalhadas de São João com sina e besta24, nas ilhas dos Açores, 
conforme referia Viterbo, em 1464. As festas joaninas foram trazidas pelos portugueses, e frei 
Vicente do Salvador e Fernão de Cardim descrevem a alegria dos silvícolas com as fogueiras 
e as palmas pela época junina. “O Brasil – conclui Morais – aceitando o legado na sua 
castidade primitiva, criou-lhe uma lenda, acrescentou-a na parte mítica, e o ampliou em 
relação ao concurso de novas raças e diversos meios.” À porta  das casas armavam-se as 
fogueiras, tiravam-se sortes, soltavam-se foguetes, chuveiros de ouro, estrelinhas, pistolas de 
vários tiros, fogo de lágrimas, traques e bombas. Os buscapés perseguiam os transeuntes e nas 
brincadeiras e no passar fogueira cultivavam-se as relações sociais, iniciavam-se os namoros, 
quando não se marcavam os casamentos... Era um tempo de lírica inocência, de doce 
conviver. Uma fogueira de amor, não de justiça. E como isto faz falta no mundo de hoje... de 
tanta desconfiança e prevenção!  

Com a fogueira surgiram as superstições e as sortes: nas cinzas buscava-se o perfil 
do futuro marido, ou esposa. Riscava-se um fósforo dentro da xícara de café; cobria-se 
rapidamente e depois ia-se adivinhar o rosto do noivo ou noiva, ou a igreja das núpcias, ou o 
navio da viagem, ou o caixão funéreo. Se nada aparecesse, era sinal certo de que não se 
estaria vivo no próximo São João. “Salta-se a fogueira três vezes em cruz com um bochecho 
de água na boca, que se conservava até ouvir alguém pronunciar o nome de uma pessoa do 
outro sexo, que será o nome do futuro noivo ou noiva”, é costume que recebemos de Portugal.  

“A ortodoxia da lenda era respeitada e seguida em quase todo o norte, derradeiro 
refúgio dos nossos costumes e das nossas tradições”, regozijava-se o folclorista. Bons tempos! 
Bons tempos! 

A cada bilhetinho de sorte revelado, as gargalhadas estrugiam: 
 
Teu destino está traçado: 

                                                 
23 O sol descreve em seu movimento aparente, e sobre a esfera celeste, um grande círculo, cujo plano não 
coincide com o do equador terrestre, mas forma com este um ângulo de aproximadamente 24º. Os pontos de 
contato da elíptica solar com os trópicos de Câncer e de Capricórnio chamam-se solstícios: o primeiro, 
naturalmente no hemisfério Norte, e o outro, no Sul. Opostos, quando no Norte ocorre o solstício de inverno (21 
e 22 de dezembro) no Sul verifica-se o de verão (21/22 de junho); e vice-versa: de inverno no Norte, de verão no 
Sul (Mérito). Herdamos, através dos portugueses, as festas de junho, as quais, todavia, remontam a tempos muito 
mais antigos.  
24 Sina - bandeira militar, estandarte; besta - arma portátil para arremessar flechas curtas, balas, pelouros. 
Balesta. 
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igreja, vestido, tudo. 
Mas teu príncipe encantado 
é um velho feio e barbudo. 
 
Em alguns lugares de Portugal usava-se erguer um pinheiro no largo da festa, 

chamado “Pinheiro de S. João”, com o tronco pintado e devidamente ornamentado com 
folhagens e flores, encimado por uma bandeirola. Ao lado dele, a fogueira, na qual se brinca 
e se baila. Em Silgueiros, nas Beiras, põe-se fogo ao próprio pinheiro, tal como se faz em 
Povoas do Atalaia (Fundão). Ou é “um tronco de amieiro com uns quatro metros de altura, 
revestido até o meio de giesta25 seca, que se ergue num alto próximo da povoação, à volta do 
qual se canta e dança. E a que depois se ateia fogo.” Está presente, pois, por todo o país o 
costume das fogueiras, grandes, coletivas, ou pequenas e particulares. Saltam-nas novos e 
velhos em cruz para se defumarem contra doenças, conforme os versos que recitam: 

 
Sarna e sarampelo 
para o Padre de Arcozelo,  
                                                 

ensina Ernesto Oliveira, acrescentando que possuem virtudes casamenteiras pelo que são 
muito freqüentadas por rapazes e moças. E “quanto mais alto pularem as raparigas, mais certo 
é o casamento. Ainda hoje se vêem no Porto, em Coimbra e em Lisboa”, conclui. 

Nas festas do São João antigo passava-se fogueira recitando 
 
São Pedro, São Paulo, 
São Filipe e São João 
sejam testemunhas 
que fulano é meu compadre. 
 
Na Itália, em honra da deusa Ferrônia, protetora dos escravos, sacerdotes e devotos 

andavam com os pés nus sobre uma esteira de brasas sem se queimar, culto dedicado às forças 
da fecundação e da germinação. 

Em torno das fogueiras juninas surgiu toda uma culinária26 específica de milho 
(cuscuz, pamonha, manuê, canjica, mingau), de batata doce, macaxeira, cana, o aluá, os sucos 
etc. e o famoso quentão27, além dos doces de coco e dos bolos de São João. Há bailes à 
caipira e quadrilhas nas ruas. Nas casas, o santo impera nos altares, rezam-se novenas nas 
igrejas. Aqui e ali, descendentes de escravos cantam e dançam no Tambor de Crioula 
(esquentado ao fogo) e em tempos passados o Boi na vara era levado em passeata ruidosa e 
folgazona, como faziam no Maranhão, pelos rapazes que buscavam os bailes populares do 
João Paulo.  

Era também a época da romaria aos sítios do Cutim, do Anil e da Maioba, dos 
carros-de-boi cantando pela estrada, como quem canta só para matar saudades, de que nos 
fala o poeta, cada terreiro com seu mastro e suas luzes. A arena rodeada de palmeirinhas 
ariris, os cordões de bandeirinhas encruzando-se de um lado a outro. A lenha da fogueira 
estralejava e as ronqueiras espalhavam aos quatro ventos a alegria infantil da noite de São 
João. Por que houve tempo em que moças e rapazes, de mãos dadas, faziam roda e cantavam: 

 
Capelinha de melão 

                                                 
25  Giesta -denominação comum a vários arbustos da família das leguminosas, usada por suas propriedades 
medicinais e para o fabrico de vassouras.  
26  Esta culinária especial cremos ser criação brasileira, pois, Ernesto Oliveira diz claramente que  o S. João em 
Portugal, sob o ponto de vista alimentar, é uma quadra pobre e pouco caracterizada, sendo mesmo raras as áreas 
em que se assinala qualquer manjar específico. Preferia-se a fartura à especificidade. 
27 Quentão - bebida preparada com cachaça fervida com açúcar, canela e gengibre. 
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é de São João,  
é de cravo, é de rosa, 
é de manjericão! 
 
Que ridículo! exclamam os contemporâneos, achando impossível reviver costumes 

ultrapassados. Reflita-se, porém, se com todos esses atrasos não se era mais feliz...  Havia 
também cousas más, sim: os balões, por exemplo, que causavam incêndios e que nem por isso 
deixam de ser soltados ainda, apesar de todo o progresso da humanidade! E os combates com 
buscapés incandescentes e as espadas de fogo causadoras de graves queimaduras... 

Os índios usavam o fogo para tirar de um anoso tronco a ubá amazônica, elegante 
e veloz; os negros, a piroga africana.  

A eletricidade matou a chama, mas não desprestigiou a luz. Ao contrário, quanto 
mais luzeiros, mais bonitas e animadas as reuniões festivas. O grande Goethe morrendo ainda 
pedia: Luz! Mais luz! E Jesus proclama: Eu sou a luz do mundo. 

O homem usou o fogo como recurso para afugentar os animais, para encurralá-los 
e mais facilmente domá-los. Infelizmente, como outros instrumentos, também serviu-se dele 
como arma contra seu próprio semelhante. Tenham-se em mente as chacinas que os heróis de 
guerra pirófilos vencedores aplicavam aos vencidos e que os colonizadores praticaram 
incendiando as aldeias indígenas. Na Guerra do Paraguai, o conde d’Eu mandou por fogo num 
hospital e incendiar a relva para matar crianças paraguaias combatentes. O homem lobo do 
homem. Com a “evolução” foi um passo passar para a fabricação das armas de fogo e à 
criação da muito lucrativa indústria da guerra.  

A mera observação de um pedaço de metal por acaso caído na fogueira deu ao 
homem a intuição da fundição dos metais e em conseqüência o conhecimento dos materiais 
fúseis, o nascimento da indústria siderúrgica. 

Muito mais haveria a relatar acerca do fogo. Procuramos neste trabalho traçar um 
sucinto painel da sua história e descoberta de sua utilização na vida dos povos, seu 
simbolismo e sua influência no desenvolvimento do gênero humano. 
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Políticas públicas e preservação do patrimônio imaterial: uma discussão 
necessária28 

Margareth Figueiredo∗  
 

“Preservar não é só guardar uma coisa, um objeto, uma 
construção, um miolo histórico de uma grande cidade velha. 
Preservar também é gravar depoimentos, sons, músicas 
populares e eruditas. Preservar é manter vivos, mesmo que 
alterados, usos e costumes populares”. 
Carlos Lemos 

 
Por razões diversas, a proteção dos bens culturais brasileiros de natureza imaterial 

não possuía um instrumento regulamentar até 04 de agosto de 2000, data da promulgação do 
Decreto nº 3.551 que instituiu o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial. O registro 
da forma como foi concebido não prevê medidas de proteção propriamente ditas, apenas 
assegura a catalogação dos bens imateriais e o compromisso de ampla divulgação e 
promoção. 

O objetivo deste trabalho é estabelecer uma reflexão crítica sobre o Decreto 
Federal nº 3.551, como contributo sobre a inscrição e o processo de registro dos bens culturais 
de natureza imaterial que constituem o patrimônio cultural brasileiro. Espera-se, sem 
nenhuma intenção de esgotar o assunto, que as considerações emitidas nesse trabalho possam 
contribuir para a ampliação e o desenvolvimento deste tema, seja no campo do conhecimento 
experimental ou científico.  

Dentre as preocupações locais e globais que permeiam a conservação do 
patrimônio cultural e a preservação dos bens da cultura imaterial, uma aponta para a discussão 
sobre o papel que os órgãos governamentais, por meio de políticas públicas, representam na 
salvaguarda da memória das tradições populares. Nesse contexto, surgem conceitos e noções 
de políticas públicas, patrimônio cultural, preservação e salvaguarda. 

Entendemos políticas públicas como um conjunto de ações ou decisões que têm 
efeito social e que envolvem recursos públicos, sob responsabilidade social. Essas decisões e 
ações envolvem também a atividade política, compreendida como conjunto de procedimentos 
formais e informais que expressam relações de poder e que se destinam à resolução pacífica 
de conflitos quanto a bens públicos.  

O termo “patrimônio cultural” é cada vez mais aceito entre os especialistas para 
designar a variedade de bens móveis, imóveis e imateriais que se constituem elementos 
fundamentais portadores de autenticidade e identidade cultural própria a uma sociedade. Entre 
os bens incluem-se, segundo a Carta de Fortaleza (IPHAN, 2000: 363), “as formas de 
expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, 
com especial atenção àquelas referentes à cultura popular”, respeitando a diversidade e os 
valores sócio-culturais que podem variar de sociedade para sociedade ou até mesmo em 
pequenos grupamentos sociais. 

Preservar o patrimônio imaterial tem sido, ultimamente, tema de debate nacional e 
internacional. Precisamos entender como o termo “preservação” pode ser aplicado a um bem 
de natureza imaterial. Segundo o dicionário Novo Aurélio Século XXI, “preservação” 

                                                 
28 Artigo apresentado no Grupo de Trabalho Patrimônio Imaterial do XI Congresso Brasileiro de Folclore. 
∗ Margareth Gomes de Figueiredo é arquiteta, professora da Universidade Estadual do Maranhão e membro da 
Comissão Maranhense de Folclore. 
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significa “ação que visa garantir a integridade e a perenidade de algo, como, por exemplo, 
um bem cultural”. Nas Cartas Patrimoniais temos a definição de “preservação” como sendo “a 
manutenção no estado da substância de um bem e a desaceleração do processo pelo qual ele 
se degrada”. (IPHAN, 2000: 248).  

Das duas definições acima podemos nos perguntar se é possível, diante de sua 
natureza intangível: garantir a integridade e a perenidade; manter o estado da substância do 
bem e desacelerar um processo de degradação. Essas são questões complexas quando nos 
deparamos com a diversidade e a dinâmica que envolve os bens que constituem o patrimônio 
imaterial brasileiro. 

Também se fala muito em salvaguardar o patrimônio cultural de uma sociedade ou 
de uma nação. O termo “salvaguarda”, utilizado freqüentemente nas recomendações 
patrimoniais relativas ao patrimônio ambiental urbano, refere-se: “a identificação, a proteção, 
a conservação, a restauração, a reabilitação, a manutenção e a revitalização dos conjuntos 
históricos ou tradicionais e seu entorno”. (IPHAN, 2000: 220).  

No caso dos bens imateriais, devido à sua dinâmica própria de transformação, não 
comporta as ações de conservação, restauração e revitalização mais inerentes aos bens 
materiais móveis e imóveis. Entende-se por salvaguarda do patrimônio imaterial as ações de 
identificação, preservação, proteção, e outros acautelamentos que possam resguardar todos os 
elementos de significação sócio-cultural diante da ameaça de desaparecimento.  

No Brasil a política cultural tem sido desenvolvida desde a década de 1930. Temos 
como marco, em 1936, um criterioso estudo em nível de anteprojeto de autoria de Mário de 
Andrade que definia: “Entende-se por Patrimônio Artístico Nacional todas as obras de arte 
pura ou de arte aplicada, popular ou erudita, (grifo nosso) nacional ou estrangeira, 
pertencentes aos poderes públicos, e a organismos sociais e a particulares nacionais, a 
particulares estrangeiros, residentes no Brasil”. Com essa definição vê-se a abrangência de 
bens culturais que o autor atribuiu ao Patrimônio Artístico Nacional. No mesmo texto o autor 
explica o que denomina como arte: “é uma palavra geral, que neste seu sentido geral 
significa a habilidade com que o engenho humano se utiliza da ciência, das coisas e dos 
fatos”. 

O trabalho de Mário de Andrade serviu de subsídio para a criação, em 13 de 
janeiro de 1937, do SPHAN - Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (atual 
IPHAN). Posteriormente, tivemos a promulgação do Decreto-lei nº 25, em 30 de novembro de 
1937, que organiza “a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional”, legislação em 
vigor até os dias atuais. No Artigo 1º define: “Constitui o patrimônio histórico e artístico 
nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis (grifo nosso) existentes no País e cuja 
conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da 
História do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico 
ou artístico”.  

No estudo de Mário de Andrade que serviu de base para a criação do SPHAN, 
verifica-se com clareza a intenção de incluir a totalidade de bens que formam o patrimônio 
cultural brasileiro. Em 1938, o escritor realizou a “Missão de Pesquisas Folclóricas”, com o 
objetivo de catalogar músicas do Norte e Nordeste brasileiros29.  

Numa simples comparação entre o trabalho de Mário de Andrade e o Decreto-lei 
nº 25 sobre a definição do que se constitui o patrimônio nacional, verifica-se que este só faz 
referência aos bens culturais de natureza material.  

Sem uma legislação específica sobre a proteção dos bens imateriais, o patrimônio 
construído e os bens móveis foram durante muito tempo (até o final da década de 1990) o 
foco de atenções dos especialistas do IPHAN. A proteção de bens culturais de natureza 
                                                 
29 É desta época primeiro registro fonográfico, que se tem notícia, sobre o Tambor de Crioula e Tambor de Mina 
do Maranhão. Este material encontra-se,  no Acervo Histórico da Discoteca Oneyda Alvarenga, onde está 
depositada a maioria dos documentos coletados na época por Mário de Andrade.  
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material, constituído por bens móveis e imóveis é uma prática consolidada, desde a criação do 
SPHAN.  

A política cultural desenvolvida por Aloísio Magalhães em 1979, quando assume a 
direção do IPHAN, inaugura uma nova fase, retoma o discurso inicial de Mário de Andrade e 
defende como bens culturais aqueles de valor histórico; os de expressão individual e os do 
fazer popular. Segundo Aloísio, os bens decorrentes do saber popular “por estarem inseridos 
na dinâmica viva do cotidiano não são considerados como bens culturais nem utilizados na 
formulação das políticas econômica e tecnológica”. (MAGALHÃES, 1985) 

No panorama internacional tivemos, em novembro de 1989, a Conferência Geral 
da UNESCO - 25ª Reunião, que elaborou o documento “Recomendação sobre salvaguarda da 
cultura tradicional e popular” onde recomenda aos Estados-membros a identificação, 
conservação, salvaguarda, difusão e proteção da cultura tradicional e popular.  

A preocupação com os efeitos que o processo de globalização pode exercer sobre a 
identidade cultural dos países do Mercosul motivou, em junho de 1997, o encontro Primeiras 
Jornadas do Mercosul sobre Patrimônio Intangível, realizado na cidade de Mar Del Plata. 
Entre as recomendações elaboradas no encontro destacamos: “solicitar aos governos e aos 
organismos financeiros internacionais que, aos estudos de impacto ambiental, acrescentem 
outros que ajudem a identificar o impacto cultural...”. 

As primeiras medidas de salvaguarda da cultura tradicional e popular brasileira 
começam a se esboçar em novembro de 1997, por ocasião das comemorações dos 60 anos da 
criação do IPHAN, com a realização, em Fortaleza, do Seminário Patrimônio Imaterial: 
Estratégias e Formas de Proteção. O objetivo principal do encontro foi discutir e recolher 
subsídios para a criação de instrumentos legais e administrativos, visando identificar, 
documentar, proteger, fiscalizar, preservar e promover o patrimônio cultural brasileiro. 

A Constituição Federal de 1988, no artigo 216, amplia o conceito de patrimônio 
cultural brasileiro ao definir que estes são de natureza material e imaterial, “tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nas quais se incluem: as formas de 
expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 
artístico-culturais e os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico”. 

Segundo a Constituição Federal, o Poder Público, em colaboração com a 
comunidade, promoverá, e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, 
registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e 
preservação. 

Em 04 de agosto de 2000, no intuito de atender a amplitude do texto constitucional 
e de suprir a necessidade de um instrumento legal de proteção dos bens imateriais, o 
Presidente da República, através do Decreto Federal nº 3.551, institui o Registro de Bens 
Culturais de Natureza Imaterial, que constituem o patrimônio de cultural brasileiro, e cria o 
Programa Nacional do Patrimônio Cultural.  

A instituição do Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial é um 
reconhecimento importante diante da demanda de proteção que a cultura tradicional popular 
apresenta em tempos de globalização e incremento da indústria do turismo, que muitas vezes 
contribui para a espetacularização de danças populares. No entanto, como forma de 
contribuição, tecemos algumas considerações sobre o Decreto, que julgamos necessárias para 
reflexões e/ou esclarecimentos que podem ser elucidados para a instrução de processos de 
registros. 

Primeiramente verifica-se que o Decreto 3.551 não conceitua ou define bens 
culturais de natureza imaterial, a exemplo do Decreto Lei nº 25 e do Artigo 216 da 
Constituição Federal, podendo suscitar dúvidas na solicitação e instauração do processo de 
registro. 
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A distinção que se dá aos bens inscritos como “Patrimônio Cultural do Brasil” é 
importante como instrumento de reconhecimento, valorização e promoção, mas a princípio o 
registro não garante nem prevê ações de salvaguarda. Segundo o Artigo 6º - ao Ministério da 
Cultura cabe assegurar ao bem registrado: 

I- documentação por todos os meios técnicos admitidos, cabendo ao IPHAN 
manter banco de dados com o material produzido durante a instrução do processo. 
II- ampla divulgação e promoção. 
Sendo assim o Decreto Federal 3.551 tem como medidas apenas a catalogação dos 

bens imateriais e o compromisso de ampla divulgação e promoção. No caso de salvaguarda do 
patrimônio imaterial, não basta apenas documentar e divulgar, essas são ações já 
desenvolvidas por outras instituições brasileiras como a FUNARTE e os museus estaduais de 
folclore. São necessárias também políticas públicas que promovam a preservação e proteção, 
com todas as medidas de acautelamento específicas a cada bem.  

É certo que as ações de preservação e proteção não podem ser as mesmas 
aplicadas ao patrimônio de natureza material, mas algumas medidas cautelares podem ser 
implementadas, como, por exemplo, solicitar avaliação de impacto cultural (recomendação do 
Documento Mercosul, 1997) para investimentos empresariais que possam afetar o ambiente 
sócio-cultural de uma comunidade ou região. Acreditamos também que o poder público pode 
promover ações que visem a desaceleração do processo de degradação de um bem imaterial 
tendo o cuidado de não interferir nos modos de expressão e produção. 

Uma outra questão que merece atenção é a reavaliação do registro de um bem, 
prevista no Decreto para um intervalo de tempo de pelo menos a cada dez anos. Sabemos da 
fragilidade de alguns bens culturais que diante da pressão social e da velocidade que a cultura 
se diversifica atualmente, sofrem transformação e atualização, necessitando assim de 
reavaliação em menor espaço de tempo.  

A instrução do processo de inscrição pode suscitar dúvidas quando se tratar, por 
exemplo, de folguedos com variações regionais como o Bumba-meu-boi do Maranhão30 que, 
embora tenha o mesmo enredo (auto), possui uma diversidade de “sotaques” (ou estilos) – 
Bumba-meu-boi de Zabumba, Bumba-meu-boi de Matraca, Bumba-meu-boi de Orquestra, 
Bumba-meu-boi de Cururupu e Bumba-meu-boi da Baixada. Considerando-se que em um 
mesmo sotaque também existem variações nítidas (indumentária, instrumentos e ritmo etc.) 
fica uma dúvida: faz-se um registro para o Bumba-meu-boi do Maranhão ou um Registro para 
cada sotaque ou ainda um Registro para cada folguedo individualmente. No último caso 
poderíamos ter por exemplos de registros para: o Bumba-meu-boi da Liberdade, o Bumba-
meu-boi da Fé em Deus, ambos do sotaque de Zabumba. 

Cabe destacar que o Estado do Maranhão, em 1990, promulgou a lei Estadual nº 
5.082 de 20 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o Tombamento e seu entorno para os 
bens móveis e imóveis e a Declaração de Relevante Interesse Cultural para bens culturais de 
natureza imaterial. Define em seu Artigo 1º - “O patrimônio cultural do Estado do Maranhão 
é constituído pelos bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referências à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade maranhense e que, por qualquer forma de proteção prevista em lei, 
venham a ser reconhecidos como valor cultural visando a sua preservação”. 

A legislação maranhense, no caso dos bens imateriais, define no Artigo nº 32 que: 
“Quando o bem ou manifestação se revestir de especial valor cultural e, pela sua natureza ou 
especificidade não se prestar à proteção pelo tombamento, o Governador do Estado poderá 
declará-lo de relevante interesse cultural”. Assim como a legislação Estadual, a Lei 
municipal nº 3.392 de 04 de julho de 1995 institui no seu art. 38 a Declaração de Relevante 
Interesse Cultural, com redação muito similar a citada na lei Estadual. 

                                                 
30 Folguedo ligado ao ciclo do gado que se encontra em outras regiões do país. 
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Apesar da existência de legislação específica sobre a proteção de bens imateriais, 
nenhum bem no Maranhão foi até hoje distinguido com o título de “Relevante Interesse 
Cultural” previsto no Decreto Estadual nº 5.082 e Lei Municipal nº 3.392. Aponta-se como 
motivo de tal ausência três questões, dentre outras: primeiro, nunca houve uma ampla 
discussão sobre o tema; segundo, alguns técnicos e pesquisadores de cultura popular, em 
reuniões sobre o assunto, manifestaram receio de que a atribuição do título pudesse alterar a 
dinâmica do bem contemplado ou daqueles que pleiteiam; terceiro, quem avalia o pedido de 
inscrição, segundo a Lei, é o Conselho Estadual de Cultura, que está desativado desde 1995 
por falta de convocação do Governador do Estado. 

O Decreto Federal 3.551 é um instrumento legal que pode contribuir para a 
preservação, mas na sua gênese trás uma questão preocupante. Ao instituir um registro para 
cada tipo de manifestação cultural nos Livros de Registro dos Saberes, das Celebrações, das 
Formas de Expressões e dos Lugares, cria expectativa para uma gama de bens inumeráveis e 
heterogêneos que tentarão entrar na fila em busca de garantir esse título e a razão muito 
simples: todos querem fazer parte desse registro nacional.  

Colocar sobre proteção os bens registrados exclui, a princípio, aqueles que não 
possuem esse título. O processo de inscrição tem sido muito lento diante do grande acervo 
cultural brasileiro. Até a presente data, em quatro anos de vigência do Decreto, só temos 
quatro Registros Nacionais: o Ofício das Paneleiras de Goiabeiras (Vitória/ES), a Arte 
Kusiwa – pintura corporal e arte gráfica Wajãpi (Amapá), o Círio de Nazaré e o Samba de 
Roda no Recôncavo Baiano.  

A distinção que se dá aos bens inscritos como “Patrimônio Cultural do Brasil”, não 
se discute, mas merece, entre nós, mais do que uma simples aprovação. É preciso ampliar o 
debate e esclarecer quais os efeitos que esse título representa para a memória dos bens 
imateriais e como instruir o processo para agilizar as inscrições e evitar exclusões.  

No Maranhão, diversas manifestações folclóricas têm desaparecido nos últimos 
anos ou estão em processo de extinção, como é o caso da Dança do Lelê, Toque de Taboca e 
Bambaê de Caixa, entre outras. Sem dúvida, a sobrevivência ou preservação das 
características de algumas manifestações culturais, em São Luís, tem sido ameaçada, em 
alguns casos, pela morte do organizador; em outros, pela concorrência com grupos 
parafolclóricos31. Temos como exemplo o Bumba-meu-boi do sotaque de zabumba (folguedo 
mais antigo do estado) que recebe poucos convites para apresentações públicas. Mantém-se 
resistente até hoje por consciência de seus componentes, mas à medida que estes vão se 
renovando, fica mais difícil manter a tradição. O Boi de Pindaré, por exemplo, ficou 
desestruturado depois da morte do amo Coxinho, desdobrou-se em outros grupos, muitas 
vezes sem condições de preservar as características do folguedo de origem. 

O Decreto Federal nº 3.551, como um dos mecanismos de salvaguarda do 
patrimônio cultural imaterial, deve cumprir a tarefa imprescindível de preserva-lo para a atual 
e futuras gerações, salvando do desaparecimento um legado considerável da cultura popular 
brasileira.  
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A festa do Divino Espírito Santo32 
 

Domingos Vieira Filho 

 
A festa do Divino Espírito Santo tem ainda, como antigamente, uma alta 

significação na vida dos pretos de S. Luís e de Alcântara, os dois logares do Estado onde é 
celebrada com esplendor. Os devotos do Divino contam-se às centenas e, em sua maioria, 
descendem dos velhos africanos que vieram para o Brasil nas rotas sinistras do tráfico. Velhas 
de carapinha de algodão e rosto pregueado, cafusas esbeltas, esplêndidas vênus hotentotes, 
negras robustas da robustez dos Minas, mulatas sagicas e lestas, crioulos possantes, vária e 
profusa multidão que conserva carinhosamente a tradição do Divino. 

Em Alcântara, a outrora faustosa cidade de barões e doutores, a festa do Divino é 
realizada com certa pompa, atraindo gente de S. Luís e dos sítios vizinhos, que ali chega para 
se divertir no curso de três longos dias. É o festejo máximo do logar, só igualado pelo de N.S. 
do Livramento, na ilha defronte. 

Alcântara, a bem dizer, encerra escasso interêsse turístico, apesar de ter sido 
considerada cidade-monumento. Afora uns sobrados magníficos, de soberbo azulejo 
português, o que tem de bom são uns ares saudáveis e uns camarões deliciosos. É uma cidade 
abandonada, melancólica, vivendo do passado, cercada de ruinas magestosas de um tempo de 
prosperidade e de glória. Tudo ali ressumbra a coisas mortas e os  próprios habitantes, 
apáticos, um ar de tristeza colado aos rostos envelhecidos, parecem comparsas de um drama 
terrível. Vivem da pesca ou do arrastamento do camarão e muitos trabalham nas salinas, 
manchando a brancura do sal de silhuetas negras e bronzeadas. 

Mas, por ocasião da festa do Divino, Alcântara renasce, vibra, relembra seus 
aureos tempos. Os romeiros demandam a cidade fronteiriça em frágeis canoas escoteiras ou 
em pesadas lanchas, desafiando a fúria do boqueirão e da cêrca, para injetar, por algumas 
horas, sangue novo naquele burgo morto. 

À semelhança do que acontece em S. Luís, muito antes da festa, percorre as ruas 
de Alcântara o chamado “barulho” do Divino, bando precatório para angariar donativos. Duas 
ou três pretas velhas batendo “caixas”, uma menina levando numa salva de prata a pombinha 
do Divino, uma outra com uma bandeira imperial, eis a comparsaria do “barulho”. O devoto, 
ao dar o óbulo, beija respeitosamente a pombinha ou coloca a salva sobre a cabeça para que 
fique abençoado. As mães fazem o mesmo com os filhas pequenos a-fim-de que tomem juíso. 
A respeito  do “barulho”  do Divino corre em Alcântara esta lenda: 

Certa vez saiu um “barulho” a tirar esmolas e alcançou uma próspera fazenda, 
cujo dono era mais forreta do que Harpagon. O “barulho”, ao se aproximar, ruflando as 
“caixas” , foi logo dispersado a páu por um magote de escravos. Houve pancada de cego e a 
muito custo conseguiu o “barulho” escapar à fúria sangrenta dos pretos. O castigo, porém, não 
tardou. Na fazenda coisas estranhas se verificaram. Mal desconhecido acometia os bois, 
matando-os em segundos. Galinhas, patos, perús, tôdas as aves do opulento terreiro, 
                                                 
32 Reprodução literal de texto da Revista da Academia Maranhense de Letras, volume IX, publicada em maio de 
1954, em São Luís-MA. Texto localizado por Antônio Evaldo Barros 
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estrebuchavam de papo prô ar e morriam misteriosamente. Nas plantações o estrago não era 
menor. Pés de cana e de mandioca crestavam de repente, como se estivessem sob  a ação de 
atroz soalheira. Cacimbas secavam, rachando a terra. O sumitico fazendeiro, alarmado, a alma 
em fiapos, mandou positivos ao encalço do bando, rogando aflitamente que voltasse para 
conjurar o mal. O “barulho” atendeu e as pragas imediatamente cessaram. É crença arraigada 
de que aquele que nega uma esmola ao “barulho” sofre duros castigos(1). 

Em S. Luís, todos os anos, assistimos a diversas festas do Divino. As mais 
famosas são a da Casa das Minas e de Nagô, organizada pelas devotas do culto fetichista, e de 
d. Elsa Sousa, na Vila Passos. Além dessas, arrolamos outras festas do Divino no Areal, no 
candomblé de D. Inez, na Floresta, no João Paulo e no Anil(2) 

A festa que vamos descrever foi realizada em 1948, na casa de d. Elsa Sousa, na 
Vila Passos. Esse subúrbio de S. Luís abriga em suas casinhas modestas uma multidão de 
operários, lavadeiras, pescadores, artesãos, gente miuda e simples, honrada e laboriosa. 

Em  casa da festeira inicia-se a abertura das “tribunas” (tronos) do “império”. 
Mordomos, caixeiras, impérios, aias, bandeirinhas, todos estão presentes. Escolhido o local 
onde ficará assentado o trono, as caixas rompem num batido sêco, alternado com louvores ao 
Divino: 

 
Meu Divino Espírito Santo 
Eu já vim no seu chamado 
Na vossa salva encontrei 
Cravo branco desfolhado. 
 
Que pombo branco é aquele 
A lua cobriu de véu 
É Divino Espírito Santo 
Que vem descendo do céu. 
 

Nos domingos que medeiam entre o sábado da aleluia e a quinta-feira da 
Ascenção as caixas ruflam em honra ao Divino. Sucedem-se cânticos de louvores em vozes 
prolongadas e monotonas, numa toada tristonha e envolvente: 

 
Se Espírito Santo soubesse 
Quando era vosso dia 
Descia do céu a terra 
Com prazer  alegria. 
 
Caixeira queira saber 
Que côr tem Espírito Santo 
Tem os pés, bico encarnado 
Seu corpinho todo branco. 

                                                 
(1)  - Cf. Inácio Raposo – “Os barulhos do Espírito Santo”, in “Diário de S. Luís”, ed. De 15-1-1950 – S. Luís. 
(2) – Noticiando a festa do Espírito Santo, um jornal de S. Luís, “O Imparcial”, ed. de 25-6-1949, escreveu: 
“Promovida pelas senhoras Romana Campos e Andreza Maria Ramos, realizar-se-á, amanhã e depois, durante o 
dia e à noite, animado festejo em honra do Espírito Santo. 
“Às 8:30 horas, será celebrada missa na igreja do Carmo, seguindo depois, dali para a rua Senador Costa 
Rodrigues, 876, pequena procissão do Divino Espírito Santo, com acompanhamento de caixa. 
Durante o dia naquele local, haverá toque de caixa, com a presença de grande número de fiéis, sendo, à noite, 
rezada ladainha, depois do que será servida farta mesa de doces aos presentes”. 
Andreza Maria era a famosa dona do terreiro das Minas, estudado por Nunes Pereira, em “A Casa das Minas” 
(Rio, 1948). Morreu há pouco, cremos que nonagenária. Difícil afirmar se o culto fetichista da rua de S. 
Pantaleão resistirá ao tempo. Andreza Maria era um símbolo de firmesa, constância e lealdade ao substratum 
animico dos descendentes dos africanos, vozes que lentamente vão emudecendo... 
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Meu Divino Espírito Santo 
Quem é vós e quem sou eu 
Sou uma pobre pecadora 
E vós é um senhor meu 
 

Na véspera da Ascenção o movimento intensifica-se na casa da festa. É o dia do 
levantamento do tradicional mastro. Os que vão tirá-lo a um sítio próximo seguem em bando 
álacre e colorido, acompanhados dos impérios, devotos, convidados e crianças vadias das 
redondezas. Preparado convenientemente o mostro, os padrinhos batizam-no com vinho tinto. 
Enfeitado de ramos de murta, côcos, bananas, jacas e garrafas de guaraná e aguardente, o 
mastro é solenemente erguido entre exclamações de júbilo e gritos de triunfo. 

Nas vésperas do grande dia os interessados na festa trabalham febrilmente. Mãos 
diligentes e hábeis não pousam um instante siquer no afã de concluir as vestes imperiais. 
Doceiras negras, rechochudas e luzidias, de excelente paladar, capricham no fabrico de 
alfinins, capelas, suspiros, não-me-toques, papos de anjo, amêndoas, pudins deliciosos, bolo 
inglês, um mundo de gulodices. Meninotas risonhas, flores mal despertas para o grave 
mistério da vida, trauteam estribilhos populares e recortam com mãos macias de fada mil 
enfeites de papel de seda. Arabescos caprichosos, rendilhados que lembram lavores 
espanhóis, pequeno e sugestivo capítulo de uma arte que aos pouco vai desaparecendo sem 
protesto. No domínio das caixeiras a azáfama não é menor. As caixas são espanadas e 
repintadas e passam horas ao sol, para afinar. 

Quinta-feira da Ascenção celebram a primeira missa. Os impérios são coroados 
com grande pompa e todos os que assistem a cerimônia trajam obrigatoriamente roupas 
brancas. 

Chega afinal o grande dia, o domingo do Espírito Santo. Missa festiva é 
mandada celebrar pelo imperador. Em casa, ficam os que de todo não podem sair, presos aos 
misteres da cozinha ou na varanda, arrumando a mesa de doces. 

Foguetes anunciam a proximidade do bando imperial, de volta da missa. Há uma 
disputa de logares às janelas. O cortejo surge na volta da rua de terra batida. Agora ouvem-se 
palmas e vivas em honra dos “impérios” que transpõem garbosos os portais da casa. Penetram 
enfim na sala do santuário, onde estão os tronos. Desaba sôbre êles um clamor de feira, que 
aos poucos se avoluma, faz coro com o batecum das caixas. Domina todos os corações o 
insopitado desejo de ver de perto os “impérios”. O ar torna-se irrespirável. Mulatas 
gordalhonas, metidas em amplos casacões suarentas e agitadas, praguejam contra molecotes 
que passam agachados por entre suas saias rendadas e tesas de goma. “Credo! Te esconjuro 
diabo! Era só o que faltava”. Por fim o zum-zum serena, quebra de força, morre lentamente. 
Os logares, às janelas e portas, nos escarninhos da sala, estão assegurados. Em meio ao 
momentâneo silêncio uma exclamação de júbilo corta o ar. “Tá um amor a imperatriz! Benza-
te Deus!” As caixeiras vibram as marretas e iniciam um baile de roda, exalçando as virtudes 
dos “impérios”. Destaca-se uma do círculo, dá dois passos para a frente e  dois para trás e 
canta: 

O meu nobre imperador 
Como vai sua família 
Como vai, como passou 
A minha boa ficou. 
 
Lá vai o pombo avoando 
No bico leva uma flor 
Vai voando e vai dizendo 
Viva o nosso imperador. 
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Outra caixeira toma o lugar da primeira e louva: 
 
O meu nobre imperador 
Olhos de estrela do norte 
O Divino Espírito Santo 
Queira lhe dar boa sorte. 
 
Sintinela  brada as armas 
Sintinela alerta estou 
Sou um soldado cativo 
Meu general me mandou. 

 
Segue-se ainda outra, ritmando seu canto com o toque da caixa: 

 
Se esta rua fôsse minha 
Eu mandava ladriar 
Com pedrinhas de brilhante 
Prô impero passear. 
 
O meu nobre imperador 
É criança, qué brincar 
Vamos fazer um brinquedo 
Debaixo do tribunal (3). 

   
Bailam tôdas em seguida, cadenciadamente. E cantam quadros de louvor aos 

“impérios” que, nos tronos, sonolentos e maçados, ouvem com resignação de mártir: 
 

Minha nobre imperatriz 
Olhos de pedra redonda 
É a pedra mais bonita 
Aonde o mar camba as ondas 
 
Minha nobre imperatriz 
É menina não é moça 
Ela tem um sinal preto 
Na sua maçã do rosto. 
 
Minha nobre imperatriz 
Viva os anos que desejo 
Depois dos anos completo 
No reino do céu se veja. 
 
Lá vai o pombo voando 
Por cima da matriz 
Vai voando e vai dizendo 
Viva a nossa imperatriz. 
 
Mais que rua tão comprida 
Toda cheia de pedrinhas 

                                                 
(3) O tribunal é o mesmo trono a que também chamam de tribuna. O trono ricamente ornamentado de arminhos e 
festões prateados, cortinas rendadas e mica em pó. Gastam nessa brincadeira economias de longos meses. O 
essencial, para êles, é que a festa alcance brilho desusado e encha de inveja as festeiras de outras localidades. 
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Se não fosse imperatriz 
Nessa rua eu não vinha. 
 
Minha nobre imperatriz 
É a flor do girassol 
Quem se encosta na sua sombra 
Não panha chuva nem sol. 
 

As horas passam  e os “impérios” têm pressa em sorver o chocolate que lá na 
varanda, grosso e aromático, espicaça o apetite da meninada. Finalmente as caixeiras param 
de bailar, os convidados abancam-se para o chocolate e os “impérios” são conduzidos à 
varanda, para presidirem à inocente colação. 

Ao meio dia há uma corrida pros lados do quintal, onde está fincado o mastro. É 
a alvorada, como dizem. Convidados, caixeiras, “impérios”, fazem todos um circulo em 
torno do mastro e as caixas estrondam em uníssono, numa atoarda ensurdecedora. “Viva o 
Divino!” “Vivôôô!” As caixeiras cantam: 

 
Meu Divino Espírito Santo 
Alegrai vossa folia 
Hoje é a vossa véspera 
Amanhã é o vosso dia. 
 
Espírito Santo e Deus 
Ninguém queira duvidar 
Em toda parte que chega 
Faz  o povo se alegrar 
 
O Divino pede esmola 
Mas não é por merecer 
É para experimentar 
Quem seu devoto quer ser. 

 
Nesse momento há a prisão de vários convidados. Consiste a amarração ao 

mastro ou prisão, em colocar a vítima ao lado do mastro e cercá-la de caixeiras. Se não pagar  
assume proporções de herói e é louvado em seus atributos físicos e morais em quadrinhos 
improvisadas na hora. 

Finda a alvorada e recolhidas as multas dos presos os convidados se preparam 
para o almoço que lembra um festim medieval, tal a cópia de vitualhas que atulham a mesa. A 
bebida corre silenciosa, sem perturbar ao ânimos. Vinho tinto, guaraná e aguardente da terra, 
bebida em copos ou em cuais do Pará, artisticamente trabalhadas. 

À tardinha verifica-se o bailado das caixeiras. Diante dos impérios bailam 
graciosamente, cantando e batendo nas caixas: 

 
Caixeira que está dansando 
Não me pise no meu pé 
Eu não quero ser chamada 
No fuchico de mulher. 
 
Vamos por aqui andando 
Ao redor desta beleza 
Quem quizer trocar eu troco 
Alegria com tristesa. 
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Alegria com tristesa 
Não tem quem queira trocar 
Alegria me faz rir, 
Tristeza me faz chorar. 
 
Eu não tenho alegria 
Tristesa comigo mora 
Quando eu tiver alegria 
Botarei tristesa fóra. 

 
Pela noite, depois da ladainha, a folia do Divino adquire novo sentido. Um véu 

profano como que cobre lentamente as almas. Os músicos rompem nos primeiros acordes. Pés 
movimentam-se em rodopios frenéticos, corpos estremecem em frenesi de coreicos, é o samba 
quente e sacudido, invadindo os corações das mocinhas sonhadoras e dos galãs 
endomingados. Velhos atavismos despertam de súbito, há uma fervura de sangue, uma alegria 
ruidosa e contagiante. O ar adensa-se com as respirações ansiosas, o cheiro forte de corpos 
suados e vibrantes... Mas como diria Kipling, isto já é outra história... 

 
NOTA : - Êste trabalho foi ampliado e corrigido segundo informações de d. Elsa 

Silva, festeira do Divino. Houve profunda alteração na disposição das quadras que, no 
trabalho primitivo aparecem em outro local. 
 
 
Página 15 
 

NOTÍCIAS 
 

DIVINO MARANHÃO 2005 
 

Tradicionalmente o governo do Maranhão vem desenvolvendo um processo de 
apoio e incentivo às Festas do Divino Espírito Santo, viabilizado presentemente através do 
Projeto “Divino Maranhão 2005”, cuja coordenação executiva é da Secretaria de Estado 
da Cultura-SESC via Superintendência de Cultura Popular/Centro de Cultura Popular 
Domingos Vieira Filho, em parceria com a Comissão Maranhense de Folclore-CMF. 

Neste ano o projeto envolveu 150 (cento e cinqüenta) festas do Divino 
Espírito Santo, de 23 (vinte e três) municípios: São Luís, Alcântara, Anajatuba, Bacurituba, 
Bequimão, Cajari, Caxias, Cedral, Codó, Humberto de Campos, Icatu, Itapecuru-Mirim, 
Matinha, Mirinzal, Paço do Lumiar, Palmeirândia, Penalva, Pinheiro, São Bento, Santa 
Helena, São José de Ribamar, Rosário e Viana. Essas festas estão cadastradas no 
CCPDVF/SESC e fizeram jus a um apoio financeiro e a um kit de materiais de divulgação 
(cartazes, ventarolas, bandeirinhas e cartões-postais). 

A programação de atividades teve início no dia 2 de maio, com um grande 
evento, na Praia Grande, área do Centro Histórico da cidade de São Luís. Nesse dia 
participaram 10 (dez) Impérios, com suas bandeiras, salva, cetro e seu conjunto de 
personagens, tais como imperador, imperatriz, mordomos e mordomas régios, mordomos e 
mordomas baixos, mestres-sala, caixeiras, bandeireiro, bandeirinhas, anjos, fé, esperança e 
caridade. 

Nesse lançamento do projeto foram realizadas concentração, no largo da 
Igreja do Desterro, com toque e canto conjunto das caixeiras, num caráter de 
confraternização. Seguiu-se um cortejo, pelas ruas até à Casa do Maranhão, onde 
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inicialmente os Impérios fizeram uma saudação ao mastro, levantado na praça ao lado dessa 
casa. Depois, participaram de uma Missa Solene, diante da Tribuna, na qual tiveram assento 
o Imperador e Imperatriz de cada um dos 10 (dez) Impérios participantes. Cada parte da 
liturgia da Missa contou com o toque e canto das caixeiras de um Império. 

Tomando por base o sabor tradicional da Festa do Divino Maranhense, o 
projeto contemplou um conjunto de atividades, a exemplo de visitas diárias de 10 (dez) 
Impérios, durante 05 (cinco) dias, nos turnos matutino e vespertino, às tribunas da Casa da 
FÉsta e da Casa do Maranhão; oficinas de bolo confeitado, caixa do Divino e arte e memória: 
experiência em trabalho de pesquisa com caixeiras do Divino; exposições:  Divina Festa (de 
fotografias de aspectos das festas de Alcântara e São Luís) e Divinas Mãos (de peças do 
artesanato do festejo); apresentações de Caixeiras (com toque de caixas, canto e dança) e do 
Forró de Caixa, do povoado Maxixe/município de Mirinzal. 

Está previsto, ainda, para o dia 12 de agosto, o lançamento do CD-Livro 
Caixeiras do Divino Espírito Santo do Maranhão, resultado de um trabalho de pesquisa de 
Cláudia Gouveia e Gustavo Pacheco. 

Faz parte da dinâmica do Projeto “Divino Maranhão 2005”, a distribuição de 
materiais de divulgação relativos à Festa do Divino, com o objetivo de informar o público 
do seu significado e programação de atividades, no caso cartazes, folders, ventarolas, filipetas 
e um kit de cartões-postais. 
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Perfil Popular 

 
Canuto Santos 

 
Márcia Mendes33 

 
Canuto Santos, nasceu no dia 19 de janeiro de 1925, véspera de São Sebastião 

portanto um ser iluminado, em Porto de Baixo município de Guimarães onde morou até aos 
20 anos de idade. 

Sua vida como trabalhador iniciou-se aos 8 anos de idade, onde trabalhava na roça 
e pescava. Cresceu cortando mangue que era transportado de barco para a Ullen em São Luís, 
no tempo que a energia era produzida através da lenha. Cortava mangue para vender a 10 mil 
réis o cento. Esta foi sua vida até os 20 anos. Depois seguiu para a capital deixando seus pais 
no interior. Chegando aqui começou a trabalhar de ajudante de açougueiro, depois trabalhou 
de carreiro e por fim foi ser estivador. 

Sua vida de boeiro iniciou-se ainda criança, quando ia ver o boi de zabumba em 
seu interior levado pela pessoa que lhe criou Raimundo Nonato Sousa. Dessa forma foi 
gostando da brincadeira de bumba-meu-boi especialmente do sotaque de zabumba, por isso 
nunca participou de outro sotaque. Começou ainda criança a brincar de tapuio no boi do 
senhor Eliotério Barros. Aos 14 anos foi brincar no boi de Martinho. 

Passou a freqüentar festas depois dos 16 anos, onde ia em companhia de 
Raimundo Sousa.  

Apesar de gostar muita de festas, brincadeiras quando chegou em São Luís em 
1945 passou dois anos apenas observando para saber como deveria se conduzir, pois não 
conhecia nada aqui. Retornava sempre para brincar de bumba-meu-boi no interior. 

                                                 
33 Historiadora. 
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Em suas memórias relata que sempre gostou muito de festas e que freqüentou 
muito bailes de máscara no período carnavalesco. 

Aqui em São Luís começou a brincar em 1947 no boi do senhor Raimundo 
Emetério (Misico) na Vila Passos. Agora comandar  o boi iniciou-se a partir de uma conversa 
com uma amiga no qual ele relatou que precisava ir ao interior para fazer um boi de promessa, 
isso em 1955, porque achava difícil fazer boi em São Luís, e lá tinha seus amigos. Misico 
sabendo disso propôs a Canuto que pagasse sua promessa com o seu grupo e ele concordou. 

Em 1956 devido a problemas de saúde de Misico, Canuto passa a comandar o 
ensaio do boi, cujo ensaio estava sendo em sua casa. 

A partir daí então seu Canuto, levanta o seu próprio grupo, o famoso boi de 
zabumba localizado na Vila Passos. 

Além disso, Canuto, faz outras festas como nos disse recentemente está montando 
uma festa de Divino Espírito Santo. E assim leva sua vida, como ele próprio diz: “A vida é 
um teatro e nós somos os artistas que representamos o nosso papel”. (Sabedorias de Canuto). 

 
 

(Encarte) 
 
A Comissão Maranhense de Folclore publica neste número de seu boletim a segunda e última 
parte do Sumário dos Boletins, do número 01 ao número 30, por assunto como uma forma de 
dotar nossos leitores de uma visão geral dos temas abordados por esta publicação.   

 
 
Assunto: Medicina Popular 

 
 Artigo Nº do 

Boletim 
Data Autor 

01 Medicina popular: mística e cura na zona rural 08 Outubro/97 Rosário 
Santos 

02 O desenvolvimento da Etnobotânica no estado 
do Maranhão 

08 Outubro/97 Terezinha 
Rego 

03 Garrafadas 08 Outubro/97 Zelinda Lima
04 Erveiros do nosso mercado 08 Outubro/97 Márcia 

Mendes 
05 A importância das ervas no rito afro-brasileiro 08 Outubro/97 Euclides 

Ferreira 
06 Pedra de Força: a função terapêutica da 

umbanda no Terreiro Mirim Caboclo Ita 
18 Dezembro/00 Laura Jane 

Silva 
07 Observações sobre concepções e práticas 

populares de cura em São Luís 
18 Dezembro/00 Madian 

Pereira 
08 Medicina popular: técnica ou crença 18 Dezembro/00 Cleides 

Amorim 
09 A Cura através da pintura 18 Dezembro/00 Ribamar 

Carvalho 
 
 
Assunto: Patrimônio Cultural 
 

 Artigo Nº do 
Boletim 

Data Autor 

01 A samaumeira do Monte Castelo 09 Dezembro/97 Deusdédit 
Leite Filho 
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02 Considerações sobre a proteção do patrimônio 
cultural 

14 Agosto/99 Margareth 
Figueiredo 

03 Os herdeiros de Zomadonu: patrimônio e direito 
cultural 

15 Dezembro/99 Raul Lody 

04 O tombamento da Casa das Minas 18 Dezembro/00 Deusdédit 
Leite Filho 

05 Seminário sobre o tombamento da Casa das Minas 24 Dezembro/02 Sérgio 
Ferretti 

06 Parecer do membro do Conselho Consultivo do 
IPHAN, Luiz Phelipe Andrès, sobre o processo 
número 1464-T-00 de Tombamento da Casa das 
Minas 

24 Dezembro/02 Luiz Phelipe 
Andrès 

 
 
Assunto: Cultura Indígena 
 

 Artigo Nº do 
Boletim 

Data Autor 

01 O Muiraquitã 09 Dezembro/97 Eliane Leite e 
Deusdédit Leite Filho 

02 Xamanismo: cura e magia dos índios 
Kanela-Rankokamekra 

19 Junho/01 Rose Panet 

 
 
Assunto: Artesanato 
 

 Artigo Nº do 
Boletim 

Data Autor 

01 O saber que se tece na renda 12 Dezembro/98 Débora Baesse 
02 Cerâmica: perpetuando o nosso saber 

ancestral 
14 Agosto/99 Deusdédit 

Carneiro 
 
 
Assunto: Artigos Teóricos 
 

 Artigo Nº do 
Boletim 

Data Autor 

01 Folclore e Cultura Popular 11 Agosto/98 Sérgio Ferretti 
02 Turismo e suas repercussões 

socioculturais 
12 Dezembro/98 Socorro Araújo 

03 A formação da cultura maranhense: 
algumas reflexões preliminares 

14 Agosto/99 Mathias Röhrig 
Assunção 

04 Economia e cultura 16 Junho/00 Reinaldo Barros 
05 Maranhão, terra Mandinga 20 Agosto/01 Matthias Röhrig 

Assunção 
06 Folclore no terceiro milênio 21 Dezembro/01 Roberto Benjamim 
07 Preservação e sustentabilidade do 

folclore 
22 Junho/02 Socorro Araújo 

08 Dialogando sobre o popular e o erudito 
na cultura 

23 Agosto/02 Ester Marques 

09 Práticas culturais e cotidiano: folclore, 23 Agosto/02 Deborah Baesee 
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educação e cidadania 
10 A coexistência pacífica entre o turismo 

e a cultura – realidade ou utopia? 
26 Agosto/03 Karoliny Carvalho 

11 Os arraiais juninos e o turismo em São 
Luís 

26 Agosto/03 Liz Renata Dias e 
Washington Coelho 

12 Mídia e manifestações culturais 27 Dezembro/03 Éster Marques 
13 Identidade cultural maranhense na 

perspectiva da Antropologia 
27 Dezembro/03 Sérgio Ferretti 

 
 
Assunto: Danças 
 

 Artigo Nº do Boletim Data Autor 
01 Cordões de bichos 10 Junho/98 Lenir Oliveira e Jandir Gonçalves
02 Dose dupla: Teté e Felipe 29 Agosto/04 Josimar Silva 

 
 
Assunto: Artigos Diversos 
 

 Artigo Nº do 
Boletim 

Data Autor 

01 Pesquisa sobre a pesca de curral na Ilha de 
Curupu 

08 Outubro/97 Sarney Costa 

02 Vídeos sobre Folclore 11 Agosto/98 Izaurina Nunes 
03 Estórias de Alcântara: Itamatatiua de Santa 

Tereza 
13 Junho/99 Eliane Lily 

Vieira 
04 As bonecas do Maranhão 16 Junho/00 Carlos de Lima 
05 CMF participa do II Seminário Nacional de 

Ações Integradas 
16 Junho/00 Michol 

Carvalho 
06 Valdelino Cécio: poeta, pesquisador e 

administrador cultural maranhense 
18 Dezembro/00 Joila Moraes 

07 Ora, Direis 19 Junho/01 Carlos de Lima 
08 Pregoeiros de São Luís 19 Junho/01 Silvana rayol 
09 A paixão e o teatro de Cecílio Sá 20 Agosto/01 Ester Marques 
10 Com defeito de fabricação: Tom Zé e a 

estética do plágio 
21 Dezembro/01 Helen de Sousa 

11 Carta de São Pedro aos ludovicenses 23 Agosto/02 Gustavo 
Pacheco 

12 Comédias, comeres e folguedos: relatos de 
festa popular na Alcântara de 1708 

23 Agosto/02 Raimundo 
Araújo 

13 Transcendendo o nacionalismo: a 
Etnomusicologia no Brasil de hoje 

23 Agosto/02 Suzel AnaReily 

14 Prêmio Nêgo Chico e o Concurso de Folclore 
no 10º Congresso Brasileiro de Folclore 

24 Dezembro/02 Roza Santos 

15 Domingos Vieira Filho: um amante da cultura 
popular maranhense 

25 Junho/03 João Mendonça 
Cordeiro 

16 Sincretismo religioso no Pentecostalismo 25 Junho/03 Jacyara de Melo
17 Reminiscências 27 Dezembro/03 Carlos de Lima 
18 Narrativas e investigações de uma experiência 

em dança 
27 Dezembro/03 Júlia Emília 

19 Jamir e Donga 30 Dezembro/04 João Batista 
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Machado 
 
 
Assunto: Resenha de Livro 
 

 Artigo Nº do 
Boletim 

Data Autor 

01 A cultura popular e memória  10 Junho/98 Izaurina Nunes 
02 Memória de Velhos: a história que o tempo 

não apagou 
12 Dezembro/98 Cida Macedo 

03 Memória de Velhos: uma janela aberta no 
tempo 

13 Junho/99 Roza Santos 

04 Histórias de Alcântara pela voz de seus 
personagens  

15 Dezembro/99 Izaurina Nunes 

05 O caboclo no Tambor de Mina 16 Junho/00 Mundicarmo 
Ferretti 

06 Descobrindo e/ou redescobrindo o Bumba-
meu-boi 

17 Agosto/00 Michol Carvalho 

 
 
Assunto: Janela do Tempo (coluna) 
 

 Perfil Nº do Boletim Data Autor 
01 Nhá Rita Mêdêro 30 Dezembro/04 Domingos Vieira Filho 
02 Medicina Folclórica 30 Dezembro/04 Domingos Vieira Filho 

 
 
Assunto: Perfil Popular 
 

 Perfil Nº do 
Boletim 

Data Autor 

01 Cristóvão Colombo 04 Fevereiro/96 Márcia Mendes 
02 Laurentino: o positivo 05 Junho/96 Carlos de Lima 
03 Epifânia Ribeiro 06 Dezembro/96 Manoel Marinho 
04 João de Chica e Calça Curta 07 Junho/97 Manoel Marinho 
05 João Cordeiro de Sousa 

(Conterrâneo) 
08 Outubro/97 Manoel Marinho 

06 Dona Lili 09 Dezembro/97 Izaurina Nunes 
07 Dona Nilza do Goiabal 10 Junho/98 Josimar Mendes 
08 José João das Portas Verdes 11 Agosto/98 Jacira Pavão 
09 Dilu Melo 12 Dezembro/98 Izaurina Nunes e Luzandra 

Diniz 
10 Maria Celeste Santos  13 Junho/99 Sérgio Ferretti 
11 Raimundo Chagas Costa Leite 14 Agosto/99 Eliane Lily Vieira 
12 Denir Prata Jardim 15 Dezembro/99 Rosário Santos 
13 Augusto Aranha 16 Junho/00 Lenir Oliveira 
14 Lúcia Maria de Jesus Silva 17 Agosto/00 Rosário Santos 
15 Raimunda Sousa Santos 18 Dezembro/00 Adriano Carvalho 
16 Padre Haroldo Passos 

Cordeiro 
19 Junho/01 Joila Moraes 

17 José Cupertino 20 Agosto/01 Mundicarmo Ferretti e 
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Rosário Santos 
18 Francisco Naiva 21 Dezembro/01 Márcia Mendes 
19 Nhozinho 22 Junho/02 Zelinda Lima 
20 Dona Roxinha 23 Agosto/02 Mundicarmo Ferretti 
21 Dona Enedina 24 Dezembro/02 Mundicarmo Ferretti 
22 Humberto do Maracanã 25 Junho/02 Márcia Mendes 
23 Perfil Popular – Jorge Itaci 26 Agosto/03 Mundicarmo Ferretti 
24 Antônio Vieira 27 Dezembro/03 Josimar Silva 
25 Dona Zuquinha 28 Junho/04 Elisene Matos 
26 Leonardo Martins dos Santos 29 Agosto/04 Carlos de Lima 
27 Elzita Vieira Martins Coelho 30 Dezembro/04 Éster Marques 

 
 
 
 

 
 


