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Boas Festas e Feliz Ano Novo! são os 
votos da Comissão Maranhense 
de Folclore para todos os seus 

leitores. 
O Boletim 57, de dezembro de 2014, 

começa evocando o espirito brincalhão 
de Bernardino de Légua e lembrando 
a sua manifestação no terecô de Codó. 
Apresenta a seguir uma reza a Santo 
Antonio e ao Santo Anjo para “amansar” 
criança e jovem de controle difícil ou 
“em situação de risco”, atualmente tão 
numerosos em todo o Brasil e quase 
repete o refrão da mídia “se beber, não 
dirija!”. 

O numero 57 do Boletim CMF 
desta vez proporciona uma viagem ao 
interior do Maranhão: a Codó, “Meca” 
do terecô; a Cururupu, onde atua o 
Caboquinho encantado; a Grajaú, com 
suas festas do Espirito Santo; a São Ben-
to, onde vaqueiros realizaram proezas 
inacreditáveis; a Viana, berço dos irmãos 
Raimundo e Antonio Lopes – este, o 
primeiro presidente da CMF. E, em São 
Luís, nos convida a uma visita à Casa de 
Nhozinho, na Praia Grande, onde pode 
ser encontrada uma excelente coleção 
de peças de artesanato popular, e nos 
brinda com um trabalho da saudosa 
Maria Michol, uma das maiores autori-
dades em folclore maranhense, onde é 
apresentada a riqueza e a diversidade do 
Bumba-meu-boi do Maranhão, e ela nos 
faz refletir sobre a espetacularização do 
folclore no Brasil. 

Em RESENHAS E RESUMOS, 
chama a atenção para uma tese de Mu-
sica sobre Bumba meu Boi; e para dis-
sertações de Ciências Sociais defendidas 
em 2014 sobre religião e festas populares 
maranhenses; e fornece a relação de 
trabalhos publicados em dois dossiês da 
Revista Pós Ciências Sociais da UFMA 
sobre cultura brasileira e afro-americana, 
dando destaque aos que tratam sobre o 
Maranhão. E, em NOTÍCIAS, destaca 
eventos significativos sobre cultura po-
pular e folclore ocorridos recentemente 
no Maranhão.

Prometendo fazer muito mais pela 
Cultura popular e folclore no ano de 
2015, espera receber muitas colabora-
ções para os próximos números e se 
despede com um verso cantado em São 
Luis na queimação de palhinhas de 
presépios:

“Até para o ano se nós vivo for”.... 

BERNARDINO LÉGUA DO CODÓ

Santo Antônio pequenino, 
Amansador de touro brabo,
Amansai este menino (Fulano)
Que é pior do que o Diabo.

Santo Anjo do Senhor,
Meu zeloso protetor,
Se a ti me confiou 
A piedade divina, 

Sempre me rege, me guarde,
Me governe e me ilumina.

(Gestual: A água benta, ou a própria agua 
pura,
Ou misturada a ervas, é usada para borrifar 
a criança, 
ou para molhar ramos de arruda, alecrim 
ou pião-roxo, 
com o que se asperge a criança). 

Editorial
Paulinho Poeta1

Ele é da Encantaria, sem fantasia,
ele, que não é velho e nem menino
Légua de ponta a ponta, ô Bernardino!
Fazendo o que só sabe: estripulia.

Na bebedeira, noite e até de dia,
vai doutrinando sem mais desatino,
esquece mesmo que hoje era destino
e amanhã no Codó amanhecia.

Ó Bernardino, Légua dos farristas
quanto mais bebe, mais tem suas con-
quistas,
o “fii mar bunitu” desse terecô.

Vá lá brincar tambor, pra Barba Soeira,
pois brincar terecô não é brincadeira...
Bernardino, o caboco que é dotô!

1 Paulinho Poeta (pseudônimo) é codoense, mora há 7 anos em São Paulo. É filho do terreiro Santa 
Bárbara, em Codó, zelado pela mãe Maria dos Santos.

2 Criança travessa, traquinas. In: LIMA, Zelinda M. de Castro e. Rezas, benzimentos e orações: a fé 
do povo. São Luís: Ed. da autora. 2008. p. 17.
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ABANOS: objetos multifacetados

Sinônimo de ventilador popular, os 
abanos do Maranhão são objetos 
feitos de folhas de diversas espé-

cies de palmeiras (em especial a Orbgnya 
spiciosa) ou do caule do guarimã (Isch-
nosiphon obliquus, RUDGE-KORN), de 
trançado de trama e urdidura e servem, 
aprioristicamente, para proporcionar 
direcionamento de ar para determinados 
fins. Estes objetos têm ampla variedade 
e formatos e constituem, assim como os 
cofos4 e mensabas5, artefatos de origem 
popular, pertencentes a um rico e criativo 
universo do artesanato endêmico e que 
preenchem lacunas de sobrevivência e 
adaptabilidade do povo maranhense.

Segundo a Enciclopédia Barsa Uni-
versal (2007, p.5)6 abano é um objeto e a 
palavra é de origem latina, de “[...] vannu, 
s.m. 1. Instrumento com a forma de 
ventarola para ativar a combustão. 2.Sa-
cudidela. 3.Espécie de folho com pregas.
[...]”.Já o Dicionário Houaiss da Língua 
Portuguesa (2008,p.8)7 diz que abanos são 
“[...] objetos com que se agitam manual-
mente o ar com o propósito de refrescar 
(alguém, algo ou a si próprio), avivar o 
fogo[..]”.Outra fonte que traz informações 
sobre a conceituação do termo abano é o 
Dicionário de Usos do Português do Brasil 
(2002,p.2)8 para o qual abano  é  u m 
“[...] objeto semelhante ao leque feito de 
palha entrelaçada, fibra, papel, próprio 
para agitar o ar ou avivar o fogo[...]”.

Câmara Cascudo em seu Dicionário 
do Folclore Brasileiro (2001)9 não mencio-
na o termo, deixando de lado um impor-

tante objeto de tradição popular. Mas a 
lacuna cascudiniana se justifica ante ao 
pequeno (e quase inexistente) grau de 
importância que os estudos acerca do 
artesanato e da cultura popular têm no 
meio acadêmico e editorial. 

Objetos como os abanos nunca ti-
veram um olhar mais sensível daqueles 
que comumente se apropriam do folclore 
para fins de graduação e/ou comercial, 
vendo-os, muitas vezes, como “obra” de 
menor valor. Por falar em obra, os abanos 
já fazem parte de coleções de museus de 
cultura popular do Brasil a fora, como 
algumas peças existentes no Museu Casa 
de Nhozinho, da Secretaria de Estado da 
Cultura do Maranhão e de peça compo-
nente em decorações, neste último caso, 
sua cor natural, que é a cor da palha da 
palmeira, é muitas vezes alterada, como 
observado em algumas decorações assina-
das pelo artista plástico Miguel Veiga, que 
usou abanos coloridos para formar flores 
gigantes em decorações institucionais.

Artesanato popular, peça de museu, 
artefato da indústria cultural, os abanos 
são peças simples, mas esteticamente 
belos, com caprichado trançado, de 
tamanhos variados e que dizem muito 
sobre as condições de vida de quem usa 
e o manufatura. Geralmente os artesãos 
que fazem abanos são os mesmos que 
tecem as mensabas e os cofos (objetos 
que são focos de outra análise nossa), 
constituindo-se como um conjunto tri-
nitário da palha da Orbgnya spiciosa (a 
palmeira do babaçu).

O s  a b a n o s 
são oriundos das 
técnicas e arte 
consideradas de 
origem africanas, 
nesse sentido, 
Raul  LODY 10, 
antropólogo en-
volvido com as questões de cunho da 
afro-descendência, diz que são 

“Semelhante funcionalmente ao leque, 
tendo os abanos aos formatos circulares, 
quadrangulares e triangulares-resultados 
de trançados de diferentes fibras vegetais, 
exibindo tramas, desenhos e arremates 
variados. Um dos abanos mais populares 
em área do Recôncavo da Bahia é o de 
nome rabo-de-peixe, por assemelhar-se 
ao formato de um peixe. Os abanos estão 
nas vendas ou bancas de quituteiras da 
rua para manter o fogo aceso dos foga-
reiros, estarão nas cozinhas das casas, 
nas cozinhas dos terreiros ou compondo 
alguns assentamentos e tendo uso episó-
dico na música fúnebre, quando são per-
cutidos no porrões de barro. Os abanos 
são também usados na decoração de bar-
racões para algumas festas, combinando 
folhas e ojás de tecido. Existem também 
os abanos de Iansã e de Oxum.” (p.145) 

Para concluir, mesmo sabendo que 
não há conclusões definitivas e estan-
ques, queremos registrar aqui o poético, 
delicado e sensível trabalho de registro de 
poesia, feito em formato de um abano, da 
poetisa Lília Diniz, denominado Sertane-
jares11, o qual acompanha um exemplar 
de um autêntico abano mediano de palha 
do babaçu12.

“Babaçuando 
Nas brenhas do Maranhão
Desse coco quero o leite
O azeite e sabão
O mesocarpo, palha
Estrume, carvão
As filhas dessa palmeira
Resistindo a ambição”

Lília Diniz

3 É pesquisador de folclore e cultura popular, membro da Comissão Maranhense de Folclore e membro fundador da Comissão Helenense de Folclore (Santa 
Helena); e-mail: joaosouer@hotmail.com

4 Sobre os cofos ver o trabalho Cofos: tramas e segredos, de Jandir Silva GONÇALVES, Weeslen LIMA e Wylmara FIGUEIREDO.
5 Ver o artigo Mensabas do Maranhão: objeto de origem indígena, de João Paulo SOARES JÚNIOR, Leandro Carlos de Carvalho SILVA e Jandir Silva 

GONÇALVES.
6 Enciclopédia Barsa Universal. Editora Planeta, 2007.
7  Grande Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. HOUAISS, Antônio. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.  
8 Dicionário de Usos do Português do Brasil. Francisco S. BORBA. Editora Ática, 2002.
9 CÂMARA CASCUDO, Luís da. Dicionário do Folclore Brasileiro.11ª edição- São Paulo:Global, 2001.
10 LODY, Raul. Dicionário de Arte Sacra e Técnicas Afro-Brasileiras. Rio de Janeiro: Pallas, 2003.
11 DINIZ, Lília. Sertanejares. Imperatriz: Edições Lamparina, 2011.
12 Nota do Editor: ver foto e versos de Sertanejares apresentados no inicio do artigo.

João Paulo Soares Júnior3
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Caboquinho e Pretinho são 
nomes que os cururupuenses 
dão ao Curupira, personagem 

folclórico, mítico, considerado protetor 
da mata, ou seja: da flora e da fauna, 
que tem entre suas principais caracte-
rísticas distintivas a sua forma física, 
pois afirma-se que tem os pés virados 
para trás e os cabelos vermelhos. Con-
forme informado Tale Pinto no site 
www.brasilescola.com/historiab, o seu 
nome é de origem tupi-guarani, sendo 
“Curu” uma derivação de curumim, 
que significa menino, e “pira”, corpo, 
e aparece como criança. 

Segundo alguns moradores de 
Cururupu, o Curupira recebe os no-
mes de Caboquinho ou de Pretinho 
porque aparece como uma criança 
negra ou como um caboquinho, termo 
usado naquele município para designar 
pessoas de baixa estatura, negras ou de 
pele um tanto clara, mas com caracte-
rísticas físicas que são associadas ao 
negro, como: nariz chato, cabelo seco 
e outras. Uma senhora de lá me disse 
que é muito comum se chamar ali de 
caboquinho uma pessoa de pele clara 
que faz parte de uma família de negros, 
mas ela também me disse que há encan-
tados da pajelança que são chamados 
de caboquinho, mas não quis me dizer 
o nome deles.

Embora os cururupuenses não 
mencionam que seus pés são virados 
para trás, mas acreditam que eles são o 
Curupira por serem vistos em regiões 
mais afastadas da população, na mata, 
onde há bastantes árvores, e por suas 
aparições serem um tanto misteriosas, 
ou seja, aparecem e desaparecem sem 
deixa nenhum vestígio. Também não 
me foi relatado se alguém já estabe-
leceu algum tipo de comunicação 
inteligível com essa entidade quando 
a veem na mata.

As regiões que ele mais aparece 
em Cururupu são: Santa Maria, Santa 
Cruz e Prado, lugares de maior vege-
tação e pouco povoados. Dizem que 
sua aparição é mais recorrente nessas 
regiões. De acordo com uma informan-
te, “ele aparece para atentar, perturba 

a pessoa e a acompanha 
para setá-15”. 

Existem horários que 
não se deve estar na mata 
ou nas regiões em que o 
Caboquinho é mais ha-
bitualmente visto. Nos 
horários de zero horas, 6 
horas, 12 horas e 18 horas, 
estando ali uma pessoa 
pode não apenas se depa-
rar com ele como também 
ser setada pelo mesmo, o 
que ocasionaria a ela um 
estado de enfermidade 
que só poderia ser rever-
tido por um curandeiro(a) 
ou benzendeira16. É curio-
so que estes horários são os 
mesmos em que se diz que 
os indivíduos não podem 
brincar em fontes para não 
serem flechados17 por Mãe 
d’água18, seja banhando ou brincando 
com os peixinhos, que são mencionados 
como filhos dela, pelos cururupuen-
ses. Alguns moradores do município 
associam o Pretinho também à Mãe 
d’água, quando se veem uma criança 
negra de forma misteriosa aparecendo 
e desaparecendo em fontes ou rios sem 
deixar vestígios. 

Em Cururupu nos foi contado que 
o Caboquinho apareceu uma vez a um 
homem na mata e não saia da frente 
dele, o impossibilitando de prosseguir o 
caminho, e que ele irritado ateou fogo 
no mato e, logo depois, aquele que o im-
possibilitava de caminhar saiu correndo 
mata adentro. Porém, por conta desse 
feito, o homem, quando chegou em 
casa, passou tão mal que quase morreu 
acometido de febre, mal estar e medo - 
sentia como se houvesse alguém perto 
dele que não podia ser visto. 

Também ouvi de uma jovem a res-
peito de seu tio que estava no centro19 
que se deparou com uma criança negra 
que aparentava ter uns quatro anos de 
idade e que, segundo essa informante, 
o pequenino seria o Currupira. Ele 
teria acompanhado o seu tio até a sua 
casa, porque ele tornou a ver a criança 

quando chegou lá e, neste dia, teve 
febre. Segundo a esposa dele foi o Cur-
rupira que lhe fez mal, por seu tio ter 
andado em parte da mata que deveria 
ser território dele.

Um professor de biologia da escola 
Gervasio Protasio dos Santos, onde 
lecionamos a disciplina Sociologia, me 
disse que, quando menino, passou por 
uma experiência sem explicação - ficou 
preso na mata, ouvia as pessoas falando 
do outro lado, mas não conseguia achar 
o caminho. O curioso é que ele disse 
que via a estrada que levava à saída, 
mas não conseguia entrar nela. Segun-
do aquele professor, era a influencia 
do Curupira, que não lhe deixava sair.

Como podemos constatar, esse 
personagem mítico no município 
de Cururupu possui ora o papel de 
protetor da mata, ora se apresenta 
como “brincalhão”. De acordo com as 
palavras de uma informante, ele pode 
perturbar uma pessoa apenas porque 
passa pelo seu território.

Referência: 
PINTO, Tale. Folclore O Mito 

Do Currupira. Site: www.brasilesco-
la.com/historiab. Acesso em: 17/09 
/2014.

CABOQUINHO, PRETINHO - CURUPIRA EM CURURUPU13 

13 Ensaio construído com relatos de moradores do município de Cururupu nos meses de maio, agosto e setembro de 2014.
14 Mestre em Ciências Sociais pelo PPGCSOC da UFMA.
15 Uso de recurso sobrenatural pela entidade para atingir sua possível vitima acarretando misteriosas dores de cabeça, febre e indisposição física. 
16 Mas detalhes sobre esses agentes e suas atividades, ler os textos Corpo Fechado e Curado dos Boletins da CMF de nº 53 e 55 (www.cmfolclore.ufma.br).
17 Palavra utilizada pelos moradores do município quando são afetados ou acometidos por algum tipo de mal estar ou desordem psíquica por conta de Mãe 

d’água.
18 Ver Boletim da CMF nº 42 (www.cmfolclore.ufma.br).
19 Como os anciões chamavam os lugares mais afastados da cidade, menos habitados, onde faziam diversas plantações e até produziam farinha.

Reinaldo Freitas Soares Junior14
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Bruno Rogens Ramos Bezerra20

Daniela Santana dos Santos Alves21

1. Introdução

Este trabalho constitui-se numa 
primeira aproximação com o tema 
Festa do Divino Espírito Santo na 

cidade de Grajaú, Maranhão. O ponto de 
partida desta aproximação foi uma ati-
vidade de campo realizada na disciplina 
Cultura, Identidade e Diversidade minis-
trada pelo Profº Bruno Rogens e cursada 
pela estudante Daniela Santana no curso 
de Licenciatura em Ciências Humanas 
da Universidade Federal do Maranhão 
Campus de Grajaú. 

No universo religioso do catolicismo 
popular é comum observarmos a reali-
zação do festejo/ritual em devoção ao 
Divino Espírito Santo, realizado por fiéis 
em diversas regiões brasileiras. Na teolo-
gia cristã o Espírito Santo é umas das três 
personalidades misteriosas da Santíssima 
Trindade composta pelo Pai, pelo Filho e 
pelo Espírito Santo. Segundo o historia-
dor das religiões Nachman Falbel (1996) 
o abade Joaquim de Fiore produziu uma 
interpretação teológica da alegoria trinitá-
ria afirmando que a Trindade se manifesta 
na história determinando sua evoluçã  Na 
visão do abade a humanidade passou pelo 
período do pai, que vai de Adão à Cristo, 
do filho, que vai de Jesus ao ano de 1260 
e do Espírito Santo que vai de 1260 em 
diante. 

“é sob o mistério da trindade que Jo-
aquim constrói a periodização que 
representa as três idades do mundo 
(status mundi). O período do pai no 
qual os homens viviam segundo a carne 
predomina a lei (…). É o período que 
predomina o Velho Testamento. A este 
se sucede o período do filho, período da 
graça, no qual os homens vivem num 
estágio intermediário entre o espírito e a 
carne. Este período é a época dos clérigos 
e nele predomina o novo testamento. O 
terceiro período é o do Espírito Santo, 
o período do amor onde predominará o 
espírito caracterizado pelo Evangelho do 
Espírito Santo ou Evangelho Eterno, que 
significa um conhecimento espiritual 
superior dos dois testamentos (o velho e 
o novo).” (FALBEL, Nachman, 273-274)

Na tradição cristã, a descida do Espí-
rito Santo é representada nas escrituras 
sagradas pela figura da pomba descrita 
nos evangelhos quando do batismo de 
Jesus Cristo por João Batista. Após a sua 
morte o Espírito Santo é mais uma vez 
citado quando desce sob os apóstolos sob 
a forma de dons do espírito. Na religiosi-
dade popular a festa do Divino Espírito 
Santo se insere no ciclo de pentecostes que 
acontece cerca de 50 dias após a páscoa. 

No Maranhão, segundo o pesquisador 
Sérgio Ferretti (1999; 2005), a Festa do 
Divino apresenta duas peculiaridades. 
Primeiro, a presença marcante de mulhe-
res, designadas de caixeiras, que tocam 
instrumentos musicais de percussão de-
nominados Caixas do Divino. Segundo, 
a festa faz parte do calendário religioso 
dos terreiros de tambor de mina22 . Em 
Grajaú-Ma a mesma é realizada desde 
a década de 1960 e apresenta algumas 
especificidades que a distinguem enquan-
to manifestação cultural e religiosa no 
contexto mais geral da Festa do Divino 
no Maranhão e em São Luís, o qual tra-
taremos a seguir.

2. A Festa do Divino em Grajaú-MA

Grajaú é uma cidade de cerca de 50 
mil habitantes localizada no centro-sul do 
Estado do Maranhão no chamado cerra-
do maranhense. A Festa do Divino em 
Grajaú faz parte da religiosidade popular 
e é bastante antiga na cidade23, porém ao 
longo dos anos a mesma foi se modifican-
do e apresentando características bem 
particulares como mostraremos à diante. 
Recolhemos informação junto à fieis de 
que a Festa do Divino era realizada por 
devotos que faziam promessas e celebra-
vam durante nove dias (novenas) com 
rezas em suas casas. Segundo estes relatos 
uma promessa que é feita por alguém da 
família normalmente é repassada de ge-
ração em geração, como é o exemplo do 
caso da Dona Beta que recebeu de sua avó 
a Dona Espírito Santo. Porém nos dias de 
hoje a festa perdeu muitos participantes, 

ficando “esquecida” por um tempo.
Em 2006 a festa foi “resgatada” devido 

a um projeto da secretaria de cultura, na 
gestão da senhora Rosa Soraida Oliveira 
Nava, para avivamento das tradições gra-
jauenses, trazendo para Festa do Divino 
características bem brejeiras24 e no lugar 
das caixeiras, a sanfona e o bandolim 
dão melodia as músicas entoadas pelos 
devotos na festa. O grupo começou com 
20 pessoas e hoje tem quase 50 que se 
entitulam “Devotos de São José”, nome 
escolhido em função da devoção à São 
José que muitos fiéis católicos da cidade 
cultivam.

Elementos como, a bandeira do Divi-
no, a Canção do Divino Amor, e a Can-
ção do Salambisco, entre outros levam 
os participantes e o império do Divino, 
composto por um casal de reis, pelas ruas 
da cidade em cortejo pelas casas que “con-
vidam o Divino” para entrar de casa em 
casa. Cada dono da residência que convi-
da o Divino toma a bandeira em mãos e 
anda por todos os cômodos da casa, como 
se dissesse “Entre e abençoe cada canto da 
minha casa e minha família”. Também 
aos donos da casa é oferecido uma valsa 
ou um forró para festejar a alegria de estar 
recebendo o Divino em sua casa. Alguns 
se preparam para receber oferecendo 
comidas e bebidas aos participantes da 
festa, ou então apenas contribuindo com 
esmola para caixinha do Divino. Então 
o mesmo deverá conduzir o cortejo e 
entregar a caixinha de esmola do Divino 
ao próximo morador que receberá a festa 
em sua casa. 

“Se todos soubessem como é impor-
tante abrir suas portas ao Divino, como 
ele pode trazer grandiosidade as nossas 
vidas, não o negaria jamais” disse a Srª. 
Arlete, uma devota ao receber o Divino. A 
Festa do Divino possui um caráter inclu-
sivo pois não exclui ninguém, sejam eles 
negros, brancos ricos, pobres, “Prefeito 
e prostituta”, como bem lembrou um 
participante. A Festa do Divino sai do 
âmbito propriamente religioso para dan-
çar e festejar em casas de famílias ou em 

FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO EM GRAJAÚ: 

20 Bruno Rogens Ramos Bezerra – Mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Maranhão. Professor substituto do curso de Licenciatura em 
Ciências Humanas da Universidade Federal do Maranhão, Campus de Grajaú. E-mail: brunorogens@gmail.com.

 21 Daniela Santana dos Santos Alves – Estudante do 2º período do curso de Licenciatura em Ciências Humanas da Universidade Federal do Maranhão, Campus 
de Grajaú. E-mail: danny.ssa@hotmail.com.

 22 Religião de matriz africana característica do Estado do Maranhão.
 23 Colhemos informações através de entrevistas de que a Festa do Divino em Grajaú é realizada desde a década de 1960 por iniciativa de devotos integrantes da 

família da senhora conhecida como Dona Espírito Santo.
24 Termo colhido através de entrevista de campo que quer dizer festa com características sertanejas.



6 Boletim 57 / dezembro 2014

Continuação

bares, para “abraçar” a todos e convidar 
a retribuir ou pedir, seja qual for a graça, 
pois como diz o Cântico :

“Encham-se a casa de luz
Encham-se de cantos a cantos
E é chegado o rei dos anjos
DIVINO ESPIRITO SANTO”.
(Cantiga do Divino)

2.1.  A Festa do Divino Espírito Santo 
em Grajaú no ano de 2014

No dia 23 de maio realizamos uma 
visita à secretaria de cultura em busca 
de informações sobre a festa do divino 
na cidade. Na secretaria fomos recebidos 
pelo senhor Fábio, funcionário e amigo 
de longa data de Rosa Soraida, que se-
gundo ele seria a pessoa indicada para 
nos “apresentar ao universo do Divino”. 
A mesma não se encontrava na cidade, 
então aproveitamos a conversa com Fábio 
para procurar algum arquivo da secretaria 
em busca das primeiras informações.

Fábio relatou que há muito tempo a 
festa era feita, com a realização de uma 
novena, na casa de Dona Mundiquinha, 
irmã de Dona Beta que teria recebido 
a promessa da novena das mãos de sua 
avó e que a festa do divino atualmente 
em Grajaú tem raiz bastante sertaneja. 
Enquanto a conversa seguia Fábio rela-
tava episódios bastante engraçados e que 
assim que Sra. Rosa Soraida retornasse 
da viagem, nos passaria as fotos dos anos 
anteriores.

Ao longo desta primeira observação, 
pudemos perceber que todos aqueles 
que fazem parte da festa do Divino, 
ficam bem a vontade em relatar aconte-
cimentos, mostrar fotos, dizer porquê são 
devotos ou qualquer pergunta que nos 
pudéssemos fazer.

Depois de algumas conversas ficou 
claro que a festa do Divino em Grajaú 
é composta pelos seguintes momentos: 
Reunião de planejamento da festa, prepa-
ração do altar, missa de envio, colocação 
do mastro, terços e cortejos pelas ruas da 
cidade e missa de encerramento, os quais 
descreveremos a seguir.

2.1.1  Reunião e planejamento para a 
Festa do Divino.

No dia 26 de maio, às 15:00 horas, 
encontramo-nos com senhora Rosa 
Soraida Oliveira Nava, uma das organi-
zadoras da festa para falarmos sobre a 
programação e todo planejamento para 
a festa do Divino deste ano que, ocorreu 
de 30 de maio à 08 de junho. Apesar de 
haver muita coisa a ser planejada, alguns 
“rituais” são os mesmos todos os anos e 

segundo a organização há cinco pontos 
essenciais para que a festa aconteça.

O primeiro consiste no levantamento 
do mastro. A bandeira é colocada num 
poste que fica aproximadamente a 300 
metros da igreja, porém este ano foi 
preciso a autorização da Catedral, em 
nome do Bispo Dom Franco, para que a 
bandeira seja colocada no portal da Cate-
dral Nosso Senhor do Bonfim. O segundo 
é a preparação do altar do Divino que 
todo ano tem lugar fixo na Grota da luz, 
prédio da igreja católica para eventos e 
venda de artigos religiosos na cidade. O 
terceiro é o recebimento de doações de 
devotos, tendo como exemplo, as fitas 
do divino que são encomendadas em São 
Paulo pelos devotos e as camisetas que 
são doadas de Imperatriz, Maranhão. O 
quarto é a escolha do Imperio do Divino. 
Diferente de outras festas, como em São 
Luís (Ferretti, 2005. p. 11), que escolhe 
seu império quase um ano antes da festa, 
aqui na cidade, ele é escolhido na sema-
na de organização da festa, podendo ter 
mais de um rei ou rainha durante os dias 
que se seguirem a festa. O quinto é os 
ensaios com os músicos e os devotos que 
acontecem todos os anos na semana que 
antecede a festa. Após o “resgate” da festa 
do Divino e por causa da prática de tocar 
caixa não permanecer vivo na cidade, os 
músicos são compostos 
por um sanfoneiro, um 
tocador de bandolim, um 
pandeiro e por vezes al-
guns músicos da orquestra 
da cidade. 

Segundo a organiza-
dora Rosa Soraida, cada 
detalhe é pensado e feito 
com muito cuidado, e 
requer identificação e 
amor “Eu me identifiquei 
muito, gostei de participar, 
me apeguei, criei amor e 
acho que se eu deixasse ia 
me sentir muito mal. Não 
fiz promessa, eu só criei amor, vendo a 
reação das pessoas aonde a gente chegava 
nas casas, a gente via tanta fé que a gente 
se emocionava, aí deixar isso acabar no-
vamente né?” (Entrevista com a senhora 
Rosa Soraida)

2.1.2 Altar do Divino Espirito Santo: Pre-
paração e Ornamentação do altar.

No dia 28 de maio, às 9:00 horas da 
manhã, dois devotos do Divino se encon-
traram na Grota da Luz para a preparação 
do altar como acontece todos os anos. A 

preparação do altar é um ritual essencial 
da festa do Divino Espirito, um simbolo 
de fé tanto para quem prepara como para 
quem participa da festa.

Há todo um processo que antecede 
a preparação do altar. A escolha das toa-
lhas, das cortinas, dos tapetes, das flores 
e, algumas vezes, tudo que ainda poderá 
ser reaproveitado do ano anterior. As co-
res escolhidas neste ano são o vermelho, 
o branco e o azul, cores normalmente 
utilizadas na festa do Divino em outras 
regiões do país, porém quando a festa cai 
no mês de maio os devotos priorizam a 
cor azul. A combinação de cores divide o 
contraste do altar com enfeites dourados, 
“tudo que nos dê a impressão de “riqueza” e 
pompa”, me disse um dos devotos, pois se-
gundo o mesmo, o dourado representaria 
a riqueza do império. O altar está orna-
mentado com flores artificiais de diversas 
cores, no centro se encontra uma coroa 
branca enfeitada com flores vermelhas 
e a caixinha com imagem do Divino Es-
pírito Santo. No tapete foram colocadas 
duas palmeiras para dar “grandiosidade ao 
altar”, duas cadeiras onde todas as noites o 
Rei e a Rainha sentarão antes do cortejo 
pelas ruas. Outros símbolos do divino 
como a bandeira, os estandartes e cesta de 
fitinhas, que são elementos indispensáveis 
da festa, também são colocados no altar.

O altar tem lugar fixo para visitação e 
para a realização do terço que os devotos 
rezam todas as noites antes do cortejo 
pelas ruas. Após o término da preparação 
do altar foi dado primeiro passo para que 
a festa aconteça. 

2.1.3 Missa do ”envio”

No dia 30 de maio, às 18:20 horas, os 
Devotos de São José se reuniram na porta 
da Catedral Nosso Senhor do Bonfim 
para participar da missa do “envio”. A 
missa consiste num ritual em que os de-
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votos após assistirem a mesma sentem-se 
“abençoados” para começar o cortejo pelas 
ruas durante a semana.

A missa “comunitária25”, celebrada 
por Frei Luis, estava composta por devo-
tos do Divino, devotos de Nossa Senhora 
e fieis que foram assistir à missa. O Cor-
tejo do divino tinha aproximadamente 
30 pessoas, contando com participação 
do sanfoneiro, um caixeiro, a bandeira, 
os estandartes, a cesta com as fitinhas, 
a caixinha de esmola do divino, que en-
traram pela catedral em procissão levada 
pelo Frei Luis e dois coroinhas, até o altar 
para o inicio da missa.

O Rei, a Rainha, os estandartes, a 
bandeira e a caixinha de esmola se posi-
cionaram no altar, onde foram aplaudidos 
pelos fieis que se encontravam na missa, 
porém logo se retiraram, ficando apenas a 
caixinha de esmola numa mesa enfeitada 
de flores, o Rei e a Rainha em dois bancos 
a esquerda do altar.

Frei Luis saudou a todos os partici-
pantes e fieis que estavam ali, frizando 
que “a festa do Divino faz parte da tradição 
da religiosidade popular”, celebrou a missa, 
deu a bênção aos fieis e se retirou para a 
sacristia. Os participantes do divino, ento-
ando os cânticos, retiraram-se da Catedral 
em procissão para a casa da Senhora Célia 
Brito, devota do divino. 

Houve um lanche oferecido pela 
dona da casa em comemoração ao primei-
ro dia da festa e logo após o cortejo seguiu 
em direção as ruas do bairro Cidade Alta. 
As ruas do bairro contornam a Catedral 
Nosso Senhor do Bonfim, são ruas feitas 

de pedras, onde se concentram três pra-
ças, uma escola e várias casas que fazem 
parte da história da cidade. Os devotos de 
São José sairam em cortejo pelo bairro ao 
som da sanfona, dos devotos cantando as 
músicas do Divino, pedindo esmola nos 
bares e casas que convidavam o Divino 
para entrar. Ás 21:00 horas a festa foi en-
cerrada e marcada para dia 02 de junho de 
2014, pois nos dois dias que se seguiriam 
os devotos participariam da programação 
da Catedral no mês de maio.

2.1.4  O mastro: Um lugar e ritual dife-
rente esse ano

Todos os anos, antes do inicio da 
Festa do Divino, a bandeira do Divino é 
colocada pelos fiéis num poste localizado 
a uns 300 metros da catedral. Esse poste 
servia como mastro todos os anos, porém 
com a retirada do poste, por possíveis26 
problemas estruturais, a bandeira do Divi-
no ganhou um lugar diferente e bastante 
especial para os participantes este ano.

Na manhã do dia 31 de maio, a ban-
deira do Divino foi colocada no primeiro 
portal da Catedral Nosso Senhor do Bon-
fim, mais precisamente ao lado esquerdo 
de uma das cruzes de metal da Catedral. 
Este ano o Bispo Dom 
Franco deu a autoriza-
ção para que a bandei-
ra do divino fosse colo-
cada na catedral, mas 
não houve cerimônia, 
devotos ou qualquer ri-
tual para o astiamento 
da bandeira. Segundo 
infomações recolhidas, 
todos os anos o mastro 
é colocado um dia an-
tes ou no dia da missa 
do “envio”, porém este 
ano tudo foi feito com 
bastante discrição e 
só foi visto por quem 
passava descompro-
missadamente pelo local. 

2.1.5  Primeiro dia da Festa do Divino: 
Cortejo pelo Bairro Rodoviário 

Encontramos-nos às 19:00 horas, do 
dia de 02 de junho, na Grota da luz. Neste 
dia contamos com a presença dos alunos 
do curso de Licenciatura em Ciências 
Humanas da Universidade Federal do 

Maranhão Campús de Grajaú das tur-
mas 2013-2 e 2012 para aula de campo 
junto à disciplina Cultura, Identidade e 
Diversidade ministrada pelo professor 
Bruno Rogens.

Como todos os anos, os devotos de 
São José, encontraram na Grota da Luz, 
as 19:28 horas, para rezarem o terço do 
Divino, um ritual que é feito todos os 
dias antes de sairem às ruas em procissão. 
Depois da reza do terço é apresentado 
aos presentes o Rei e a Rainha do Divino 
que saudam todas as pessoas presentes. 
Depois uma devota empunha a bandeira 
do Divino e balança por sobre o ambien-
te fazendo-a passar por sobre a cabeça 
das pessoas presentes como um sinal de 
benção. Em seguida um senhor chamado 
Atenas informa que irá cantar uma toada 
em homenagem ao Divino. A mesma é 
tocada com um bandolim e acompanhada 
por cânticos dos devotos presentes. Em 
seguida o grupo de devotos se dirigiu ao 
bairro Rodoviário para iniciar o ciclo de 
visitas da noite. Um onibus cedido pela 
prefeitura municipal chegou com os de-
votos do bairro canoeiro e expoagra por 
volta das 19:40 horas para o transporte 
de todos que se encontravam na Grota 
da Luz em direção ao bairro Rodoviário. 

A primeira casa a receber o Divino 
Espirito Santo no bairro foi a casa da 
Sra. Marcia Melo que se encontrava com 
toda a família. Nesta casa foi feita uma 
saudação em forma de oração ao dono da 
casa. Ao receber o Divino, a dona da casa 
agradeceu a presença de todos, deixando 
claro todo ano espera ansiosamente a 
visita em sua casa. Depois uma oração 
para pedir “esmola em nome da caridade”. 

25 Termo utilizado pelos devotos quando uma missa congrega devotos de diversas correntes católicas.
26 Esta versão dos “possíveis danos estruturais” nos foi relatada por pessoas ligadas à arquidiocese de Grajaú-MA.
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Depois é feita uma chamada para 
o salambisco que consiste numa dança 
cuja letra informa ao dono da casa a in-
tenção por parte dos devotos de realizar 
um lanche. Antes de oferecer o lanche 
é tocada um forró chamado de forró do 
salambisco que é dançado animadamen-
te pelos presentes e depois é servido um 
prato de arroz temperado com carne, 
bolo e refrigerantes. Em seguida é feita 
reza de despedida quando se encerra a 
visita nesta casa.

Após o lanche seguimos em direção 
a próxima casa. Sra Marcia conduziu o 
cortejo, pois a dona da casa tem como 
responsabilidade levar a caixinha de es-
mola do Divino até a próxima casa e os 
próximos que receberem o divino assim 
o farão. A próxima casa a receber o divi-
no foi Sra Gorete, que levou a caixinha 
de esmola para casa ao lado e assim foi 
feito por mais três casas consecutivas da 
vizinhança sendo recebido pelas casas 
da senhora Fátima, Dona Raimunda 
Nonata, Dona Maria José, Dona Dulce 
e Dona Fátima. 

O Divino seguiu cortejo então até 
a residência de Dona Sinhá, no Bar da 
Sinhá que recebeu o Divino. Fomos in-
formados por Rosa Soraida que a mãe da 
Dona Sinhá era caixeira e todo ano fazia 
parte da Festa do Divino e ao falecer dei-
xou para filha somente o oficio de tocar 
caixa, mas Dona Sinhá não toca mais.

Logo após cortejo seguiu conduzido 
pela Dona sinhá até dono da proxima 
casa. Emanuel recebeu a caixinha e 
logo após ritual constumeiro do Divino, 
entregou ao sr Zé Ferino dono do estabe-
lecimento Bar Hotel, que ofereceu uma 
garrafa de vinho aos participantes da 

festa em forma de doação e seguimos em 
procisão, sempre com muita animação 
e música. Última parada foi na pizzaria 
esperança Sra. Arlete nos recebeu com 
muita “felicidade no coração”, segundo 
a mesma. O primeiro dia de festa ter-
minou às 22 horas e 37 minutos. Nos 
dias seguintes a festa prosseguiu pelos 
bairros do Centro, Trizidela, Expoagra, 
Canoeiro e no dia 08 de junho, dia de 
Pentecostes, ocorreu a missa de encer-
ramento. 

3. Conclusão

A Festa do Divino é um dos rituais 
mais tradicionais do catolicismo popular 
no Maranhão. Neste festejo estão pre-
sentes elementos do catolicismo e da 
cultura popular. O catolicismo oficial 
reconhece o festejo como componente 
do ciclo religioso do pentecostes que 
acontece geralmente por volta de 50 dias 
após a semana santa. Contudo observa-
mos nesta manifestação expressões tanto 
do campo do sagrado como no campo do 
profano por exemplo quando do canto 
do salambisco seguido de uma dança ao 
ritmo do Forró. Observamos também o 
uso de bebidas alcoólicas por parte dos 
devotos durante a procissão do Divino 
de casa em casa ressaltando o caráter 
festivo do ritual e esta ambiguidade entre 
sagrado e profano.

Observamos também uma relação 
bastante explícita entre dom e contra-
dom (Mauss, 2003) através de bençãos e 
obrigações de devotos junto à este ritual. 
Geralmente as pessoas que tomam a 
iniciativa de realizar a festa o fazem por 
devoção ao Divino Espírito Santo o qual, 
segundo os devotos, retribui aos fiéis 
atráves de bençãos como prosperidade, 
cura de doenças e paz e segurança na 
família. Podemos observar também essa 
relação através da prática de oferecer o 
Divino, representado por uma caixinha 
que contém uma pomba branca de gesso 
e um orifício para coleta de dinheiro, às 
famílias durante o cortejo da festa pelos 
bairros. As pessoas que recebem o Divi-
no sentem-se na obrigação de contribuir 
com a coleta de dinheiro, que é chamado 
esmola, como uma forma de manter-se 
apto à receber as benção do Divino.

Pudemos observar também o efeito 
psicológico e fisiológico da devoção de 
fiés do Divino diante de problemas de 
ordem médica. Ouvimos relatos de pes-
soas que mesmo doentes (com as pernas 
quebradas) afirmaram que ouviram o 
Divino conversar com elas afirmando 
que a mesma poderia andar e que assim o 
fez. Também é comum ouvirmos relatos 

de pessoas que contrariaram ou desres-
peitaram o Divino e que passaram por 
momentos e situações bastante difíceis 
como doenças e mortes. Tais situações 
nos lembram mais uma vez da teoria 
antropológica produzida por Marcell 
Mauss quando analisa a morte e o efeito 
físico no indíviduo sugerido pela coleti-
vidade (Mauss, 2003).

Observamos também que, diferen-
temente em relação à festa do Divino 
realizada na capital do Estado, São Luís, 
não há a participação de casas de culto 
afro-maranhense e de seus elementos ri-
tualísticos na festa realizada em Grajaú. 
Contudo ressaltamos que observamos 
em campo elementos que podem cons-
tituir indicativo de possíveis relações 
como por exemplo a utilização do termo 
toada para designar uma canção ofereci-
da ao Divino pelo tocador de bandolim 
o senhor Atenas. Ademais observamos 
a presença de diversas pessoas de cor 
negra e paramentadas com chapéus 
de palha o que esteticamente lembra 
muito a constituição física das pessoas 
membros das casas de culto afro mara-
nhense que realizam a festa em São Luís. 
Também é importante ressaltar que na 
festa em Grajaú a prática de tocar caixa 
está em desuso.

Entendemos a festa do Divino Espí-
rito Santo em Grajaú – Ma como uma 
expressão da riqueza e da diversidade 
da religiosidade e da cultura popular 
maranhense num contexto em que as 
tradições religiosas de caráter popular 
enfrentam grandes dificuldades de se 
manterem existindo diante dos processos 
de modernização que a sociedade brasi-
leira nos impõe atualmente.
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I – INTRODUÇÃO

A temática proposta “O Espetáculo 
do Bumba-meu-Boi sem Espetaculari-
zação” nos remete a centrar o olhar na 
própria Brincadeira do Bumba-meu-Boi, 
como uma das mais fortes expressões 
de identidade maranhense, destacando 
o seu universo peculiar: a natureza da 
brincadeira e seu caráter religioso; o 
ciclo festivo; os rituais; os diferentes 
estilos ou “Sotaques” dos grupos; as mu-
danças e adaptações ao longo do tempo.

O foco é o “espetáculo do Bumba-
-meu-Boi”, no Maranhão, na força viva 
do seu processo de funcionamento, na 
produção cultural dos seus numerosos 
e diferentes grupos, que constituem 
presença marcante na cidade de São 
Luís — capital do Estado — e em 
grande parte de municípios do interior 
maranhense.

A questão da dinâmica tradição/
modernidade, expressa nos movimen-
tos contínuos e interdependentes de 
preservação e mudança, constitui o 
fio condutor nos percursos de nossa 
abordagem.

Nessa perspectiva, a nossa exposi-
ção terá 03 (três) eixos de análise:

1. O Bumba-meu-Boi como Expres-
são da Cultura Popular Maranhense;

2. O Bumba-meu-Boi no Ritmo das 
mudanças: Tempos de Turismo / Mídia 
/ Espetacularização;

3. Para Além da Espetacularização.
Senão vejamos:

II –  O BUMBA-MEU-BOI COMO 
EXPRESSÃO DA CULTURA 
POPULAR MARANHENSE

O Bumba-meu-Boi, Bumba-Boi, 
ou, simplesmente Boi, no Maranhão, 
faz parte do Ciclo das Festas Juninas, 
que são comandadas por Santo Antô-
nio, São João, São Pedro e São Marçal, 
estendendo-se, anualmente, por todo o 
mês de Junho. O São João maranhense é 

um período especial, um “tempo quen-
te”, uma época forte, efervescente, que 
envolve intensamente os quatro cantos 
da cidade de São Luís, transformando-
-a num grande arraial. Esse quadro de 
animação junina ocorre, igualmente, 
em grande número de municípios do 
interior do Estado, que cultivam suas 
brincadeiras como condição de iden-
tidade.

Na cena dessa grande festa popular, 
destaca-se o Bumba-meu-Boi, pois é a 
“boiada”, com seus “batalhões pesados”, 
que se constitui no maior atrativo dessa 
festança junina, capitaneando as diver-
sas manifestações da cultura popular 
maranhense que marcam presença 
nos “arraiais” ou “largos” — verdadeiros 
redutos públicos de animação.

É inegável a riqueza e a diversidade 
dessa manifestação que, no Ciclo Juni-
no, irrompe com força, articulando o 
peso da tradição boieira com as deman-
das da modernidade. Os grupos tradi-
cionais do Bumba-meu-Boi convivem 
com os novos grupos que se multipli-
cam num processo vertiginoso. Assim, 
contabiliza-se, hoje, no Maranhão, um 
expressivo contingente de 300 (trezen-
tos) grupos dos diferentes estilos ou “So-
taques”: 56 Bois de Matraca, 61 Bois da 
Baixada, 22 Bois de Zabumba, 114 Bois 
de Orquestra, 04 Bois de Costa-de-Mão, 
13 Bois Mirins, 18 Bois de Terreiro e 12 
Grupos Alternativos29.

Símbolo representativo do Mara-
nhão, carro-chefe da sua cultura popu-
lar, motivo de orgulho e entusiasmo da 
sua gente, fonte de atração da “mídia”, 
mote de campanhas publicitárias, cha-
mariz turístico, fonte de interesse de 
pesquisadores, estudiosos: são essas, 
dentre outras, dimensões assumidas, 
hoje, pelo Bumba-meu-Boi, no contexto 
da cultura maranhense.

No entanto, este reconhecimento 
social da “Brincadeira” no cenário do 
Maranhão é uma marca das últimas 
décadas. De fato, nem sempre foi 

assim… No século XIX até a primeira 
metade do século XX, esse folguedo era 
tido como festejo de negros escravos e 
atribuíam-lhe um caráter zoadento e 
baderneiro, acusado de atentar contra 
a moral e os bons costumes. Por cer-
to, incomodados com o tom de sátira 
desse auto popular que servia de porta-
-voz às críticas e reinvindicações dos 
segmentos excluídos (negros, índios, 
mamelucos e mestiços), submetidos à 
dura dominação dos senhores, os po-
deres públicos então constituídos lhe 
impunham perseguições, chegando 
mesmo ao ponto extremo de proibir a 
“Brincadeira”.

Segundo a imprensa da época, o 
Bumba-meu-Boi foi proibido no Mara-
nhão, no período de 1861 a 1867, tendo 
as apresentações do “Boi” retornado em 
1868, sendo “permitidas” pelas autori-
dades sempre com reserva. Ou seja, o 
Bumba-Boi tinha que tirar licença para 
poder brincar e a polícia lhe impunha 
certas condições em relação a dias, 
locais e horários. Dessa época até às dé-
cadas de 1940 e 1950, os grupos de “Boi” 
não podiam vir ao Centro da cidade de 
São Luís, para não incomodar o sossego 
das “famílias de bem”, da burguesia e 
classe média, ali residentes. Por isso, 
os grupos só iam até certo ponto dos 
bairros do Monte Castelo e João Paulo.

Entretanto, numa longa cami-
nhada, o “Boi” resistiu, sobreviveu e 
conquistou o seu espaço na realidade 
cultural maranhense. Tradicionalmen-
te, é realizado na intenção de São João, 
com base na crença de que agrada a esse 
Santo organizar um “Boi” ou participar 
de um que já esteja organizado. Assim, 
surge a tradição do “Boi de Promessa” 
que, hoje, já não é tão usual. Fica pa-
tente a forte marca da religiosidade no 
Bumba-Boi, e, para os seus brincantes, 
o Senhor São João — o Santo Protetor 
da “Brincadeira” — é um veículo de co-
municação espiritual, uma ponte entre 
a terra e o céu, sendo o “Boi” um meio 
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de chegar até ao alto. Essa dimensão 
da religiosidade popular perpassa toda 
a “Brincadeira”, revelando-se no Ciclo 
da Festa, nas toadas, no couro do boi… 
É fato inconteste que no circuito das 
mudanças, esse tom de religiosidade 
mistura-se, nos tempos presentes, ao 
caráter mercadológico, assumido nos 
circuitos da espetacularização.

Na cultura popular maranhense, 
no universo do Bumba-meu-Boi, dis-
tinguem-se diferentes estilos da “Brin-
cadeira”, denominados de “Sotaques”. A 
rigor, “Sotaques” são diferentes formas 
de expressão do Bumba-Boi, distintas 
“maneiras de ser”, que se caracterizam 
pelo padrão rítmico, jeito de cantar 
as toadas — cantigas —, acompanha-
mento musical, forma de dançar, indu-
mentária, enfim, o modo de atuar dos 
grupos da “Brincadeira”, relacionado 
ao local de origem, ao berço de onde 
provém cada tipo de “Boi”.

Assim, cada Sotaque tem as suas 
características básicas, os seus compo-
nentes peculiares, e verificam-se entre 
os Sotaques diferenças no tocante à 
concepção, à organização e às formas de 
apresentação dos conjuntos de Bumba. 
São variações quanto aos elementos 
constitutivos do universo do “Boi”, tais 
como o ritmo, a coreografia (o bailado), 
a indumentária, os instrumentos, as 
toadas, o auto (a história, o enredo, os 
personagens).

Usualmente, identificam-se 05 (cin-
co) Sotaques como mais conhecidos e 
apreciados, que provêm de diversas 
regiões do Estado do Maranhão: Ma-
traca, Baixada, Zabumba, Orquestra e 
Costa-de-Mão.

O “Sotaque de Matraca” é próprio 
dos bois da Ilha de São Luís do Ma-
ranhão, daí ser conhecido, também, 
como “Sotaque da Ilha”. A denominação 
“Matraca” advém do fato de ter esse 
nome o principal instrumento desse 
Sotaque — duas tábuas de madeira 
rústica, que, batidas uma contra a outra, 
numa espécie de atrito, produzem um 
som estridente.

Além das Matracas, que são deze-
nas, algumas centenas, de vários tama-
nhos e tipos, os outros instrumentos 
de percussão desse estilo de boi são os 
pandeiros, tambores-onça e maracás.

Em São Luís, hoje, rivalizam de-
zenas de batalhões de Matraca, alguns 
famosos na sua tradição, a exemplo dos 
bois do Maracanã, Maioba, São José de 
Ribamar, Madre-Deus, Sítio do Apicum, 
Iguaíba, Pindoba, Jussatuba, lcatu, Itape-
ra, Tibiri, Miritiua, Matinha, Inhaúma.

O “Sotaque da Baixada” é igual-
mente conhecido como “Sotaque de 
Pindaré”, dada a sua ligação com esse 
município e os da região. Alguns o 
consideram uma variação do “Sotaque 
de Matraca”, por usar os mesmos ins-
trumentos: matracas e pandeiros - de 
menor dimensão, tambores-onça e 
maracás. Mas o ritmo é bem diferente, 
pois enquanto os “Bois da Ilha” têm um 
som estridente e rápido, os da Baixada 
são de um toque lento, leve e suave, 
meio dolente.

O número de bois do “Sotaque da 
Baixada” atuantes na capital maranhen-
se é bem significativo e, à frente dos 
mesmos estão algumas lideranças tradi-
cionais como são os casos de Apolônio 
Melônio (da Turma de São João Batista, 
da Floresta); de José de Jesus Figueiredo 
- Zé Olhinho (do Boi Unidos de Santa 
Fé, do Bairro de Fátima) e de Marcelino 
da Conceição (do Boi Capricho do Bom 
Jesus/Coroadinho).

O “Sotaque de Zabumba” é, tam-
bém, procedente da região da Baixada 
Maranhense, principalmente do muni-
cípio de Guimarães, tendo ritmo forte-
mente africano, com percussão rústica. 
Essa denominação advém dos grandes 
tambores, chamados mais comumente 
de Zabumbas (outras denominações são 
bombo, bumbo, cabaça e esquenta-mu-
lher), feitos de madeira — atualmente 
de compensado — sempre carregados 
por dois tocadores numa forquilha de 
madeira, onde ficam também ampa-
rados no momento do toque com as 
baquetas.

No rol dos batalhadores do “Sota-
que de Zabumba”, destacam-se figuras 
históricas: Therezinha Jansen, herdeira 
de Laurentino — o Seu Lau — famoso 
pioneiro do Boi da Fé em Deus; Leo-
nardo Martins, do Boi da Liberdade, já 
falecido; Canuto Santos, do Bumba da 
Vila Passos; José Constantino Soares, 
do Bairro de Fátima, onde também 
floresce o Grupo de Dona Zeca; Maria 
da Paes Santos, continuadora do Boi 
de Seu Lauro, da Vila lvar Saldanha; 
e, no interior (Guimarães), Marcelino 
Azevedo mantém viva, com o seu “Boi”, 
a tradição desse “sotaque”.

O ”Sotaque de Orquestra”, segun-
do versão corrente no município de 
Rosário, surgiu graças ao saxofone de 
um músico, que, vindo cansado de 
passar a noite tocando, encontrou-se 
com um grupo de Bumba-Boi, sendo 
contagiado pela sua melodia. Passou, 
então, a acompanhá-la, o que resultou 
numa alegre mistura. E, a partir daí, 

outros instrumentos foram incorpora-
dos ao conjunto, nascendo daí o “Boi 
de Música”.

Como bem indica a sua denomi-
nação, esse “sotaque” é embalado por 
uma orquestra, que coloca em evidência 
a parte de sopros e cordas. São clarine-
tes, banjos, saxofones e pistons, além 
de bumbos, tambores-onça e maracás. 
Daí resulta um ritmo alegre, suave, 
envolvente.

Atualmente é grande o número 
de grupos desse “sotaque”, sendo os 
mais suscetíveis a certas “novidades 
modernosas”. Entretanto, o “Sotaque de 
Orquestra” também tem seus guardiães, 
com destaque para Francisco Naiva, 
do Boi de Axixá, que há muitos anos 
coloca, com garra e determinação, o seu 
Boi na rua. De batida inconfundível, 
ele convida os “Bois de Música” a uma 
reatualização equilibrada da tradição.

Na proliferação de Bumbas do 
Sotaque de Orquestra identificam-
-se, dentre vários outros, os seguintes 
grupos: Bois do Cruzeiro do Anil, do 
CEIC; da Alemanha; Brilho da Ilha; Boi 
de Sonhos; Encanto da Ilha; Encanto do 
Olho D’Água; Upaon-Açu; Redenção; 
Lírio de São João; Mocidade de Rosário; 
São Simão; Morros; Nina Rodrigues; 
Presidente Juscelino; Periz de Cima; 
Cabaceira e Cidade de Pinheiro.

O ”Sotaque de Costa-de-Mão” é 
assim denominado em razão dos seus 
pandeiros serem tocados com a costa da 
mão, sendo pendurados, com o auxílio 
de um fio, no pescoço do brincante, 
para facilitar a batida. O ritmo é lento, 
melodioso, de cadência desacelerada: 
denomina--se, igualmente, “Sotaque de 
Cururupu”, por ser esse município e 
suas circunvizinhanças o berço desse 
estilo de boi. Além dos pandeiros, os 
brincantes tocam caixas e maracás, 
podendo, hoje, serem incorporados ins-
trumentos como tambor-onça e outros 
tipos de pandeiros.

Esse Sotaque é pouco difundido 
fora da região de origem, sendo peque-
no o número de grupos que conseguem 
vencer as dificuldades e se apresenta-
rem em São Luís, a exemplo dos Bois 
Brilho da Sociedade; Rama Santa; Boi 
da Vila Conceição/Coroadinho e de 
Tajipuru. 

É fundamental destacar que as 
formas de expressão do Bumba-meu-
-Boi do Maranhão não se resumem 
aos cinco Sotaques aqui abordados, os 
quais aparecem como os mais conhe-
cidos, classificados e estudados. Mas, 
na diversidade e riqueza do universo 
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de componentes dessa manifestação, 
existem outras versões da “Brincadeira”, 
particularmente no interior do Estado. 

É necessário, ainda, focalizar no 
universo das brincadeiras da cultura po-
pular maranhense, os chamados Grupos 
Parafolclóricos ou Alternativos. Surgidos 
na esteira do processo de modernização 
do Bumba-meu-Boi, a maioria desses 
grupos inspira-se no saber tradicional do 
Bumba, recriando e adaptando-o às suas 
propostas de produção. Neste campo, 
é emblemático o “Boi Barrica”, como 
um dos primeiros grupos alternativos 
que constitui uma ressignificação de 
manifestações da cultura popular mara-
nhense, num espetáculo que se afirma 
pela originalidade, beleza e criação. O 
“Grupo Cazumbá” é outro exemplo 
desse tipo de manifestação que bem 
expressa o citado processo de recriação 
na dinâmica tradição / modernidade.

E, na linha de recriação da “Brinca-
deira”, em outras plagas, há de se citar 
os casos de maranhenses que levam essa 
manifestação da nossa cultura popular 
para Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. 
São os casos do Boi de Teodoro Freire, 
na capital federal (em Sobradinho), do 
Boi de Tião Carvalho, na capital paulis-
ta (no Morro do Querosene/Bairro do 
Butantã) e do Boi da Baixada, na capital 
carioca (em Parada de Lucas).

O Bumba-meu-Boi do Maranhão 
tem um tradicional Ciclo da Festa, que 
comporta quatro etapas básicas: os En-
saios, o Batismo, as Apresentações Públi-
cas Juninas e a Morte do Boi, formando 
a chamada “boiada”, dentro da qual se 
dá a existência do novilho, ou seja, o 
funcionamento anual da brincadeira.

Nessa perspectiva, o Bumba-Boi se-
gue um ritual, com vários tempos, com 
destinação específica. São momentos 
peculiares à forma de ser da brincadei-
ra, que vão se sucedendo num ritmo 
crescente, constituindo elementos 
fundamentais do jeito maranhense de 
se brincar o “Boi”.

Assim, tudo começa com os Ensaios 
e, como o próprio nome diz, ensaiar 
significa se preparar, treinar, ficar no 
ponto para botar o boi na rua. Tradicio-
nalmente é o começo da festa, onde os 
brincantes se reúnem para tomar gosto 
pela boiada do ano.

O costume era realizar os Ensaios 
no período compreendido entre o 
Sábado de Aleluia e o Dia de Santo 
Antônio (13 de Junho), quando se fazia 
o “ensaio redondo”, que encerrava com 
chave de ouro essa etapa da festa. Hoje 
se registram alterações nesse período e 

o ensaio final só é feito no dia do Santo 
casamenteiro quando cai num sábado, 
senão o último ensaio ocorre no sábado 
mais próximo à citada data.

Um dos pontos altos do Ensaio é a 
apresentação das toadas que formam o 
repertório das cantigas do ano. Os amos 
cantadores se esmeram em “tirar as to-
adas” e mostrá-las ao público presente, 
cujo grau de receptividade funciona 
como um termômetro para saber se 
uma toada pegou ou não. E, aos pou-
cos, o repertório vai sendo conhecido, 
aprovado e aprendido pela gente que 
faz o boi. 

A segunda etapa do tradicional 
Ciclo da Festa é o Batismo do Boi, re-
vestido de profunda religiosidade. Este 
momento do ritual tem o sentido de 
renovação, de atrair energias positivas 
para o grupo de “Boi”, através das bên-
çãos divinas, de render homenagens e 
buscar a proteção de São João, de parti-
lha da fé e emoção entre os brincantes e 
os moradores do lugar do Bumba.

Pela tradição o Batizado do Boi 
deve ocorrer no dia 23 de Junho, véspera 
do aniversário de São João, diante do 
altar do Santo, na sede do grupo, numa 
cerimônia tocante, que reúne os amos, 
os brincantes do grupo, os padrinhos, a 
“assistência” da comunidade, os amigos 
e os convidados. O rezador ou rezadei-
ra reza a costumeira ladainha, além 
de outras orações; há cantos religiosos, 
destacando-se o Bendito de São João.

Entre “Vivas a São João” e o pipocar 
dos foguetes o padrinho e a madrinha 
do boi jogam, nele, água benta, com 
um ramo de vassourinha, repetindo, 
de maneira intercalada, por três vezes, 
as palavras do Ritual do Batismo: Eu te 
batizo (diz-se o nome do boi) com toda 
a tua formosura, não te batizo melhor 
porque tu não és criatura. Em nome do 
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

No dia do Batismo é descoberto 
o couro novo do boi, de veludo preto, 
com motivos ricamente bordados, 
com miçangas, canutilhos, lantejoulas 
e pedras, com uma estrela na testa e 
o nome recebido em cada ano. Dá-se, 
igualmente, a estreia das roupas novas 
dos brincantes e o pagamento de pro-
messas por vários devotos.

Dentro do universo de compo-
nentes tradicionais do Bumba-Boi, o 
Batismo marca, também, a passagem 
da brincadeira do âmbito privado para 
o público, tanto que os mais velhos 
usam a expressão “descobrir a pinta” 
para se referir à primeira apresentação 
que o boi faz depois de ser batizado. 

Após deixar de ser pagão, pelos antigos 
costumes, o grupo deve dançar no seu 
rebanho, sede ou sítio natural ou nas 
suas circunvizinhanças, na porta de 
uma igreja, em locais bem conhecidos 
ou em casas de brincantes, parentes e 
amigos. E, a partir de então, o Boi pode 
ganhar os diversos terreiros para fazer 
suas apresentações.

É a temporada junina do ano que 
invade a cidade de São Luís e seus 
arredores, envolvendo ladeiras, pra-
ças, avenidas, praias, largos e, nessa 
movimentação, os numerosos grupos 
de Bumba-meu-Boi se constituem as 
grandes fontes de atração.

Os bumbas enfrentam uma ver-
dadeira maratona de apresentações, 
intensificadas no período de 24 a 30 de 
Junho, isto é, de São João a São Marçal, 
passando por São Pedro.

Na dinâmica das apresentações atu-
ais, o forte é o canto das toadas, acom-
panhado pela tropeada ou batuque dos 
instrumentos. Hoje, nas apresentações 
do “Boi”, já não se faz a “matança” com-
pleta, cerimônia onde se misturavam, 
num enredo cômico, entre diálogos e 
toadas, vários personagens, tendo como 
cenário de toda a trama uma fazenda.

Na representação do “auto” tradicio-
nal (a comédia) o elemento desencadea-
dor da trama era o casal Pai Francisco ou 
Nego Chico e Catirina ou Mãe Catirina, 
pois estando ela grávida, desejou comer 
“língua de boi”, o que levou o seu com-
panheiro, embora relutante, a roubar o 
novilho. Dai advém uma série de peri-
pécias, dramatizadas por cerca de três 
horas, que finalizavam com o ressurgir 
do “Boi”, em meio a muita festa.

Na capital, sobretudo no fervilhar 
dos festejos juninos, premidos pela es-
cassez de tempo e pela pressão do públi-
co que quer mais é cantar e dançar com 
os grupos, os Bois costumeiramente 
fazem suas apresentações sob a forma 
de uma “meia lua” e, no caso, os amos 
cantadores cantam uma série de toadas, 
quando muito, fazem um “arremedo” do 
“auto”, com uma rápida representação, 
envolvendo os principais personagens, 
no meio das toadas.

Concluída a temporada junina, che-
ga a hora da Festa da Morte do Boi, etapa 
que, no ciclo tradicional da brincadeira, 
marcava o encerramento da boiada do 
ano, daí o seu caráter contraditório 
de alegria e tristeza. No primeiro caso 
porque o grupo foi bem sucedido nas 
suas andanças e suas apresentações 
chegaram a um bom termo e no segun-
do pelo fim da existência terrena do 
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querido “novilho”, que se despede dos 
brincantes e da “assistência”.

Hoje ocorrem mudanças no Ritual 
da Morte do Boi, começando pelo calen-
dário, pois as festas onde morrem vão de 
julho a dezembro, ou seja, se estendem 
por todo o segundo semestre do ano e, 
já não marcam o encerramento anual da 
boiada, pois o boi que morre hoje volta 
a brincar amanhã, desde que tenha um 
contratante. Daí porque os brincantes 
já dizem de maneira jocosa “o nosso Boi 
não morre mais, só desmaia”. Reforça-se, 
assim, o aspecto da morte como encena-
ção teatral, avalizada por todos que acom-
panham a caminhada terrestre do boi.

Mas, em meio às mudanças, o Ritual 
da Festa da Morte do Boi continua a 
ter força na dinâmica da brincadeira, 
com os grupos mantendo vários de seus 
componentes tradicionais.

Entretanto, hoje outras atividades 
já integram a programação da Festa 
da Morte do Boi, como são os casos de 
serestas, apresentações de diferentes 
grupos folclóricos e as festas de reggae 
realizadas com as famosas “radiolas” 
— verdadeiros paredões de som, tendo 
portaria paga.

Uma presença marcante em meio 
às providências e atividades da Festa 
da Morte do Boi é a das mulheres — as 
mutucas ou torcedoras.

Um aspecto importante no ritual da 
Festa da Morte do Boi é a movimentação 
do miolo, fato ou tripa — o brincante que 
dança dentro da armação do boi e que 
lhe dá vida. É ele o responsável pelas idas 
e vindas do novilho, pela sua brabeza ou 
docilidade, à medida que o conduz de 
forma mais vibrante ou calma, em meio 
ao clima de uma saudosa despedida.

Mas, dentro da condição de que 
atualmente o boi continua a brincar 
depois da Morte, há de se considerar 
as Apresentações Extra Época, que acon-
tecem o ano todo, em atendimento à 
demanda turística.

Dentro do universo ritualístico do 
Bumba-meu-Boi merecem destaque os 
“amos cantadores”, que são considerados 
verdadeiros poetas, porta-vozes da sua 
gente, que nas suas toadas (cantigas) 
falam das coisas do seu dia-a-dia, da re-
alidade onde estão inseridos, do bem e 
do mal, das alegrias e tristezas, do amor, 
da saudade, do adeus. E, na habilidade 
das rimas desses artistas populares tudo 
pode caber.

As toadas podem tratar de uma va-
riedade de motivos: os Santos festeiros 

juninos (São João, São Pedro, Santo An-
tônio e São Marçal); as festas religiosas, 
como as do Divino e de São José de Ri-
bamar; o Boi e suas façanhas; a natureza 
(o sol, lua, estrela, mar, flores, frutas, 
animais, especialmente pássaros); o pa-
trimônio histórico (sobrados, sobradões, 
mirantes, monumentos, logradouros 
famosos); os vultos históricos e figuras 
públicas; os acontecimentos marcantes 
passados e atuais; os sentimentos, os 
afetos, as emoções, as coisas do amor e 
os assuntos do coração; as homenagens 
a pessoas ou instituições merecedoras 
de gratidão por algum feito; e as condi-
ções de vida do povo, suas necessidades, 
dificuldades e anseios.

Segundo a tradição, a cada ano deve 
haver um repertório de toadas, formado 
pelas composições que fazem parte de 
uma sequência, marcada por uma es-
pécie de ordem crescente, que começa 
com “o Guarnicê” — a preparação do 
grupo para iniciar a apresentação; con-
tinua com o “Lá Vai” —o aviso de que 
a brincadeira está a caminho; passa pela 
“Chegada” — o anúncio da presença do 
novilho no terreiro; ganha vulto com as 
“Toadas de Cordão” — cantigas de livre 
temática em torno de assuntos variados; 
pode passar pela encenação de um pe-
queno “Auto” (a comédia, o drama), que 
traz consigo as “Toadas da Matança”, 
com destaque para o “Urrou” — o grito 
de renovação da vida do boi; e finaliza 
com a “Despedida”, uma retirada melan-
cólica, romântica, destinada a deixar no 
ar sinais da presença do “Boi”, evocada 
com saudade, para causar dor e pena.

III –  O BUMBA-MEU-BOI NO RIT-
MO DAS MUDANÇAS: TEM-
POS DE TURISMO MÍDIA/
ESPETACULARIZAÇÃO

O Bumba-meu-Boi do Maranhão – 
uma das mais fortes e belas expressões 
da identidade maranhense — é uma 
tradição viva que, ao longo dos tempos, 
vem se afirmando e se redefinindo nos 
circuitos da própria vida social. Assim, 
a “Brincadeira” — como é definida 
pelos seus participantes — desenvol-
ve seu ciclo na dinâmica histórica da 
tradição/modernidade: preserva-se a 
manifestação como patrimônio cultural 
e efetivam-se mudanças, redefinições 
no processo de atualização às demandas 
dos novos tempos.

Cabe, aqui, um resgate das discus-
sões, no âmbito da Cultura Popular, 

acerca desta questão da tradição/mo-
dernidade, que já se constituiu objeto 
de acirradas polêmicas. Hoje, há uma 
convergência de entendimento que 
enfatiza a relação permanente entre 
essas duas dimensões na dinâmica de 
vida das manifestações culturais.

Assim, supera-se a visão de Tradição 
como imobilismo no apego ao passado, 
como sinônimo de antiguidade, repro-
duzindo as manifestações de forma 
inalterada, como se estivessem presas 
numa vitrine, engessadas, com medo 
de uma contaminação com o presente, 
com o moderno.

Por outro lado, a Modernidade não 
pode ser encarada como o novo desca-
racterizador da tradição, a violentar o 
passado, como um vendaval que nada 
respeita, nem considera, comprome-
tendo a dinâmica de funcionamento 
das manifestações da cultura popular.

Em verdade, tradição e modernidade 
se articulam no ritmo da própria vida so-
cial, constituindo uma tensão dialética. 
Na prática cotidiana das manifestações 
culturais verifica-se um movimento 
de articulação entre o tradicional e o 
moderno que se expressa na orgânica 
convivência entre o antigo e o novo, en-
tre o passado e o presente que garante 
a dimensão viva da cultura, como um 
processo constante de criação huma-
na. Logo, a preservação cultural é um 
processo vivo, a suscitar envolvimento 
e participação dos seus produtores, 
numa perspectiva de dinamização, de 
renovação do patrimônio cultural.

No caso específico do Bumba-meu-
-Boi do Maranhão, os brincantes, nas in-
tuições e perspicácia do seu saber popu-
lar, conseguiram captar e por em prática 
esta dinâmica da preservação-mudança. 
Neste sentido, podem ser exemplifica-
das determinadas adaptações, ao tempo 
presente, no tocante ao próprio ritual, às 
toadas, ao ciclo festivo, aos mecanismos 
de divulgação. Senão vejamos:
•	o	 prolongamento	 do	 ciclo de vida 

do Boi, “que hoje não morre mais, só 
desmaia”, pois a boiada pode voltar a 
qualquer tempo, nas apresentações 
“extra-época”, nas demandas turísticas, 
desde que tenha um contratante que 
pague as despesas;
•	a	supressão	da	encenação	do	“auto”, 

com a representação da comédia, na 
antiga “matança”, constituída de diá-
logos entre os personagens e sequên-
cia de toadas — cantigas — passando 
as apresentações a serem feitas, como 
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uma “meia lua”, na base de um con-
junto de toadas, acompanhadas pela 
tropeada — batuque — dos instrumen-
tos musicais;
•	a	intensiva	produção discográfica, que 

aposentou a afirmativa de que “toada 
passada é página virada”, pois, antes o 
vinil, e agora o CD, tornam presentes 
as toadas de anos anteriores, Assim, 
as cantigas de sucesso gravadas têm 
prioridade nas apresentações, con-
trariando a sequência tradicional de 
toadas da “Brincadeira”, que vai do 
“Guarnicê à Despedida”, relegando a 
segundo plano o costume dos amos 
cantadores criarem o repertório anual 
de toadas, que eram aguardadas com 
expectativa pelo público; hoje, as 
“toadas de sucesso”, independente da 
época, atraem, por vezes, mais aten-
ção que as novas cantigas do ano.
•	mudanças	no	calendário de datas tra-

dicionais de etapas do Ciclo da Festa, 
a exemplo dos Ensaios, sobretudo do 
“Ensaio Redondo” — ensaio final — 
que hoje só é realizado “Dia de Santo 
António” quando esta data cai num 
sábado; o Batismo, que é antecipado 
de 23 de Junho, para que certos gru-
pos iniciem mais cedo suas apresen-
tações e da Festa da Morte, promovida 
cada vez mais tarde, com o objetivo 
de prolongar a vida da “Brincadeira”;
•	o	desenraizamento dos grupos das 

comunidades em que estão inseridas 
suas sedes, rebanhos ou barracões, 
passando a realizar etapas do Ritual 
do Boi — como os Ensaios e o Batis-
mo — fora desses locais familiares, 
efetivando-as em bares, praças e 
entidades, como chamariz financeiro;
•	mudanças	nos	passos da dança, com a 

adoção de uma coreografia, ensaiada 
por dançarinos e coreógrafos, estra-
nha à movimentação característica 
aos cordões presentes em cada “So-
taque do Bumba”;
•	alterações	em	peças da indumentária 

peculiares a determinado “Sotaque”, 
especialmente nos “Bois de Orques-
tra”, com a adoção de peças, cores 
e tipologia copiadas, através da te-
levisão, de outras manifestações, e 
de espetáculos de outras linguagens 
artísticas, como o teatro;
•	utilização	na	 percussão,	 peculiar	 a	

cada Sotaque, de instrumentos moder-
nos, tais como: pandeiros de plástico, 
em substituição aos cobertos de couro 
de cabra, nos “Bois de Matraca”; tecla-
do e guitarra nos “Bois de Orquestra”;

•	mudanças	 no	 ritmo	 tradicional	 da	
“Brincadeira”, como é o caso exemplar 
de determinados grupos do “Boi de 
Orquestra”, que aceleram, de forma 
intensa, o seu ritmo;
•	mistura	de	personagens entre os “Sota-

ques”, comprometendo seu universo 
de brincantes, em cumprimento, por 
exemplo, a exigências de contratantes 
e patrocinadores;
•	mudança	 nos	 critérios	 de	 escolha	

da personagem “índia”, passando a 
privilegiar a beleza e sensualidade, 
em detrimento do antigo costume de 
escolher jovens da comunidade; hoje, 
sobretudo os “Bois de Orquestra” 
trazem, como uma de suas atrações, 
um pelotão de belas índias e índios, 
encarnando padrões estéticos de be-
leza, em trajes sumários;
•	adoção,	na	semana	da	Festa da “Morte 

do Boi”, de uma programação diversifi-
cada de atividades, tais como serestas, 
shows, apresentações de outros tipos 
de grupos artístico-culturais e de 
“radiolas de reggae”, em prejuízo do 
ritual específico desta etapa, sendo 
o mesmo reduzido e simplificado. É 
como se o boi não bastasse a si mesmo 
para atrair o público. 

No contexto da modernização do 
Bumba - meu – Boi maranhense, uma 
influência a destacar é a atuação dos 
órgãos oficiais, sobremodo a nível mu-
nicipal e estadual, que, através dos seus 
programas e projetos de apoio e incentivo, 
levam os grupos a se institucionaliza-
rem e a incorporarem determinadas 
mudanças definidas, então, como crité-
rios, para fazerem jus aos financiamen-
tos. É esta uma intervenção que se faz 
marcante nas últimas décadas e que, 
em certa medida, contribui para ino-
vações nos circuitos da mercantilização 
da “Brincadeira”. 

Nestes circuitos de preservação e mu-
danças do Bumba-meu-Boi na vida mara-
nhense, um marco histórico a destacar é 
a difusão do Turismo, a partir da década 
de 1980: sob a égide das demandas do 
mercado, o Bumba-meu-Boi vivencia, 
então, um momento de espetaculariza-
ção como mercadoria turística.

E, apreciando o percurso do Bum-
ba-meu-Boi na história da cultura 
popular maranhense, é patente a con-
vivência entre o boi doméstico, ligado ao 
Santo (no caso São João, protetor-mor 
da brincadeira), vinculado ao mundo 
de casa, familiar ao brincante (que o faz 
por devoção para se quitar com o alto, 

por gosto, por prazer) e o boi espetáculo, 
ligado ao mundo da rua, pressionado 
pelas demandas do turismo e pelas exi-
gências da mídia, que busca, sobretudo, 
um retorno financeiro. 

De fato, vivemos num mundo que 
dá grande valor ao espetáculo, nos cir-
cuitos de uma sociedade midiatizada, 
em que a televisão se constitui num 
importante veículo de informação e 
difusão de padrões, de valores, de for-
mas de vida. Nas décadas de 1960/1970 
se pensava que a “aldeia global” ia 
deflagrar um avassalador processo de 
padronização cultural aqui, ali e acolá.

Nas últimas décadas do século XX, 
no âmbito da chamada globalização, 
enfatiza-se a homogeneização cultural, 
privilegiando a “cultura global”.

Hoje nos marcos da “Sociedade-
-espetáculo”, pela via das tecnologias 
cibernético-informacionais, constata-se 
a articulação de escalas, de conexões 
tempo – espaço, que bem se encarnam 
na dinâmica global/local.

É patente o interesse do mercado 
global em explorar produtos das cultu-
ras populares locais, transformando-os 
em mercadorias. De fato, a indústria do 
entretenimento/turismo comandada 
pelos grandes grupos de comunicação, 
busca o exótico, o diferente, o peculiar 
das manifestações das culturas popu-
lares, colocando-as como produtos de 
consumo.

Nesse reconhecimento da cultura 
popular no contexto global, tem-se tam-
bém os movimentos locais, dos próprios 
grupos, dos produtores culturais, dos 
pesquisadores que buscam revitalizar as 
manifestações da cultura popular como 
forma de afirmação de identidades. 
É o local também se afirmando pela 
resistência.

Assim, os contextos culturais locais, 
entram na ordem do dia. A rigor, a 
cultura global tem como contraponto 
a diversidade cultural, materializada 
nas expressões locais da cultura po-
pular. É importante considerar que 
essa demanda pelo diferente, como 
produto regionalizado capaz de susci-
tar interesse do mercado, leva ao que 
chamamos de “espetacularização das 
manifestações culturais populares”, no 
mundo globalizado.

Seguindo as trilhas de análise de Os-
valdo Trigueiro (da Comissão Paraibana 
de Folclore) e Roberto Benjamin (da 
Comissão Pernambucana de Folclore), 
vemos que a espetacularização das cultu-
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ras populares é um movimento que não 
ocorre apenas na contemporaneidade, 
em função da globalização, mas esse 
processo de mediação entre a produção 
cultural popular e as classes hegemôni-
cas vem ocorrendo há longas datas. O 
que é contemporâneo, em função da 
dinâmica global midiática, são os tipos 
de interesse, as formas de produção e, 
sobretudo, a velocidade de distribuição 
e consumo desses bens culturais.

Em função dessa demanda premen-
te, os produtores da cultura popular são 
levados a adotarem procedimentos de 
ressignificações das suas manifestações, 
com adaptações dos seus significados 
e dinâmica às exigências desse veloz 
mercado consumidor. São processos 
permeados por apropriações e reelabo-
rações dos seus significados. Então, as 
festas passam a agregar, junto com os 
tradicionais sentidos religiosos, lúdico 
mítico e mágico, modernos interesses 
de negócios. Por vezes, é como se ocor-
ressem duas festas – uma voltada para os 
objetivos mercantilistas e outra para as 
necessidades comunitárias. No entanto, 
o que se constata é que uma festa está 
ligada a outra, ou melhor, uma festa está 
dentro da outra. Há que se atentar, como 
uma fecunda via de reflexão, como está 
sendo feita a mediação entre as instân-
cias das produções culturais midiáticas 
e populares. Não se pode perder de vista 
que os interesses dessas duas instâncias 
são diferentes, contraditórios e conflitu-
osos, mas vêm se articulando na prática, 
na dinâmica das experiências.

É importante perceber e destacar 
que as estratégias próprias dos produto-
res culturais populares precisam sempre 
ser fortalecidas e valorizadas, dentro de 
uma dinâmica de necessária resistência 
cultural. São estratégias para além da 
espetacularização, que se encarnam 
em iniciativas e experiências que vamos 
tratar a seguir, adentrando no universo 
contemporâneo do Bumba-meu-Boi. 

IV – O BUMBA-MEU-BOI PARA 
ALÉM DA ESPETACULARI-
ZAÇÃO 

Eis alguns exemplos de ações de 
reforço da resistência cultural, que vêm 
sendo realizadas através de experiências 
de trabalho conjunto com os produtores 
boieiros: 
•	Valorização	 do	 saber dos produto-

res culturais, dos diversos tipos de 
brincantes do Bumba-meu-Boi, com 
incentivo a transmissão e divulgação 
desse saber, por meio de Projetos de 

Apoio e Incentivo a diferentes sujeitos 
da cena boieira, de modo especial os 
mestres: amos cantadores; artesãos 
das peças de vestuário, dos instru-
mentos; tocadores, dentre outros. 
Como formas de atuação, são pro-
movidas oficinas, ministradas pelos 
brincantes, a exemplo de oficinas de 
bordados do couro e da indumentária; 
de confecção de peças do vestuário, 
como chapéus de tapuias (índias) e 
varas de ferrão do Boi de Zabumba.

 Inspirado no exemplo do Estado do 
Ceará, estão sendo implementadas 
as Leis de Apoio aos “Mestres da Cul-
tura Popular Maranhense”, a nível 
municipal e estadual. A partir de um 
processo de inscrição e seleção, mes-
tres recebem mensalmente um salário 
mínimo, como reconhecimento do 
seu saber e são viabilizadas condições 
para sua transmissão.

 Nessa linha incluem-se iniciativas 
de trabalhos envolvendo crianças, 
adolescentes e jovens, em projetos 
voltados para a aprendizagem, criação 
de mercado e fomento à renda.

 Em termos de valorização, o Bumba-
-meu-Boi maranhense recentemente 
recebeu um reconhecimento a nível 
nacional, ao ser resgatado o nome de 
um dos mais destacados amos canta-
dores para nomear um dos concursos 
do Ministério da Cultura – MINC, 
denominado “Prêmio Culturas Popu-
lares Mestre Humberto de Maracanã”, 
homenageando, assim, o famoso “Gu-
riatã”, do tradicional Boi de Matraca, 
do Maracanã, localidade do interior 
da ilha de São Luís – MA.

 Outro aspecto importante diz res-
peito a valorização e divulgação do 
saber dos grupos de Bumba-meu-Boi 
do interior do Estado, trazendo para 
apresentações, na Capital, versões di-
ferenciadas da brincadeira, com vistas 
ao conhecimento do grande público;
•	Reconhecimento	da	importância	da	

dimensão comunitária do Bumba-
-meu-Boi, com o Projeto “Circuito dos 
Barracões”, da Secretaria Municipal 
de Turismo, realizado como Projeto 
Piloto, junto a grupos da “Brincadei-
ra”. Seus barracões ou sedes são apro-
priados, como espaços de exposições 
dos seus acervos, com a efetiva parti-
cipação dos brincantes. Os turistas são 
convidados a irem até estes espaços 
situados nas comunidades dos grupos, 
para verem “in loco” os rebanhos onde 
estão inseridos os Bumbas, com opor-
tunidade de observar o seu pessoal 
em ação, em diferentes atividades: 

confeccionando as roupas, tocando, 
cantando, dançando…;

Reforço aos Encontros dos Grupos 
de Bumba-meu-Boi, como forma de for-
talecimento da sua identidade boieira. 
São os casos de eventos tradicionais 
no calendário da cultura popular ma-
ranhense: Encontro Geral dos Grupos 
de Boi, no dia 29 de Junho, no Largo de 
São Pedro, no bairro da Madre-Deus, 
onde os bumbas prestam homenagem 
ao Santo Padroeiro dos Pescadores, numa 
festiva confraternização; Encontro dos 
Bois do Sotaque de Matraca, no dia 30 
de Junho, em homenagem a São Mar-
çal, onde os batalhões pesados da Ilha, 
se encontram no João Paulo, antigo 
reduto da brincadeira; Festival dos Bois 
de Zabumba, onde os conjuntos desse 
Sotaque se encontram e confraterni-
zam, logo após o São João, no segundo 
final de semana do mês de Julho, no 
tradicional Bairro do Monte Castelo; 
Podem ser lembrados, ainda, o Encon-
tro de Gigantes, de amos cantadores e 
o Encontro de Miolos do Boi;

Valorização à memória dos brincan-
tes e dos grupos, com o Projeto “Me-
mória de Velhos – Depoimentos – Uma 
Contribuição à Memória Oral da Cultura 
Popular Maranhense”, desenvolvido 
pela Comissão Maranhense de Folclo-
re – CMF, com parcerias de órgãos a 
nível federal e estadual, no sentido de 
viabilizar a realização de entrevistas 
com figuras expressivas, cujo conteúdo 
é trabalhado e depois publicado em 
livros. A série relativa a esta iniciativa já 
está no seu Volume VII. Ressalta-se que 
o Volume V dessa coleção é dedicado 
às figuras boieiras e os outros volumes 
sempre contam com depoimentos de 
pessoas ligadas ao Bumba-Boi;

Criação e funcionamento, desde 
Março de 2002, da Casa do Maranhão, 
com o Pavilhão do Bumba-meu-Boi, 
órgão ligado à Superintendência de 
Cultura Popular, que conta com um 
Circuito de Exposição de componentes 
do universo da “Brincadeira”, em caráter 
permanente, e de uma programação de 
atividades, desenvolvida de forma siste-
mática, com palestras, seminários ofici-
nas, apresentações de grupos de Bois de 
São Luís e do interior do Estado.

Enfim, no tempo presente, vivemos 
um “Boi” de natureza plural, que se faz 
em meio a ambiguidades e contradições, 
transitando entre a Tradição e a Moder-
nidade… e em meio às mudanças nos 
círculos da História, o Bumba-meu-Boi 
preserva-se como patrimônio cultural, re-
ferência forte da Identidade Maranhense”. 
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Janela do Tempo
FATOS INTERESSANTES (vaqueiros do interior)30

Não quero terminar este li-
vrinho31sem comentar uns 
fatos interessantes que se 

verificam entre os nossos vaqueiros 
do interior. Que os mais entendidos 
classifiquem em faculdades ou forças 
de que dispõem certos vaqueiros do 
Maranhão. 

De uma vez, quando estive em 
S. Bento, fui assistir a uma ferra na 
fazenda Pascoal, que o dr. Pereirinha 
organizava com carinho e amor.

Estavam reunidos os mais afama-
dos vaqueiros da redondeza e, trepa-
dinho no curral, um velhote escuro, 
apelidado por Mandinga. Selecionado 
o gado e encurralado que fora, ficaram 
valsando e zombando da turma de la-
çadores alguns valentes animais. Nesse 
instante é apontado um dos melhores 
vaqueiros para derrubar um novilho 
castanho de chifres pontiagudos. 

O homem saltou no pátio e o 
animal investiu. A luta fora titânica e 
por fim caíra extenuando e sangrando. 
Outro animal mais forte tinha que vir 
ao murão e então novo combatente 
saltara na arena. Cinco vezes este 
garrote foi ferido pelo ferrão até que o 
cobloco, soltando a vara, a pulso, fizera 
o animal rolar por terra bufando como 
um danado.

Nesse momento reparei que o 
homenzinho, de cima do curral fremia 
de entusiasmo como se fosse capaz de 
fazer daquelas bravuras, postas em 
prática por cablocos de braços fortes, 
músculos já retesados pelas lutas ven-
cidas. “Ôpa, ôpa, ôpa que é a minha 
vez” – foi o grito que se ouvia naquela 
ocasião emitido pelo velhote de cima 
do curral.

Todas as vistas se voltaram para 
a minúscula figura e, então, o dr. Pe-
reirinha, criatura boníssima, a quem 
conheci de perto, que gostava de ver 
cabra valente, mandara entregar três 
varas de ferrão para o homem a fim de 
que escolhesse a melhor.

Grande surpresa para mim. O ve-
lho, recebendo as varas que lhe deram. 
As colocara junto à trave da porteira 
e, com um pedacinho de pindoba na 
mão, fora para o ponto da luta. O touro 
avançara e o homem como amestrado 
toureiro, desviando o corpo, batia-lhe 
fortemente com a pindoba na cabe-
ça. Novas investidas, mais perigosas 
foram enfrentadas ate que o bicho já 
cansado, urrando desesperadamente, 
como se já estivesse seriamente ferido, 
babando, cedia e a começara afazer 
sulcos no solo. 

O velho ria-se e aproximando-se 
mais e mais, começara a passar a palha 
na venta do touro e pronunciando 
algumas palavras, o atirou, passo a 
passo, para dentro do curral, onde 
atirou sobre as ancas largas do vencido 
o pedacinho de pindoba.

Quase ao terminar a festança da 
tarde, Mandinga quis mostrar-nos uma 
proeza sua e, então foi enfurecer um 
touro dos mais valentes da malhada, 
que já tinha perseguido diversos va-
queiros do local.

O garrote sacudia a cabeça de 
um lado para outro como se estivesse 
desafiando. Destemido, o homem da 
tarde bateu os pés na terra, esperou o 
avanço do touro, golpeou-o no cupim 
e o deixou passar ficando logo pronto 
para a nova arremetida. O garrote 
bufava e o sangue descia em fitas 
pelas suas dianteiras. Mais duas vezes 
fora picado pelo ferrão e, na terceira, 
quando marchara, enfurecidíssimo, o 
velhote deitara-se no chão. 

Todos esperavam que o animal 
suspendesse Mandinga pelos chifres e 
o espatifasse, entretanto, ele ali estava 
imóvel, enquanto o valente inimigo, 
com as patas fazia uma circunferência 
perfeita em torno daquele que o ferira 
dolorosamente. Momentos depois par-
tiu para dentro do curral e o vaqueiro 
se levantou sorrindo. 

Assim terminou a festa naquela 
tarde, festa que não se apagará da 
minha mente, dada a cena da ma-
nifestação da força de um homem 
baixo, velho, risonho, mas animado 
por elementos ocultos ou pelo poder 
da sua vontade.

Mandinga fora vaqueiro desde 
moço tendo deixado a profissão depois 
de vencido pela idade. É um homem 
do passado, que sabe ainda tanger 
boiadas e gosta de contar e reproduzir 
as suas façanhas do tempo de rapaz. 
Para ele, dizem os que o conhecem, 
não havia animal bravio, pois, laçava e 
conduzia-o para o lugar que quisesse. 

Assim como esse preto valente 
da Pascoal, encontrei outro vaqueiro 
forte, também dominador de qualquer 
touro, por mais terrível que fosse. 

Era João de Deus. Quando outros 
destemidos boiadeiros não conse-
guiam trazer ao curral qualquer res 
desgarrada, Joao de Deus, mesmo de 
casa, prendia o animal no ponto em 
que estivesse e dali ninguém o retrava 
até que eles, fazendo-se acompanhar 
de dois homens, com as necessárias 
cordas fosse meter-lhe os laços. 

Ao se aproximar do animal gritava 
para que fosse atacado e, quando este 
investia, ao chegar no ponto de feri-lo 
com os chavelhos, dava-lhe de chapéu 
de couro na cabeça até cansá-lo. 

Corridos os laços e estendidas as 
cordas pelos companheiros, Joao de 
Deus, dando a ultima pancada, sempre 
dizia: - “vai-te bezerro malcriado!”

O vencido levantava a cabeça, 
sacodia, olhava para os lados e recu-
perava as forças, mas atendia e seguia 
ao destino que lhe desse.

Não posso deixar de reconhecer 
em João de Deus, Mandinga e outros 
valentes vaqueiros do nosso sertão, 
uma força sobrenatural, a manifesta-
ção de um poder oculto, que magne-
tismo ou mediunidade.

Waldemiro E. Reis31

30 Líder espirita, fundador do Centro Espirita São Jose de Ribamar, que funcionou durante muitos anos na Rua José Bonifácio, 473 (Rua dos Afogados), e que 
atendeu a muitas pessoas de diferentes classes sociais. 

31 REIS, Waldemiro E. Espiritismo e mediunismo no Maranhão. São Luis: Ed. do autor, s.d., (1954: aproximadamente), p.121-123. 
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TESE

PADILHA, Antonio Francisco de Sa-
les. A construção ilusória da realidade: 
ressignificação e recontextualização do 
bumba meu boi do Maranhão a partir da 
música. TESE. Doutorado em Música – 
Etnomusicologia, Universidade de Aveiro 
– PT, Departamento de Comunicação e 
Arte. Orientação científica da Doutora 
Susana Bela Soares Sardo, 2014.

RESUMO
A presente tese inscreve-se no domí-

nio da etnomusicologia. Resulta da rea-
lização de trabalho de campo no estado 
do Maranhão/Brasil, entre 2012 e 2014, e 
propõe um exercício de reflexão sobre as 
transformações pelas quais passou a práti-
ca performativa Bumba meu Boi, a partir 
da introdução dos instrumentos de sopro 
na sua componente musical, dando ori-
gem ao Boi de Orquestra. Parti do estudo 
etnográfico dos quatro principais estilos 
de Bumba meu Boi (sotaques) existentes 
antes da criação do Boi de Orquestra, 
e de uma pesquisa de cunho histórico 
que buscou o modo como esta prática 
se configurou já no século XX e como 
ela se traduz na performance (folguedo). 
Argumento que a criação do sotaque de 
orquestra favoreceu a aceitação do fol-
guedo pela elite social do Maranhão, que 
o identificou como próximo da cultura 
europeia, da qual se sentia caudatária. O 
repertório performativo analisado neste 
trabalho inclui as toadas, as danças, as 
indumentárias e os rituais de batizado 
e morte do Boi, a partir dos registros 
sonoros e visuais efetuados no mês de 
junho e julho de 2013. Desta forma, este 
trabalho procura contribuir para a com-
preensão do lugar que a música ocupou 
nos movimentos gerados pelos povos 
subjugados no período pós-colonial, 
na luta pela afirmação do seu direito à 
existência singular. Neste sentido serão 
analisados os processos de ressignificação 
e de recontextualização do Bumba meu 
Boi e da música, enquanto dispositivos 
que, no caso do Maranhão, contribuíram 
para a construção de mundos comuns a 
partir da criação de realidades ilusórias.

DISSERTAÇÃO

AIRES, Maria do Socorro Rodrigues de 
Sousa. Festa de Sant’Ana e Divino Es-
pirito Santo no Terreiro Fé em Deus: 
as s relações do pesquisador no campo. 
PPG Ciências Sociais. UFMA, 2014. 
Orientadora: Dra. Mundicarmo Ferretti.

RESUMO
Este estudo versa sobre as interações 

estabelecidas entre pesquisador e objeto 
de estudo em um terreiro de tambor 
de Mina em São Luís do Maranhão – o 
Terreiro Fé em Deus que tem como líder 
religiosa a mãe-de-santo Elzita. O tambor 
de Mina é a denominação para a religião 
de matriz africana que foi introduzida no 
Maranhão pelo negro escravizado. Tem 
como objetivo etnografar as interações 
entre pesquisador e objeto de estudo no 
contexto da Festa de Senhora Sant’Ana 
e o Divino Espírito Santo. No primeiro 
momento fazemos um esboço de uma 
autoanálise e discorremos sobre a história 
da pesquisa. Para assim apresentarmos o 
terreiro de Mãe Elzita com ênfase para 
as suas práticas religiosas no tambor de 
Mina, Cura e tambor de Borá. Em seguida 
fazemos uma descrição etnográfica da 
Festa de Senhora Sant’Ana e o Espírito 
Santo no Terreiro Fé em Deus, apoiada 
em especial nas observações realizadas 
em 2013, a partir do calendário de festa 
da casa nesse período, envolvendo ativi-
dades católicas, culturais e religiosas em 
um grande evento. Em Dinâmicas das 
Relações e Interações Sociais no contex-
to da Festa de Senhora Sant’Ana nosso 
objetivo principal é etnografar a nossa 
participação como madrinha de mesa de 
bolo. Nas considerações finais retomamos 
as questões levantadas no trabalho e apre-
sentamos as conclusões chegadas sobre as 
interações nas relações do pesquisador no 
campo e analisamos algumas dificuldades 
sentidas na observação participante em 
uma comunidade de terreiro de tambor 
de Mina.

NASCIMENTO, Poliana de Sousa. O 
território místico de Nazaré do Bruno: 
Um estudo etnográfico sobre a dinâmica 
territorial e religiosa de uma comunida-
de maranhense. PPG em Antropologia 
e Arqueologia. UFPI. Teresina, 2014. 
Orientadora: Dra. May Waddington 
Telles Ribeiro.

RESUMO
Nazaré do Bruno, uma comunidade 

localizada no 2º Distrito da cidade de 
Caxias-MA se configurou a partir de um 
curandeiro que comprou as terras em 
1937. Esse curandeiro se chamava Bruno 
de Moraes e nasceu no Piauí, na cidade de 
Valença. Durante seu percurso, migrou 
para Barcelona (uma comunidade próxi-
ma a Nazaré) e depois para o Piquizeiro 
até chegar ao local da pesquisa onde José 
Bruno comprou a terra que se chamaria 
Nazaré do Bruno. Sua fama de curandeiro 

se espalhou principalmente no Ceará, 
Piauí e Maranhão. Atraindo ao local, 
várias famílias em busca de cura. Suas en-
fermidades, em geral, eram relacionadas a 
problemas psíquicos, sendo a terra, hoje, 
caracterizada pelos próprios moradores 
como terra de curar doido. Criou-se uma 
narrativa mítica de origem do lugar que 
contribuiu para legitimar o lugar como 
local de cura e Nazaré do Bruno teve 
seu território totalmente ressignificado, 
na medida em que os outros sentidos 
foram sendo atribuídos aos elementos 
naturais presentes na comunidade. Os 
morros são considerados sagrados, as 
nascentes protegidas por encantados e 
a própria ocupação do território se dá 
em função de permissões que não são 
necessariamente físicas, mas atribuídas 
a forças espirituais. O que me proponho 
a entender é justamente a dinâmica ter-
ritorial e religiosa vivida pela comunidade 
claramente diferenciada. 

SANTOS, Wellington Barbosa dos. A 
Festa de São Benedito em Anajatuba 
como elemento de identidade étnica. 
PPG Ciências Sociais. UFMA, 2014. 
Orientadora: Dra. Mundicarmo Ferretti. 

RESUMO
Estudo da festa de São Benedito 

em Anajatuba MA, como elemento de 
identidade étnica e sociação das famílias 
mais antigas do bairro também conhecido 
como São Benedito, além disso trata-se 
dos conflitos internos entre os organiza-
dores da festa e da relação da comunidade 
com a Igreja Católica e com a sociedade 
Anajatubense alusivo a assuntos como 
a hanseníase e as festas de cunho sócio 
- religioso. 

DOSSIÊ

FERRETTI, Sergio (UFMA) e SOGBOS-
SI, Hippolyte Brice (UFSE) - organizado-
res. Religiões afro-americanas - Revista 
Pós Ciências Sociais. Programa de Pós 
Graduação em Ciências Sociais - UFMA, 
nº 16, jul/dez de 2011.

Além da apresentação do tema e dos 
trabalhos incluídos no Dossiê por seus 
organizadores, fazem parte do mesmo 
os seguintes artigos: Procesos de afri-
canización em la sociedade argentina: 
umbanda, candombe y militância “afro”, 
por Alejandro Frigerio e Eva Lamborghi-
ni; Cantando para os mortos: cerimônia 
fúnebre e diversidade religiosa em Cuba, 
por Ana Stela de Almeida Cunha; Ener-
gias e curas: a umbanda em Portugal, por 
Clara Saraiva; Vida existencial e identi-

RESUMOS E RESENHAS32

GP Mina – Grupo de Pesquisa Religião e Cultura Popular – PPGCS-UFMA; coordenação: Sergio Ferretti.
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dade no candomblé: uma aproximação, 
pr Hippolyte Brice Sogbossi; Pajelança 
e cultos afro brasileiros em terreiros 
maranhenses, por Mundicarmo Ferretti; 
O Pai-de-santo e o babalaô: interação 
religiosa e rearranjos rituais na religião 
dos orishas, por Stefania Capone; O 
conceito de “motrizes culturais” aplicado 
às praticas performativas afro-brasileiras, 
por Zeca Ligiéro. 

FERRETTI, Mundicarmo (UFMA) 
e ASSUNÇÃO, Luiz (UFRN) - organiza-

dores. Multiculturalismo, tradição e mo-
dernização em religiões afro-brasileiras 
- Revista Pós Ciências Sociais. Programa 
de Pós Graduação em Ciências Sociais - 
UFMA, nº 21, jan/jun de 2014.

Além da apresentação do tema e dos 
trabalhos incluídos no Dossiê por seus 
organizadores, fazem parte do mesmo 
os seguintes artigos: Sincretismo e hi-
bridismo na cultura popular, por Sergio 
Ferretti; Sou um mineiro, tenho tenda 
mineira e vivo cuidando da religião: 
fusões de tradições nas palavras de um 

mineiro maranhense e dos seus guias, 
por Roberto Malighetti; A umbanda, as 
notícias e os números, por Maria Helena 
Vilas Bôas Concone; As religiões afro-
-riograndenses na visão de dez agentes 
religiosos que já partiram, por Ari Pedro 
Oro; A festa maior dos terreiros: divino 
e mina em São Luís (MA), por João Leal; 
Comida de santo e comida de branco, 
por Vilson Caetano de Sousa Junior; e A 
tradição do acais na jurema natalense: 
memória, identidade, política, por Luiz 
Assunção. 

Continuação

Notícias
Roza Santos33

33 Roza Maria dos Santos – radialista aposentada; membro da CMF. 

ESTER, Secretária de 
Estado da Cultura

Professora Ester Marques assume a 
Secretaria de Estado da Cultura do Governo 
Flávio Dino com o desafio de garantir a valo-
rização, o reconhecimento, a promoção e a 
preservação da diversidade cultural do Estado. 
Ester Marques é professora do Departamento 
de Comunicação da UFMA, formada em Co-
municação, com mestrado em Comunicação e 
Cultura pela UNB e doutoranda em Ciências 
da Comunicação. É membro do Conselho Es-
tadual de Cultura, da Comissão de Análise de 
Projetos da Lei de Incentivo da Cultura e da 
Comissão Maranhense de Folclore. Foi direto-
ra do SESC no Maranhão. Coordenou como 
analista técnica o Plano Estadual de Cultura. 
É também produtora cultural e, desde 2012, é 
assessora de Comunicação da UFMA. 

Cantata Natalina 2014

Este ano os bravos coralistas maranhenses 
colocaram a “boca no trombone” (termo antigo 
usado quando alguém reivindicava qualquer 
coisa), ou melhor, em tempos de “aldeia glo-
bal”, a reivindicação foi “lançada” nas redes 
sociais para que a XVI versão da Cantata 
Natalina acontecesse. A Cantata Natalina 
foi criada em 1999 por Michol Carvalho (in 
memória) que colocou o canto coral em cena. 
O chamamento, o “acorda meu povo!!!” partiu 
do regente Fernando Mouchrek, na época, 
convidado por Michol para implementar o 
projeto e que entre canto coral de igreja, de 
grupo e de regência tem mais de cinquenta 
anos. A partir de 2008, a cantata ganha um 
formato mais compacto, sem apresentações 
nas igrejas e sem cortejos pelo centro histórico 
que finalizava com grande concerto na Esca-
daria João do Vale. O cortejo dos personagens 
natalinos passa a compor o cenário das sacadas 
e do palco montado em frente ao Palácio do 
Comercio para a apresentação dos corais in-
fantis e de adultos. Em 2013 a apresentação 

já realizou-se na escadaria da Igreja da Sé, 
assim como foi neste natal de 2014, em que 
treze corais infantis e nove de adultos se apre-
sentaram. Patrocínio da VALE; realização da 
Associação Comercial do Maranhão, FUNC/
Prefeitura de São Luis e Secretaria de Estado 
da Cultura/Governo do Maranhão. Apoio: 
Aguas “Lençóis Maranhenses” e da Indústria 
de Bebidas “Psiu”.

Mundinha, Feira de Livros e 
dia da Consciência Negra

20 de novembro de 2014, Dia da Consci-
ência Negra, o Presidente do Conselho Uni-
versitário da Universidade Estadual do Ma-
ranhão outorga o Título de Doutor Honoris 
Causa à Maria Raymunda Araújo (Mundinha) 
pelo conjunto de trabalhos desenvolvidos em 
prol da cultura negra no Maranhão. Também 
foi homenageada na Feira de Livros 2014 – 8ª 
FELIS (Feira de Livros de São Luís). Mun-
dinha Araújo, como é conhecida, formou-se 
em Jornalismo, no Curso de Comunicação da 
FESM-Federação de Escolas Superiores do 
Maranhão, atual UEMA, realizado em con-
vênio Governo do Estado e USP (1971-1975). 

Descortinando memórias:
Minha admiração (Roza Santos) por Mun-

dinha Araujo começa na minha adolescência. 
Os cabelos “black power”, usado por uma 
mulher preta maranhense (o termo “mulher 
negra” se firma a partir do movimento negro), 
na década de sessenta, não lembro de outra 
pessoa que não seja Mundinha em quem os 
cabelos “black” pareciam desafiar o status 
quo negando-se a utilizar “pente quente” 
ou “pomada” para alisar os cabelos. A sua 
passagem chamava a minha atenção sempre 
que a via pelas ruas Grande e São Pantaleão 
(São Luís/MA). Ela não sabia o quanto me 
inspirava! A música me deu a oportunidade de 
conhecê-la de perto. Com a criação do Coral 
da Universidade/Ufma, em 1973, passamos a 
cantar no mesmo naipe do canto coral: “con-
tralto”. Ela cantava lindo! Desde, então, sigo 

a sua trilha de vida, a sua inquietante busca 
pela história do negro maranhense tentando 
inserir esse negro na história não contada nas 
escolas, mostrando a contribuição desse negro 
à cultura maranhense em todos os aspectos: 
no falar, na alimentação, na arte, na literatura, 
na musicalidade. Na busca incessante criou o 
Centro de Cultura Negra, foi Diretora do Ar-
quivo Público do Estado do Maranhão sempre 
com o olhar de pesquisadora voltado para os 
meandros da história do negro maranhense 
(publiquei no meu facebook)

Semana de Folclore e Cultura 
Popular UFMA-2014

A Comissão Maranhense de Folclore, a 
Comissão Helenense de Folclore e o Obser-
vatório Cultural SLZ-UFMA, realizaram a 
Semana de Folclore e Cultura Popular UFMA 
- 2014, de 26 a 28 de novembro no Centro de 
Convenções da UFMA, tendo como tema 
“Imaginário Popular no Maranhão: espaços, 
história, memória e religião”. Durante as três 
tardes, das 13 às 19 horas , foram oferecidas 
Oficina de Fotografia, com Edi Bruzaca; fil-
me Divino Artista e Roda de Conversa com 
os fotógrafos Edgar Rocha, Murilo Santos, 
Albani Ramos, Márcio Vasconcelos. Pales-
tras sobre: Os Ceramistas na Arqueologia/
Deusdédit Carneiro Leite Filho e Eliane 
Gaspar Leite; História e Desenvolvimento 
da Comissão Maranhense de Folclore/Roza 
Maria dos Santos; Valorização do Patrimônio 
Cultural Edificado/Margareth Gomes Figuei-
redo; Antropologia das Formas Expressivas 
e Interpretação Etnográfica: aproximações 
entre folclore, narrativa mítica e simbolismo 
ritual/ Marilande Martins Abreu; Construção 
Ilusória da Realidade: A Ressignificação e Re-
contextualização do Bumba Meu Boi do Ma-
ranhão através da Música/ Antonio Francisco 
de Sales Padilha; e Plano Estadual de Cultura/ 
Ester de Sá Marques. As comunicações orais 
foram mediadas por Mundicarmo Ferretti, 
Sergio Ferretti, Margareth Gomes Figueiredo, 
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Elisene Castro, Mundinha Araujo, João Paulo 
Soares. Programação Cultural: Exposição 
de Fotografias e Gravuras e Lançamento do 
livro “O Bumba meu Boi como Fenômeno 
Estético: Corpo, Estética e Educação”, de 
Raimundo Nonato Assunção Viana, São Luis: 
EDUFMA, 2013. 

As entidades realizadoras do projeto: 
CMF-Comissão Maranhense de Folclore – 
entidade criada em 1948, a terceira instituição 
cultural em atividade mais antiga do Mara-
nhão. Antes da CMF a história registra como 
entidades culturais de mais tempo decorrido 
apenas a Academia maranhense de Letras e 
o Instituto Histórico e Geográfico do Mara-
nhão. É uma entidade sem fins lucrativos, 
atualmente presidida pelo Doutor em Antro-
pologia, Sergio Figueiredo Ferretti, vinculada 
a Comissão Nacional de Folclore (CNF) e 
parceira ativa de projetos, congressos e ações 
institucionais como o Plano de Salvaguarda do 
Complexo Cultural do Bumba Meu Boi e do 
Tambor de Crioula, ambos registrados como 
Patrimônio Cultural do Brasil pelo IPHAN; a 
CHF – Comissão Helenense de Folclore - en-
tidade idealizada em 18/11/2009 por Leandro 
Carlos de Carvalho Silva, Max de Medeiros 
Soares, Jandir Silva Gonçalves, Esmeraldo 
Pavão, Marilza Célia Costa Silva, Lourenço 
Pinto, Clarijones Froes Soares, Laercio Ribei-
ro de Oliveira, Rony Max Costa Silva, Carlos 
Jorge e João Paulo Soares Junior. A primeira 
Comissão Municipal de Folclore vinculada à 
CMF e CNF, entidade sem fins lucrativos do 
município de Santa Helena/MA, presidente 
atual: Marilza Célia Costa Silva; Observató-
rio Cultural SLZ-UFMA – é um projeto de 
extensão estudantil vinculado à Universidade 
Federal do Maranhão criada por estudantes de 
diversos cursos e que tem como bandeira de 
luta a causa cultural do universo acadêmico; 
tendo como missão ser “centro de referência 
na promoção da importância da cultura e da 
arte para o desenvolvimento social através do 
estudo e da difusão da informação”, atualmen-
te coordenado por Jhoier Araujo.

Documentário A Estrela e o 
Vagalume: Carlos&Zelinda

Lançado o DVD documentário sobre 
o casal Zelinda e Carlos de Lima que narra 
a trajetória desses dois ícones da cultura 
maranhense. Enquanto Carlos pesquisava a 
história oficial, as lendas, os causos, o falar 
maranhense, Zelinda dedicava-se a registrar 
a sabedoria que acumulou junto às comuni-
dades tradicionais de bumba-meu-boi, tambor 
de crioula e tambor de mina, das histórias de 
vida não oficiais , mas concretas do povo. A 
participação de Zelinda em projetos de criação 
de empresas de turismo, centros de memórias, 
casas-museus a torna uma das principais de-
tentoras de conhecimentos sobre o fazer e o 
sentir a cultura maranhense.O documentário 
idealizado pelo poeta Celso Borges que fez 

roteiro e a edição com o cineasta Beto Ma-
tuk, tem a trilha sonora composta por Zeca 
Baleiro. Projeto gráfico assinado por Cláudio 
Vasconcelos, artista plástico, e Maurício 
Vasconcelos, fotógrafo. O lançamento foi em 
04 de dezembro 2014, no Centro de cultura 
Popular Domingos Vieira Filho

Inaugurada nova Casa do Maranhão

Com uma exposição permanente que 
reúne história, tradições, patrimônio, artes 
e saberes que compõem a formação cultural 
maranhense, a nova Casa do Maranhão é o 
primeiro Centro de Interpretação Turístico-
-Cultural do Maranhão. A edificação foi 
completamente reconfigurada para receber 
equipamento com múltiplas possibilidades 
educacionais, com técnicas museológicas 
contemporâneas e se transformou em museu 
multimídia. Vale lembrar, que a primeira 
versão da Casa do Maranhão, inaugurada em 
2002, era um museu folclórico, com loja de 
artesanato e posto de informação turístico. 
Fechada desde o final do governo Jakson já 
não mais abrigava o acervo referente ao bum-
ba-meu-boi – indumentárias, instrumentos, 
forma variadas de “Bois” característicos dos 
sotaques que compõem o complexo cultural 
da brincadeira. A nova Casa do Maranhão, 
inaugurada em 19 de dezembro de 2014, foi 
viabilizada com o Programa de Aceleramento 
do Crescimento (PAC) das Cidades Históricas 
e, também, com recursos vindos do projeto de 
lei de incentivo a cultura, do Governo Federal.

Lançamento do Álbum O Natal 
Azul de Antonio Vieira

No Santuário da Igreja da Sé, ambiente 
de extrema ligação do Mestre Antonio (in 
memoria) foi lançado o Álbum O Natal Azul 
de Antonio Vieira, com 12 canções natalinas 
encontradas entre as centenas de composições 
deixadas por ele, algumas, ainda desconheci-
das do público. As canções ganharam vida nas 
vozes dos cantores Milla Camões, Gabriel Me-
lônio, Anna Cláudia, Bruna Serra, Célia Ma-
ria, Fernando de Carvalho, Roberto Brandão, 
Lena Machado, Cecília Leite, Tássia Campos 
e Alexandra Nicolas, dia 30 de novembro.

30 Anos de Dança Afro no 
Maranhão

Jovens do “axe” comemoram os 30 anos 
de Dança Afro no Maranhão, com seminário 
– painel de dança afro passado, presente e 
futuro; história da dança, exposição de fotos 
e indumentárias: e lançamento do livro com 
os principais resultados alcançados com a 
realização do Projeto Ojulumó Íponri/Casa 
Fanti Ashanti, coordenado por Antonio Hen-
rique França Costa. Dia 19 de dezembro no 
Auditório da Escola de Arquitetura da UEMA, 
Praia Grande-São Luís/MA.

Cantata Natalina: é impossível 
não lembrar Michol

A menina Michol e o Deus Menino. 
Ela tinha uma forma peculiar de repassar 
a religiosidade do povo, a tudo dava nomes 
específicos. O Projeto de Natal do Governo 
do Estado, criado por Michol, no formato que 
colocou o canto coral em cena, começou na 
programação natalina de 1999. No Centro de 
Cultura Popular Domingos Vieira Filho, acon-
tecia a montagem de um presépio, na Galeria 
Zelinda Lima, no Prédio de Exposições, atual 
Casa da FÉsta; Exposição Arvoredo - concurso 
de árvores natalinas criadas por pessoas da 
comunidade. No início de dezembro, vozes 
de crianças e adolescentes abriam a progra-
mação natalina nas sacadas, janelas e portas 
do Palácio do Comércio, antigo Hotel Central, 
no Centro Histórico, com o “Concerto para o 
Menino”; na segunda quinzena de dezembro 
acontecia a “Cantata Natalina” com os corais 
adultos que apresentavam concertos nas Igre-
jas do Centro Histórico – Igrejas das Sé, do 
Rosário, de Santo Antônio, de São Pantaleão, 
dos Remédios, de São João, de Santana, do 
Carmo e do Desterro. Os concertos nas igrejas 
seguiam um roteiro que ao término da apre-
sentação de cada grupo juntavam-se aos ou-
tros e saíam em cortejo para a próxima Igreja, 
tendo a frente personagens da cena natalina e 
a Banda do Bom Menino, e os comerciantes 
da Rua Grande eram brindados com o canto 
coral. Ao chegar na Igreja do Carmo cantá-
vamos três músicas na escadaria e seguíamos 
em cortejo rumo à Igreja do Desterro, numa 
alegria contagiante, cantando Linda Estrela, 
Anoiteceu, Feliz Natal, acompanhados pela 
Banda do Bom Menino, em caminhada para 
a Escadaria do Teatro João do Vale, na Praça 
Nauro Machado, onde acontecia o encerra-
mento com o grande concerto de 500 vozes 
dos corais. Maria Michol Pinho de Carvalho 
(22.out.1949-12.nov.2012) encerrava o período 
natalino com a tradicional “Queimação de 
Palhinhas” (forma que o povo encontrou para 
não jogar fora, simplesmente, as palhinhas 
que formavam a “casinha” do presépio) após 
o dia 6 de janeiro para não coincidir com as 
festas de pessoas que as realizam há mais de 
cem anos. A “queimação de palhinhas” é uma 
prática inerente à religiosidade popular do 
maranhense. Bom, esse evento, terminava 
com despedida ao Deus Menino cantando 
“... adeus meu menino, adeus meu amor, até 
para o ano se nos viva(o) for”. (Erro gramatical? 
Não, licença poética!). Ah! quase esqueço de 
dizer, “terminaaaava...” com muita guloseima: 
chocolatada, bolo de maracujá, zé pereira, 
bolo de macaxeira, bolo de tapioca bem no 
estilo Michol de fazer quaisquer reuniões ou 
eventos. Saudades... (publiquei também no 
meu facebook).
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Raimundo Lopes, assim 
como seu irmão Antonio 
Lopes, atuou em várias 

áreas do conhecimento partici-
pando na construção das bases 
do conhecimento científico sobre 
o patrimônio cultural do Mara-
nhão a nível local e por meio da 
sua trajetória como pesquisador 
vinculado ao Museu Nacional do 
Rio de Janeiro.

Nascido em Viana em 1894, 
bacharel em Letras e professor 
do Ginásio São Luís escreveu em 
1916, aos 17 anos de idade, “O 
Torrão Maranhense” que futura-
mente se desdobraria no clássico 
“Região Tropical”, obra atual-
mente referência na Geografia 
Humana maranhense. 

Precursor no reconhecimento 
do multifacetado e ainda desco-
nhecido potencial informativo 
latente nos recursos ambientais e 
culturais no Maranhão, Lopes deixou 
contribuições em vários campos de 
pesquisa, destacando-se: geografia, 
etnologia, etnografia, antropologia, 
sociologia, arqueologia e mesmo letras, 
sua formação inicial. 

Como todo intelectual eclético de 
sua época, décadas 20 /40 do século 
passado, sofreu restrições de “décadas 
menos fecundas na pesquisa científica 
no Brasil” como afirmado por Luis de 
Castro Faria, antropólogo de renome 
nacional. Ao ingressar no Museu Na-
cional do Rio de Janeiro, Faria conviveu 
com Lopes, referindo-se a ele como “um 
sábio maranhense”, posto que, “Apren-
di com ele um mundo de coisas, porque 
nunca me faltou paciência para escutá-
-lo horas a fio” como atesta no prefácio 
do livro “Raimundo Lopes: dois estudos 
resgatados” (FARIA, 2010).

A atuação de Lopes foi também 
fundamental na formação de uma 
atitude científica por parte dos jovens 
pesquisadores que ingressaram na ins-
tituição na qual ele se tornara “fonte 
permanente e copiosa de informações, 
o crítico perspicaz e seguro, mas, sobre-
tudo, o orientador tolerante e sempre 
pródigo em incentivos” (FARIA, 2010).

Inúmeros artigos escritos por Lopes 

enquanto filiado ao Museu Nacional, 
como também publicações na Revista 
Nacional de Educação e Revista do Ser-
viço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional entre outros periódicos da épo-
ca são registros memoráveis do “papel 
que ele pessoalmente desempenhou, os 
reflexos intensos da sua atividade de in-
vestigador e de mestre, o pioneirismo de 
muitas das suas iniciativas e ainda mais 
a sua profunda e admirável honestidade 
intelectual...” (FARIA, 2010).

A publicação em 1956, 15 anos após 
sua morte em 1941, de “Antropogeogra-
fia” prefaciado por Heloisa Torres, então 
diretora do Museu Nacional e contem-
porânea do “naturalista”, reitera e amplia 
a excepcional dimensão acadêmica e 
humana desse maranhense que alheio às 
limitações impostas ao seu pensamento 
inovador e original contribui de maneira 
pessoal e singular para o conhecimento 
e valorização patrimonial brasileiro e 
maranhense em particular.

No prólogo da obra o próprio autor 
afirma que “...incluí em cada capítulo 
algo do meu país e das minhas observa-
ções pessoais. Entendo que precisamos, 
no Brasil, de monografias e estudos 
nacionais, mas ainda é urgente a assimi-
lação dos princípios gerais aos fatos da 
nossa terra, pois do contrário ficaremos 

adstritos ou a uma estreita descri-
ção dos fatos, ou, no melhor dos 
casos, à adaptação mais ou menos 
feliz ou improvisada de princípios 
e métodos, que nos vêm de fora, 
com exemplos exóticos, e em cuja 
elaboração há, às vezes, traços de 
preocupações estranhas ao meio 
nacional”(LOPES, 1956).

Quando Raimundo Lopes 
deixou de frequentar o Museu, 
Heloisa Torres e a esposa de Lo-
pes, Graziella, juntas à cabeceira 
do pesquisador em seus dias finais 
compilaram e organizaram com 
ele o referido trabalho: “Raimun-
do falava com clareza e precisão, 
detinha-se na explicação de minú-
cias”, mas “o cansaço de Raimundo 
manifestava-se crescente”.

Após oito dias em estado de 
coma, Raimundo Lopes, recupe-
rado, se manteve perfeitamente 

lúcido e trabalhando durante a revisão 
diária de cópias datilografadas às quais 
ditava modificações até que o livro 
tomasse forma: “... às vésperas de com-
pletar 47 anos, Raimundo quis ouvir a 
leitura das páginas finais; Graziella as 
lia anotando algumas novas modifica-
ções...” De repente, Lopes silenciou-se 
e quando interpelado respondeu: “... 
se estou calado é porque não há nada 
a retificar” (TORRES, 1956).

No dia seguinte, pronta sua obra 
final, morria prematuramente Rai-
mundo Lopes, longe da sua terra cujo 
exuberante patrimônio cultural ele sou-
be identificar, reconhecer e de forma 
pioneira desvendar.
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Raimundo Lopes e o patrimônio cultural do Maranhão: um breve perfil
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Um dos mais importantes e 
destacados intelectuais mara-
nhense da primeira metade 

do século XX, nasceu em Viana em 25 
de maio de 1889 filho do ex governador 
Manuel Lopes da Cunha e Maria de 
Jesus Sousa Cunha, sobrinho de Celso 
de Magalhães e irmão de Raimundo 
Lopes. Formou-se em Direito pela fa-
culdade do Recife em 1918, e sua gran-
de erudição e sensibilidade contribuiu 
de forma significativa na realização de 
uma diversificada produção intelectual, 
tendo como destaque estudos pioneiros 
na preservação do patrimônio cultural 
como também inúmeras publicações 
nas áreas da literatura, tradições popu-
lares, história, direito e jornalismo.

Cronista e ensaísta, trabalhou in-
tensamente na imprensa local, como 
redator chefe dos jornais “A Pacotilha”, 
“O Imparcial” e fundador do “Diário do 
Norte”, num ambiente de decadência 
em que os intelectuais dividiam-se entre 
os que se empenhavam em valorizar, 
relembrar e manter vivo parte do legado 
cultural do rico passado da sociedade 
maranhense e outros que procuravam 
novos paradigmas a partir da implanta-
ção do Estado Novo. Particularmente 
interessante é sua visão moderna e 
atuante em defesa do patrimônio edi-
ficado remanescente dos conjuntos das 
cidades maranhense, como no caso da 
luta pela manutenção da ruína da Igreja 
de São Matias que estava sendo amea-
çada de demolição. No caso de São Luís 
defendeu a preservação do casario de 
origem luso-brasileira, principalmente 
da arquitetura civil com mirante e azu-
lejo, quando fez parte da Comissão de 
Patrimônio Artístico Tradicional, fren-
te as intervenções urbanísticas de mo-
dernização promovidas nos governos 
Paulo Ramos e Pedro Neiva de Santana. 
Teve participação destacada na criação 
e implantação de instituições voltadas 
a divulgação científica, acadêmica e de 

classe, como fundador da Associação 
Maranhense e Imprensa, um dos funda-
dores e secretário perpétuo do Instituto 
Histórico e Geográfico do Maranhão, 
membro da comissão organizadora 
da Faculdade de Direito, membro da 
Academia Maranhense de Letras, sócio 
correspondente da Academia Brasileira 
de Letras, e membro fundador e primei-
ro presidente da Comissão Maranhense 
de Folclore. Foi professor e diretor do 
Liceu Maranhense, Inspetor de Ensino, 
diretor da Biblioteca Benedito Leite e 
do Diretório Regional de Geografia, 
professor da Faculdade de Direito e a 
partir de 1945 entrou para a magistra-
tura, aposentando-se logo depois. Sua 
produção é ampla e variada, embora 
pulverizada entre artigos de jornal e 
revistas científicas, destacando-se São 
Luis: vestígios do passado (1924), Armo-
rial Maranhense (1926), Nossa cidade 
(1934), A História de São Luís: questões 
e dúvidas (1948), Topônimos Tupis do 
Maranhão (1947). Grande parte da sua 
produção mais relevante só foi publi-
cada postumamente, destacando-se 
Presença do Romanceiro (1956), onde 
comenta e transcreve a versão de 71 

variações de 33 romances sobreviven-
tes do romanceiro Ibérico medieval e 
colonial no registro oral do Maranhão 
(Magalhães, 1968), O Negro no Mara-
nhão (1956), Alcântara: subsídios para 
a história da cidade (1957), História da 
Imprensa no Maranhão (1959), Inscri-
ções Lapidares de São Luis e Meios de 
transporte na Ilha do Maranhão (Dois 
estudos Maranhense, 1975).

No final da vida passou por difi-
culdades financeiras e enfrentou o 
esquecimento e a calúnia por parte 
de pessoas que tentaram denegrir sua 
imagem, conforme nos relata Domin-
gos Vieira Filho; entretanto trabalhou 
nos últimos anos de forma contínua na 
revisão e atualização da obra Dicionário 
Histórico e Geográfico do Maranhão 
de autoria de Cesar Augusto Marques, 
publicado originalmente na segunda 
metade do século XIX. Assim como 
seu irmão, Raimundo Lopes, é atual-
mente reconhecido como um dos mais 
notáveis precursores do pensamento 
acadêmico e da produção sobre o patri-
mônio cultural maranhense na primeira 
metade do século XX. Faleceu em São 
Luís em 29 de novembro de 1950.
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