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Editorial: Mãe d’Água: a mãe que leva e traz 

Mundicarmo Ferretti 
 

Mês de maio é o mês das mães e falar em mãe é falar em mulher, em vida e 
em continuidade da espécie. Além de ser gerado no ventre da mãe, o bebê, ao nascer, 
é tão imaturo e tão indefeso que morreria se não tivesse quem o nutrisse e cuidasse 
dele. Em nossa sociedade é principalmente a mãe quem assume essas funções, pois 
além de gerar e de carregar o bebê no ventre por muitos meses, pode nutri-lo com o 
leite produzido pelo seu corpo depois que ele nasce. E, carregando o bebê ao colo por 
tantas horas, a mãe conhece suas necessidades, adivinha seus desejos, pressente 
seus problemas.  

 
Na cultura popular maranhense, a mãe tem ainda que batizar o bebê no banho, 

para que ele não seja levado por outra mãe: a Mãe d´Água. Criança que tem 
convulsão, pesadelo ou sono agitado é vista como "frechada" por Mãe d´Água e nada 
melhor do que o batismo para quebrar a força daquela encantada.  

 
Em minha pesquisa sobre religião afro-brasileira na Casa Fanti-Ashanti (1984-

1991) parei muitas vezes para pensar na mãe, ao ouvir cantigas de Cura (pajelança) 
ou Baião, falando em Mãe d’Água ou em meninas encantadas (que foram levadas por 
ela), como a que diz: 

 
"A mamãe tá chorando porque eu vou me encantar 
A mamãe é culpada da Mãe d’Água me levar 
Ô não chora, não chora mamãe  
Ô não chora, não chora papai  
A Mãe d’Água me leva,  
A Mãe d’Água me leva  
A Mãe d’Água me traz".  
 
A letra desta música fala do sofrimento da mãe, compartilhado pelo pai, pela 

perda de um filho "que a Mãe d´Água levou"... Como acredita-se que Mãe d´Água só 
leva criança pagã, a mãe é acusada, pois poderia ter batizado a criança na igreja ou, 
pelo menos, no banho. Mas essa perda, talvez por ser muito dolorosa, é "suavizada" 
pela crença na imortalidade do espírito e, mais do que isso, pela possibilidade de um 
reencontro com a criança desaparecida, antes da mãe deixar o mundo dos vivos. 
Assim, ao final, é apontada a possibilidade do seu retorno, como encantada, na 
"corrente de Mãe d´Água", daí porque se diz que esta leva e traz.  

 
No texto analisado, a mãe da terra se opõe à da água. A criança é levada pela 

segunda que, longe de ser continuadora ou substituta da primeira (da genitora), 
aparece como sua rival, como alguém que pode "roubar"-lhe o filho. No texto, a mãe 
da criança chora, mas tem culpa no seu desaparecimento. Já a criança parece encarar 
o encantamento sem sofrimento, como alguém que tem duas mães e que não precisa 
optar por uma delas, ou como alguém que já não sofre mais, pois já não pertence ao 
"mundo do pecado". Teoricamente haveria a possibilidade de conviver com ambas, 
uma vez que criança levada por Mãe d´Água não morre, se encanta, e vem com ela 
nos rituais de Cura/Pajelança. No entanto nunca se ouve alguém falar que encontrou 
seus familiares num ritual de Cura, como encantados, como se fala de reencontro com 
pessoas mortas em sessões espíritas.  

 
Mas a Mãe d´Água não leva apenas criança "verdinha". No Maranhão muitas 

pessoas que entram em transe com encantados afirmam que algumas crianças foram 
caminhando em sua direção, com os seus próprios pés, e se encantaram em poços, 
rios e igarapés. São meninos que desapareceram sem deixarem vestígios e que foram 



"vistos" depois falando dentro de um poço, ou que entraram no rio e como nunca se 
encontrou nada deles acredita-se que a Mãe d´Água os levou.  

 
Há quem diga que alguns pajés podem recuperar crianças que foram levadas 

pela Mãe d´Água. Venina Carneiro ouviu da saudosa Mãe Emília (mãe-criadeira da 
Casa Fanti-Ashanti) uma história onde uma pajoa, consultada sobre o paradeiro de 
uma criança desaparecida, afirmou que ela havia sido levada pela Mãe d´Água e se 
encontrava no fundo de um poço que ficava próximo à casa de seus pais, mas que 
poderia ser trazida de volta com um trabalho de "pena e maracá" (pajelança). Com o 
apoio dos pais da criança, a pajoa esperou a lua mais favorável e, com o trabalho de 
Pajelança, conseguiu que ela subisse. Mas, antes de agarrá-la, apareceu no local 
alguém "inconveniente" e ela escapuliu e voltou para o fundo. Foi preciso esperar a 
outra lua para fazer nova tentativa e quebrar o poder da Mãe d´Agua. Dessa vez, 
quando ela subiu, a pajoa jogou sobre ela uma toalha usada no batismo e conseguiu 
recuperar a criança.  

 
De acordo com a história contada por Mãe Emília, a Mãe d´Água é pagã ou se 

opõe ao batismo, daí porque o seu poder pode ser vencido por ele. É interessante 
notar que as crianças levadas por ela, em vez de se tornarem "anjinhos do céu", 
tornam-se encantadas no fundo de poços e rios, que um dia podem voltar (o que não 
acontece com os anjinhos). Nesse sentido, as Mães-d’Água são muito diferentes dos 
voduns e da maioria dos caboclos recebidos em transe mediúnico no Tambor de Mina, 
pois estes se apresentam como devotos dos santos e subordinados a "Ievô vodum" (o 
vodum dos brancos), como se diz na Casa das Minas-Jeje, e costumam ser 
homenageados na festa de um santo a quem são associados (Dom João e João do 
Leme, no dia 23 de junho - festa de São João). E, talvez por serem pagãs, as Mães 
d´Água são mais temidas do que aquelas outras entidades espirituais.  

 
Não conseguimos saber porque as Mães d´Água se interessam tanto por 

crianças e nem se as mães que acreditam nelas costumam oferecer-lhes alguns 
presentes para que elas não se engracem de seus filhos (como os oferecidos pelos 
afro-brasileiros antes das festas ao temido Légba ou Exu, para que não venha 
perturbá-las). Parece que a única forma conhecida de defender a criança da Mãe 
d´Água é o batismo, pois este conferiria a ela uma imunidade em relação aos seus 
poderes e aumentaria suas chances de um dia ser adulta e de cumprir sua missão na 
Terra.  

 
Mas quem é a Mãe d´Água ou quem são as Mães d´Água, já que são muitas - 

Mãe d´Água Loura, Mãe d´Água Preta, Mãe d´Água do Guarapirá?. Ninguém sabe 
dizer. O que se sabe é que, além de levar crianças inocentes, elas podem "entrar no 
couro" de qualquer um, como diz a letra de uma cantiga de Cura: 

 
"A Mãe d´Água do rio já vem 
Ela vai entrar no couro não sei de quem 
Ela vai entrar no couro não sei de quem"....  

 
 
 

Tambor de crioula no dia 13 de Maio em Codó 
Sergio Ferretti 

 
Interessados em assistir a festa de tambor de crioula que tradicionalmente é 

organizada pelo Centro Operário Codoense, no dia 13 de maio de 1998 fomos à cidade 
de Codó. Localizada a 300 km da capital, Codó é conhecida pela importância do 
contigente populacional negro e das religiões de origem africana, a umbanda, o 
tambor de mina e o terecô. Constatamos que o bumba-meu-boi e a festa do Divino, 
muito importantes no Maranhão, atualmente, não são manifestações folclóricas 



comuns naquela região. O tambor de crioula é conhecido e popular, mas não tivemos 
notícias de sua ocorrência em terreiros de culto afro, como acontece em São Luís. 

 
O tambor de crioula é dança de divertimento e ao mesmo tempo uma forma de 

pagamento de promessa a São Benedito e outros santos, organizada sobretudo pelos 
negros. Realizada no contexto do catolicismo popular, é comum sua ocorrência em 
casas culto de tambor de mina ou umbanda em São Luís, onde costuma ser tocado ao 
menos uma vez ao ano, no dia 13 de maio, ou em outras datas, em homenagem a 
entidades religiosas que apreciam esta festa. Em São Luís se diz que o tambor de 
crioula é feito em louvor a São Bendito, que é santo preto e gosta de tambor. Ele é 
sincretizado com o vodum jeje-nagô, Averequete, originário do Daomé. Diversos 
encantados gostam e são homenageados com tambor de crioula: os Pretos Velhos, o 
caboclo Jarioldamo, devoto de São Raimundo, Seu Antônio Luís Corre Beirada e 
outros, além de Averequete e de São Benedito. 

 
Na Sede Folclórica em frente ao Centro Operário Codoense, diante do busto da 

Princesa Isabel, conversamos com seu Inácio, que toca tambor de crioula nesta festa 
há muitos anos e foi ajudante de Euzébio Jansen, famoso pai de santo falecido por 
volta de1980. Havia um grupo de jovens apresentando uma roda de capoeira. Depois 
chegou a Banda de Música da Prefeitura, tocando muito afinada. O Presidente do 
Centro Operário, Raimundo Serra, nos convidou para assistir a abertura da festa, no 
amplo auditório, onde fomos informados que também funciona uma escola. Depois 
das palavras de abertura e de hinos da banda, três grupos apresentaram danças 
folclóricaS, o Coco, Mangaba e a dança do Lindô, acompanhados pela banda. Eram 
danças de pares, em roda, tendo sido o coco dançado sobretudo por senhoras mais 
idosas. 

 
O público presente era composto eminentemente por pessoas negras, muitas 

bem idosas, antigos membros do Centro Operário, por jovens e crianças. Depois 
houve um jogral apresentado por alunos da escola, chamados pela diretora, que 
apresentou cenas alusivas à história da abolição da escravidão no Brasil, com as leis 
que a antecederam, culminando com a Lei Áurea e a Princesa, homenageada porque 
perdeu o trono em troca da liberdade dos negros. Seguiu-se um rufar de tambores e 
senhoras negras subiram ao palco saudando a abolição e dançando tambor de crioula. 
Depois a banda tocou valsas, dançadas pela assistência e o Presidente do Centro 
convidou os presentes a continuarem participando do tambor na sede folclórica e a 
assistirem a programação da festa no dia seguinte. 

 
O presidente nos informou que dirige o Centro Operário Codoense desde 1964, 

que já encontrou esta festa e lhe deu continuidade. Disse que este ano a festa estava 
mais fraca e teve problemas, mas que não deixava de ser realizada. Outras pessoas 
disseram que a festa 13 de maio é comemorada há muito tempo, mas que está 
declinando. Nos disseram que sempre teve tambor de crioula nesta data e que antes 
era organizado por particulares. O tambor de crioula foi dançado na sede folclórica, 
num espaço fechado, não muito amplo, com um palco onde ficam os tocadores. Este 
espaço para danças lembra salões de culto afro que conhecemos em Codó, que 
também são cercados e com uma porta na frente. 

 
Em algumas marchas o tambor pequeno era tocado com baquetas. Os cânticos, 

repetindo poucas palavras, eram puxados ao microfone, muitas vezes por uma ou 
duas mulheres, o que não é comum em São Luís, onde quase sempre os homens 
puxam os cânticos. Notamos que a dança é participada ao mesmo tempo por diversas 
mulheres, não havendo revezamento nem destaque de algumas, como ocorre em São 
Luís. A punga também não parece importante, não servindo para destacar uma 
dançante no centro da roda. O toque e a dança estavam animados, lembrando toques 
de terecô que se vêem nos terreiros de lá. As mulheres usam ampla saia rodada e 
outra saia por baixo, na mesma cor, que aparece quando levantam a de cima. Havia 



senhoras muito idosas dançando animadamente e algumas pareciam estar em transe. 
As vezes homens participavam um pouco da dança, que é predominantemente 
feminina. A bebida, que não pode faltar nesta dança, circulou amplamente e o tambor 
de crioula foi tocado e dançado até o amanhecer, continuando várias vezes durante o 
dia, até antes de começar o baile, na noite seguinte. 

 
Ao longo do dia 13 houve diversas atividades no Centro Operário, que 

permaneceu todo o tempo em festa. Teve alvorada, hasteamento das bandeiras, 
desfile da banda de música, desfile de escolas e de soldados, missa na Paróquia, 
desfile pela cidade, corrida de bicicletas, toques de banda, pau de sebo e tambor de 
crioula. A tarde houve no auditório, a festa do encerramento, repetindo apresentações 
da noite anterior para um público muito mais numeroso. Para o baile, que ocorreu na 
noite do dia 13, com grande participação popular, veio um banda de músicos de fora, 
especialmente contratada. 

 
Soubemos que no terreiro de Seu dos Santos haveria toque, por ser dia de seu 

aniversário. Fomos até lá, um pouco guiados pelos fogos que soltavam. Ao chegar 
vimos que havia no quintal, um baile com a radiola Jovem Pam, tocando músicas de 
reggae, com grande participação de jovens. No meio do salão havia farta mesa de 
doces com bolos confeitados. Anunciaram a chegada de um ônibus de Terezina 
trazendo um pai-de-santo e os membros de seu terreiro, que ao entrar 
cumprimentaram o dono da casa. Depois vimos que havia mais um ônibus, que 
trouxera visitantes de outro terreiro. Contamos mais de cinqüenta dançantes 
paramentados com vestes de culto, predominando mulheres com trajes brancos e 
homens vestindo uma espécie de mandrião, que se usa nos toques dos terreiros em 
Codó. No amplo quintal havia velas acesas em algumas árvores. Por volta da meia 
noite pararam a radiola, iniciando os cânticos de parabéns e a distribuição do bolo. 
Depois de 3 horas em pé resolvemos sair, já perto de uma hora da madrugada, sem 
assistir ao início dos toques do terreiro que, segundo soubemos, se continuou até a 
manhã seguinte. 

 
Codó é conhecida pela presença da população negra e a importância das 

religiões de origem africana, que têm ali grande expansão. Embora alguns reclamem 
que esteja meio decadente, o dia 13 de maio continua tradicionalmente festejado, 
com cerimônias cívicas, tambor de crioula e muita participação popular. O público 
mais jovem parece preferir bailes de orquestra e radiola de reggae. As festas do culto 
afro começam muito tarde e se continuam na manhã seguinte, alternando toques de 
umbanda, mina e terecô. Com isso parece não sobrar tempo para toques de tambor 
de crioula nos terreiros. 

 
O tambor de crioula em Codó é diferente do que conhecemos em São Luís, 

como do que se faz em Caxias, em Rosário, em Cururupú e em outras regiões do 
Estado. Dizem que o tambor de crioula é uma dança de negros, apreciada sobretudo 
por pessoas mais velhas. Os negros mais jovens hoje estão preferindo outras danças e 
em São Luís já se vêem muitos brancos tocando, cantando e dançando tambor de 
crioula. 

 
 
 

Ritual de Cura no Terreiro de Mãe Elzita 
Rosário Carvalho 

 
Como qualquer outra manifestação que flui do povo, o ritual da cura no 

Maranhão também teve seus dias de terror, causados pela repressão policial que se 
instalou em todo Estado e se arrastou até o fim da década de 60, quando a Federação 
de Umbanda, presidida por José Cupertino popularizou o ritual através de programas 



radiofônicos, o que indiretamente contribuiu para que a cura também ganhasse 
liberação. 

 
Repressão Policial 
 
A cura e tambor de mina, que até o início do século eram nitidamente distintos, 

passaram a sofrer um processo de amalgamação, abrindo espaços que possibilitariam 
a disseminação da umbanda. Com efeito, não se pode traçar um apanhado histórico 
do tambor de mina em São Luís sem abordar, com o devido destaque, a escalada da 
repressão policial. 

 
Durante longos anos, os terreiros de tambor de mina desenvolveram-se em 

São Luís ao lado de numerosas casas de cura, dedicadas à pajelança que, por esta 
época, enfrentavam a perseguição policial policial e a hostilidade da classe dominante 
maranhense. Sem sossego e muito menos liberdade, as casas de cura viam-se 
impossibilitadas de funcionar. Ainda assim, os curadores com seu penacho, metidos 
em calças brancas, insistiam em fazer às escondidas, em sítios distantes, suas curas, 
ao som do pandeiro e do maracá. 

 
Condenada pelos médicos, repudiada pela burguesia e escorraçada pela polícia, 

a cura ( procurada pelas classes desfavorecidas da sociedade como medicina 
alternativa ) não resistiu, em si mesma, à inevitável pressão, cujo arrefecimento só 
ocorreu à proporção em que curadores adotaram um estratagema. Eles projetaram 
sobre o tambor de mina o sonho de uma relativa vida à luz do sol. E numa terra que 
já se acostumara a "dormir ao som dos tambores", as casas de cura ( ansiosas por um 
pouco de paz e liberdade) resolveram mascarar-se de tambor de mina, para ludibriar 
as forças da repressão. 

 
Com efeito, acelero-se o processo de fusão do tambor de mina com a 

pajelança. E notórios curadores ou pajés, a partir daí, passaram a comporta-se como 
mineiros fossem. Na verdade, eles só queriam ver-se livres, ainda que parcialmente, 
dos assédios da polícia. E, por conta da perseguição policial, os curadores foram 
obrigados a substituir o pandeiro e o maracá, inicialmente por palmas ( menos 
ruidosas, poderiam dificultar o faro da polícia ) e depois, como disfarce, adotaram o 
mesmo ritual dos chamados mineiros. 

 
No final do século passado, enquanto a Igreja Católica associava as religiões de 

possessão ( o tambor de mina e a pajelança ) à demonolatria, a medicina 
convencional acusava a cura de charlatanismo, um pesado estigma que sobrevive até 
hoje. 

 
A Cura em homenagem à Princesa Doralice 
 
Anualmente, no mês de Maio, acontece na casa de Mãe Elzita ( no Sacavém ), 

um ritual de cura, que é uma obrigação realizada desde o surgimento do terreiro, em 
1966. Esse ritual é ligado à casa em razão de sua mãe de santo, ainda criança, ter 
caído quando assistia a um trabalho de cura. Além disso, a patroa de Mãe Elzita, a 
Princesa Doralice, pertence a linha de cura, de modo que esta obrigação, 
inevitavelmente, se incorporou ao calendário do terreiro. 

 
A data de homenagem à Princesa Doralice no terreiro de Mãe Elzita, é móvel - 

este ano nos dias 23 e 24 de Maio, para não coincidir com os festejos do Divino 
Espírito Santo. 

 
Saudação na praia 
 



Um dos memoráveis eventos em homenagem à Princesa Doralice, deu-se no 
dia 18 de Maio de 1985, em cuja madrugada a mãe-de-santo, acompanhada por 
algumas por algumas dançantes, foi à praia fazer saudações e levar oferendas às 
entidades do mar. A casa amanheceu em meio a um intenso movimento. Algumas 
pessoas enfeitavam o barracão, enquanto que outras se dedicavam aos preparativos 
da parte secreta do culto. Ao meio dia realizou-se uma salva ( uma espécie de 
saudação aos homenageados do dia), através do rufar dos atabaques, e que permitiu 
por meia hora, que algumas pessoas dançassem, incorporadas ou não. À noite, após a 
reza da ladainha, deu-se início ao culto, às 22 horas, com entrada da mãe-de-santo 
no barracão, envergando um vestido azul de três panos, bem largo. Ao som dos 
atabaques, ela dançou sozinha, durante duas horas e meia, rodopiando no meio do 
salão. 

 
Dando ritmo a cura havia, além dos dois tambores menores, o tambor de mata, 

apropriado para essas ocasiões, um triângulo, maracá e várias matracas reforçando o 
som. Sob a direção de Mãe Elzita, a cura prosseguiu muito animada, com o público 
batendo palmas e acompanhando os cânticos. Em razão da cura se constituir só de 
"passagens", as entidades não demoravam. Chegavam, doutrinavam, dançavam e iam 
embora, depois de uma permanência de 3 a 15 minutos. 

 
Mais tarde, duas filhas-de-santo, da linha de cura, receberam seus encantados. 

Naquele momento, a mãe-de-santo lhes entregou o penacho e o maracá que estavam 
no altar e as três ficaram durante um certo tempo, dançando e recebendo entidades 
diversas. Próximo à meia noite, entraram mais três filhas-de-santo na roda, 
constituindo um grupo de seis. Com novas doutrinas, ritmadas pelas matracas e 
atabaques, o culto ficou mais animado. A certa altura, foi servido mingau de milho ao 
público e, às três horas da madrugada encostaram-se os tambores.  

 
No dia seguinte o culto começou às 17:30 horas, sob a direção de Mãe Elzita, 

como na noite anterior. Ela iniciou os trabalhos sozinha, mas agora vestida com uma 
roupa verde. Desta vez, provavelmente pelo fato da corrente está mais forte do que 
no dia anterior, muitas pessoas do público caíram, sobretudo no momento em que se 
cantou para a linha das cobras. Ao chegarem, estas entidades alvoraçadas, rolavam 
pelo chão como se quisessem sair do salão ou se enrolar nas pessoas. Desceram 
várias entidades sob a forma de cobra, como D. Rosalina da Lagoa, Cobrinha Verde, 
Cobra Suçurana, etc. O público mostrava-se amedrontado, chegando algumas pessoas 
até se retirarem do salão. Mas, acalmada um pouco a linha das cobras, o ritmo do 
culto voltou ao normal, passando a descer os caboclos da mata. 

 
Por volta das 19:30 horas, a Princesa Doralice chegou e logo foi vestir-se com 

suas roupas típicas. Ao voltar, com um vestido cor de rosa, ela pegou sua boneca de 
uma cadeira e colocou no altar. Em seguida, sentou-se, por pouco tempo, no salão, 
para receber os cumprimentos das entidades presentes. Após isso, a Princesa 
levantou-se e foi atender, numa sala ao lado, várias pessoas que queriam, entre 
outras coisas, pedir-lhe conselhos e benzimentos. Encerrando a parte das consultas, a 
Princesa Doralice voltou ao salão, às 20:30 horas, quando agradeceu a presença de 
todos e disse que iria encerrar os trabalhos. Serviram um chá de cidreira para a 
Princesa e, ao fecharem a cura, as dançantes foram tirando os pertences da cura ( 
penacho e maracá ) e colocando-os no altar. As fitas amarradas nos braços e faixas 
atravessadas nos peitos também foram retiradas. 

 
De uma maneira peculiar, a mãe-de-santo, cantando as doutrinas do 

fechamento do culto, saiu do barracão de costas até a porta da rua, como se estivesse 
levando algo em movimentos cadenciados, indo para frente e para trás. Depois, 
cantaram uma doutrina em que dizia levar o povo todo para as ondas do mar e das 
matas. Finalmente, as dançantes todas se uniram de cabeça baixa; a mãe-de-santo, 
no meio da roda, cantou várias vezes se despedindo e deu então um forte grito, 



fazendo com que todas as entidades, imediatamente, fossem embora, deixando o 
público emocionado. 

 
Cura - Ritual afro-ameríndio, muito presente na capital e no interior do Estado, 

que se identifica pelo uso do maracá, do penacho, das palmas das mãos, matracas, 
tambores e pandeiros. 

 
Ao som desses instrumentos, os pajés recebem sucessivamente entidades das 

mais diversas linhagens, usando vestes apropriadas, cantam e dançam uma 
coreografia variada. 

 
Embora o preceito não seja especificamente para curar pessoas, pajés e 

entidades quando consultadas, ensinam e fazem remédios da diversificada medicina 
popular  
 
 

A queimação do Judas 
Carlos de Lima 

 
A festa de queimação do Judas é brincadeira tradicional no Maranhão, 

ultimamente tendente ao esquecimento. Reminiscência dos antigos cultos agrários, 
celebrações que se faziam no equinócio de verão, no começo ou no fim das colheitas. 
Queimava-se um boneco que representava o mundo velho para que as chamas, 
símbolo do calor vivificante, trouxessem a fecundidade ao solo. Sendo costume de 
outro hemisfério, enquanto aqui se fazem preces pedindo chuvas abundantes, lá, no 
norte da Europa, clamava-se por sol e calor. De acordo com a chamada "lei das 
convergências", tais práticas se aproximaram de outras idéias que, a seguir, 
comentaremos, produzindo uma fusão que se fixa no inconsciente folclórico. São as 
sobrevivências de Edward B. Taylor, "processos, costumes, opiniões, etc. 
transplantados pela força do hábito e que passam a uma condição social diferente 
daquela em que nasceram e subsistem desde então como testemunhas e exemplos de 
um antigo estado moral e intelectual, do qual surgiu um novo", ou "a ïncorporação de 
um dado cultural que adquiriu nova função, integrando o complexo social e 
vinculando-se aos demais do conjunto", segundo Renato Almeida, e que Ático Vilas-
Boas da Mota prefere chamar transfiguração folclórica. 

 
A Idade Média caracteriza-se como o domínio absoluto do diabo, o 

estabelecimento do império do medo, o demônio visto por toda parte e a qualquer 
propósito, as feiticeiras e as bruxas consideradas suas sacerdotisas, os judeus 
declarados inimigos de Cristo, alvo de todas as perseguições, inclusive, e 
principalmente, políticas e econômicas. Há quem defenda a tese de que a decadência 
da Europa deu-se em parte pelo eqüívoco da Igreja na perseguição aos judeus; os que 
conseguiram fugir levando seus cabedais vieram para o ocidente e fizeram a América. 

 
O Tribunal do Santo Ofício, estabelecido na península ibérica , dedicou-se à 

caça às bruxas e aos judeus; era crença generalizada a necessidade de dar cabo 
deles, representantes do demônio, a perseguição aos hereges , isto é, a todos os que 
divergiam da orientação oficial da igreja-estado. Esse domínio do medo nos veio com 
a colonização portuguesa e centenas de pessoas inocentes acabaram nas mãos da 
Inquisição, condenadas à tortura e à fogueira por denûncias anônimas, testemunhos 
induzidos, torpes vinganças de inimigos pessoais. As execuções eram públicas, 
preparadas com grande aparato, constituindo verdadeiros espetáculos para o povo, 
que, assim, festivamente, realizava uma catarse de suas paixões, expurgação e alívio 
de suas frustrações e recalques. Todo o ódio coletivo e atávico transferia-se ao 
condenado, tantas têm sido através dos séculos tais explosões populares, nos circos 
romanos, nos pátios de Pilatos, nas execuções de toda sorte. Eram os chamados 
autos-de-fé. 



 
Os condenados que conseguiam fugir, ou faleciam antes do ato público, eram 

justiçados em efígie: manequins confeccionados para representarem os réus, os 
mortos tendo seus ossos desenterrados para ser consumidos pelo fogo. Constituíam 
ritos de depuração tal como nos tempos primitivos, o fogo com a função de repelir o 
mal. 

 
Os judeus ficaram indelevelmente associados à heresia, ao diabo e ao mal. A 

figura de Judas-traidor como sinônimo do judeu que entregou Cristo à sanha dos 
judeus, esquecido o povo de que Jesus também era judeu! 

 
Assim, todas essas reminiscências (cultos agrários, o sacrifício de Cristo, as 

perseguições do Santo Ofício) se fundiram, numa transfiguração folclórica. Difundidas 
na Europa em geral, e na Península Ibérica em particular, os portugueses trouxeram 
consigo essas superstições, a idéia da existência real de bruxas e feitiços que aqui 
receberiam o reforço de todos os abantesmas indígenas e dos espíritos maus que 
povoam a alma africana, do que a Queimação de Judas e a Serração da Velha 
(Serração da Velha (ou do Velho).consiste, em largos traços, numa provocação feita 
aos velhos de certa casa, com o barulho de serrar uma tábua à porta do 
"homenageado", em grande barulheira e com insultuosas referências ao pobre 
coitado, que reage com violência aos agravos, brindando os moleques com penicos de 
urina, pauladas, e não raro, tiros.) são resquícios e adaptações de velhos temores 
ancestrais, o fogo simbolizando a morte da velha lei mosaica para o nascimento da 
Boa Nova, o Novo Testamento, o Cristianismo. No espírito popular arraigou-se a figura 
do judeu como símbolo da malvadez com todo o vocabulário infamante no qual a 
judiaria significa torturar, maltratar. Também de Portugal nos veio a lenda do Judeu 
Errante chamado Azaverus, sapateiro em Jeruzalém e que teria empurrado Jesus, 
quando, a caminho do Calvário, passava em frente à sua oficina, gritando: " - Vai, 
anda logo", ao que lhe respondeu Jesus: " - Eu vou, mas tu ficarás aí até a minha 
volta", o que resultou em sua peregrinação eterna, livre da morte e sem descanso, à 
espera do regresso de Nosso Senhor. Diz Cascudo que a lenda apareceu no século IV, 
em Constantinopla e foi trazida para a Inglaterra por um arcebispo da Grande Armênia 
que afirmava conhecer no seu país uma testemunha viva da paixão, porteiro que fora 
do auditório de Pôncio Pilatos. 

 
Por toda a América Latina, em maior ou menor incidência, pratica-se a 

malhação, ou queimação de judas; na Amazônia o boneco é embarcado numa balsa, a 
descer na correnteza, alvo dos atiradores das margens por onde passa. Em toda parte 
o público participa do espetáculo patrocinado pelos comerciantes e moradores, que se 
cotizam para ocorrer às despesas de preparação da festa. Na cidade Pedrão, na Bahia, 
o próprio escrivão da Polícia promove a brincadeira e os soldados, sendo também 
povo, mostram-se condescendentes com os participantes do evento. Até nos 
seminários tinha lugar a brincadeira, como nos dá notícia o professor Floriano 
Mendonça da que se fazia, "com todas as honras civis e eclesiásticas", em 1925, no 
Seminário de Santa Teresa, inclusive obrigada a testamento em versos "obsequiando" 
amigos e colegas. 

 
Jean Baptiste Debret, que publicou uma preciosa "Viagem Pitoresca e Histórica 

ao Brasil -1834-39", descreve a queimação de Judas, no Rio de Janeiro: 
 
"O sentimento dos contrastes, que fecunda tão narcadamente o gênio dos 

povos meridionais da Europa, encontra-se igualmente no brasileiro que se caracteriza 
pela capacidade fazer suceder ao espetáculo lamentável das cenas da paixão de 
Cristo, carregadas processionalmente durante a quaresma, o enforcamento solene do 
Judas no sábado de Aleluia. Compassiva justiça que serve de pretexto a um fogo de 
artifício queimado às dez horas da manhã no momento da Aleluia e que põe em 
polvorosa toda a população do Rio de Janeiro entusiasmada por ver os pedaços 



inflamados desse apóstolo perverso espalhados pelo ar com a explosão de bombas e 
logo consumido entre os vivas da multidão! Cena que se repete ao mesmo instante 
em quase todas as casas da cidade.  

 
É ao primeiro som do sino da Capela Imperial, anunciando a ressurreição do 

Cristo e ordenando o enforcamento do Judas, que esse duplo motivo de alegria se 
exprime a um tempo pelas detonações do fogo de artifício, as salvas da artilharia da 
Marinha e dos fortes, os entusiásticos clamores do povo e o carrilhão de todas as 
igrejas da cidade. É preciso confessar que essa oportunidade de um contraste tão 
marcado, tirado de um mesmo objeto e que, terminando devotamente a quaresma, 
apaga no espaço de dez minutos, de um modo igualmente engenhoso, a austeridade 
de suas formas, constitui o êxito da imaginação num povo vivo e infinitamente 
impressionável." Passando às minúcias da confecção dos bonecos (Judas e o Diabo), 
diz com arrebatamento: "Nec plus ultra da ficção poética e da imitação dos 
movimentos do grupo das duas figuras cujos balanços e oscilações são provocados e 
variados pelo arrebentar dos foguetes que os consomem finalmente, excitando a 
última bomba o mais ruidosos entusiasmo", para concluir: "A figura indispensável, 
capital, é o Judas, de blusa branca (pequeno dominó branco de capuz, usado pelos 
condenados); suspenso pelo pescoço a uma árvore e segurando um bolsa 
supostamente cheia de dinheiro, tem no peito um cartaz quase sempre concebido 
nestes termos: - eis o retrato de um miserável, supliciado por ter abandonado seu 
país e traído seu senhor. Um diabo negro, o mais feio possível, a cavalo sobre os 
ombros da vítima, faz as vezes de carrasco e parece apertar com o peso do seu corpo 
o laço que estrangula .o desgraçado. 

 
Mais engenhoso ainda é o Diabo amarrado pela cintura, de modo a escorregar 

pela corda do Judas, e suspenso três ou quatro pés acima da cabeça do boneco por 
meio de uma corda que se distende repentinamente em conseqüência do estouro de 
uma bomba e deixa cair o carrasco a cavalo em cima do pescoço da vítima. Esse 
efeito extraordinário, imita perfeitamente a pantomima do enforcamento, prolongada 
durante longo tempo, apresentando o espetáculo de um horrível grupo agitado sem 
cessar, entre turbilhões de fumaça, pela detonação dos petardos, encerrados dentro 
dos dois manequins. Tudo termina afinal com uma última explosão que lança para 
todos os lados mil parcelas inflamadas logo reduzidas a cinzas." 

 
No Maranhão, de modo geral, arma-se, com antecedência, um boneco de pano, 

cheio de palha seca, para ajudar a combustão, e que se veste com roupas velhas, 
botinas, chapéu, gravata, etc., recheado de bombas e rojões. O manipanço assim 
preparado é colocado em destaque, exposto na praça principal da localidade e junto 
dele afixa-se um testamento de autor anônimo, feito em prosa ou verso. Este 
testamento é uma crônica do lugar e das pessoas, uma crítica e denúncia social, uma 
sátira mordaz. No sábado de aleluia faz-se a leitura do testamento, recebido com as 
gargalhadas e mofas dos assistentes e os protestos e insultos dos ofendidos. Folguedo 
comum nos bairros de São Luís, ainda hoje aparece, valendo destacar a ação pertinaz 
do Laborarte (Laborarte: Centro de Estudo e Produção de Arte Popular.) que vem, 
perseverantemente, mantendo a tradição.  

 
Alguns testamentos são impressos e distribuídos ao público, com autor 

declarado, como os de César Teixeira, dos quais transcrevemos alguns versos menos 
impublicáveis aqui, pois também é tradição que alguns autores se excedam na 
linguagem: 

 
"Levo pro Wagner Ramos (*) 
com o sigilo do Malan (*) 
dólares da Boa Safra (*) 
lá paras as ilhas Cayman. (*) 
 



O negócio é ser pirata 
do Perfil de uma mulata 
depois segurar o tchan.(*) 
 
Guardarei na Assembléia 
as mil ações da Cemar (*) 
que comprei de um prefeito 
cujo nome não vou dar. 
 
Se quiserem descobrir 
desenterrem a CPI 
que acabaram de enterrar. 
 
Mas por que o Criador 
abandona a criatura 
com esse mísero salário 
tropeçando na lisura? 
 
Deixo o meu obituário 
de atrasado funcionário 
na porta da Prefeitura. 
 
(Cada verso arrancado 
da terra consigo traz 
a raiz de uma luta, 
rubra alma de ancestrais. 
 
Colho um poema do chão 
prá Manoel da Conceição, (*) 
tortura, nunca mais (*). 
 
(Wagner Ramos, Coordenador da Dívida Pública da Prefeitura de São Paulo, 

indiciado na falsificação de documentos para operações de "Precatórios" de várias 
prefeituras; Malan, Ministro das Finanças; Boa Safra, corretora também implicada no 
caso dos "Precatórios; ilhas Cayman, paraíso fiscal; Tchan, nome de um grupo de 
dança famoso na época; Cemar, Centrais Elétricas do Maranhão; Manoel da 
Conceição, martir do Movimento dos Sem Terra; no Maranhão. Tortura nunca Mais, 
título de uma campanha contra a tortura havida ao tempo do Regime Militar pós-
Revolução de 1964.) 

 
E outro, de autor anônimo:  
 
"Ao amigo Zé Carvalho, 
que sempre fala em teses, 
eu lhe deixo - e bom proveito! 
Dez toneladas de fezes. 
 
Para seu Joaquim Babão, 
que jamais perdeu a pinta, 
dos contratos de pintura 
fica-lhe o roubo da tinta. 
 
Ao Adonias fiscal, 
que berra mas nunca mia,  
fica toda a liberdade 
prá sua poligamia.  
 



Ao cearense do Anselmo 
- Ladrão, oh! Deus, nos acuda,  
prá ele a profissão  
de roubar e furtar juda. 
 
Ao Valdir, o sapateiro 
- Eu não sei se é veado - 
deixo um corte de camisa 
que não é quadriculado. 
 
Ao Zumba, Mundico amigo,  
saudoso da Barreirinha,  
deixo a lembrança incurável 
daquela sua escurinha." 
 
Um testamento em prosa termina assim: 
 
"Uma coisa eu lhes asseguro: se é verdade que existe encarnação, aqui estarei 

quando for mandado de volta, para cumprir, com toda a dignidade de um ser abjeto, 
que se compraz em o ser. Não fugirei ao meu fadário. E agora, meus senhores, mãos 
à obra! Fogo!" 

 
Acerca de testamentos, há, ainda, a tradição de fazê-los também de animais, 

com a divisão cômica de bens fictícios do morto ou das partes do animal, como o 
registrado no Cancioneiro Geral de Garcia Resende, de fins do século XV, o 
Testamento do macho ruço de Luís Freire e o constante no Pranto de Maria Parda, de 
Gil Vicente, no século XVI. Aqui também se fazia o testamento do boi, no Bumba-
meu-boi, dividindo-se a armação de buriti, cabendo um pedaço a cada pessoa de 
destaque presente à festa. Assistimos várias vezes, na casa de Leonardo, dono do boi 
da Liberdade (Matadouro), à distribuição desse legado.  

 
Temos, em folhas dispersas de um livro, de título e autor não declarado, e que 

nos foram dadas pelo saudoso professor Rubem Almeida, o seguinte relato da 
Malhação do Judas que se realizava em frente ao primitivo Hotel Central, um velho 
sobradão colonial, no largo de Palácio:  

 
"Aleluia! Aleluia! 
Peixe no prato, farinha na cuia! 
Aleluia! Aleluia! 
Peixe no prato, farinha na cuia! 
 
Na forca, enforcado, com a língua de fora balançava o Judas... 
Todo feito de presentes como a Pandora da fábula,  
e ocultando também todo um mundo de perfídias: 
bombas, estalos, bichinhas, pistolas, buscapés. 
 
Era o famoso Judas do Hotel Central. O Judas do Alfredo Champoudry. 

(Aalfredo Champoudry, cidadão francês que se radicou no \maranhão e explorou o 
ramo de hotelaria com o "Hotel Central", preferido dos viajantes comerciais.) 

 
O bando cercava-o, apupava-o, chutava-o, vaiava-o, apostrofava-o: 
 
Olha o Juda no pau! 
Zeferino bacalhau!  
 
Bem feito, Judas Iscariote! 
Quem mandou vender o teu Mestre por aqueles miseráveis 30 dinheiros? 



Tu que tanto te revoltaste quando Maria Madalena lhe ungiu os pés com 
perfume, 
foste atraiçoa-lo com aquele beijo? 
Bem feito por te haveres enforcado no Haceldama 
e por te enforcarem ainda hoje os moleques do mundo todo! 
És um símbolo? Que importa? És o próprio demônio,  
como diz São João! Tanto melhor! 
Apupem-no, moleques! Espostejam-no, sem dó nem piedade! 
 
O bando era magnífico - quarenta, cinqüenta componentes, 
todos alegres, risonhos, contentes, 
dirigido por um maioral, pretalhão, 
que, orgulhoso, fazia de capitão; 
 
todos armados de pau, para malhar o Judas, 
e de uma cuia para apanhar o dinheiro 
e de uma boneca molhada de pano para quando viesse em brasa. 
 
Compunham-no moleques de várias idades e tamanhos, 
desde crianças assinzinhas até barbados assinzões, 
molequinhos, molecotes, moleques, molecões! 
Quem os tivesse, tratasse de ir ao mercado nesse dia, 
que ninguém os pegava. Estavam todos na folia. 
 
Se lhe faltava alguma peça ao vestuário, 
lá improvisavam a crítica espontânea: 
 
Esse juda não tem bota!  
É de dona Cota! 
Esse juda é sem chapéu! 
É de seu Xexéu! 
 
Esse juda é sem correntão! 
É de seu João! 
 
Se pelo contrário, lhes parecia completo, elogiavam-no: 
 
Esse juda é correto! É de seu Aniceto! 
Chegava-se um charuto ao rastilho e pum! 
 
Lá começava a queimar o Judas. 
Estalavam bombas, chispavam bichinhas, que fragor! 
Silvavam buscapés, pistolas, que horror! 
E tudo isso no meio da fanfarra da algazarra, 
 
Aleluia! Aleluia! 
Peixe no prato, farinha na cuia! 
Olha o juda no pau! 
Zeferino bacalhau! 
 
Mal amainava o tiroteio, o bando investia de pau 
contra o pobre judas, agora esfrangalhado. 
Arrancavam-no da forca, jogavam-no ao chão, malhavam-no a valer! 
 
Um lhe puxava o paletó, 
outro lhe tirava as botas, outro lhe descalçava os sapatos... 
Níqueis rolavam, cobres tilintavam. 



Assaltos, gritos, murros! 
 
Quando o dinheiro era pouco, queixavam-se: 
Esse juda é fobado! 
Está quebrado! 
Este juda é sendeiro! 
Não tem dinheiro! 
 
E começava o peditório, numa preamar de exigências: 
 
Ora, bota mais dinheiro, 
que o dinheiro não chegou! 
Ora, bota mais dinheiro,  
prá casar com marinheiro! 
 
Bote esse cobre aí,  
seu Alfredo Champoudry! 
 
A um canto da sacada, congestionado de rir, 
vermelho como um pimentão, 
gozava o velho francês o sucesso do seu Judas! 
 
Lá no último andar do Hotel, 
os viajantes começavam a atirar níqueis. 
Gritaria infernal! Assuada magistral! 
 
Escapa a moeda das mãos ou das cuias, 
precipitava-se o que lhe ficava mais próximo, 
os outros cobriam, flechavam, embolavam, 
e era aquele brouahah! 
 
Murros, socos, pontapés, gritos, gemidos, 
doloridos, percutidos.  
 
Ouviam-se queixas: - Me afroiuxe! - Não me mata! 
- Você me apostema! - Dá-lhe nele! - A moeda estava em brasa! 
Recorria-se então à boneca de pano molhado... 
 
Terminada a cena, regressavam agora com um novo estribilho: 
Bates calou: 
Zé Rebola não casou! 
 
Zé Rebola era o apelido de um sapateiro português 
estabelecido na Rua do Sol, que andava sempre mal-humorado 
e com quem implicara a molecagem, 4o. poder do Estado, 
devido ao caminhar ondulado, desordenado... 
 
Não satisfeitos com o apelido, ainda aludiam 
os versos ao caso interessante, de que fora protagonista 
do rapto que planejara, de uma moça do convento, 
e cuja execução, confiando a um amigo,  
viu com amarga aflição, que o amigo, 
egoísta, se lhe tornara inimigo, 
naufragando-lhe por completo o intento... 
pois não fez o casamento com a moça do convento... 
 
Bates calou! 



Zé Rebola não casou! 
 
Daí, seguia o bando à procura de outras vítimas, 
porque havia judas célebres em vários pontos da cidade. 
 
Só no Largo do Carmo, havia 3: o do Araújo, do Sul Americano, 
o de Lino Moreira, no Café Riche; e o de José Alves do Valle. 
 
Na Rua do Sol, contavam-se: o da farmácia francesa, 
do comendador Luís Ferreira, canto com a Travessa da Passagem 
e o da Padaria Vitória, do Alberico Dias da Silva, no Pespontão. 
 
Na Rua Grande: o do velho Torres, canto da Cruz, 
No largo da Conceição, o do Sacristão; 
e, já no Caminho Grande, ao dobrar do da Boiada, 
o do Bernardo Freitas Bicas. 
 
Descendo a rua da Cruz, canto com a Fonte Das Pedras, 
o do Luiz Rocha, em frente à casa do Pedro Balança. 
 
No Mercado, o do Silva Santos; no Portinho, o de Alfredo Barbosa; 
no Desterro, o do João Quatipuru; no Gasômetro, o do José Carvalho! 
 
E ainda: o do Manoel Francisco, o do Jaime Souza, 
do Zé Cordeiro, o do Pedro Fonseca, o do Manduca, o do Costa,  
o da Vista Alegre... 
 
Um Judas houve notabilíssimo, porque se lhe deve 
a formação do Anil: o do sr. Albino que o erigiu 
em frente ao seu botequim. Um belo dia 
anunciaram os jornais que seria queimado 
no domingo da Ressurreição. Haveria banda de música, 
bebidas, comidas, um festão. 
 
Ninguém desconfiava que fosse propaganda do  
botequim e do arrabalde. 
 
O "trem" encheu-se. O judas, de fato, estava lá, 
mas, só podia ser queimado no domingo seguinte. 
 
Essas transferências duraram um mês. 
Um belo dia, revoltado, alguém o queimou. 
Mas, o Anil estava fundado, graças ao Judas! 
 
Por onde foste, bons tempos do Maranhão? 
Por onde foste, bons tempos do Maranhão? 
Deixando-nos esta saudade doída no coração? 
 
30.10.1938. " 
 
Também o autor deste artigo, certa vez, escreveu um testamento de judas, 

posto na sua porta, para diversão de seus filhos e vizinhos: 
 
"Com toda a minha saudade 
e amizade fiel, 
deixo a sola desta "brisa 
ao amigo Maciel. 



 
Para o Álvaro, guloso,  
lego um pedaço do fato 
prá que ele faça churrasco 
do Olho d’Água no mato. 
 
O chapéu é da Marcinha,  
a meia do Antönio Zé,  
pro Amauri fica a gravata 
e um calo que tem no pé.  
 
Uma banda do sapato 
é do compadre Joaquim, 
prá na Assembléia pedir 
um voto em ata prá mim.  
 
Prá Bibi deixo esta rosa, 
os óculos são do Pombinha,  
ao Peixe-Galo, do peito, 
fica "uma geladinha".  
 
Yedo, apesar de ausente,  
não pode ser esquecido: 
ganha a bolsa de presente. 
Fabinho leva o ouvido. 
 
Pablito ganhou o "galo". 
De Deborah é o coração. 
Ao meu amigo Geraldo 
vou deixar outro leitão. 
 
Possuímos ainda outro testamento recolhido em Pedreiras, em l972, mais ou 

menos nos mesmos moldes dos já apresentados. 
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A cultura popular na memória de seus atores 
*Izaurina Nunes 

 
Memória de Velhos depoimentos: uma contribuição à memória oral da cultura 

popular maranhense. Volume I- Nunes Pereira, Celeste Santos, Lúcia Oliveira. 203 
págs. R$ 10,00. 

 



Mais que uma coletânea de depoimentos, a coleção Memória de Velhos é um 
registro ímpar de histórias de vida de atores que tiveram um papel singular na 
preservação das manifestações da cultura popular maranhense, seja como 
protagonistas, seja como espectadores interessados na documentação de aspectos 
múltiplos de nossa cultura popular. 

 
A coleção é composta de quatro volumes com 14 entrevistas sobre temas 

como: religiosidade popular, Carnaval, bumba-meu-boi, artesanato, Festa do Divino, 
teatro popular, chegança e brinquedos populares. A abrangência dos temas abordados 
legitima a coleção como uma importante contribuição à memória oral da cultura 
popular maranhense. Trata-se, de fato, de uma obra que vem preencher uma lacuna 
na história da cultura popular do Maranhão. 

 
O volume I coloca em destaque a cultura afro-maranhense em seu aspecto 

mais marcante: a religião. Os três depoimentos contidos nesse livro nos fornecem um 
panorama da cultura negra no Maranhão. Com prefácio assinado pelo antropólogo 
Sérgio Ferretti, pesquisador da cultura popular e das religiões afro-brasileiras no 
Maranhão, e introdução do antropólogo Aniceto Cantanhede Filho, estudioso de 
comunidades negras no Maranhão, o primeiro volume da coleção nos premia com três 
valiosas entrevistas. 

 
A primeira foi realizada com o etnólogo Nunes Pereira, autor do livro "A Casa 

das Minas", sobre a primeira casa de culto afro-brasileiro do Maranhão. 
 
Consagrado como etnólogo pelos estudos feitos com sociedades indígenas da 

Amazônia, Nunes Pereira fez-se antropólogo pela missão de defender os índios que na 
sua infância soubera vítimas de atrocidades. Espantou-se com o estado precário das 
condições sanitárias em que viviam os povos indígenas de Roraima, onde trabalhou 
como veterinário. 

 
Nunes Pereira apostava no desaparecimento dos índios, manifestando um certo 

fatalismo ao se reportar à perspectiva de sobrevivência dos índios frente à expansão 
do homem branco nas terras indígenas. Estava conectado com o pensamento que 
inspirou antropólogos de seu tempo, preocupados com a extinção do objeto de estudo 
da Antropologia clássica. 

 
Se a relação com as comunidades indígenas se deu por intermédio de sua 

experiência profissional como veterinário, o seu contato com a cultura negra remonta 
dos tempos em que freqüentava a Casa das Minas levado por sua mãe. As visitas à 
centenária casa de culto aos voduns lhe despertaram o interesse pela religião de 
origem africana ali praticada, vivificado pelos contatos que manteve com etnólogos 
como Roger Bastide e Arthur Ramos, este último responsável pela publicação do livro 
"A Casa das Minas" e de quem tornou-se amigo. 

 
Em seu depoimento, Nunes Pereira revela influência de autores como Olavo 

Bilac, Joaquim Nabuco, Gilberto Freire, Nina Rodrigues, Raimundo Lopes e Roquete 
Pinto, além do estrangeiro Kurt Nimuendaju. 

 
A segunda entrevista, feita com Dona Celeste Santos, zeladora da casa das 

Minas, é uma viagem no tempo pela São Luís dos anos 40 e 50. Com maestria verbal, 
Dona Celeste nos oferece um depoimento de leitura deliciosa, onde desfilam fatos 
relacionados com a economia, cultura popular e história do Maranhão. 

 
O depoimento de Dona Celeste inscreve um capítulo importante na história do 

Tambor de Mina no Maranhão, com relatos do período de repressão policial nos 
terreiros de São Luís e a influência de mãe Andresa junto ao então interventor Paulo 



Ramos para que a Casa das Minas permanecesse na rua de São Pantaleão professando 
o culto aos seus deuses africanos. 

 
Dona Celeste busca, em sua memória privilegiada, aspectos marcantes da vida 

cotidiana de São Luís: o abastecimento d'água feito através de poços, as lavanderias 
públicas e os cortiços que proliferavam pela cidade, uma necessidade imposta pelo 
desenvolvimento das indústrias têxteis que recrutavam mão-de-obra. A alternativa de 
moradia acessível aos operários fabris era o aluguel dos minúsculos quartos em 
imóveis coletivos. 

 
Os cordões de baralho, os blocos de Carnaval, os grupos de chegança e, 

sobretudo, a Festa do Divino são um capítulo à parte. Na Casa das Minas, Dona 
Celeste é responsável pela maior festa do terreiro e é sobre essa festa que ela se 
detém, relatando as etapas, seu "passeio" de 13 anos pelo Rio de Janeiro nos anos 50 
e 60, onde introduziu os festejos do Divino em terreiros de maranhense ali radicados e 
a grande comunhão para tornar realidade a Festa do Divino na Casa das Minas. 

 
A terceira entrevista, com Dona Lúcia Oliveira da Casa de Nagô, tradicional 

terreiro de origem africana em São Luís, apresenta dados da história de vida da 
entrevistada que se confundem com a própria história da Casa. 

 
Lacônica, de respostas curtas, Dona Lúcia fala sobre o poder terapêutico das 

ervas e sobre o culto afro-brasileiro da casa de Nagô. 
 
Memória de Velhos - volume I é leitura indispensável para estudiosos de 

História, Ciências Sociais, Artes e Economia. Nessa obra, encontramos matéria-prima 
para pesquisas sobre a história do Maranhão, economia das décadas de 40 e 50 no 
Maranhão, relações de trabalho operário e, principalmente, sobre a cultura popular do 
Maranhão. É, sem dúvida, uma iniciativa louvável o resgate da memória oral dos 
atores culturais populares. 

 
A cultura popular maranhense agradece. 

 
 
 

Cordões de Bichos 
 

Lenir Oliveira e Jandir Gonçalves 
 

Os cordões de bichos ou pássaros, manifestações de origem indígena, são 
folguedos típicos da região Amazônica, mais precisamente característicos da Cultura 
Popular do Pará. 

 
Estas brincadeiras são encontradas, tanto no período momesco quanto junino, 

conforme constata-se em Câmara Cascudo: "Cordão - grupo de foliões com roupas de 
fantasia, cantando e dançando mais ou menos ritmicamente durante os três dias de 
carnaval ou de certas festas tradicionais religiosas. São João, ...". 

 
Tratam-se de folguedos onde se pode notar uma mistura de bailado com 

pequena comédia chistosa, cuja figura principal é sempre representada por um bicho 
da região, a exemplo o quatí, o gambá, o tentém, o rouxinol, a guariba, a onça, o 
pavão, a garça e tantas outras. A brincadeira normalmente a cada ano, apresenta um 
animal diferente, assim como, um novo auto. Ressalte-se porém, que alguns grupos 
repetem o mesmo bicho por muitos anos. Do Cordão podem fazer parte ainda, fadas, 
sacís, caçadores, lavadeiras, índios, ciganos, fidalgos, soldados, matutos, etc. 

 



O drama quase sempre tem por tema a morte e ressurreição do bicho, o 
encantamento de fidalgos e ainda o casamento. A animação fica por conta de ritmos 
como xote, baião, valsa, forró, mina, marchinhas, côco, e carimbó. 

 
No Maranhão, apesar de não Ter-se encontrado referências bibliográficas sobre 

o assunto, a não ser em entrevista de dona Sebastina do Rosãrio, na Coleção 
Memórias de Velho, Vol. 2. entretanto, sabe-se que estes Cordões foram bastante 
difundidos, tendo-se notícias destes, como danças de salão, principalmente em 
Municípios como, Santa Rita, Rosário, Caxias, Codó, Cedral, Carutapera e até mesmo 
São Luís, de onde durante anos saíram em apresentação o Guará do Retiro Natal e o 
Carneirinho de D. Fifi no Anil. 

 
Atualmente na cidade de Rosário, o Sr. Manoel Domingues, organiza no período 

do carnaval a brincadeira do galo e no São João já apresentou as Danças do Surubim, 
Carneiro, Leão, Tucano, Garça e etc.... O acompanhamento musical é feito pela 
marcação, tarol, além de castanholas, saxofone, piston e banjo, instrumentos típicos 
daquela região. Nesta brincadeira o Cordão é formado por adolescentes do sexo 
feminino, fardadas de acordo com a cor ou cores do bicho; as mesmas batem 
castanholas acompanhando a música. Este Cordão compõe-se de três partes a saber: 
a entrada, em ritmo de marcha, acontece quando o grupo está chegando ao local da 
apresentação; a chegada apresentada com samba e a despedida ou sorte com ritmos 
de baião. Nesta hora a pessoa visitada apresenta ao grupo seu pagamento que pode 
ser em forma de bebidas, comidas e até mesmo em dinheiro. 

 
Em Areias, povoado de Santa Rita o Sr. Tito exibe anualmente a dança da 

Zebra, enquanto em São Lourenço/ Carutapera, no período junino é apresentado um 
Cordão genuinamente de pássaros que denominam de Danças do Passarinho, sendo 
constante a troca da ave. Neste grupo a peculiaridade está na inserção da sanfona que 
complementa o som de instrumentos, como, zabumba, clarinete, banjo, pandeiro, sax, 
etc.... 

 
No povoado de Parati, município de Cedral, tivemos recentemente a 

oportunidade de presenciar, no período da Pascoalina, o encerramento do Carapirá, 
Cordão organizado pelos irmãos Honorato e Raimundo. Em conversa com os mesmos, 
ficamos sabendo que o "assunto" (auto) constante da comédia era de autoria deles, e 
contava a história de um príncipe que fora transformado, através de encantamento 
em um pássaro Carapirá (gavião), que ao chegar em Paratí se apaixona pela princesa 
"Daiana", o que culmina com seu casamento. Na brincadeira ainda estão presentes 
"Adomador", o Pai da Princesa, o Animador (cabeceira), sendo estes papéis 
representados pela mesma pessoa, a Baiana Porreta, a rainha "Digmar" (mãe da 
princesa), a Porta Bandeira, dois Regentes (responsáveis pela distribuição das bebidas 
no grupo). Fora estes personagens, ainda fazem parte da brincadeira vinte e duas 
(22) pessoas que completam o Cordão. O acompanhamento musical é feito por onze 
batazeiros que tocam, tambor onça, marcação, pandeiro, "reque-reque", apitos, e 
ritinta, sendo a maioria dos instrumentos confeccionados, por um artesão local. Os 
mesmos são normalmente encontrados em outras brincadeiras típicas locais como: o 
Salameu, o Serafim e o Bumba-meu-Boi. 

 
As músicas cantadas durante as apresentações, parte são criações dos 

organizadores e parte adaptações de músicas já conhecidas e divulgadas pela mídia a 
exemplo o carimbó do cantor Pinduca que diz: "- Pássaro grande Carapirá, engole 
sardinha sem mastigar, sem mastigar, sem mastigar, engole sardinha sem mastigar"; 
e a música da Baiana Porreta, que se trata de sucesso de pagode atual, cantada pelo 
grupo Molejo e que na adaptação ficou assim: "- Ô baiana tu vem aqui, tu vem 
varrendo, vem varrendo ....ô baianinha eu sou seu fã, dança contigo até de manhã 
...". Ressalte-se porém que na hora da apresentação da baiana, há um verdadeiro 
alvoroço por parte do Cordão e da assistência, que fazem, como eles mesmos 



denominam, um grande "fecha fecha" para aplaudirem o rebolado do personagem. 
Ainda com relação a música, se nota a presença de expressões, aboio e toadas de 
pique, similares às do Bumba-meu-Boi. 

 
Com relação a confecção do pássaro, observam-se que o mesmo tem capoeira 

(carcaça) em buriti e cipó, igual aos dos bichos encontrados em alguns grupos de 
Bumba-meu-Boi como: carneiro, garça, papagaio, burrinha, canário e o próprio boi. As 
asas são articuladas, sendo o mesmo recoberto com tecido reciclado de gurda-chuva, 
enfeitada com penas e recortes de revistas, a barra confeccionada em plástico. 
Convém destacar ainda, que, o pássaro usa colares no pescoço. 

 
O auto para o carnaval de 1998 se desenvolveu da seguinte maneira. 
 
Princesa Daiana (noiva) 
 
- Boa noite minha mãe, como vamo de saúde, eu num cheguei a mais tempo 

porque não pude. 
 
Rainha Digmar  
 
- Minha filha querida, nada eu posso fazer, quanto teu casamento, só teu pai é 

quem pode resolver. 
 
Princesa Daiana (noiva) 
 
- Meu querido pai, me tire dessa solidão, eu quero saber do senhor, se eu 

posso casar ou não? 
 
Pai da Noiva 
 
- Minha filha querida, vou te falar a verdade, por quanto da minha parte, você 

terá liberdade, aproveite a ocasião, não importa a idade, se não casar no Parati, vai 
casar lá na cidade. Agora ainda me resta saber com o noticiário do decorrer da 
semana, mais prá me dar esse detalhe, vou chamar a baiana. 

 
Entra a Baiana acompanhada por música. 
 
Pai da Noiva 
 
- Minha Baiana querida, agora aqui vou te procurar, quero que você me diga, 

qual é o movimento que tem por lá? 
 
Baiana 
 
- Eu sou a Baiana, tomo conta da princesa Daiana, a notícia que eu trago de lá, 

é que o príncipe Carapirá vai casar com a princesa Daiana. 
 
Pai da Noiva 
 
- Eu fico muito obrigado pela sua novidade, eu sei que você vai ser corpada ... 
 
Baiana 
 
- Eu ? 
 
Pai da Noiva 
 



- E aceito a sua dificuldade. 
 
Baiana 
 
- Ela vai se casar. 
 
Música de saída da Baiana 
 
Ô dança Baiana, mostra o teu valor 
 
Baiana que Deus mandou. 
 
Adomador 
 
Rainha Digmar eu cheguei nesse momento e já falei com o Juíz prá fazer o 

casamento mais não adianta choro prá não Ter arrependimento. 
 
Mãe 
 
- É se ela quer casar, vambora lá  
 
Adomador 
 
- Então com isso, nós vamos até lá, mais eu já olhei a dama, mais falta o 

Carapirá. Então vamos chamar a dama. 
 
Hora do Casamento 
 
Baiana 
 
A princesa Daiana faz gosto de casar com o Carapirá? O Carapirá faz gosto 

casar com a princesa Daiana. Considero Carapirá com a princesa Daiana e a princesa 
Daiana com o Carapirá, tão casados. Você sabe, como Deus quiser. 

 
Cordão 
 
- Viva o casamento dos dois. 
 
Oh! Minha filha querida você se casou por esse bicho de pena você se agradou. 
 
Oh! Princesinha querida, pensa no que vai fazer, prá depois de casada não se 

arrepender. 
 
 
 
A participação feminina no bumba-meu-boi do Maranhão 
 
Luzandra Diniz 
 
Durante muito tempo o bumba-meu-boi foi considerado uma brincadeira 

tradicionalmente masculina, porém os tempos mudaram e a mulher, que vem 
assumindo novos papéis na sociedade, consegue também ter destaque no bumba-
meu-boi do Maranhão. 

 
A definição e redefinição dos papéis femininos nos grupos de bumba-meu-boi, 

na atualidade, é inegável. Pode-se perceber que o desempenho da mulher nesses 
grupos não se limita apenas ao papel secundário, cuidando das tarefas "domésticas" 



ela atribuídas, ou ao papel de mutuca. Dançar no cordão, tocar instrumentos ou 
chefiar o grupo, hoje, não compete apenas aos homens. 

 
As mulheres continuam responsáveis por diversas tarefas consideradas 

"domésticas", dentre as quais podemos destacar a confecção e manutenção das 
roupas do grupo e do novo couro do boi, atividades de grande importância para a 
brincadeira porque se referem à aparência do grupo e à conseqüente boa impressão 
que causará aos seus espectadores. 

 
Outras tarefas relacionadas aos afazeres domésticos são o preparo da merenda 

que é servida aos brincantes após os ensaios e apresentações públicas, a decoração 
do barracão em todas as etapas do ciclo da festa e a ornamentação do altar em 
homenagem a São João. O apoio moral dado aos homens do grupo, aos quais 
geralmente estão ligadas por laços afetivos também faz parte do universo de afazeres 
femininos. 

 
Nas últimas décadas, às tarefas tradicionalmente destinadas às mulheres 

agregaram-se novos papéis que vêm sendo desempenhados por elas na estrutura do 
grupo e que antes eram restritos aos homens. Dentre esses papéis está o de caboclo 
de fita, cuja restrição à participação feminina nos cordões estava apoiada no 
argumento de que os chapéus, adereço que acompanha a fantasia, eram muito 
grandes e pesados (cerca de 5 a 6 quilos), o que impossibilitava a sua utilização pelas 
mulheres, caracterizadas pela sua condição física inferior. Entretanto, hoje as 
mulheres já conseguem marcar presença no cordão de fitas. 

 
Quanto à participação das mulheres no conjunto de instrumentistas do grupo, 

ressaltamos que no boi de sotaque da ilha as brincantes tocam matracas e tentam o 
desafio no pandeirão e no tambor onça, enquanto no sotaque de orquestra, além de 
ser presença constante no cordão, também tocam maracás. 

 
Já no sotaque de zabumba, predomina o tradicionalismo e as mulheres ainda 

se relacionam de forma estreita com os instrumentos que exigem grande esforço físico 
como o zabumba e o tamborim. Observamos que seu contato com esses instrumentos 
ocorre de forma esporádica, ou seja, substituindo os homens quando os integrantes 
do grupo precisam se afastar rapidamente. 

 
Essa nova realidade, onde a mulher está saindo da invisibilidade e conseguindo 

ganhar expressividade no bumba-meu-boi vem se refletindo não só pelas mulheres 
estarem integrando o grupo de brincantes, mas principalmente por estarem exercendo 
a chefia dos grupos. Embora em muitos casos este fato esteja ligado à falta de 
homens para conduzir a brincadeira, ocasionada por morte ou doença, vale ressaltar 
que as mulheres se fazem presentes com sua força e determinação ao assumirem os 
grupos não deixando a brincadeira morrer. 

 
Tal fato constatamos nos bois de sotaque de zabumba, onde pudemos verificar 

mulheres no comando de quatro grupos: Bumba-meu-boi da Fé em Deus, de Dona 
Terezinha Jansen; Bumba-meu-boi da Liberdade II, de Dona Romana; Bumba-meu-
boi do bairro de Fátima, de Dona Zeca e Bumba-meu-boi da Vila Ivar Saldanha, de 
Dona Maria. O envolvimento da mulher em todo o ciclo da festa é notório. Pudemos 
evidenciar a sua participação nos preparativos durante os rituais de batismo e morte 
do boi. 

 
Pode-se considerar a crescente participação feminina na brincadeira uma forma 

evidente de contribuição para que seja menos caracterizada como essencialmente 
masculina. A presença da mulher vem desempenhando um papel importante para 
tornar o Bumba-meu-boi um espaço de diversão familiar, contribuindo para a auto-
preservação da brincadeira. 



 
Nessa perspectiva, registra-se que a presença feminina no bumba-meu-boi 

tornou-se imprescindível, não ficando mais relegada aos bastidores ou somente à 
função de mutucas ou tapuias, mas a um contexto muito mais abrangente e relevante 
durante todo o ciclo da festa. 
 
 
 

Em Tempo de Ladainha 
 

Nizete Medeiros 
 
As ladainhas até hoje sobrevivem entra as famílias de religião católica. 
 
Ladainha é uma forma de culto onde, através de Nossa Senhora ou dos Santos de 
devoção, elevamos o nosso pensamento a Deus. 
 
Para Nossa Senhora as Ladainhas acontecem no mês de maio. Em janeiro outras 
tantas são dirigidas a São Sebastião; em abril acontecem as de São Benedito, em 
junho temos também para Santo Antônio e São Pedro; em dezembro são realizadas 
nos presépios, por ocasião da queimação de palhinhas e também na festa do Divino 
Espírito Santo. 
 
A duração das ladainhas pode ser de três, nove ou treze dias consecutivos recebendo, 
assim, a denominação de trido, novena e trezena. 
 
Em passado não tão distante as ladainhas constituíam a base essencial dos festejos 
religiosos, propiciando um acontecimento de grande vulto despertando um forte 
sentimento de confraternização. Após a "reza" - como era popularmente conhecida - 
havia o baile regado a chocolate com bolo de tapioca acrescentado de várias outras 
iguarias regionais. 
 
Existia a figura do noitante que era a pessoa ou grupo de pessoas responsáveis pela 
programação de cada noite. Entre suas responsabilidades, a principal preocupação era 
com a decoração do altar, ocasionando verdadeira disputa entre os noitantes que o 
renovavam a cada noite, nessa arte um decorador se destacava em muitas ladainhas - 
Augusto Medeiros, o "seu A".  
 
Um grupo de rezadeiras dirigia o ritual, recitando ou cantando em latim, acompanhado 
por orquestra ou por instrumentos isolados como banjo, cavaquinho, saxofone, 
rabeca, tuba, entre outros, substituídos hoje pelo teclado, guitarra, contra-baixo 
elétricos, as rezadeiras pelos cantadores. 
 
Algumas ladainhas desapareceram com o passar dos tempos como as da casa do Sr. 
Zozo em louvor a Santo Antônio, no bairro do Areal; na casa do Sr. Baltazar na Rua 
das Hortas, esta de grande repercussão na cidade, em louvor a Santo Antônio; em 
casa do Sr. Fiuza, na Rua dos Afogados em Louvor a São Sebastião e em casa da Sra. 
Zuzu, na Rua da Cruz para louvar Nossa Senhora da Saúde entre, outras. 
 
Entre as antigas que continua acontecendo, temos a de São Benedito, no mês de abril 
e em agosto, em casa de Sra. Terezinha Jansen na Rua Grande, a de Nossa Senhora e 
Santo Antônio em casa do Sr. Augusto Medeiros, na Rua do Coqueiro; a de Santo 
Antônio na casa do Sr. Flávio Veiga no Cruzeiro do Anil; para Coração de Jesus e 
Santo Antônio na casa da Sra. Ana Maria Sousa. 
 
Atualmente as famílias vêm desenvolvendo uma prática diferente. Dddurante os 
meses de maio e dezembro um grupo de pessoas se reúne a cada noite na casa de um 



dos componentes do grupo, ficando ali a imagem até a noite seguinte, quando será 
encaminhada em procissão para outras casa e assim sucessivamente até terminar o 
período de orações. O encerramento pode ser na última casa ou na igreja do bairro. 
 
 
 

Batalhão de Ouro, Maracá de Prata 
(Recorte de entrevista com Humberto do Maracanã) 

Joila Morais 
 

Notícia certa de quando começou o Boi do Maracanã acho que aqui ninguém 
tem. O que eu sei, contado pelos meus avós é que essa brincadeira já existe desde 
século passado. Pelas minhas contas já se vão mais de cem anos, mas saindo todo 
ano sem interrupção são somente vinte e cinco". Assim respondeu quando interrogado 
sobre a data de início do Boi de Maracanã Humberto Barbosa Mendes, conhecido como 
Humberto do Maracanã por ser desde 1973, o cantador do Boi da Comunidade do 
mesmo nome. 

 
Com experiência de quase sessenta anos de vida e a sabedoria de vinte e cinco 

anos de cantoria no Bumba-meu-Boi do Maracanã, o qual é por ele denominado 
Batalhão de Ouro, Humberto conta em conversa descontraída sobre sua vida de 
cantador e sua convivência com o grupo que faz o seu batalhão. 

 
"Antes de cantar Boi eu cantava samba numa Escola de Samba que tinha no 

Maracanã. Eu sempre acompanhei o Boi, mas era tocando pandeiro. Em 1992, eu 
percebi que o Boi de Maracanã estava decaindo em cantoria e também em 
organização. Foi a partir desse momento que eu comecei a chegar mais perto, 
participando inclusive das reuniões de organização". 

 
Nessa época Humberto participava ativamente do Movimento de Comunidades 

Eclesiais de Base, onde adquiriu experiência, auto-confiança e descobriu sua 
capacidade de liderança. 

 
Foi com essa bagagem, um marca, a inspiração que busca nas folhas das 

palmeiras, a força dos seus antepassados, o compromisso com as divindades, o 
convite de São João Batista ("foi ele quem determinou que eu devia cantar Boi") e o 
veio poético que Humberto aportou em 1973 no terreiro do Maracanã como cantador. 

 
"Na morte do Boi de 1992, eu me ofereci para cantar uma toada. Aquela turma 

que ficava batucando comigo na beira do botequim me apoiou e eu fui lá. Não me 
lembro bem da toada toda, mas tinha um pedaço que dizia assim: EU ATÉ QUE NÃO 
QUERIA/ MAS RESOLVI ME DEDICAR/ SINTO FALTA DE MIM MESMO/ NA TRINCHEIRA 
DO MEU LUGAR. Quando foi na reunião depois da morte eu fui lá e me comprometi de 
assumir a cantoria e assim foi até hoje..." 

 
Hoje Humberto conta com vários discos gravados, inclusive três CD’s. É 

conhecido no Maranhão como Guriatã, tem toadas gravadas por outros cantores 
destacando-se a gravação de Alcione, da toada do Maranhão meu Tesouro meu 
Torrão. Já participou de comerciais e gravações para programas de TV de veiculação 
Nacional e via Internet. 

 
Neste ano de 1998, Humberto comemora seus vinte e cinco anos na categoria 

com ampla programação, contribuindo em voz e poesia para maior brilho de nossos 
festejos juninos. 
 
 

NOTÍCIAS 



 
Reabertura do Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho 

Maria Michol Pinho de Carvalho 
 

Após passar por um processo de reestruturação física e museográfica, 
executado com recursos estaduais e federais (do Ministério da Cultura/ Lei de 
Incentivo à Cultura-TELEBRÁS), o Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho-
CCPDVF, órgão da Coordenadoria de Ação e Difusão Cultural da Secretaria de Estado 
da Cultura, reabriu o seu prédio de exposições, situado à Rua do Giz, nº 221 – Praia 
Grande, a 02 de abril de 1998, com uma programação de atividades que se estendeu 
até o dia 06 do mesmo mês. 

 
O sobrado colonial, de três pavimentos e um sótão, que já foi moradia de 

famílias nobres da cidade na época de grande apogeu econômico do Maranhão, bem 
como sede de firmas comerciais, colégios e pensão, teve nele instalado, em 1982, o 
citado Centro, cuja denominação é uma justa homenagem ao emérito advogado, 
jornalista, professor e estudioso – Domingos Vieira Filho – um dos idealizadores do 
órgão. 

 
O CCPDVF reabre com um significativa mostra da nossa cultura popular, que 

apresenta um diversificado acervo, voltado para Danças e Folguedos (Bumba-meu-
Boi, Tambor de Crioula, Tambor de Taboca, Dança do Lelê, Bambaê de Caixa, Cacuriá, 
Dança do Côco, Carnaval, Careta – Reizado de Caxias); Religiosidade (Tambor de 
Mina, Festa do Divino Espírito Santo, Ex-Votos, Santos, Ciclo Natalino/ Presépios, 
Procissões); Cultura Material Indígena, Artesanato, Brinquedos Populares, Reciclados, 
além das Coleções Adjuntas – de Domingos Vieira Filho, Nhozinho, João do Farol, Vitor 
Gonçalves, José Cupertino, Colônia Nina Rodrigues e de uma Pinacoteca, com obras de 
artistas plásticos. 

 
O prédio conta, no seu andar térreo, com a galeria Zelinda Lima, destinada a 

exposições temporárias e no seu 1º andar com o auditório Rosa Mochel, de 106 
lugares, climatizado e com recursos audiovisuais, esperando-se que estes espaços 
prestem tão bons serviços a nossa cultura popular quanto as duas personalidades 
homenageadas com as suas denominações. Há, ainda, o Bazar do Giz, uma loja de 
artefatos populares, e o sótão com os painéis artísticos de Ciro Falcão, Mondego e 
Paulo César. Os vários ambientes são dotados de som ambiente, que destaca os 
diversificados ritmos da nossa cultura popular. 

 
Nos cinco dias da programação de reabertura, ocorreram o lançamento dos 

quatro volumes da série Memória de Velhos – Depoimentos: Uma Contribuição à 
Memória Oral da Cultura Popular Maranhense, com a entrega de medalhas do "Mérito 
Cultural" às quatorze personalidades entrevistadas para essa obra, ou seus familiares 
(no caso dos já falecidos); a apresentação de grupos folclóricos - Bumba-meu-Boi de 
São Simão (Sotaque de Orquestra), Tambor de Crioula "Amor de São Benedito", 
Tambor de Taboca do Cruzeiro do Anil e do Bloco organizado "Os Três Ritmos", de 
Riacho Seco – Rosário; a Missa do Boeiro; o lançamento do CD "Memória – Música do 
Maranhão", com show musical e do CD "Candomblé do Maranhão", da Casa Fanti 
Ashanti, do Cruzeiro do Anil, com a participação do Grupo de Candomblé desse 
Terreiro, sob chefia do Babalorixá Euclides Menezes Ferreira; os shows musicais com 
Antônio Vieira, Cristóvão Alô Brasil e o "Baião de Dois", com Carlinhos Veloz, César 
Nascimento e Banda, este último com a participação do Grupo de Tambor de Crioula 
"Tijupá"; o lançamento do vídeo do Auto do Bumba-meu-Boi da Fé em Deus (Sotaque 
de Zabumba), de Therezinha Jansen, com apresentação do grupo e o relançamento do 
vídeo do Divino de Alcântara. 

 
A reabertura contou com a presença da governadora Roseana Sarney, 

autoridades federais, estaduais e municipais, responsáveis e participantes de grupos 



folclóricos, pesquisadores, estudiosos, professores, estudantes, interessados da nossa 
cultura popular e visitantes de outros Estados e países, notando-se o envolvimento na 
programação desenvolvida de um público constante e entusiasmado. O Centro de 
Cultura acha-se funcionando de treça a Sábado, das 09:00 às 19:00 horas, com 
entrada franca. 
 

Monografias relacionadas com folclore 
 

Um número crescente de monografias sobre temas relacionados ao folclore, 
muitos de bom nível, tem sido apresentado por alunos concludentes de diversos 
cursos de graduação na Universidade Federal e na Universidade Estadual do 
Maranhão. O folclore é uma temática importante, muito próximo ao dia a dia do povo 
e os alunos constatam que seu estudo é um dos meios de conhecer a realidade da 
região. Entre monografias relacionadas com folclore recentemente defendidas, 
chegaram ao nosso conhecimento os trabalhos que indicamos a seguir. 

 
SILVA, Josimar Mendes. Festa do Divino Espírito Santo do Goiabal: uma 

abordagem histórica. 56 p. il. Monografia de conclusão do Curso de História na UEMA, 
orientada por Sergio Ferretti. Descreve o festejo do Divino organizado por dona Nilza 
no bairro do Goiabal em São Luís. 

 
BARBOSA, Silvia Helena Bezerra. A Casa de Nagô. Estudo sobre um terreiro de 

Mina em São Luís. 128 p. il. Monografia de conclusão do Curso de Ciências Sociais na 
UFMA, orientada por Sergio Ferretti. Estuda a tradicional Casa de Nagô destacando as 
entidades cultuadas, festas e rituais, a importância da mulher, cargos e funções e 
descreve duas festas realizadas na casa. 

 
DINIZ, Luzandra Maria Gama. De Mutuca a Dona da Brincadeira. A participação 

feminina no bumba-meu-boi do Maranhão. 108 p. il. Monografia de conclusão do 
Curso de Ciências Sociais da UFMA, orientada por Sergio Ferretti. Analisa a 
participação da mulher no bumba-meu-boi, destacando o boi de zabumba e os papeis 
desempenhados pelas mulheres nos bastidores e na organização dos grupos. 

 
PEREIRA, Madian de Jesus Frazão. Dadora de vida a homens doentes. 

Observações sobre a reelaboração da medicina popular no meio urbano de São Luís. 
156 p. il. Monografia de conclusão do Curso de Ciências Sociais na UFMA orientada por 
Ednalva Maciel Neves. Estuda a história de vida e os procedimentos de uma 
curandeira em São Luís. 

 
MENEZES, Francisca Frazão de Sá. O culto afro-brasileiro na tenda Santo 

Antônio - São Luís - MA. 77 p. il. Monografia de conclusão do Curso de História na 
UEMA, orientada por Mundicarmo Ferretti. Estuda a perseguição aos terreiros afro em 
São Luís nos anos cinqüenta, a discriminação de Exu e de Pomba Gira na Umbanda e 
apresenta a história e características do terreiro do pai-de-santo Tote, que funciona 
desde 1964 no Bairro do Anil. 

 
FERREIRA, José de Ribamar. Alcântara e o império do Divino. Pedras e tronos 

decadentes. 150 p. il. Monografia de conclusão do Curso de História na UFMA, 
orientada pela professora Antonia Mota. Contendo transcrição de documentos e 
depoimentos interessantes, apresenta síntese da história da cidade e da festa do 
Divino em Alcântara. 
 
 
 

PERFIL POPULAR: Dona Nilza do Goiabal 
Josimar Silva 

 



Nas manifestações da religiosidade popular encontramos a festa do Divino 
Espírito Santo que ocupa um papel importante no catolicismo popular. Muitas pessoas 
vêem na religião um meio de orientação para o ajustamento individual através da 
aceitação da vontade de Deus. 

 
Milagre segundo o dicionário de Aurélio é: "feito ou ocorrência extraordinária 

que não se explica pelas leis da natureza". Percebe-se que a idéia do milagre está na 
possibilidade de ação das forças sobrenaturais influindo na saúde, no amor ou em 
qualquer acontecimento que interfere na vida humana. 

 
Originária da Europa, esta festa foi introduzida no Brasil pelos portugueses no 

período colonial, espalhando-se por diversas regiões. Em São Luís, segundo o 
antropólogo Sérgio Ferretti, está geralmente associada aos terreiros de Mina, que 
celebram com muita pompa a Terceira Pessoa da Santíssima Trindade. Existem festas 
do Divino que são realizadas em caráter particular por promessa. 

 
A Festa do Espírito Santo feita por dona Nilza do bairro do Goiabal, em São 

Luís, faz parte do cumprimento de uma promessa relativa a uma graça alcançada e 
que lhe parecia impossível de obter. 

 
Na sua história familiar, ela é a única mulher e a caçula de treze irmãos, 

diferente das garotas de sua idade porque gostava de brigar e brincar na rua. 
 
Rosilda, nome de batismo, foi substituído por Nilza, apelido colocado por um de 

seus irmãos e pelo qual é conhecida. Nasceu na cidade de Bacabal. Quando tinha dois 
anos, sua família veio morar em São Luís, na rua do Passeio. 

 
Quando jovem, assistiu em São Luís, à peregrinação de Nossa Senhora de 

Fátima, de Portugal. Levada pela emoção, prometeu a si mesma fazer a procissão de 
Nossa Senhora de Fátima, São Benedito e um tambor de crioula. 

 
Para dona Nilza, o milagre impossível de conseguir era o de ser mãe. Já estava 

no segundo casamento e não realizava o sonho de sua vida: ter filhos. 
 
Certa vez, estava na casa do seu tio, na rua Santo Antônio, quando chegou um 

cortejo do Divino da cidade de Alcântara tirando jóia. Com a Santa Croa na mão disse: 
 
" Oh! minha Santa Croa, me dê um filho. 
Seja homem, seja mulher. Eu boto ele 
para lhe servir dez anos na sua festa." 
 
Passados três anos, ela concebeu uma menina que recebeu o nome de Maria 

Ribamar, filha única que já lhe deu três netos. 
 
Este milagre, atribuído ao Espírito Santo, dona Nilza pagou a promessa e 

tomou a decisão de realizar o festejo enquanto vida tivesse. 
 
A Festa do Divino Espírito Santo é realizada em sua residência no bairro do 

Goiabal. Possui características próprias e difere das outras festas por apresentar 
personagens como: arcanjos São Miguel, Rafael e Gabriel; São Benedito e Nossa 
Senhora de Fátima. Fez também a junção da procissão de Nossa Senhora de Fátima e 
São Benedito ao festejo do Divino. Outro fato interessante é que o Império só veste 
branco ou azul, em anos alternados. Este ano de 1998, a cor do Império é branca.  

 
A Festa do Divino de dona Nilza é realizada durante quatro dias: no sábado que 

antecede a semana de Pentecostes, acontecem as cerimônias de abertura da tribuna, 



almoço, buscamento e levantamento do mastro e o tambor de crioula que começa por 
volta das 22:00 horas. 

 
No domingo de Pentecostes, o dia mais importante da festa, as comemorações 

duram o dia todo. Com missa na Igreja de São João às 9;00 horas. Quando termina a 
missa, o cortejo sai em procissão até o Goiabal, acompanhado de banda de música, 
toque de caixa e foguetes, pois, segundo dona Nilza, o Espírito Santo gosta de ser 
festejado com muita zoada. As 18:00 horas sai a procissão de Nossa Senhora de 
Fátima, São Benedito e todo o Império acompanha. 

 
Segunda-feira é o encerramento da festa com o "roubo" do Império e o 

derrubamento do mastro. O "roubo" é o ato de esconder roupas, coroa, cetro do 
Imperador, da Imperatriz e de outros participantes pela dona da festa que os deixa 
em diversas casas. As crianças e as caixeiras vão procurar as peças "roubadas" com 
grande movimento de dança, bebida, brincadeiras e ainda recebem jóia (doces, 
bebidas etc.). A noite tem o derrubamento do mastro e distribuição de doces. 

 
A terça–feira é dedicada às caixeiras e às pessoas que trabalharam durante o 

longo período de preparação da festa, que começa bem antes dos quatro dias 
principais. A festa feita nesse dia é conhecida como carimbó das caixeiras. O carimbó 
é feito com muitas brincadeiras, todos ficam bem à vontade e sentem saudades da 
festa que termina, mas voltará a acontecer no próximo ano. 

 
E, dona Nilza é a pessoa responsável por toda essa grandiosa manifestação da 

cultura popular. 


