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O Boletim 58 da Comissão Ma-
ranhense de Folclore começa 
homenageando Humberto do Boi 

do Maracanã, que já não se encontra entre 
nós, mas continua animando a temporada 
junina do Maranhão com a suas músicas tan-
tas vezes repetidas. Termina com um adeus 
a dona Deni(ou Denil) Prata Jardim, chefe 
da Casa das Minas por tantos anos, falecida 
também este ano, acarretando uma grande 
perda para a Casa e para o Tambor de Mina 
em geral.Prossegue com a descrição de um 
festejo de santo em um terreiro de religião 
afro-de Bacabal e com um artigo sobre São 
Sebastião, cultuado em todos os terreiros 
maranhenses, associado ao rei português, 
Dom Sebastiãoque comanda a encantaria da 
Praia dos Lençóis. 

Continuando a tratar sobre a religiosidade 
maranhense, o Boletim 58 apresenta o Mes-
tre Daniel Matos, criador da “Barquinha” 
no Acre, hoje conhecida em várias áreas do 
Brasil, e um artigo sobre uma festa de Preto 
Velho, no dia 13 de maio, em São Luís. Traz 
em seguida um relato de crenças da população 
de Cururupu sobre as propriedades mágicas 
do sapo e o uso desse réptil em “trabalhos” 
para o bem e para o mal por curadores e pajés 
locais. E apresenta um artigo sobre Pomba 
Gira, onde se estabelece um diálogo entre 
literatura acadêmica, historiografia, literatura 
religiosa e imaginário popular.

Olhando para trás, reproduz uma des-
crição do carnaval da elite maranhense em 
1938 – sem referência a Cheganças, Baralho, 
Caninha Verde, nem a fofão e a baile de 
máscara, tão apreciados pelas camadas po-
pulares maranhenses em várias épocas, e sem 
o patrocínio do governo, hoje tão esperado 
pelos organizadores dos grupos e brincadeiras 
carnavalescas. 

Esse número do Boletim a CMF registra 
a publicação na Bélgica do tão esperado livro 
“Frechal, terra africana no Brasil”, da fotógrafa 
Christine Leidgens, e o lançamento de várias 
obras sobre a cultura popular maranhense.E, 
como nos números anteriores, fornece o resu-
mo de teses, dissertações e monografias sobre 
cultura popular maranhense defendidasno 
Maranhão e fora do nosso estado. Entre as 
obras lançadas nesse primeiro semestre de 
2015 foi apresentado o livro “Perfis de cultura 
popular: mestres, pesquisadores e incentivado-
res da cultura popular maranhense”, da CMF, 
organizado por Mundicarmo Ferretti e Zelinda 
Lima, reunindo biografias de pessoas que se 
destacaram em varias áreas da cultura popular 
maranhense: artesanato, bumba-boi, carnaval, 
culinária, dança folclórica, festa do Divino 
e do catolicismo popular, medicina popular, 
música, cultura afro-brasileira, teatro e como 
pesquisadores e incentivadores de folclore. 

Apesar das perdas humanas ocorridas, a 
cultura popular maranhense apresentou um 
saldo positivo no período e, certamente, nesse 
resultado continuou se beneficiando com o 
talento e a contribuição dos que já se foram. 

SILÊNCIO... O GURIATÃ MORREU
Foto de arquivo de família

A mata do Maraca-
nã está em silêncio, 
morreu, o pequeno, 
grande pássaro can-

tador, o Guriatã - Humberto do 
Maracanã. O Guriatã tornou-se 
estrela em forma de pássaro e foi 
cantar no firmamento. Compositor 

e cantador do bumba-meu-boi de 
matraca é um dos maiores poetas. 
Suas toadas, como são chamadas as 
músicas do cancioneiro popular do 
bumba-meu-boi, cantam a nature-
za, as mulheres, o amor, a religião, 
as estórias do povo, enfim, o amor 
a sua terra... 

Música que o maranhense incor-
porou como canto d’alma, da sau-
dade, e que virou mais um hino do 
folclore, gravada por Alcione e canta-
da pela maioria dos nossos cantores 
que a divulgam dentro e fora do 
estado. Uma das últimas aparições 
públicas de Humberto se deu na 
Abertura do Círio de Nazaré 2014, 
no bairro do Cohatrac/SLZ/MA, 
em que a imagem de Nossa Senhora 
de Nazaré foi recebida pelos fiéis 
com Humberto cantando uma toada 

em homenagem à Santa ao som das 
matracas e pandeirões. Momento de 
emoção impar para todos! As noites 
de São João perdem o brilho do ma-
racá de prata e a presença física do 
Humberto, mas a voz melodiosa do 
Guriatã está imortalizada nos CDs e 
na lembrança dos admiradores desse 
grande cantador. Humberto Barbosa 
Mendes nasceu, está sendo velado e 
será sepultado em seu chão, Maraca-
nã (*02/nov./1939+19/jan./2014). 
Aplausos!!!

“Maranhão meu tesouro, meu torrão/
Fiz essa toada, pra ti Maranhão./
Terra do babaçu que a natureza cultiva/ 
Essa palmeira nativa é quem me dá inspiração./
Na Praia dos Lençóis tem um touro encantado/ 
O reinado do Rei Sebastião/ 
sereia canta na proa na mata o guriatã/ 
terrapironga doce e tem a gostosa pitanga antã/ 
e todo ano a grande festa da jussara no mês de outubro no Maracanã./ 
No mês de junho tem o bumba-meu-boi que é festejado em louvor a São João/ 
O amo canta, sacode o maracá/
a matraca e o pandeiro é quem faz tremer o chão./ 
Essa herança foi deixada por nossos avós, hoje cultivada por nós, pra compor tua 
história Maranhão”. 

Editorial

1 Publicação no Facebook, homenagem de Roza Santos a Humberto. Roza Santos – radialista 
aposentada, membro da CMF
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Introdução

Este trabalho traz uma abordagem 
analítica da relação entre memória e reli-
gião afro brasileira, explorando algumas 
informações e pesquisas realizadas no 
Terreiro Santo Antônio, na comunidade 
quilombola de Catucá, zona rural da 
cidade de Bacabal-MA.

Pretende-se usar vários teóricos que 
possuem em suas discursões assuntos re-
lacionados acerca da memória da religião 
afro-brasileira, sua difusão no estado do 
Maranhão e a chegada da mesma nesta 
comunidade tradicional negra. Exploram-
-se conceitos chaves dos autores a serem 
utilizados acerca de todo trabalho para o 
entendimento e o processo de construção 
do Festejo. Apesar do enfoque no Festejo, 
a memória em torno dos rituais e de sua 
importância é constantemente acionada 
pelos moradores de Catucá como forma 
de atualizar os laços de pertencimento 
ao local.

Os trabalhos de campo para coletas 
de dados empíricos foram realizados de 
meados de 2011 até o presente momento 
a partir da participação em trabalhos de 
extensão na comunidade. Foram realiza-
das várias visitas, assistidas reuniões com 
o grupo de quilombolas e participado de 
duas festas de terecô – o Festejo de Todos 
os Santos, nos anos de 2011, 2012 e 2013.

A comunidade quilombola de Catu-
cá situa-se a 18 quilômetros da sede do 
município de Bacabal, e é composta por 
56 famílias. É no seio da comunidade 
queencontra-se construída a sede/salão 
do terreiro onde acontecem os principais 
cultos aos orixás e caboclos.

Memória e religião

Entre os aspectos interessantes a 
destacar trata-se o fato da memória ser 
um produto coletivo, portanto, que forta-
lece as relações de solidariedade. Michel 
Pollak no texto memória, esquecimento, 
silêncio,analisou a memória coletiva em 
Halbwachs, que por sua vez interpreta os 
conceitos de “memória, tempo, devir e 
energia”. Segundo Michel Pollak “Maurice 
Halbwachs enfatiza a força dos diferentes 
pontos de referência que estruturam nos-
sa memória a inserem na memória e que 

a inserem na memória da coletividade a 
que pertencemos” (POLLAK 1989/3:3). 

Para Maurice Halbwachs a memória 
individual existe sempre a partir de uma 
memória coletiva, posto que todas as 
lembranças são construídas no interior 
de um grupo.

Para que nossa memória se beneficie da 
dos outros, não basta que eles nos tragam 
seus testemunhos: é preciso também que 
ela não tenha deixado de concordar com 
suas memórias e que haja suficientes 
pontos de contato entre ela e as outras 
para que a lembrança que os outros nos 
trazem possa ser reconstruída sobre uma 
base comum”. (Pollak 1989/3:6).

Para Pollak (1989) é interessante 
entender como os processos de memória 
se dão e cristalizam em determinados 
acontecimentos. “Numa perspectiva 
construtivista, não se trata mais de lidar 
com os fatos sociais como coisas, mas 
analisar como os fatos sociais se tornam 
coisas, como e por quem eles são solidifi-
cados e dotados de duração e estabilida-
de” (POLLAK, 1989, p.4). O autor ainda 
ressalta, em memória e identidade social, 
a importância da história oral.

“Tentarei aqui do problema da ligação 
entre memória e identidade social, mais 
especialmente no âmbito das histórias 
de vida, ou daquilo que hoje, como nova 
área de pesquisa, se chama de história oral 
(POLLAK, 1992, p.1).”

A historia oral é baseada em entrevis-
tas, tais como: entrevistas de histórias de 
vida, relados de experiências ou aconte-
cimentos, memórias individuais, mas o 
que se recolhe são memórias individuais 
e coletivas. Segundo Pollak

a priori, a memória parece ser um 
fenômeno individual, algo relativa-
mente íntimo, próprio da pessoa. Mas 
Maurice Halbwachs, nos anos 20-30, já 
havia sublinhado que a memória deve 
ser entendida também, ou sobre tudo, 
como um fenômeno coletivo e social, 
ou seja, como um fenômeno construído 
coletivamente e submetido a flutuações, 
transformações, mudanças constantes. 
(POLLAK, 1992, p.2).

Pollak destaca que em consonância 
com essa característica flutuante e mutá-
vel da memória, tanto individual quanto 
coletiva, serão lembrados, na maioria das 

memórias, marcos ou pontos relevantes 
invariantes e imutáveis. Destaca-se tam-
bém que nos tipos de memórias na maio-
ria das vezes em entrevistas vem fluindo 
as memórias coletivas vividas ao longo das 
histórias de vida, na maioria das vezes a 
ordem cronológica não é necessariamente 
obedecida.

Pierre Nora, em seu texto Entre 
memória e história: a problemática dos 
lugares,discute principalmente os lugares 
de memória, onde são impulsionados os 
sentimentos, os pertencimentos sobre tais 
lugares que ali fazem existir tal memória, 
a preservação do lugar que se torna ex-
tremamente importante, em seu víeis de 
pertencimento ao local. 

Épreciso que se tenham esses locais 
de memória para serem feitas as histórias, 
pois a memória em seu processo de cons-
trução contribui muito. 

Segundo Pierre Nora os lugares de 
memória nascem e vivem do sentimento 
que há memória espontânea, que é pre-
ciso criar arquivos, que é preciso manter 
aniversários, organizar celebrações, 
pronunciar elogios fúnebres, notóriar 
atas, porque essas operações não são 
naturais(NORA, 1981, p.13).

É de suma importância que existam 
lugares de memória e que se façam ne-
cessárias as comemorações.

Diante desses conceitos acerca do 
caráter coletivo da memória e dos luga-
res de memória, pode-se refletir sobre as 
relações entre a religião afro e a memória. 
A memória na religião afro se constitui 
como fator que gera pertencimento e, 
principalmente, que vem permitindo 
impor resistência cultural a processos 
perversos de dominação.

O processo da memória como um 
fenômeno social e um contradiscurso 
incorpora importantes aspectos não só da 
identidade nacional e da história de vida 
dos indivíduos, mas também de modo 
como estas memórias transformam-se, 
politicamente, em discurso estabelecidos 
e promulgados no passado com profun-
das repercussões no presente (BORA, 
s.n., p.1)

Nesta discussão, a memória visa pre-
servar uma memória religiosa afro – brasi-
leira que ainda sofre grandes intolerâncias 
religiosas e aspectos preconceituosos, 

FESTEJO DE TODOS OS SANTOS: RELIGIÃO AFRO E MEMÓRIA 
EM UMA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BACABAL-MA2

2 Trabalho apresentado no GT “História e Memória” do XII Encontro Humanístico “Patrimônio, Memória e Contemporaneidade” - Universidade Federal do 
Maranhão, sob a orientação da Profª. Drª Cíndia Brustolin. Trabalho realizado a partir do PROEXT.

3 Graduanda em Licenciatura em Ciências Humanas, pela Universidade Federal do Maranhão – Campus III. Bolsista NAE e membro do grupo “Mulheres em 
cena:...”. E-mail: wesllannya1990@hotmail.com  

Weslânia Leal Costa Reis3



4 Boletim 58 / junho 2015

enfraquecendo suas origens. Enfrentando 
vários desafios por legitimidade como: os 
presbiterianos, batistas, luteranos, pente-
costais e neopentecostais.

Para Zélia M. Bora memória

não é apenas uma atividade subjetiva 
dependente apenas da mente de um in-
dividuo, mas uma expressão e um esforço 
coletivo por todos aqueles que praticam 
a religião através de espaços, eventos, 
inclusive rituais e festas religiosas da 
comunidade. A memória coletiva não 
só preservou o passado, mas também o 
interpretou e o multiplicou por meio das 
narrativas coletivas. (BORA, p. 2).

É de suma importância enfatizar que 
a memória da religião vem desde o perí-
odo escravocrata, e teve grande difusão 
entre escravos nas senzalas. Devido a esse 
período, o que eles chamavam de uma 
simples cultura, tornou-se uma religião e 
que nos dias atuais está sendo praticada 
por várias pessoas com diferentes classes 
sociais, raciais, estudantis e principalmen-
te econômicas. 

A organização do festejo e a memória

O Festejo de Todos os Santos foi 
trazido por Seu Sabino, importante pai-
-de-santo que liderou os quilombolas de 
Catucá durante anos, falecido em 2008, 
da Comunidade de Miragaia para Catucá.
Em Miragaia, era o pai biológico de Seu 
Sabino que realizava esse festejo. Os en-
sinamentos foram passados de pai para 
filho, e do filho para seus netos e bisnetos 
que dão continuidade ao mesmo na co-
munidade, configurando uma hierarquia 
dentro de sua família biológica.

As filhas de Seu Sabino destacam o 
ano de 1979 como o ano de início dos 
festejos em Catucá. Desde então as 
festas não deixaram de acontecer. Seu 
Sabino liderou o terreiro até o ano de 
seu falecimento acontecido em 2008. 
Após esse ano,Dona Sofia, sua esposa, 
liderou os trabalhos religiosos de todos os 
festejos e tambores acontecidos a partir 

do calendário civil. Dona Sofia, além 
de se constituir como mãe-de-santo, era 
mãe de pegação (fazia os partos) e uma 
importante liderança local. No início de 
2012, ocorreu seu falecimento.

A morte de Dona Sofia causou um 
processo de insegurança no grupo negro, 
principalmente, em relação à continui-
dade dos festejos. É como se ninguém 
tivesse preparado para assumir o lugar 
deixado, e com esse lugar vago, o festejo 
estivesse ameaçado. É nesse processo 
de tensão e insegurança que a memória 
é acionada com firmeza, são os anos de 
ensinamentos, passados desde o pai de 
Sabino até os seus netos (atuais morado-
res de Catucá), que permitirão fortalecer 
os laços dos filhos biológicos e dos filhos 
de santo para conduzirem, no ano de 
2012 o festejo sem uma liderança cons-
tituída. Portanto podemos nos remeter 
a Nora(1981) que a ideia de memória é 
viva e reconstituída e como ela é passada 
ao longo dos anos, no entanto entende-
-se que: 

[...]. A memória é a vida, sempre carre-
gada por alguns grupos vivos e, nesse 
sentido, ela está em permanente evolu-
ção, aberta à dialética da lembrança e 
do esquecimento, inconsciente de suas 
deformações sucessivas, vulnerável a 
todos os usos e manipulações, suceptí-
vel de longas latências e de repentinas 
revitalizações. [...]. A memória é um 
fenômeno sempre atual, um elo vivido 
no eterno presente... [...]. A memória 
instala a lembrança no sagrado, a história 
a liberta, e a torna sempre prosaica. A 
memória emerge de um grupo que ela 
une, o que quer dizer, como Halbwachs o 
fez, que fez há tantas memórias quantos 
grupos existem; que ela é, por natureza, 
múltipla e desacelerada, coletiva, plural e 
individualizada. (NORA, 1981,p.9)

As narrativas de como as coisas devem 
acontecer, debatidas nas reuniões, bem 
como, discutidas em sonhos com os pais 
de santos instrumentalizaram os filhos 
para a realização do festejo no ano de 
2012 e posteriormente aos próximos anos. 

Os brincantes (filhos) nasceram nesse 
Terecô, seja biologicamente por fazerem 
parte desde pequenos, seja porque se 
constituiriam como pertencentes a esse 
grupo a partir da religião. As memórias 
acerca de como deve ser o ritual, o que 
se pode ou não se pode fazer, são mais 
do que experiências individuais, são 
experiências compartilhas, são crenças 
constituintes, são experiências vividas 
de tais seres. A tradição vem passando 
de geração para geração, sendo que as 
pessoas cresceram nela e não pretendem 
deixar. Pretendem que seus filhos apren-
dam seus valores tais como: consideração 
com outras pessoas, respeito com o outro, 

aprendam a viver no mundo e até mesmo 
mostrando a tradição antiga e seus ante-
passados, porque quando nasceram já foi 
encontrada tal tradição.

A comunidade ainda pensa em re-
alizar esse festejo como eram iniciados 
pelos seus antepassados. Sendo iniciadas 
desde crianças, na comunidade ninguém 
julga o outro, isso é de suma importância 
dentro dessa religião. Todas as pessoas 
respeitam essa tradição até pela questão 
de serem quilombolas e se assumirem 
como quilombolas e umbandistas, dando 
a continuação na tradição dos negros 
e a preservação de suas identidades. 
Tem muitas pessoas que discriminam a 
comunidade por terem esse terreiro e a 
realização do festejo, mas os praticantes 
têm consciência do que estão fazendo e 
não vão deixar de praticarem os rituais.

O cenário dessa comunidade mudou 
a partir dos falecimentos, do pai de santo, 
Seu Sabino (2008) e recentemente com a 
morte da mãe de santo Dona Sofia (2012) 
que era quebradeira de coco, liderança co-
munitária e parteira. A comunidade pas-
sou por uma grande transformação diante 
desses acontecimentos inesperados, pois 
os filhos biológicos e filhos de santos não 
vão deixar os rituais religiosos acabarem, 
dando continuidade as práticas religiosas, 
que segundo eles foram heranças deixas 
e passadas de pais para filhos.

O Festejo de Todos os Santos – a lide-
rança compartilhada

O Festejo de Todos os Santos realiza-
do no ano de 2012 teve uma conotação 
especial. Sem a liderança de Dona Sofia, 
falecida no início de 2012, e sem a lide-
rança de Sabino, falecido em 2008, foi 
realizado pelo conjunto de filhos biológi-
cos e filhos de santo. A memória acerca 
da sua realização, da sua importância para 
a comunidade, bem como, os sonhos e 
conversas com os encantados marcaram 
os rituais de preparação do mesmo.

O Festejo inicia-se no dia 19 de ou-
tubro com o levantamento da bandeira, 
essa bandeira significa a bandeira de 
Santo Antonio, no dia 20 de outubro 
tem o levantamento do mastro, o mastro 
é um pau de juçara tirado de um local da 
comunidade denominado de brejo, sendo 
que no dia do levantamento do mastro 
acontece um ritual, esse ritual é assim: as 
pessoas entram no salão pegam dois san-
tos simbolizando todos os santos (Santo 
Antônio eoutro), saem em procissão da 
porta do salão, batendo tambores e can-
tando algumas músicas referente a orixás, 
vodus e caboclos, se direcionando a mata 
para poder cortar o mastro. Após cortado 

Figura 1. Altar do salão com todos os santos para a reali-
zação do festejo. 2011

Continuação
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o mastro, o ritual continua vindo a porta 
do salão novamente em procissão e com 
bastante foguetes. Ao chegarem à porta 
do salão onde é colocado esse mastro, esse 
mastro é enfeitado com flores, depois é 
cavado um buraco e hasteiam o mastro, 
sendo que a bandeira jáencontra-se haste-
ada, essas pessoas fazem o levantamento 
do mesmo e após levantado se direcionam 
ao salão para dar continuidade ao ritual, 
sendo que ao redor do mastro é batida 
duas partes do tambor, depois rezam e as 
pessoas vão para suas casas. As rezas co-
meçam no dia 21 de outubro, chamam-se 
novena, onde são rezadas nove noites, essa 
primeira parte do festejo é realizada pelos 
filhos de santo do salão, dentre esses dias 
a alguns dias que são batidos os tambores.

No dia 30 de outubro começam os 
trabalhos espirituais, como músicas para 
orixás, vodus e caboclos, denominado de 
culto. No primeiro dia de trabalhos espi-
rituais é rezada uma ladainha em língua 
africana (?) e vários cânticos. Após essa 
ladainha, ocorre uma preparação no salão 
para serem iniciados os tambores. A pre-
paração se dá através de um defumador 
com incensos, várias velas a serem acen-
didas nos pontos principais do salão para 
que no início do culto esteja tudo prepara-

do para serem recebidas as pessoas, como 
para serem recebidos os orixás e caboclos. 
Essa festa concentra grande participação 
de alguns pais e mães de santo da região 
do Médio Mearim e entorno.

Durante a noite, vários pais e mães de 
santo que entram no salão vestidos com 
fardas brancas e também de outras cores e 
entoando os cantos de seus orixás. Nesse 
corrente ano o festejo teve um grande dife-
rencial, pois a mãe de santo Dona Sofia não 
encontrava – se viva em corpo para realizar 
os trabalhos espirituais, mas encontrava-
-se viva espiritualmente. Segundo o filho 
biológico e filho de santo do terreiro. O 
senhor Elismar nos contou que o festejo 
se deu a partir de alguns ensinamentos 
que Dona Sofia lhes deixou e que durante 
os preparativos para chegada da data do 
festejo a mesma aparecia em sonhos lhes 
ensinado de qual maneira o festejo deveria 
ser realizado para que nos dias de festa não 
tivesse problemas no salão.

Sendo que no primeiro dia de fes-
tejo sem a participação de Dona Sofia, 
antes de entrarem no salão, a corrente 
já organizada tinha que passar em frente 
ao túmulo para pedir licença para serem 
iniciados tais cultos.

Considerações finais

Ao iniciarmos um projeto sobre 
políticas públicas para as comunidades 

tradicionais negras – quilombos, 
visandoacessarem direitos garan-
tidos, visitamos a comunidade 
quilombola de Catucá. Ao iniciar-
mos uma primeira reunião para 
abordar alguns objetivos e explicar 
tal projeto, a comunidade enten-
deu que de imediato seria mais 
importante concentrar esforços 
na realização do Festejo de Todos 
os Santos. 

Entendemos, então, que na-
quele momento em face dos 
desejos da comunidade, da morte 

da mãe-de-santo Dona Sofia e da insegu-
rança que se abateu sobre a comunidade 
derivada da perda, seria importante con-
centrarmos esforços na organização de 
uma associação comunitária religiosa e 
na realização da festa.

Nesse processo de organização da fes-
ta, observou-se a importância da memória 
e dos lugares de memória para a conti-
nuidade da mesma. Diante do processo 
de desestruturação derivado da perda de 
Dona Sofia, a memória foi acionada cons-
tantemente, funcionando como alicerce 
para a reestruturação do grupo através 
dos festejo. Lembrando, Dona Sofia não 
era apenas a mãe-de-santo, mas liderança 
agregadora do grupo. 
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4 Ensaio construído de conversas com moradores do município de Cururupú, no mês de janeiro de 2015.
5 Mestre em Ciências Sociais pelo PPGCSOC da UFMA.

Em Cururupu é comum ou-
vir histórias relacionadas 
com animais que atuam 

de forma extraordinária ou mágico-
-religiosa na vida das pessoas, como, 
por exemplo, um certo anfíbio: o 
sapo6. Nas mãos de curandeiros, pajés 
e outros agentes mágicos, o sapo é 

usado em trabalhos, tanto para cura, 
quanto para causar enfermidades ou 
até a morte de uma pessoa.

Os moradores do município não 
gostam muito de conversar sobre 
esse assunto, mas algumas senhoras 
me relataram que já houve pessoas 
que morreram sequinha7 (expressão 

Continuação
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dos próprios informantes), com a 
barriga inchada. Uma senhora me 
disse que existem tipos de trabalhos 
relacionados com a influência da lua 
sobre as marés. Segundo a mesma, 
em um deles deve-se pegar água do 
mar e pôr no estomago do animal e, 
à medida em que a maré enche, o 
estômago do sapo e da suposta vítima 
incham, e quando a maré vaza, seus 
estômagos desincham. Ela nos disse 
que esse martírio pode durar dias ou 
semanas até a pessoa morrer, mas 
que há possibilidade do trabalho ser 
desfeito. Dependendo da capacidade 
de quem faz o ´contra trabalho´ e 
de quem o realizar ter a ´ciência´ de 
como ele foi feito, pois nesses traba-
lhos há muito mais do que por água 
no estômago do anima8. No entanto, 
nem todo agente deste campo ou es-
fera mágico-religiosa gosta de realizar 
essa atividade, porque os supostos 
danos não atingem apenas a vítima e 
as pessoas que solicitam o trabalho, 
mas também os que o realizam.

Um dos informantes me disse que 
desfazer o trabalho de alguém pode 
acarretar a morte de quem o realiza. 
E por essa razão nem todos estão 
dispostos a fazê-lo, porém pode-se 
pedir ao mesmo agente que realizou 
o trabalho para desfazê-lo, mediante 
um novo pagamento, sendo que já se 
trata de um novo trabalho e esse tipo 
de trabalho costuma ser pago.

Também há relatos de que o sapo 
não precisa ser curado9  para propor-
cionar algum tipo de atuação na vida 
de um indivíduo. Em uma conversa 
com uma das minhas informantes 
ela disse que certa vez estava em um 
sítio almoçando caranguejo com uma 
prima e ao jogar fora a casca do caran-
guejo, a parte da cabeça10, sua prima 
logo a reprovou dizendo: 

Quando a mulher come carangue-
jo, ela deve quebrar o casco, porque se 
o casco ficar à deriva e chover e nele 
se acumular água, se um sapo beber 
a água do casco, a mulher pode mor-
rer, principalmente se estiver grávida 
- ela ficará com todo corpo inchado. 
(Janeiro, 2015).

Sobre tal relato nunca foi de 
fato evidenciado que alguma pessoa 
tivesse morrido por suposta ação 
do sapo, mas a jovem, seu tio, que 
também compartilhava do almoço 
e confirmou a sua história, e muitos 
dos presentes daquele dia começaram 
a quebrar o casco referente a cabeça 
do caranguejo... 

Uma senhora chamada Florzinha, 
residente do bairro Areia Branca no 
município de Cururupú, disse que 
não devemos matar os sapos que 
vivem próximos de fontes e poços, 
porque por meio de um infortúnio 
nossos braços podiam ser quebrados 
e essa ação ocorreria quando a pessoa 
menos esperasse. Ela disse que isso 
ocorre porque os mesmos são donos 
da fonte ou do poço onde residem. 
Segundo ela há uma crença de que os 
mesmos poderiam estar relacionados 
como Mãe d’Água11 e que eles esta-
riam a seu serviço. 

A relação de tal animal com a enti-
dade é grande, sabendo que a mesma 
é representada como mãe dos que 
pertencem e vivem em fontes, olho 
d´água e poços, e, segundo alguns 
moradores do município, ela pode até 
assumir a forma do sapo. A antropó-
loga Mundicarmo Ferretti (2003) em 
seu trabalho o Boto e Mãe d´Água em 
águas maranhenses descreve que a en-
tidade é representada no imaginário 
maranhense como um ser híbrido, ou 
seja, parte humana e animal, como 
sereia de água doce, metade peixe e 

metade mulher, ou metade mulher 
e metade rã. Nesse caso, possuiria o 
corpo de mulher, mas os pés de sapo, 
o que provavelmente reforçaria a cren-
ça nas supostas ações realizadas pelo 
sapo, como sendo a própria entidade 
transformada ou um filho dela. 

Podemos perceber que é atribuída 
uma qualidade incomum aos animais 
em Cururupu, tanto como objetos de 
realização de trabalhos, quanto em si 
mesmos, enquanto agentes portado-
res de qualidades extra comuns, como 
se os mesmos fossem portadores de 
um maná, de habilidade que vem de 
fora, como Lévi-Strauss (1980, p. 119-
120) menciona em Totemismo Hoje. 

O sapo se apresenta como um 
animal que pode ser curado, ou seja, 
passar pelo trabalho de um agente-
mágico-religioso ou a serviço de uma 
entidade como Mãe d´Água, mas 
também pode atuar sem a influência 
de nenhum tipo de agente mágico, 
como beber água acumulada no casco 
ou cabeça de um caranguejo. O temor 
justifica a crença dos cururupuenses 
nas supostas atividades que estão 
relacionadas ao anfíbio. 
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O nome próprio, masculino, 
“Sebastião” é rico em cono-
tações históricas e míticas. 

A trilogia que será apresentada sobre 
esse nome e seus homônimos intitula-se: 
Sebastião, o Santo cristão; Sebastião, o 
Rei português; e Sebastião, o Encantado 
maranhense. 

Sebastião, o Santo cristão

É provável que a figura histórica 
do legionário Sebastião santificada 
pela Igreja católica, sofreu os mesmos 
reveses sincréticos aplicados a outros 
personagens do santoral romano, duran-
te a colonização do Brasil (1500-1822). 
Sebastião é, sem dúvida, um dos santos 
mais populares da cristandade. A imagem 
de seu corpo nu, martirizado, perfurado 
com flechas, povoa igrejas e museus em 
todo o mundo. Para muitos devotos, sua 
pessoa simboliza a perfeição cristã. Ele é 
glorificado por seu estatuto de terceiro 
padroeiro da cidade de Roma, com os 
apóstolos Pedro e Paulo, após ter prote-
gido a Cidade Eterna contra a peste na 
Idade Média. Segundo algumas fontes 
históricas, ele era órfão. Seu pai morre 
poucos meses depois de seu nascimento, 
cerca dos anos 260, e ele é criado por sua 
mãe. Na época, eles vivem em Narbon-
ne, uma cidade do sudoeste da Gália, 
hoje França, que fazia parte do Império 
Romano. Sua mãe, romana, de alta linha-
gem, nativa da cidade de Milão, era rica e 
cristã. O poder imperial, antes do Edito 
de Milão (313), bani o cristianismo, o que 
marca a necessidade de coragem para 
alguém proclamar a sua fé cristã. Jovem, 
Sebastião entra na Guarda pretoriana, 
sendo morto durante as perseguições do 
imperador Diocleciano (244-311) em 288, 
que não sabia que o seu capitão de guarda 
também era um cristão.

De acordo com o Martirológio ro-
mano, o “Depositiomartyrum” de 354, 
Sebastião morre no dia 20 de janeiro. A 
história de sua vida, o “PassioSanctiSe-
bastiani” aparece pela primeira vez um 
século depois. Esta hagiografia é relatada 
pelo monge Odilon em 826, durante a 
translação das relíquias de São Sebastião 
à cidade de Saint-Médard de Soissons, 

na França. Segundo Odilon, Sebastião é 
mencionado em um sermão escrito pelo 
bispo Ambrósio de Milão (340-397). O 
sermão diz que o santo nasceu em Milão 
e já é venerado no século IV. De acordo 
com os Atos de São Sebastião, “Acta S. 
SebastiãoiMartyris”, atribuído a Santo 
Ambrósio de Milão, (século V), e a Legen-
da Dourada, “Legenda Aurea”, de Jacopo 
de Varazze (1228-1298), escrita por volta 
de 1265, Sebastião nascera em Narbonne 
e fora criado em Milão na fé cristã. De 
acordo ainda com essa “Legenda Aurea”, 
o imperador Diocleciano censura a trai-
ção de Sebastião e ordena que este seja 
executado, perfurado por flechas. “Os 
arqueiros lançam nele flechas até que ele 
fique coberto como um porco-espinho co-
berto de espinhos.” No entanto, o mártir 
não sucumbe aos seus ferimentos. Ele é 
cuidado por uma jovem viúva chamada 
Irene. Restabelecido, ele vai até ao Impe-
rador para censurá-lo por sua crueldade 
para com os cristãos. O imperador Dio-
cleciano ordena então que Sebastião seja 
espancado até a morte e que seu corpo 
seja jogado nos esgotos de Roma, “Cloaca 
Maxima”. Os cristãos, guiados pelas visões 
de Santa Lucina, recuperam o corpo do 
santo. Em seguida, ele é enterrado junto 
aos apóstolos Pedro e Paulo.

Na religião cristã, a santidade é 
atribuída a Deus que é o único santo. 
No entanto, no início do cristianismo, a 
santidade se aplica àqueles que têm uma 
relação especial e íntima com Deus, que 
os torna, por conseguinte, mediadores en-
tre este mundo e o outro. Na hagiografia 
cristã, os primeiros santos são aqueles que 
sacrificaram suas vidas à fé, chamados 
confessores; em seguida há aqueles que 
sofreram e sacrificaram as suas vidas até 
a morte, chamados de mártires. Sebastião 
pertence a essa categoria. Este mártir 
romano é testemunha, mas também víti-
ma de perseguição contra os cristãos. A 
santidade de confessores e mártires é, a 
partir do século IV, um fenômeno social 
e muitas vezes ela é desejada por muitos. 
O culto dos santos espalha-se e se torna 
uma prática religiosa muito popular. 
Esse culto garante proteção contra as 
angústias da perseguição imperial, mas 
também contra as angústias causadas pela 

expectativa da volta de Cristo, a parousia. 
Felicidades e desgraças de um indivíduo, 
de uma comunidade são confiadas aos 
santos e ao seu poder de intercessão 
junto a Deus. Para agradecer os diversos 
e variados benefícios, indivíduos e comu-
nidades homenageiam os santos em quem 
depositaram sua confiança. Este tributo 
dá espaço para veneração de relíquias, 
missas, festejos, procissões. Nesta pers-
pectiva, São Sebastião torna-se padroeiro 
dos arqueiros e dos soldados. Na Idade 
Média, ele é invocado no combate contra 
a peste, talvez por causa de sua coragem 
em enfrentar as flechas dos legionários 
romanos ou porque se considera que o fla-
gelo da praga foi enviado por uma flecha 
pelo Anjo exterminador. Finalmente, a 
invocação de São Sebastião teria, segundo 
a tradição, erradicada a praga do ano de 
680, em Roma.

Desconhecimento e mistérios envol-
vem a vida de São Sebastião. Acontece 
que grande parte da sua história conhe-
cida parece estar relacionada a mitos an-
tigos. Sua história é muito semelhante ao 
do deus grego Apolo, que possuía vários 
atributos, como o da luz solar, da beleza, 
da adivinhação, da purificação e da cura. 
A essas qualidades, acrescentam-se as 
ferramentas do porte do arco e da flecha. 
Ao deus Apolo o arco, ao santo Sebastião, 
a flecha. No primeiro livro da Ilíada de 
Homero (século VIII antes de a.C.), a 
imagem de Apolo está ligada ao flagelo da 
praga. Além disso, essa mesma metáfora 
das flechas aparecem na Bíblia. Esta ideia 
metafórica está enraizada na sociedade 
da época. Nas Artes, ambos são repre-
sentados desnudos, enquanto o cabelo 
do santo adota, na pintura renascentista, 
cabelos aloirados recusando os códigos 
estéticos do mundo greco-romano onde a 
divindade de Apolo é representada como 
um deus de grande beleza, e, sobretudo, 
notável pelos seus longos cachos negro 
azulado. Além disso, é no Palatino roma-
no, no mesmo local onde foi fundada a 
Igreja de San Sebastião allaPolveriera, em 
680, que o imperador romano Augusto 
(63 a.C. - 14 d.C.) dedicara um templo a 
Apolo de Actium (28 a.C.). Enfim, não 
há nenhuma ligação explícita entre o ato 
sagital e o papel protetor de São Sebastião 

12 Doutor em Estudos Ibéricos e Ibero-Americanos pela Universidade Michel de Montaigne-Bordeaux 3, França (2012). Pesquisa a perenidade da crença sebastianista 
em movimentos cultuais e na sociedade brasileira contemporânea, principalmente no Estado do Maranhão. Seus estudos apresentam a religiosidade como 
um dos aspectos fundamentais da identidade nacional brasileira. 
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contra a praga. Para estudiosos há um 
conjunto de evidências que fazem supor a 
ideia de que nos primeiros tempos do cris-
tianismo, a figura militar de São Sebastião 
foi adequada ao inconsciente popular que 
procura ocupar o lugar deixado vago pelo 
culto de outro guerreiro, o deus Apolo.

A nudez de São Sebastião está pre-
sente em todas as imagens que descrevem 
o seu martírio, e elas têm a intenção de 
produzir um discurso metafórico. Os fiéis 
ou o observador podem constatar que as 
flechas estão realmente enfiadas no corpo 
do santo mártir. As lesões causadas pelas 
flechas no corpo do santo são o ponto de 
partida para pintores fazerem infinitas 
variações sobre o tema ao longo dos sécu-
los. Eles vão encenar o corpo perfurado 
com flechas, muitas vezes desnudo. Além 
disso, São Sebastião é o único santo que 
é retratado nu como Jesus na cruz ou 
durante o seu sepultamento. No entanto, 
ambos têm o perisonium, ou perizônio, 
isto é, o pedaço de pano usado para ocul-
tar a nudez. Somente a partir do século 
XVI que será possível encontrar, especial-
mente na escultura, a representação da 
Virgem Maria amamentando, enquanto 
que durante o mesmo período, em plena 
Contrarreforma Católica, a representação 
de São Sebastião, belo, sem flechas e 
com um corpo sem lesões parece para a 
Igreja, um sinal de erotismo mais do que 
de piedade. Enfim, o conteúdo estético 
do período renascentista é censurado 
na última sessão do Concílio de Trento 
(1545-1563), em 3 e 4 de dezembro 1563. 
Os cânones informam a posição da Igreja 
Católica em relação às imagens e relí-
quias de santos. Esses mesmos cânones 
apresentam informações rígidas sobre a 
iconografia, proibindo tudo que os inqui-
sidores possam considerar como herético, 
profano ou “impuro” nas obras de arte.

Essas metáforas de sedução, que 
retratam lesões por flechas em um corpo 
nu permitem que os fiéis e espectadores 
em geral constatem que esse corpo é imu-
nizado contra flechas mortais ao mesmo 
tempo em que uma grande serenidade 
emana do rosto do santo. Nas represen-
tações pictóricas de santos, o objetivo é 
tocar o crente e incentivá-lo a piedade, é 
por isso que, no caso de São Sebastião é 
necessário que ele seja crivado de flechas. 
Que sua carne branca seja coberta de 
sangue e feridas sem nunca ser mostrado 
nu, bonito ou charmoso, para não poluir a 
mente das mulheres. Sobre esse tema é in-
teressante lembrar-se da obra modernista 
do escritor brasileiro Jorge Amado (1912-
2001). Em seu romance, Gabriela Cravo 
e Canela (1958), um de seus personagens, 
Sinhazinha, esposa de um proprietário 
de plantação de cacau, Coronel Jesuíno 

Mendonça, é uma grande devota de São 
Sebastião. Sua relação com a imagem 
do santo é misturada de devoção com 
erotismo. Aliás, no romance, ela não 
resiste e rende-se aos avanços de um jo-
vem recém-chegado e, pega em flagrante 
delito é assassinada com seu amante 
pelo marido. Além disso, a iconografia 
de alguns quadros representa o santo 
languidamente e andrógino, enquanto 
algumas bibliografias descrevem-no como 
um dos favoritos do imperador, vivendo 
entre orgias romanas; tornando-se hoje o 
santo padroeiro da comunidade gay. En-
fim, São Sebastião também é considerado 
o santo padroeiro dos prisioneiros, dos 
atletas, dos armeiros, dos moribundos, e 
dos defensores da fé cristã.

Uma vez que os cristãos de Roma, 
no século VI, recorreram a São Sebastião 
para serem livrados da praga e do mal e 
que eles foram atendidos, a devoção do 
santo propagou-se por todo o mundo 
cristão. Segundo testemunhas, várias 
cidades, ao longo dos séculos, foram 
livradas do flagelo da peste graças a in-
tervenção do santo legionário, como por 
exemplo, Milão em 1575 e Lisboa em 
1599. O reino português, como, aliás, toda 
a Europa, foi dizimada durante a Peste 
Negra (1348-1352), especialmente porque 
após essa primeira vaga, a doença reapa-
rece regularmente em diferentes cidades 
dos reinos afetados. Entre o reinado de 
Dom Sebastião e a Restauração (1640), 
Portugal sofre vários ataques epidêmicos. 
A pandemia mais mortífera é conhecida 
como a “Grande peste” no ano de 1569. 
A praga reaparece no final da dinastia de 
Avis (1580); durante o fortalecimento da 
dominação filipina (1582- 1583); durante 
a crise do reinado do rei Filipe após o 
aumento de impostos e protestos con-
tra o invasor (1598-1603) e, finalmente, 
quando a população se rebela e prepara 
a Restauração em 1637.

É durante o século XVI que a de-
voção a São Sebastião intensifica-se em 
Portugal. De acordo com a crônica do 
padre jesuíta Padre Amador Rebelo (1532-
1622), Crônica do muito alto e poderoso rey 
D. Sebastião Poderoso, o braço do santo é 
roubado na Itália e é oferecido em 1527 
pelo imperador do Sacro Império Roma-
no Germânico, Charles V (1500-1558), 
ao rei de Portugal, Dom João III (1502-
1557). O soberano português manda que 
a relíquia seja levada ao Mosteiro de São 
Vicente de Fora, em Lisboa. O cronista 
acrescenta também que o “Desejado”, 
Dom Sebastião, é batizado com o nome 
do santo, porque ele nasce em 20 de 
janeiro de 1554, o dia do martírio de seu 
padroeiro, a quem o povo português res-
peita e é devoto, sobretudo depois que 

a relíquia do braço do santo é oferecida 
ao povo português. Esse mesmo braço é 
levantado para cessar os males e a peste 
frequentes no reino. Mais tarde, em 1573, 
a pedido do rei Dom Sebastião, o Papa 
Gregório XIII (1502-1585) envia uma 
flecha “encharcada de sangue” do santo 
mártir, a qual é destinada ao santuário 
construído em sua honra. Trata-se de 
um ex-voto do rei Dom Sebastião ao seu 
santo padroeiro, por ter poupado o seu 
reino da praga em 1569. Desde então, a 
popularidade de São Sebastião não para 
de crescer. Confrarias, capelas, igrejas, ci-
dades são dedicadas e confiadas ao santo. 
A devoção a São Sebastião é introduzida 
na guarnição portuguesa em 1580, quan-
do da resistência à dominação castelhana 
e ela é intimamente relacionada com a 
construção do forte de São João Baptista, 
nos Açores.

A devoção ao santo mártir chega 
à América pelos portugueses; aliás, o 
cristianismo que vem de Portugal é um 
cristianismo guerreiro; especialmente 
porque toda a cultura cristã na Europa 
é marcada pelo espírito guerreiro por 
causa das Cruzadas. Quando o navega-
dor Pedro Álvares Cabral (1467-1520) 
descobre o Brasil em 1500, na Península 
Ibérica acontece à última batalha contra 
os mouros – após sete séculos de domi-
nação árabe – durante a reconquista de 
Granada, hoje Espanha. Ao longo destas 
batalhas contra os invasores, uma crença 
em guerreiros santos como São Sebastião, 
São Jorge, Santo Antônio ou a Imaculada 
Conceição vai espalhar-se na região. À 
proteção desses santos guerreiros cabem 
vitórias milagrosas contra os mouros, mas 
também na América portuguesa, contra 
os invasores holandeses calvinistas (Sal-
vador, 1624/1625; Recife, 1630/1654); 
contra os huguenotes franceses (Rio 
de Janeiro, 1555/1560 e 1710, São Luís 
1612/1615) e até mesmo contra os espa-
nhóis (colônia de Sacramento, 1703). A 
imagem desses guerreiros santos é levada 
pelos exércitos no campo de batalha como 
o fizeram os hebreus levando a Arca da 
Aliança durante a conquista de Jericó e de 
toda a Terra Santa. Em suma, estes santos 
reverenciados como defensores recebem 
títulos militares que vão desde soldado a 
coronel do exército e, como tal, recebem 
um saldo. Quanto a São Sebastião, ele é o 
santo padroeiro de mais de 350 paróquias 
e de dezenas cidades brasileiras, entre elas 
São Sebastião do Rio de Janeiro. 

Durante o século XVI, corsários 
franceses atacam o Brasil. Em 1555, o 
almirante Nicolas Durand de Villegagnon 
(1510-1571), comanda a frota posta a sua 
disposição por Gaspar de Coligny (1519-
1572). Ele recebe a ordem do rei francês 
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Henrique II (1519-1559) para instalar uma 
colônia protestante no Brasil. O almirante 
toma posse da Baía de Guanabara e a cha-
ma de França Antártica. O rei português 
envia o nobre Mem de Sá (1500-1572), com 
missão de expulsar os franceses. Feito isso, 
ele permanece na região por dois anos. Em 
1572, os últimos combates acontecem em 
Cabo Frio. Em 1565, Estácio de Sá (1520-
1567) funda a cidade de “São Sebastião 
do Rio de Janeiro.” A origem de seu nome 
é dada tanto ao rio que se encontra na 
região e visto primeira vez durante o mês 
de janeiro, ou a pessoa do rei Dom Sebas-
tião e ao santo festejado no mesmo dia do 
seu nascimento. Reza a lenda que no dia 
da sua memória litúrgica, 20 de janeiro, 
durante a batalha final, São Sebastião 
foi visto com espada na mão, lutando ao 
lado dos portugueses contra os franceses 
e os índios Tamoios. Ferdinand Denis 
observa que, mesmo antes da fundação 
da cidade do Rio de Janeiro, São Sebastião 
já era invocado e sob o seu estandarte os 
portugueses marchavam para enfrentar 
os índios. Ele também acrescenta que no 
dia da festa de São Sebastião, as pessoas 
iluminam por três noites a cidade do Rio 
de Janeiro e a imagem do santo é levada 
ao Senado. Finalmente, depois de uma 
ameaça de epidemia, como forma de 
agradecimento, o povo decide renovar a 
tradição festiva com mais pompa.

No século XIX, com o advento da 
independência do Brasil e da formação de 
sentimento nacionalista, o Brasil encon-
tra na figura mítica do índio o ponto de 
apoio para a construção de sua identidade 
nacional sul-americana e, assim, tenta 
diferenciar-se de suas raízes portuguesas. 
O movimento artístico conhecido como 
Romantismo, que dá origem à literatura 
nacional, tem o seu nascimento no Brasil 
com a publicação, em Paris, em 1836, da 
revista Niterói. O Romantismo brasileiro é 
marcado pelo indianismo e uma das obras 
literárias que expressa à criação de um 
herói nacional é a obra épica de Gonçalves 
de Magalhães (1811-1882), a Confederação 
dos Tamoios, publicada em 1856. A recons-
trução dos fatos históricos, a colonização 
portuguesa, a invasão francesa no Rio de 
Janeiro, permite que, através da poesia, 
Gonçalves de Magalhães introduza em 
seu poema épico, em versos decassílabos, 
estrofes livres no canto VI, a visão do líder 
indígena Jagoanharo, sobrinho de Tibiriçá, 
a futura grandeza do Brasil. Esta visão 
onírica é mostrada por São Sebastião a 
um dos grandes líderes da Confederação 
dos Tamoios, ainda livre. Este grande fu-
turo, segundo o poema, está se tornando 
realidade graças à vitória do movimento 
nativista e à independência do Brasil. 
Em seu sonho, o jovem Jagoanharo, que 

tinha visto a imagem de São Sebastião na 
igreja, é conduzido pelo santo mártir sobre 
o Corcovado, onde ele vê a baía do Rio de 
Janeiro. São Sebastião mostra-lhe o golfo no 
seu futuro esplendor, sede de um grande 
império. O chefe índio vê passar diante de 
seus olhos o destino da família real desde a 
sua chegada, em 1808, até que a maioridade 
do futuro imperador Dom Pedro II. No 
final do Canto VI na obra de Domingos 
Gonçalves de Magalhães, São Sebastião fala 
nesses termos ao índio Jagoanharo:

Índio! Se amas a terra em que nasceste,
E se podes amar o seu futuro,
A verdade da Cruz aceita e adora.
Que importa quem a traz ser inimigo,
Se o bem fica, e supera os males todos!
Bons e maus, tudo serve à Providência!
Como de um fruto pútrido, lançado
Sobre a terra, a semente germinando,
Nova árvore produz, e novos frutos;
Assim desses cruéis, corruptos homens,
Que vos flagelam hoje, um santo germe
Aqui produzirá filhos melhores.
Invencível poder tem a verdade,
Que o Cristo do Senhor, na cruz mor-
rendo,
Legou aos homens todos - que se amas-
sem!
Amor é igualdade, paz, justiça,
Fraternal união, e caridade:
Estas são as lições que a cruz nos dita.

Por fim, o poema termina com o 
Canto X, com o desembarque dos portu-
gueses, no dia da festa de São Sebastião. 
Em Urucu-Mirim, eles se lançam nas 
trincheiras invocando o nome do santo. 
Um grande combate começa, mas são os 
portugueses que saem vitoriosos. No dia 
seguinte à batalha, os portugueses tomam 
posse das margens do Guanabara e demar-
cam o lugar do futuro império e da igreja 
de São Sebastião, o santo protetor.

No começo do século XX e dos primór-
dios da República, entre outubro de 1912 
e agosto de 1916, surge um conflito pela 
demarcação de fronteiras entre os estados 
de Santa Catarina e do Paraná. Trata-se 
de uma região rica em produtos da terra, 
erva-mate e madeira. O movimento é con-
siderado como um dos mais importantes 
movimentos sociais do Brasil e é decorren-
te da falta de regularização da posse das 
terras e de certo poder público ineficaz. O 
embate é agravado ainda pelo fanatismo 
religioso expresso pelo messianismo e 
pela crença por parte dos caboclos que 
afirmavam que se tratava de uma guerra 
santa. Contestado era o nome da região 
onde ocorre o conflito e onde havia uma 
predileção pela imagem de São Sebastião. 
Durante a guerra do Contestado a ima-
gem do santo passa a ser associada a um 
Exército encantado do qual São Sebastião 
seria o comandante. Com o desenrolar dos 
acontecimentos, a imagem do santo foi-se 

aproximando do cotidiano dos rebeldes 
infundindo confiança na vitória e confe-
rindo aos líderes um poder emanante de 
São Sebastião e do seu Exército. Para os 
rebeldes, o santo guerreiro representa e 
é a garantia da vitória sobre a “ordem do 
demônio”, isto é, a República que eles vêm 
nas tropas oficiais do Exército brasileiro e 
na figura dos coronéis.

No movimento do Contestado acredi-
ta-se que a crença em São Sebastião tenha 
sido reelaborada, sofrendo influências de 
crenças e mitos populares, entre eles as 
histórias referentes aos reis Carlos Magno 
e Dom Sebastião de Portugal. A questão 
que associa o messianismo-régio, ou seja, 
o advento de um rei messias e um novo 
milênio, será vista quando abordada a his-
tória do rei Dom Sebastião e o movimento 
oriundo do seu nome – o Sebastianismo.

Na entrada do novo milênio, recorren-
do aos laços afetivos que ligam o homem 
ao lugar, no caso a cidade de São Sebastião 
do Rio de Janeiro, os compositores-poetas, 
o baiano Gilberto Gil e o mineiro Milton 
Nascimento gravam juntos a canção 
“Sebastian”. O CD Milton e Gil gravado 
pela Warner em 2000 possui a música 
“Sebastian” de autoria de Gilberto Gil; 
ela soa como uma homenagem-súplica ao 
santo padroeiro da cidade. Os infortúnios 
presenciados e vividos pela cidade Mara-
vilhosa são abordados na música de forma 
paralela à vida de São Sebastião. O poema 
musical busca ânimo e melhores dias em 
que associam a imagem castigada do santo 
padroeiro do Rio de Janeiro à violência 
urbana que também castiga a bela cidade. 
Na analogia entre a imagem do santo e à 
cidade, as chagas e as formosuras do santo 
e os desmazelos urbanos, o Rio é compara-
do a São Sebastião nesses termos: “Diante 
da tua imagem, Tão castigada e tão bela, 
Penso na tua cidade, Tão castigada e tão 
bela”. O compositor detalha essa analogia 
no verso seguinte: “Cada parte do teu cor-
po, Cada flecha envenenada, Flechada por 
pura inveja, É um pedaço de bairro, É uma 
praça do Rio, Enchendo de horror quem 
passa”. A alegoria das “flechadas” pode ser 
traduzida pelo descaso, pela violência, pela 
incompetência de seus governantes e pela 
inconsciência de seus moradores. A músi-
ca profana de Gilberto Gil transforma-se 
em uma oração e que o choro, da cidade 
e do santo seja apenas de amor: “Na ci-
dade tranquila, Sarada, cada ferida, Tudo 
se transforma em vida, Canteiro cheio de 
flores, Pra que só chorem querido, Tu e a 
cidade, de amores”. A canção “Sebastian” 
repete o recurso e a devoção dos portugue-
ses do século XVI. Ela estabelece um elo 
entre o sofrimento do mártir e as cicatrizes 
existentes na cidade desde a sua fundação 
decorrente do estabelecimento dos france-

Continuação
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ses que pretendiam fundar uma França 
Antártica e onde permaneceram durante 
dez anos (1555-1567), exatamente durante 
a regência dos avós do futuro rei de Por-
tugal, Dom Sebastião (1554-1578). Mas 
esse é o tema do próximo capítulo sobre 
o nome de “Sebastião” e seus homônimos.
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“Arreda homem que chegou mulher
Ela é maravilhosa
Ela é a rainha do Candomblé14

Quando ela chega, levanta a saia
Bota as mãos nas cadeiras e dá risada
Ela tem sete maridos...”

“Eu dou boa noite para quem é da noite
Eu dou bom dia para quem é de dia
Eu dou boa noite sou moça bonita
Sou eu Pomba Gira...”

Ela veio do Egito antigo com o 
nome de Clepote, passou por 
Servilha, na Espanha, onde 

recebeu a denominação como a cigana 
Maria Pantilha ou Maria Padilha e chegou 
ao Brasil, adquirindo nomes diversos, con-
forme as circunstâncias. Ao longo desse 
tempo, foi sendo chamada de Pomba Gira 
(Gongo Giro), Maria Padilha (ou Maria 
Pantilha), Maria Mulambo, Sete Saias, 
Maria Quitéria, Maria Cigana, Maria 
Calunga e Maria Caveira, dentre outros, 
sendo considerada na magia negra como a 
rainha dos Exus, e na magia branca como 
uma entidade, isto é, a índia Taquariana 
– que significa na língua indígena aquela 
que vem pelas aldeias e pelas matas.

A rainha dos exus, conforme as 
solicitações que fazem a ela, tem a sua 
existência cheia de mistérios, lendas e 
rituais. Considerada a senhora poderosa 
dos sete punhais e de todos os portais, 
Laroiê Exú, no senso comum, é ela quem 
arranja marido ou mulher para quem não 
tem; é ela quem separa os casais, mas é 
ela principalmente quem prega o amor. 
Em outra circunstância ela pode cultivar 
o ódio porque é ela quem seduz com a 
sua beleza morena cor de jambo e olhos 
esverdeados os homens com quem quer 
namorar; é ela quem bota ou tira os fei-

tiços contra ou a favor daqueles que lhes 
solicitam os favores. “Não pensem que 
sou uma entidade que tenho a fama de 
má. Sou caridosa, espalho o amor, mas 
também castigo quem bagunça comigo”, 
diz com a autoridade de quem conhece 
o seu ofício. 

Mulher do caboclo Tranca Rua, con-
siderado, por sua vez, o rei dos Exus mas-
culinos, Pomba Gira adquiriu esses nomes 
desde que conheceu o seu amado num 
baile de máscaras que durou também 
sete noites. Tanto ela quanto o caboclo 
Tranca Rua tinham escravos que conta-
vam ao amado de que modo o/a seu/
sua apaixonado/a e senhor/senhora iria 
para o baile naquela noite. Assim, a cada 
noite os apaixonados se apresentavam de 
um modo diferente – um para o outro -, 
num processo de descoberta constante; 
um projeto de amor eternizado que ul-
trapassou todas as barreiras do tempo e 
do espaço humano perdurando até hoje. 
Cada um tem sete nomes ou é conhecido 
pelos sete nomes que lhe deu a história 
daí que o Exu Tranca Rua também é 
denominado por Rei das Encruzilhadas, 
Tranca Ruas das Almas, Tranca Gira de 
Embaré; Tranca Rua das Ruas; Tranca 
Rua das Sete Luas; Tranca Rua das Sete 
Giras; Tranca Rua das Porteiras; Tranca 
Rua e Tranca Tudo, entre outras deno-
minações. 

Sete Linhas

Ambos residem nas sete encruzi-
lhadas que alimentam as sete linhas da 
religião afro-brasileira, entre as quais a do 
Ar, a do Mar, a dos Astros, a dos Pretos 
Velhos, a dos Exús e a de Xangô (São 

Jorge). “Somente a linha dos astros traba-
lha com a linha branca; todas as outras 
linhas trabalham tanto para a magia negra 
quanto para a magia branca”, explica D. 
Pomba Gira para desmistificar a ideia de 
que somente trabalha para um dos dois 
lados. “Dom Luis Rei de França, São 
Sebastiao, São Jerônimo e São Pedro, por 
exemplo, também trabalham para os dois 
lados, mas não tem a fama que eu tenho”, 
reforça D. Pomba Gira ressentida ao falar 
sobre o assunto que revela o sincretismo 
existente entre as religiões.

Como uma entidade ela esclarece 
que, conforme as solicitações, tanto é ca-
paz de desviar comportamentos sexuais, 
causar tentações, separar casais, concre-
tizar cruéis vinganças, separar famílias 
como, do mesmo modo, pode unir casais, 
salvar casamentos, devolver a harmonia 
ao lar e desfazer vinganças, entre outros 
benefícios. Mas, afinal o que é uma enti-
dade? As entidades, diz D. Pomba Gira, 
foram pessoas com dons mediúnicos que 
passaram pelo mundo, morreram e depois 
voltaram para se purificar e passaram a 
viver nas matas, nos rios, lagos e mares 
ou nas aldeias como índios; pretos-velhos; 
pajés (justiceiros); ciganos; marinheiros; 
guias de luz; espíritos das trevas; encanta-
dos; orixás; voduns; caboclos ou príncipes 
energizando o espaço cósmico entre a 
terra e as outras dimensões da existência 
por meio de relações religiosas, mágicas e 
contatos personalizados, principalmente 
através de cerimônias ritualísticas.

Uma entidade é o espirito de uma 
pessoa falecida que tende a reencarnar 
periodicamente neste mundo ou que 
ainda não reencarnou, e então tende a 
procurar médiuns com os quais possa se 

13 Mestre em Comunicação; professora da UFMA; pesquisadora de Cultura Popular e membro da CMF.
14 Nota do editor: o termo Candomblé é usado aqui em sentido genérico, para designar religião afro-brasileira, e não no sentido de religião de matriz africana 

definida como “tradição dos orixás”. 
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relacionar e assim incorporar tempora-
riamente para realizar atividades. Já o 
Exú é um orixá africano, ou seja, um 
mensageiro entre o mundo terreno e o 
mundo espiritual; entre o céu e a terra, 
o que corresponde na religião afro a 
Orun e Aiye. Essas entidades podem se 
expressar na umbanda, na quimbanda, na 
macumba, no candomblé, no gege-nagô 
ou no tambor de mina, conforme o toque 
do ritual, isto é, do toque do tambor. Na 
língua ritual dos candomblés, de tradição 
banto, o nome do Exu é Bongbogirá que 
resultou provavelmente no nome de 
Pomba Gira. 

Deste modo, D. Pomba Gira possui 
um lugar especial entre as entidades por 
ser conhecida como uma fina cortesã, 
mulher de variados princípios morais, 
capaz de dominar os homens por suas 
proezas sedutoras, amante do luxo e de 
toda sorte de prazeres. De todas as enti-
dades, D. Pomba Gira é aquela que causa 
o maior respeito entre os entendidos, 
mas também o maior temor pelo poder e 
conhecimento que adquiriu ao longo de 
sua existência. 

Ela é considerada uma mulher de 
caráter forte e atraente que quando quer 
uma coisa, luta contra tudo e contra 
todos para conseguir. Por isso desperta 
curiosidade quando o seu nome vem à 
tona em qualquer conversa; tem o seu 
dia de celebração que é o dia 24 de agosto 
e anda como quer, quando quer e com 
quem quiser, sem ter que dar satisfações 
disso para ninguém. 

Mesmo sendo encantada, represen-
ta um exemplo da força e do poder da 
mulher que ainda luta para garantir um 
discurso próprio sobre a feminilidade 
e também sobre o tornar-se mulher, por 
exemplo. “Sou uma Exú que luta para 
unir os passos; para ajudar as mulheres 
a serem felizes, para expressar o amor, a 
paixão, a sedução. Do mesmo modo, tam-
bém luto para que todos tenham trabalho 
e, por isso peço luz todos os dias para que 
eu possa ajudar os outros”, reforça para 
deixar bem claro qual é a sua principal 
relação com o mundo terreno. 

Então, como desfazer essa imagem 
negativa que teimam em concretizar 
para invoca-la? Ela mesma faz questão de 
responder. Os mortais, diz, “acham que 
somos nós que determinamos tudo, mas 
isso não é verdade. Se as pessoas querem 
se separar não podem por a culpa em 
mim, cada um faz o que quer da sua vida”. 
Isso tanto é verdade, que ela ultimamente, 
está andando muito sozinha, em plena 
liberdade, quando antes só andava com o 
Seu Tranca Rua. Ela vive a sua existência 
tanto quanto o seu amado vive a sua; cada 
um respeitando os limites do outro. Seria 

na filosofia existencial Simone de Beau-
voir e Jean Paul Sartre que, por décadas, 
viveu um amor pleno e eterno. 

A força e o carisma de D. Pomba 
Gira se reflete no seu comportamento 
e na palavra dada. Depois que promete 
alguma coisa para alguém não volta atrás 
na sua palavra e nem viola os termos de 
uma relação que mantém com alguém 
para não haver constrangimentos. É 
uma entidade/mulher de personalidade 
feminina forte que aceita ser cortejada 
porque tem consciência de sua natureza 
de fêmea. Assim, perfumes fortes e sedu-
tores; joias exuberantes; flores vermelhas; 
roupas brilhantes e bebidas fortes como o 
champagne e o vinho, e todos os mimos 
que a alma feminina aprecia fazem parte 
do seu mundo encantado e da sua existên-
cia eterna. Ela aceita ser cortejada, mas 
isso não pode ser visto como uma forma 
de controla-la ou para convencê-la a fazer 
alguma coisa. O presente tem que ser 
dado de coração e sem segundas inten-
ções a não ser pelo prazer de agradá-la.

Sofrimento e Superação

Há várias versões sobre a passagem de 
D. Pomba Gira na terra. Entre a versão 
que fala sobre a morte da sua mãe quando 
ainda era criança e a outra versão que 
diz que ela foi abandonada pela mãe no 
inicio da vida, o fato é que a existência 
dela na terra foi bastante tumultuada e 
acabou por deixar-lhe marcas para sem-
pre. Uma das versões é que a sua mãe 
morreu quando ela nasceu e, por conta 
disso, o seu pai sempre a acusou do fato 
e a obrigou a passar por todos os tipos 
de humilhação, inclusive se prostituindo 
com homens casados e ricos. Em outra 
situação, ela aparece no reino espanhol 
de Castela, onde fica conhecida por seu 
relacionamento com o herdeiro do trono 
ibérico. 

Amante rainha do rei de Castela, a 
história relata que Maria Padilha foi uma 
jovem sedutora de sangue nobre espa-
nhol que foi morar no reino de Castela 
como dama de companhia de D. Maria, 
mãe de D. Pedro I, chamado o cruel. A 
lenda conta que, D. Pedro I, já próximo 
de assumir o reinado do pai em 1350, 
noivo de uma francesa chamada Blanca 
de Bourbom acabou se apaixonando por 
Maria Padilha. Ainda assim, o filho do rei 
casou com a nobre francesa por questões 
políticas, mas manteve o seu caso de 
amor com Maria Padilha com quem teve 
quatro filhos. 

Não é certo até hoje, se Blanca de 
Bourbom morreu, ou se depois de algum 
tempo foi abandonada por D. Pedro I, 
mas o fato é que depois disso o herdeiro 

do trono assumiu publicamente o seu 
amor por Maria Padilha já enfeitiçado 
pela beleza sedutora da jovem espanhola. 
Ela foi responsabilizada pelo desfecho 
do casamento do rei porque conhecia as 
magias do feitiço que aprendera com um 
judeu cabalista que a ensinou a se defen-
der dos problemas do mundo. 

Depois desse período, o rei passou a 
viver com a jovem espanhola em Sevilla, 
após mandar construir um palácio para 
a sua amada. Quando esta morreu por 
causa da peste negra, o rei fez o seu 
velório e enterro como uma grande rai-
nha e obrigou que os súditos beijassem 
suas mãos depois de morta. No final, fez 
seu enterro nos jardins do seu castelo e 
anunciou que queria que os seus filhos 
fossem reconhecidos como herdeiros 
do trono e, assim que morreu também 
mandou fazer uma sepultura em frente 
à sua amada para que os dois ficassem de 
frente um diante do outro até a eternida-
de. Essa mesma lenda coincide com uma 
história de amor de D. Inês e D. Pedro I 
que aconteceu na mesma época, e cujas 
sepulturas estão expostas no Mosteiro da 
Batalha, em Portugal. 

Mulata Feiticeira

No Brasil, ela aparece como uma 
mulata feiticeira, no tempo de D. Pedro 
II, onde se apresentou ao rei como a rai-
nha Padilha de Castela, numa sessão de 
candomblé. Depois desta apresentação, 
a sua estória foi se espalhando pelo país, 
recebendo as mais diversas interpreta-
ções, conforme os locais onde foi sendo 
conhecida e reconhecida pelos vários 
nomes que adotou.

Também dizem que o surgimento de 
Maria Padilha no Brasil aconteceu por 
meio de mulheres que vieram de Portugal, 
expulsas do país por seus pressupostos 
envolvimentos com a bruxaria e que aqui 
receberam D. Pomba Gira. Depois disso, 
a popularização da entidade foi uma con-
sequência natural do fascínio que sempre 
causou a quem teve ou tem acesso a ela 
em celebrações suntuosas. O respeito 
que recebe dos outros é o mesmo que 
expressa nas relações que estabelece com 
todos. É uma rainha sem trono definido 
na terra, mas com muito mais prestígio 
do que todas as rainhas do nosso mundo 
existencial por saber todos os segredos; 
conhecer todos os caminhos; descobrir 
todos os mistérios. 

O certo é que ela, quando surge, vem 
sempre vestida como uma cigana, com 
um longo vestido vermelho, mantilha 
preta, sapatos altos, muitas joias e um 
leque nas mãos. É de uma beleza ímpar, 
diferente, cujo olhar profundo fascina 
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quem se aproxima dela e fica impres-
sionado por sua força e poder. É, sem 
dúvida, uma mulher forte que atravessou 
o tempo e se eternizou nos dois mundos 
em busca do seu amor que também se 
eternizou para se reencontrarem sempre 
que é necessário vir a este mundo. 
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As plantas consideradas sagradas, se-
gundo o antropólogo Edward MACRAE 
(1999 apud SENA ARAÚJO, 1997)

“[...] estão colocadas a serviço da co-
munidade, não possuem um caráter 
antissocial e representam um elo entre o 
universo profano e o sagrado. É uma das 
formas nas quais os homens penetram no 
mundo dos espíritos, no conhecimento 
esotérico.”

Das três principais religiões fundadas 
no Brasil e que usam plantas iluminóginas 
como forma de entrar em contacto com 
a divindade, ou seja, o Santo Daime, A 
Barquinha e a União do Vegetal, duas 
delas (o Santo Daime e a Barquinha) fo-
ram criadas por maranhenses; tendo nas 
figuras dos mestres Irineu Serra e Daniel 
Pereira de Mattos, respectivamente, seus 
dois grandes profetas. Este ensaio, que é 

inconclusivo e preliminar, irá tratar da 
vida e obra religiosa de Daniel Pereira 
de Mattos.

A figura franzina e ao mesmo tempo 
altiva que foi Daniel Pereira de Mattos, 
popularizado por seus seguidores como 
Mestre Daniel, é desde sua gênese pri-
meira, isto é, seu nascimento, envolto em 
brumas de um universo místico-religioso 
de extrema incerteza e muito mistério. 

MESTRE DANIEL PEREIRA DE MATTOS: 
maranhense criador da religião da Barquinha no Acre.15

15 Este artigo, livremente inspirado no artigo As matrizes maranhenses do Santo Daime, de Beatriz Caiuby LABATE e Gustavo PACHECO, para os quais é 
dedicado, faz parte do Projeto Rota Maranhão Norte e tem como objetivo geral elencar os nomes e as biografias de maranhenses notórios que migraram para 
o Norte ou de nortistas ilustres que vieram fazer vida em solo maranhense; tendo já publicados os seguintes artigos, João Conde: mestre do renascimento na 
Baixada Ocidental Maranhense (Boletim nº 48 da CMF) e João Affonso do Nascimento: um maranhense singular (Boletim nº 50 da CMF).

16 É membro da Comissão Maranhense de Folclore e membro fundador da Comissão Helenense de Folclore, pesquisador de cultura popular e de folclore. 
joãosouer@hotmail.com

“É lindo o 
entardecer.

O amanhecer ele é 
mais bonito. Porque 
a esperança é maior 

e tudo já nos foi 
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17 SENA ARAÚJO, Wladimyr (1997). Navegando nas águas do mar sagrado: história, cosmologia e ritual no Centro Espírita e Culto de Oração Casa de Jesus 
Fonte de Luz. Campinas: UNICAMP (Dissertação de mestrado em Antropologia Social).

18 “(ê), sm. Marinheiro de graduação inferior na Armada” (FERREIRA,2008,p.442). FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio: o minidicionário 
da língua portuguesa 7ª edição - Curitiba: Ed. Positivo; 2008. 896 p.

19 LIMA MARGARIDO, Sílvio Francisco; ARAÚJO NETO, Francisco Hipólito. Mestre Daniel: história com a ayahuasca. 2005, álbum comemorativo.
20 LABATE, Beatriz Caiuby e PACHECO, Gustavo. As matrizes maranhenses do Santo Daime (artigo). WWW.GOOGLE.COM.BR, consultado em 15.10.2011.
21 POLARI, Alex. O guia da floresta. Rio de Janeiro: Record, 1992. Ou percepção interior, sendo a um só tempo insight e êxtase. (POLARI, 1992). Erroneamente 

costuma-se denominar tal experiência de Transe Alucinógeno, no entanto esta expressão, assim enunciada, apenas denota uma relação de poder e uma visão 
centrada numa cosmo visão judaico-cristão do mundo, a qual considera apenas (e somente) como “correta” uma existência baseada em uma visão de salvação 
de cima para baixo. 

22 PEREIRA, Nunes. A Casa das Minas: culto dos voduns jeje no Maranhão. Editora Vozes, 1979. Petrópolis-RJ.

Para Wladimyr SENA ARAÚJO17 (1995), 
pesquisador da UNICAMP, Daniel teria 
nascido no dia 13 de julho de 1888, em 
São Luís - MA, no entanto, há outros lo-
cais dados como de seu nascimento, como 
por exemplo, a freguesia de São Sebastião 
de Vargem Grande, coincidindo dia, mês 
e ano citados por Wladimyr Araújo. 

Teve como pais Thomás Pereira de 
Mattos e Anna Francisca do Nascimento 
Mattos. Corria o ano de 1897 e seu pai 
falecera, deixando-o com apenas 05 anos 
e como herança uma “faixa” de terra na 
localidade Barra, no rio Munim-MA. É 
possível que Daniel P. de Mattos tenha 
sido capturado (laçado) no linguajar da 
época, ou seja, pego na rua e levado para 
uma escola de aprendizes da Marinha, 
servindo inicialmente como grumete18.

Segundo Marcos Vinicius Neves, 
no livro Mestre Daniel, história com a 
ayahuasca (2005)19, membro do Centro 
Espírita e Culto de Oração “Casa de Jesus, 
Fonte de Luz”, Daniel teria chegado ao 
Acre com apenas 17 anos, isto em 1905, 
embarcado num navio que vinha deixar 
tropas numa região que acabara de sair 
de sangrenta revolução. Há dúvidas se ele 
teria pertencido a Marinha Mercante ou 
de Guerra (Araújo, 1997). Antes disso, e 
ainda no Maranhão, teve contato, pelo 
que tudo indica, com cultos de matriz 
africana e com manifestações do catoli-
cismo popular, do xamanismo (cura e/ou 
pajelança) e espiritismo kardecista. 

É provável, mas ainda não comprova-
do, que mestre Daniel tenha tido alguma 
informação, mesmo que indireta, sobre 
a simbologia do Circulo Esotérico da 
Comunhão do Pensamento.

Nunes Pereira (1979) traz o estado 
do Rio Grande do Norte como o lugar 
de origem de Daniel, registra a forma 
escrita MATOS (com um só t), isto na 
página 136, diz quem fundou a “Casa de 
Jesus, Fonte de Luz foi Daniel Pereira 
de Matos, maranhense, ex-marinheiro da 
Armada Brasileira, ligado à mãe de santo 
de nome Joana”, apesar de provocar algu-
ma confusão, principalmente no tocante 
ao estado de origem de Mestre Daniel, 
Nunes Pereira nos traz informações pre-

ciosas para podermos começar a contar a 
história deste maranhense singular e que 
fundou uma religião vertente do Santo 
Daime no estado do Acre.

No ano de 1907, depois de uma longa 
viagem no navio Benjamim Constant, 
resolveu pedir baixa, na época já como 
2º sargento, vindo definitivamente a se 
instalar no Acre. No nascente território 
brasileiro Mestre Daniel trabalhou nos 
seringais acreanos e conviveu com ilustres 
da terra, como Cel. Plácido de Castro, 
Cel. Daniel Ferreira, José Ferreira, Cel. 
Alexandrino e José Galdino. Indivíduo 
multifacetado e habilíssimo ante as difi-
culdades da vida no “inferno verde”, Da-
niel é lembrado como o homem, tal qual 
o deus Hércules, que sabia desempenhar 
12 tarefas: construtor naval, cozinheiro, 
músico, barbeiro, alfaiate, carpinteiro, 
marceneiro, artesão, poeta, padeiro, sa-
pateiro e padeiro. Em 1928 casa-se com 
Maria do Nascimento Viegas, com a qual 
teve quatro filhos: Nazaré, Creuzulina, 
Ormite e Manoel. 

Em 1937 devido aos problemas 
relacionados ao alcoolismo, a família 
o abandona e retorna ao Maranhão. É 
justamente neste ano e em decorrência 
do afastamento da família, em virtude da 
dependência alcoólica, que Daniel come-
ça um tratamento espiritual com outro 
maranhense, também radicado no Acre, 
Raimundo Irineu Serra, conhecido como 
Mestre Irineu (LABATE e PACHECO)20. 
Esse primeiro contato com o Daime fez 
de Daniel seguidor da doutrina que havia 
sido fundada pelo conterrâneo Mestre 
Irineu. Devotado admirador de São 
Francisco das Chagas, recebeu através de 
uma Santa Luz, em estado denominado 
no Daime como miração (transe ilumi-
nógico21, POLARI, 1992) a revelação da 
missão que deveria desenvolver. Segundo 
relato de seus seguidores teria recebido 
o Livro Azul das mãos de dois anjos e o 
Hinário, que ele havia de criar, isto com-
pondo o corpo da Doutrina do Daime. 

Anos antes desse contato com o 
Daime, Daniel é descrito pela memória 
oral como grande boêmio, bebia, fumava, 
compunha peças musicais que exortavam 

a paixão, o amor e a incansável busca pela 
mulher desejada. Conta-se ainda que em 
virtude do estado de entorpecimento pelo 
álcool, dormia ao léu. Dizem, ainda, que 
foi numa dessas noites de embriaguez 
que teria recebido a revelação de sua 
missão, situação que foi repudiada por 
ele. Esta primeira “miração” teria ocor-
rido num lugar denominado “poços das 
cobras”. É interessante ressaltar as pontes 
simbólicas entre o poço das cobras e as 
visões de quem ingere o Santo Daime, 
que é segundo Nunes Pereira “[...] culto 
que se misturam a fitolatria, o espiritismo 
e o esoterismo”. (1997, p.140). O próprio 
Nunes Pereira revela sua experiência 
com estas plantas psicoativas de poder 
(SENA ARAÚJO, 1997): “[...] e vi, sim, 
eu vi naquele corimbo, em vez de flores, 
três cobras enroscadas, imóveis, de olhos 
fixos em minha pessoa, como prontos 
a assaltar-me. Pareceu-me que aquelas 
cobras tinham a mesma forma e a mesma 
cor da chamada cobra-papagaio, rigoro-
samente semelhante a algumas que eu 
já encontrara nas minhas viagens através 
das matas amazônicas, ali chamadas 
surucucu (patioba, ver Rodolfo Von Ihe-
ring, em seu Dicionário dos Animais do 
Brasil e seu Vocabulário Amazonense) e 
mais comumente chamada, pela gente 
do interior dos estados da Amazônia e 
territórios, cobra-papagaio. Naquele ins-
tante, vendo metamorfosear-se em cobras 
todo o corimbo de flores amazônicas, 
eu já estava francamente sob a ação dos 
alcaloides da ayahuasca, tendo a visão 
desviada da realidade eu, talvez-mercê 
de um dos seus mais curiosos alcaloides, 
a telepatina, vendo, precisamente, três 
cobras onde apenas a minha visão normal 
identificaria somente flores[...]” (1979, 
p.139/140)22.

 A despeito dessa descrição do emé-
rito maranhense Nunes Pereira é impor-
tante (e necessário) situar o que é, em 
linhas gerais, o Daime. Os praticantes 
dessa “cosmo visão” em construção usam 
uma bebida, por eles considerada sagrada, 
feita a partir da utilização de um cipó (Ba-
nisteriopsiscaapi) e uma folha (Psycotria-
viridis), milenar e comumente chamada 
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O primeiro tambor mina/um-
banda batido no pequeno 
quiosque, espaço 3x2 me-

tros, chamado de Tenda Santa Tere-
sinha, foi em 1984, em homenagem 
ao Caboclo da Bandeira, em 08 de 
fevereiro, pai do Caboclo Tombacé, 
o “dono” da Tenda. Em seguida, no 
13 de maio, para Preto Velho, dando 
sequência a festas de acordo com as 
exigências dos guias. Oficialmente, o 
quiosque foi construído em 1982, no 
fundo do quintal, mas Dona Mariinha 
já dava consulta num dos quartos de 
sua casa desde o recebimento da mes-
ma, em 1979, no Conjunto Angelim. 
Todos os sábados, a partir das três da 
tarde, a Tenda abre as portas para rece-
ber quem procura a casa em busca de 
ajuda espiritual, sem cobrar quaisquer 
taxas. Os guias dizem que ela não tem 
necessidade de cobrar já que deram 
a ela empregos: Maria José Coelho 
Sales - Dona Mariinha, atualmente 
aposentada, foi professora de escola 
pública do município e do estado. 
A partir das sessões de sábado é que 
Preto Velho conquista as pessoas que 
buscam ajuda. Os trabalhos sempre 
iniciados por Caboclo da Bandeira, 
eram continuados, a partir das cin-
co, por seu Tombacé, que encerrava 
as sessões. Preto Velho só aparecia 
nas sessões, após seu Bandeira, nos 
meses de abril e maio, vinha como 

dizia “trabalhar para sua festa”. Mas 
sua sabedoria de velho em resolver 
os problemas das pessoas e a forma 
como seu Tombacé comandava as ses-
sões, de maneira firme, mas à vista do 
“pecador”, brincalhona e barulhenta, 
decidiram entre eles - Bandeira, Dia-
na, Caçará - que Preto Velho ficaria a 
frente dos trabalhos, após a “saída” de 
seu Bandeira, a partir das seis da tarde 
e encerraria a sessão. Seu ‘Tomba’ 
passou a vir após o encerramento para 
“conversar” com frequentadores que o 
esperam, por gostar de seus conselhos 
e do chegar dando alegria a todos.

Preto Velho, todos os sábados, é 
aguardado na Tenda por muitos que 
buscam curas para os males físicos e 
espirituais. O festejo de 13 de maio, 
para Preto Velho, estendeu-se até o 
sábado seguinte, à festa com uma 
batida de Tambor de Crioula, em 
1995, prometida aos guias-velhos por 
seu Francisco Sales, marido de Dona 
Mariínha, e por seu José Pinheiro 
(*25.maio.1930+22.jan.2014) marido 
de Dona Onezinda, que se tratavam 
fraternalmente de “conterrâneos” - os 
dois de São Vicente de Férrer. A pare-
lha de tambor de crioula que foi doada 
à Tenda por seu José Pinheiro, era uti-
lizada pelo maestro Chico Pinheiro, 
filho do casal, nas aulas de música que 
ministrava. A princípio uma espécie 
de “lava-prato”, que logo se transfor-

mou em “obrigação”. A partir de 1997, 
com a solicitação de Gisele Padilha 
a Preto Velho, que o pagamento de 
sua promessa fosse aceito na Tenda, 
passou a homenageá-lo com danças e 
cantos afros do Grupo Akomabu, do 
Centro de Cultura Negra, onde ela é 
cantora do grupo, é que o tambor de 
crioula ganha ali visibilidade.

Durante a festa, Preto Velho, na 
croa de Mãe Mariinha, dança e fes-
teja seu aniversário com: Preta Velha 
de Codó, em Nélia; Preta Velha de 
Holanda, em Ana; e outras filhas que 
são “irradiadas”. Recebe todos os anos 
a visita de Mãe Maria, da amiga Dona 
Onezinda; do Preto Velho do Pai 
Márcio de Xapanã (Jardim Tropical); 
e da Preta Velha de Mãe Antonia (Ca-
ratatiua), que se faz presente apenas 
no Tambor de Crioula, pois no 13 de 
maio festeja sua guia com tambor de 
crioula. Preto Velho na Tenda Santa 
Terezinha tem várias doutrinas, mas 
a que marca a memória dos filhos 
é a doutrina por ele ensinada e que 
determinou que fosse dançada de 
maneira lenta, com o corpo curvado 
como velho, quase abaixado, e o pé 
ante pé batendo no chão, é singular: 

“Eu pisei na mata,
na mata de espinho.
Preto Velho pisa
Pisa bem devagarinho”. 

de ayahuasca, que em língua quéchua 
significa “vinho dos espíritos”. Seu uso 
enquanto meio de possibilitar a abertura 
de portas com a divindade parece que já 
acontece desde o império Inca, é provável 
que tenha vindo de antigos sacerdotes o 
modo de preparar e o uso, e estes teriam 
repassado este conhecimento aos pajés in-
dígenas da Amazônia. Há registro do uso 
da ayahuasca em regiões do Peru, Bolívia, 
Venezuela, Equador e Brasil, a partir do 

contato dos seringueiros brasileiros com 
peruanos e bolivianos, em conflitos que 
resultariam na aquisição do atual estado 
do Acre. 

Estes contatos ocorreram, principal-
mente, a partir da chegada de muitos 
maranhenses que fugindo de uma grande 
seca subiram em sentido do Norte, che-
gando às terras do que hoje compreen-
demos como o Acre e o Amapá; pode-se 
traçar, assim, uma epopeia de “fluxos e 

refluxos”, no dizer de Pierre Verger, de 
uma intensa rota de migração interna, 
iniciada em fins do século XIX, entre o 
estado do Maranhão e o Norte Amazôni-
co (incluindo-se principalmente o Pará, o 
Amazonas, o Acre e o Amapá). Este fluxo 
(ida) e o refluxo (vinda) de maranhenses e 
nortistas foram benéficos no sentido em 
que contribuíram para o enriquecimen-
to da Cultura e da História de ambas as 
regiões.

PRETO VELHO NA TENDA SANTA TEREZINHA

23 Roza Santos – radialista aposentada, membro da CMF
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Janela do Tempo

O baile dos Gyrasóes, que os chro-
nistas carnavalescos realizaram 
nos salões do Rex Club, cons-

tituiu um d´esses grandes sucessos que 
ficam gravados na memória de todos 
como a recordação de um prazer que se 
desfructa raramente.

Os chronistas obtiveram destacado 
triumpho, realizando uma das melhores 
festas do carnaval de 1938.

Os chronistas deram um tom do 
maior encanto a essa festa mandando 
bater várias fotografias a magnésio, para 
que os convidados da mesma figurem em 
“cliché”, nos principais jornais do Mara-
nhão e revistas do Rio de Janeiro.

No salão principal do Rex Club foi 
procedida a classificação dos premios dos 
gyrasóes que couberam às senhoritas por-
tadoras dos convites 1 e 3. Esses premios 
constam de um lindo estôjo para unhas, 
offerta do Bazar das Novidades, S. A. e 
uma surpresa offerecida pela firma Neves, 
Souza & Cia. desta praça.

Na classificação geral para as senhori-
tas que tomaram parte na festa dos chro-
nistas, foramvencedoras as portadoras dos 
convites 184, 153 e 75. Os premios são os 
seguintes: um valioso relógio offerecido 
pela Ourivesaria Garantia do Povo; um 
par de meias, ofertado pela Rianil; um 
vidro de água de colonia, offerecido pela 
loja Ottomana; um jogo completo para 
baile, offerecido pelo Bazar Maranhense.

Os representantes dos Vinhos Cru-
zeiro, srs. J. Aguiar & Cia., satisfeitos 
com o exito da festa, homenagearam os 
chronistas, o mesmo fazendo os srs. Silva, 
Linhares & Cia., representante da cerveja 
Hanseatica; A. Cruz, Nunes dos Santos 
e Anthero Ramalho Cruz, representantes 
de várias bebidas nacionaes.

Os chronistas também foram home-
nageados pelos fabricantes dos cigarros 
Elba e Mimosos, srs. Ribeiro & Silva.

O baile dos gyrasóes teve a abri-
lhantál-o a presença de vários blocos de 
distinctassenhoritas e do applaudido Jazz 
Alcino Billio.

O sr. Cel. José Faustino da Silva, che-
fe de polícia, convidado pelos chronistas, 
compareceu a esta festa, acompanhado 

de outras autoridades policiaes e alguns 
amigos. Os chronistas agradeceram a 
gen[...].

A ENTREGA DOS PREMIOS

Com a presença das seis senhoritas 
vencedoras dos premios do baile dos 
gyrasóes, os chronistas farão entrega dos 
mesmos, amanhan, domingo magro, 20 
de corrente às 20 horas, nos salões do Rex 
Club, conforme ficou deliberado com os 
diretores da pujante sociedade da Rua 
Tarquinio Lopes.

Outrossim, os chronistas carnavales-
cos sensibilizados com a fidalga acolhida 
dispensada pela directoria do Rex Club, 
tornaram público os seus agradecimen-
tos, e desejam uma serie de agradáveis 
successos ao club do dr. José Silva e srs, 
Porphyrio Castro Filho e José Maria, o trio 
que tem sabido acentuar o fervor dos foli-
ões maranhenses na temporada de 1938.

A NOSSA “MARCHE-AUX-FLAMBE-
AUX”

Na impossibilidade dos chronistas 
reunirem em S. Luís, 50 blocos para a 
realização de uma parada, estão tratando 
de levar a efeito, na noite de terça-feira 
vindoura, 22 do corrente, uma grande 
“marche-aux-flambeaux”, em homena-
gem ao Rei Momo e patrocinada pelo 
festejado musicista Paulo Almeida, que 
vai realizar nessa noite na séde do Sport 
Club Carnavalesco, a Festa do Paulino.

Na nossa “marche-aux-flambeaux” to-
marão parte todos os foliões maranhenses 
que se achem phantasiados e tragam à 
cabeça “casquette” que seja de reclamo.

UM OBRIGADO AO SYNDICATO 
DOS CHAUFFEURS.

A directoria do Syndicato dos Chau-
ffeurs, tendo na vanguarda Saladino 
Cruz, teve opportunidade de dispensar 
aos chronistas carnavalescos, na noite dos 
Gyrasóes, várias provas de attenção, que 
foram bem compreendidas pelos meus 
colegas, que me pediram agradecer com 
todo enthusiasmo que caracteriza a nossa 
fibra folionica.

OS BAILES
REX CLUB

AMANHAN, UMA FESTA DE 
CARIDADE

Para hoje à noite o Rex Club, à ru-
aTarquinio Lopes, annuncia excellente 
baile à phantazia.

Será mais um brilhante triumpho 
para o campeão de 1938.

O Rex receberá aquelle formosos 
bloco dos dominós da chita, que tem 
illuminado a folia maranhense de maneira 
admirável.

Amanhan, o Rex dará uma festa em 
benefício da caixa de Mendingos, e caixa 
dos Expostos, patrocinada pelo Prefeito 
Municipal e o Chefe de Polícia. 

Essa festa de caridade será iniciada às 
17 horas e terminará às 24.

PAVÃO VERDE
Segundo os preparativos da direc-

toria do Pavão Verde as noites de hoje 
e amanhan, no club do Cabral, serão 
retumbantes.

A séde do pássaro enthusiasmado 
apresentará um aspecto bizarro.

O IMPERIO DO DEWET
Garotas sem conta darão realce ao 

baile do Imperio, hoje a noite, à rua da 
Paz, onde as danças terão terão fim alta 
madrugada.

Uma afinada orchestra tocará sambas 
e marchas capazes de dar enthusiasmo até 
a um bonde da Ulen.

A ordem, a moralidade e a alegria, 
que caracterizam os bailes do conhecido 
folião, continuarão sendo o melhor recla-
me de seu já conhecido club.

Os Blocos
Os foliões dos blocos “E´ o Geito”, 

“E´do Barulho”, “Viralata”, “Sentencia-
dos”, “Turma Ôba”, “Turma de Resistên-
cia”, “Bando da Lua”, “É do Casino” e os 
“Dynamicos do Pagode”, proporcionarão, 
hoje a amanhan, aos que apreciam as 
delicias do carnaval, momentos de alegria 
com a entoação de suas alegres canções.

Evohé! Basta, hoje, é o meu dia! É o 
sabbado dos magros!

O BAILE DOS CHRONISTAS SUPEROU A TUDO 
QUANTO SE POSSA IMAGINAR DE DESCLUMBRANTE

24 Jornal Diário do Norte – 19 de Fevereiro de 1938. N° 317, p 04. Pesquisa de Marcelino Farias Filho – Geografia/UFMA. 
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LIVRO

CAMÊLO, Júlia Constança Pereira. O 
cordel e o migrante nordestino: com-
panheiros de viagem. São Luis: Café & 
Lápis/UEMA, 2014.

RESUMO
A obra “O cordel e o migrante nordes-
tino: companheiros de viagem”, apre-
senta uma análise das transformações 
e permanências sofridas pela literatura 
de cordel, resultado da mudança dos 
poetas, do nordeste para o sudeste. 
Bem como da necessidade de manter 
e conquistar novos leitores. O trabalho 
também nos permite vislumbrar os 
processos de circulação de uma mani-
festação oral e popular que apresenta 
variações e semelhanças, em toda a 
América, mas também descreve a pro-
dução dos folhetos, no nordeste, e no 
Rio de Janeiro, e pontua a mudança de 
uma manifestação que passa da orali-
dade a forma escrita. O levantamento 
de fontes é rico e aborda uma quanti-
dade significativa de poetas. Evidencia 
uma produção de folhetos profícua e 
constante, sobre uma realidade urba-
na muito complexa. É um convite ao 
leitor para enveredar por um universo 
onde os temas abordados são variados: 
política, biografias. Fala do cotidiano 
e da sociedade em que os migrantes 
trabalham e vivem.

TESE

LIMA-PEREIRA, Rosuel. Mythogenèse, 
syncrétismeetpérennitédusébastiani
smedansl’identitébrésilienneduXXè
me et dudébutduXXIèmesiècle(l’éta
tduMaranhao et sesmanifestationsso-
cioreligieuses). Mitogenese, sincretismo 
e sustentabilidade do sebastianismo na 
identidade brasileira do século XX e 
inicio do XXI (estado do Maranhão e 
suas manifestações socioculturais).Tese 
de Dr. em Estudos Ibéricos e ibero-
-americanos. Universidade Bordeaux 
3 (França); 05/2012. Orientadora: Ana 
Maria Binet.

RESUMO
A base histórica para este estudo é o de-
saparecimento do rei Dom Sebastião de 
Portugal, em 4/08/1578, e consequen-
temente, o nascimento do sentimento 
sebastianista e da crença no retorno do 
“rei Encoberto”. O âmbito deste estudo 
é o Estado do Maranhão, Brasil, com 
suas manifestações socioculturais. O 
objetivo é destacar durante o século 
XX e o início do século XXI a presença 
do rei Dom Sebastião por vezes como 
divindade afro-brasileira no Tambor de 
Mina e na Pajelança, às vezes como 
Touro negro na Encantaria, nos cânticos 
hieráticos, e também nas narrativas e 
nas festas populares. Finalmente, esse 
estudo também examina o ethosdo ho-
mem brasileiro que se forja enquanto 
ainda se propaga a influência do “rei 
Encantado” nos segmentosculturais e 
religiosos da sociedade local. 

MONOGRAFIA

ALVES, Lilian Brito. TURISMO, 
PATRIMÔNIO E IDENTIDADE 
CULTURAL: um estudo de caso 
acerca das identificações construídas a 
partir do bumba-meu-boi de São Simão. 
Monografia. Curso de Turismo Bacha-
relado. São Luís, 2015. Orientador: Dr.ª 
Klautenys Guedes Cutrim.

RESUMO
Análise das relações entre turismo, pa-
trimônio e identidade. Estudo de caso 
das identificações construídas acerca 
do bumba-meu-boi do município de 
São Simão/MA. A pesquisa apresenta 
reflexões sobre as implicações da prá-
tica turística, mais especificamente do 
turismo cultural, sobre as relações de 
identidade construídas pelas pessoas 
da comunidade. Como procedimentos 
metodológicos foram realizadas análises 
teóricas e observação participante em 
todo o ciclo de realização da brinca-
deira, desde os ensaios até a morte do 
boi. Foram realizadas entrevistas com 
diversos brincantes e organizadores da 
brincadeira. Realizou-se coleta e análise 

de diversas toadas gravadas entre os 
anos de 1991 e 2012 com o objetivo de 
perceber as construções identitárias 
advindas do cotidiano das pessoas que 
promovem o Boi de São Simão. Foi 
realizado um levantamento fotográfico 
a partir de acervos particulares produzi-
dos pelos brincantes no período de 2012 
e 2014. Demonstrou-se como essas pes-
soas comuns, que produzem a cultura 
popular no Maranhão, abordam temas 
cotidianos e discursos identitários 
locais materializados na musicalidade 
do bumba-meu-boi de São Simão/MA. 
Buscou-se contribuir com a preservação 
dessa manifestação cultural em meio à 
necessidade de partilhar as referências 
culturais do Maranhão por meio do tu-
rismo em meio a sociedade globalizada.

COSTA, Alex Silva. Dança de negro, 
bailado maranhense, sotaque da gente: 
um estudo sobre as novas configurações do 
bumba meu boi e do Tambor de Crioula. 
São Luis: Editora UEMA, 2015. Mono-
grafia apresentada ao Curso de História/
Uema. Orientação: Júlia Constança Pereira 
Camelo. 

RESUMO:
A presente obra Dança de Negro, Bai-
lado Maranhense, Sotaque da Gente: 
um estudo sobre as novas configurações 
do Bumba-meu-boi e do Tambor de 
Crioula analisa duas manifestações da 
cultura popular maranhense reconhe-
cidas nacionalmente pela alcunha de 
terem o título de Patrimônio Cultural 
Imaterial Brasileiro, o Bumba meu boi 
e o Tambor de Crioula. Na primeira 
parte, sobre o Bumba meu boi,analisou-
-se as práticas discursivas dos periódicos 
ludovicenses para identificar como as 
manifestações culturais estavam sendo 
descritas à sociedade maranhense nas 
últimas décadas do século XX e nas 
primeiras do século XXI, pelos jornais 
O Estado do Maranhão, Jornal Pequeno 
e O Imparcial. Assim, notou-se que 
no século XIX, havia um processo de 
discriminação dessas manifestações 
nas tintas dos jornais. No entanto, com 
o decorrer do tempo, precisamente, a 

25 GP MINA – Grupo de Pesquisa Religião e Cultura Popular/ PPGCSoc/UFMA; coordenação: Sergio Ferretti
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partir da segunda metade do século 
XX, essa visão muda e ganha outro 
sentido: o da valorização e exaltação 
dos brinquedos populares. Em ambos 
os casos, havia intenções ocultas nos 
próprios discursos e alguns alcançaram 
materialidade social. 
A segunda parte, tem uma concentra-
ção no Tambor de Crioula, focou-se 
nas características da singularidade do 
Sotaque da Baixada Maranhense e de 
um de seus grandes expoentes, o Mes-
tre Felipe de Sibá. Grande parcela do 
prestígio cultural do Mestre veio com 
o reconhecimento de seu notório saber 
popular sobre o Tambor de Crioula.As 
apropriações públicas de sua memória 
e a valorização dos seus conhecimentos 
sobre a arte crioula o elevaram a uma 
categoria de símbolo representativo do 
folclore maranhense. 

RAMOS, Calliandra Sousa. “Todo dia 
tem Tambor de Crioula na casa de 
Mestre Amaral!”:Etnografia de um 
Tambor de Crioula no Centro Histórico 
de São Luís. MONOGRAFIA. Bacha-
relado e licenciatura Plena em Ciências 
Sociais, São Luís, UFMA, 2014. Orien-
tador: Sergio Ferretti. 

RESUMO
O Tambor de Crioula é uma das ma-
nifestações tradicionais que mantém 
traços da herança africana presente no 
Estado. Também chamado de Punga, 
essa tradição popular de origem africa-
na consiste em dança circular, canto e 

toque de três tambores que tem como 
característica a Punga, um tipo de um-
bigada feita pelas coureiras, mulheres 
que dançam tambor. Possui forte caráter 
religioso com devoção à São Benedito, 
e comumente ligado a entidades de reli-
giões de matriz africana como o tambor 
de mina e a umbanda. No entanto, o 
Tambor de Crioula é uma manifestação 
que se realiza em diferentes contextos 
como festas de promessa, apresenta-
ções turísticas, obrigações em casas de 
culto afro-brasileiro, circuito de festas 
juninas, carnaval, etc. O Tambor de 
Crioula de Mestre Amaral é um grupo 
e espaço destinado às rodas de tambor 
de crioula no centro da cidade de São 
Luís, que tem garantido cada vez mais 
visibilidade e interesse por parte de 
várias classes sociais, dialogando com 
outras manifestações artísticas, turis-
mo, mídia e religiosidade afro-brasileira. 
É um grupo de Tambor de Crioula que 
se demonstra extremamente aberto 
aos fluxos culturais presentes na área 
em que se encontra e fora dela. Como 
prática da cultura popular, o Tambor de 
Crioula faz parte de um universo com-
plexo de transformações e interações da 
sociedade moderna se situando de for-
ma dinâmica e interagindo com várias 
práticas culturais da modernidade, tais 
como a indústria de entretenimento, o 
turismo, os meios de comunicação e as 
intervenções do Estado. Pretende-se 
neste trabalho compreender as possíveis 
interações e ressignificações presentes 
no grupo que se organizam no centro 

urbano da cidade de São Luís, especi-
ficamente no bairro da Praia Grande 
(Centro Histórico) observando diferen-
tes contextos de apresentações nesse 
contexto social.

SANTOS, Reinilda de Oliveira. No 
tempo de Zé Negreiros: Religião afro-
-brasileira, sociedade e memória no Ma-
ranhão (c. 1950-70).MONOGRAFIA. 
Curso de Licenciatura em História. 
UEMA. 02/2015. Orientador: Dr. An-
tonio Evaldo Almeida Barros.

RESUMO
Esta pesquisa se insere no campo de 
estudos sobre cultura e religiosidade 
popular e afro-brasileira. A partir da 
reconstituição de alguns aspectos da 
vida do pai de santo José Negreiros 
(1897-1983), pretende-se analisar 
aspectos significativos da história 
maranhense e, sobretudo, no que se 
refere às relações do universo material 
e humano do chamado Tambor de 
Mina com os diferentes setores, gru-
pos e processos sociais. Enfocam-se os 
anos 1950-70, tendo em vista ter sido 
neste período que José Negreiros teria 
sua atuação mais intensa na Ilha de 
São Luís do Maranhão. Trata-se, por-
tanto, de uma pesquisa exploratória 
através da qual se pretende descrever 
aspectos da vida de Negreiros e da 
religiões afro-maranhenses no perío-
do em foco, a partir de informações 
disponíveis na imprensa da época e 
da memória oral.

LANÇAMENTO: LIVROS

LEIDGENS, Christine. Frechal, 
terra africana no Brasil. ÉditionHusson 
(Belgica), 2014. 

A fotógrafa belga Christine Leidgens 
acaba de lançar em seu país o livro: Frechal 
terra africana no Brasil, resultante de seis 
anos em que ela participou da vida desta 
comunidade negra no Maranhão. Ima-
gens e palavras recolhidas testemunham a 

história pioneira da passagem libertadora 
da escravidão ao reconhecimento oficial 
do direito à sua terra e o respeito a suas 
tradições.O livro de Christine foi publi-
cado por Husson, editor belga de livros 
de fotografias e será divulgado a partir de 
fins de fevereiro de 2015.

FERRETTI, Mundicarmo e LIMA, 
Zelinda (Orgs.). Perfis de cultura popu-
lar: mestres, pesquisadores e incentivado-

res da cultura popular maranhense. São 
Luís: CMF, 2015.

A Comissão Maranhense de Folclore 
lançou, dia 27 de março de 2015, na Casa 
de Nhozinho, o livroPerfis de Cultura Po-
pular: mestres, pesquisadores e incenti-
vadores da cultura popular maranhense, 
uma coletânea de artigos com elementos 
de história de vida de personagens impor-
tantes na cultura popular maranhense, 
muitos deles hoje já falecidos.Os textos 

26 Roza Santos – radialista aposentada, membro da CMF.
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foram escritos por vários autores e publi-
cados entre 1993 e 2014, em sua maioria 
na sessão Perfil Popular, do Boletim 
da Comissão Maranhense de Folclore-
-CMF. Sessenta e oito perfis biográficos, 
com fotos, entre mestres, especialistas, 
pesquisadores e incentivadores que se 
destacaram nas diferentes áreas da cultura 
popular: artesanato; bumba-boi; carna-
val; culinária; dança folclórica: cacuriá e 
tambor de crioula; festas do catolicismo 
popular: Divino Espírito Santo e ritos 
natalinos; medicina popular; música; 
rituais afro-brasileiros; teatro. Relatos das 
histórias de: Abel Teixeira; Aliete Ribeiro 
de Sá Marques (Dona Lili); Almerice 
da Silva Santos (Dona Teté); Amância 
Evangelista de Jesus Vieira; Amélia 
Vieira Pinto; Andresa Maria de Sousa 
Ramos; Antonio Bruno Pinto Nogueira 
(Nhozinho); Antonio Lopes da Cunha; 
Antonio Vieira; Apolônio Melônio; Au-
gusto Aranha Medeiros; Camélia Branca 
Costa de Viveiros; Canuto Santos; Carlos 
Orlando Rodrigues de Lima; Cecílio Ig-
nácio de Sá; Celso Tertuliano Lopes da 
Cunha Magalhães; Cristovão Colombo 
Silva; Denir Prata Jardim; Diomar de 
Sousa Leite; Domingos Vieira Filho; 
Elzita Vieira Martins Coelho; Enedina 
Oliveira Arouche; Epifania Ribeiro; Fe-
lipe Neves Figueiredo; Francisco Naiva; 
Haroldo Passos Cordeiro (o padre boieiro); 
Hermenegildo Tibúcio da Silva (Tabaco); 
Humberto Barbosa Mendes (Humberto 
do Maracanã); Isabel Pinto da Silva (Isa-
bel Mineira); Jaci Gomes Santos; João 
Affonso do Nascimento; João Cordeiro 
de Sousa (Conterrâneo); João Evangelista 
de Oliveira (Seu Cadó); Joao Francisco 
do Espirito Santo (João de Chica); João 
Martins Filho (João Conde); Jorge Itaci de 
Oliveira (Jorge Babalaô); José Cupertino 
de Araujo; Jose de Jesus Figueiredo (Zé 
Olhinho); José João dos Santos (José João 
das Portas Verdes); José Pio Coelho (José 
Negreiros); José Raimundo Ferreira (Calça 
Curta); José ValdelinoCécio Soares Dias; 
Laurentino Araújo; Leonardo Martins 
Santos; Lúcia Maria de Jesus Silva; Lucy 
Teixeira; Luís de França Rodrigues; Maria 
Castelo de Araujo Lima; Maria Celeste 
Santos; Maria Cesarina Passos Lisboa 
(Dona Roxinha); Maria da Conceição 
Moura Macedo; Maria de Lourdes Argolo 
(Dilu Mello); Maria do Rosário Carvalho 
Santos; Maria José Coelho Sales (Marii-
nha); Maria Michol Pinho de Carvalho; 
Mário Martins Meireles; Nelson Brito; 
Raimunda dos Santos Campos (Dona 

Zuquinha); Raimunda Menezes Aguiar 
(Diquinha); Raimunda Sousa Santos (Rai-
mundinha); Raimunda Venância Sousa 
Viegas (Mundica Estrela); Raimundo Lo-
pes; Rosa Mochel Martins; Rosilda Barros 
Pereira (Dona Nilza); Rubende Almeida; 
Therezinha de Jesus Jansen Pereira; Wal-
mir Moraes Correia; Zelinda Machado de 
Castro e Lima. O livro Perfis de Cultura 
Popular: mestres, pesquisadores e incen-
tivadores da cultura popular é uma obra 
da Comissão Maranhense de Folclore, 
organizado pela pesquisadora Zelinda 
Lima e professora Mundicarmo Ferretti, 
com perfis biográficos, em sua maioria, 
elaborados por membros da CMF. Publi-
cado com recursos provenientes do Edital 
FAPEMA-2014-Programa de Apoio à 
Publicação Literária. Apoio da Secretaria 
de Estado da Cultura, da Secretaria de 
Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior e da Universidade Federal do 
Maranhão/Grupo de Pesquisa Mina. 

CUNHA, Ana Stela de A. (Org.). 
Caboclos nkisis: a territorialidade banto 
no Brasil e em Cuba. Fotografia: Marcio 
Vasconcelos e Roberto Chile.

Foi lançado também em São Luís, 
na Casa de Nhozinho, em 04/2015, um 
livro de fotografia, patrocinado pelo 
“Programa Oi Futuro”, com imagens de 
terreiros de Pajé e de Terecô de Codó e 
de Guimarães (Brasil/MA), considerados 
banto (Congo/Angola) pela organizadora, 
e fotos de cabildos/associações religiosas 
Palo Monte, em Havana/Cuba. A obra foi 
precedida por outro livro de fotografias 
de terreiros, coordenado pela mesma pes-
quisadora nos municípios de Guimarães, 
Pinheiro, Cururupu e Cedral – CUNHA, 
Ana Stela de A. A estética do terreiro: 
materialidade e agencialidade nos Tam-
bores de Minas e Pajés do Maranhão. 
Concepção e texto: Ana Stela Cunha; 
Fotografia: Marcio Vasconcelos; texto: 
Heridan Guterres. 

CARAVANA DE CULTURA 
EM SÃO LUIS

São Luis recebeu, dias 25 e 26 de 
março de 2015, o Ministro de Cultura 
Juca Ferreira e a Caravana da Cultura que 
objetiva estreitar relações e conhecer in 
loco as principais demandas de artistas, 
gestores e produtores culturais. Nesta 
segunda edição integram a Caravana: a 
presidente do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Ju-
rema Machado; o secretário de Articula-
ção Institucional, Vinicius Wu; e o diretor 
da Cidadania e da Diversidade Cultural, 
Alexandre Santini. Durante a visita o 
ministro entregou a obra de restauração 
da Igreja São Joaquim do Bacanga, na Vila 
Maranhão, criada no século XVII, pelos 
jesuítas; a obra de restauração da fachada 
de azulejos do Sobrado dos Belfort (Praia 
Grande), erguido em 1756 pelo comer-
ciante irlandês Lourenço Belfort; da obra 
de requalificação urbanística da Praça 
da Alegria, no centro da cidade. Todos 
financiados com recursos PAC-Cidades 
Históricas. Visitou a obra de restauração 
da Fábrica Santa Amélia, desativada em 
1966, que produzia têxteis para o mercado 
interno e exportação, atualmente parte 
da Ufma. No Teatro Arthur Azevedo 
o ministroparticipou de solenidade de 
assinatura de convênio para fomentar a 
criação de 40 Pontos de Cultura, parceria 
entre Governo Federal e Prefeitura de São 
Luís, previsto repasse de dois milhões de 
reais; acompanhou a assinatura da ordem 
de serviço para a obra de requalificação 
urbana da Rua Grande, será feita por 
meio do PAC-Cidades Históricas; da assi-
natura de dois Termos de Compromisso: 
um que prevê a execução da exposição 
permanente da Casa do Tambor de 
Crioula; e o outro inclui a restauração 
da locomotiva Benedito Leite, fabricada 
em 1913, primeira a circular na estrada 
de ferro São Luís-Teresina, desativada na 
década de 1980. O ministro e a Caravana 
receberam artistas, gestores e produtores 
culturais em roda de conversa; e, visitou 
a obra de restauração da Fábrica Santa 
Amélia, desativada em 1966, produzia têx-
teis para o mercado interno e exportação, 
atualmente parte da Ufma. 

TEATRO DE BONECOS 
POPULAR DO NORDESTE, 

PATRIMONIO CULTURAL DO 
BRASIL

O Teatro de Bonecos Popular do Nor-
deste - Mamulengo, Babau, João Redon-
do, Cassimiro Coco - (TBPN) foi aprova-
do, com unanimidade, como Patrimônio 
Cultural do Brasil e inscrito no Livro de 
Formas de Expressão do Patrimônio Cul-
tural Brasileiro. A decisão foi anunciada, 
dia 05 de março de 2015, na 78ª reunião 
do Conselho Consultivo do Patrimônio 
Cultural, que ocorreu na Sede do Insti-
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tuto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan), em Brasília. O pedido 
de inclusão foi solicitado pela Associação 
Brasileira de Teatro de Bonecos (ABTB), 
a brincadeira tem origem no hibridismo 
cultural, durante a colonização do Brasil. 
A troca possibilitou uma diversidade de 
temáticas: religiosa, profana ou de costu-
mes populares. E, apesar de amplamente 
conhecido como mamulengo, em cada 
contexto se apresentou de forma diferen-
ciada, por isso, possui diversas denomi-
nações: Cassimiro Coco, no Maranhão e 
Ceará; João Redondo e Calunga, no Rio 
Grande do Norte; Babau, na Paraíba; 
Mamulengo, em Pernambuco.

A MÚSICA POPULAR 
MARANHENSE ENLUTADA

A música popular maranhense inicia 
o ano de 2015 com perdas preciosas de 
cantores e compositores. O cantor e com-
positor Omar Cutrimque formou público 
com o movimento “Rabo de Vaca”, década 
de l980, para música feita no Maranhão, 
nos deixa em 05 de janeiro em conse-
quência de um câncer de próstata; José 
Dias – conhecido como Juca do Bolo 
morreu vitima de Acidente Vascular Ce-
rebral, no Hospital Carlos Macieira. Juca 
do Bolo tinha 50 anos e o nome artístico 
deve-se a utilização, como instrumento de 
percussão, da forma em que vendia bolo 
para acompanhar suas composições; Ne-
ném Bragança, cantor e compositor que 
nasceu no Pará mas adotou Imperatriz 
como terra natal e musa inspiradora de 
suas músicas, desde os anos 1980. Neném 
Bragança que enfrentava há um ano um 
câncer na garganta, nos deixou dia 15 
de janeiro; Humberto do Maracanã – o 
Guriatã, compositor e cantador do Boi de 
Maracanã, morre aos 75 anos, dia 19 de 
janeiro, por falência múltipla dos órgãos 
decorrente de diabetes. São mais de 50 
anos dedicados ao Bumba meu boi do 
Maracanã. O nome Guriatã deve-se a voz 
melodiosa de Humberto comparada à ave 
das florestas, das matas; Lomanto Sousa 
da Silva, cantor, compositor e percus-
sionista, morto pelo sobrinho enquanto 
dormia, em 21 de abril, em Altamira/
MA. Ainda na adolescência, Lomantofoi 
vocalista e percussionista do grupo de 
pagode Sambauê e atualmente seguia 
carreira independente acompanhado de 
sua própria banda. Sepultado em São Luís 
no Jardim da Paz-São José de Ribamar.

ÀS MULHERES DO CULTO 
AFRO-MARANHENSE: SAUDADES!

A religião de matriz africana mara-
nhense inicia 2015 com saudosas perdas 
de três sacerdotisas que se destacam não 
só pela resistência como também pela 
luta por políticas públicas voltadas para 
o povo negro.

Em 09 de janeiro - Luzimar Bran-
dão, conhecida como Luza, uma jovem 
senhora nascida em 14 de dezembro 
de 1951, é vítima de AVC que a leva 
para Olorum. Brava guerreira, figura 
extraordinária, companheira humana, 
amiga fraterna, ótima índole, inquieta, 
são alguns dos adjetivos usados pelos 
amigos de culto, companheiros de luta 
sindical e do Partido dos Trabalhadores 
para defini-la, demonstrando o caráter de 
uma mulher de visão, de coragem e bom 
senso. Filha de Santo do Pai Euclides - 
Casa de FantiAshanti onde “recebe” seu 
orixá e adota o nome de Luza D’Oxum. 
De natureza inquieta, como geralmente 
são as pessoas que tem uma missão a 
cumprir e sentem que o tempo urge, a 
Yalorixá Luza D’Oxum em sua trajetória 
de vida era uma verdadeira máquina 
em atividades, deixa um rastro de luz 
em defesa dos direitos humanos. Ações 
que deixam sua marca: Companheira 
histórica de luta do movimento sindical 
dos ferroviários, única mulher e negra 
na Diretória; Ativista do Movimento de 
Mulheres Negras e Mulheres de Axéo, 
se dedicou à luta em defesa dos povos e 
comunidades tradicionais do Maranhão e 
do Brasil. Desde 1988 tratou de questões 
sociais de saúde, de políticas e transmis-
são de conhecimento de religião de matriz 
africana. Coordenou a Rede Nacional de 
Religião Afro Brasileira-RENAFRO/MA. 
Atuou como representante do Conselho 
Municipal de Saúde de São Luís/MA, 
sempre preocupada com ações voltadas 
para a saúde do povo de santo, pessoas 
das casas de culto afro. Editais de órgãos 
públicos era a ferramenta usada para 
instrumentalizar, através de oficinas, 
mulheres de axé para o aprendizado 
de bordados, feitura de vela decorativa, 
sabão, saponáceo etc., para aumentar a 
renda familiar. Combateu a intolerância 
e violação dos direitos das populações 
em situação de vulnerabilidade social, 

além de defender a criação da Delegacia 
de Combate aos Crimes de Intolerância, 
em seus vários níveis, principalmente as 
sofridas pelas casas de culto religioso de 
matriz africana. 

Em 08 de fevereiro - Dona Denil 
Prata Jardim, de ToyLepon, da família 
de Dambirá, uma das últimas chefes es-
pirituais da Casa das Minas. Nascida em 
02 de julho de 1925, desde o ano passado 
vinha sofrendo pequenas isquemias, mas 
quando o assunto era “os preceitos da 
Casa” ela informava com precisão. A mor-
te de Dona Denil Prata Jardim gerou no 
imaginário de muitos o questionamento: 
A Casa das Minas vai ser extinta? A Casa 
vai ser Museu? Uma Casa de Memória do 
Tambor de Mina Jeje? - A Casa das Minas 
continua “viva” tendo como Presidente da 
Irmandade da Casa das Minas – Euzébio 
Pinto, Huntó da Casa (chefe dos tocado-
res de tambor) responsável pela parte fí-
sica da Casa e Dona Zobeída responsável 
pela parte espiritual, neto e filha de Dona 
Amélia Vieira Pinto. Euzébio já vinha 
divindindo a administração da casa com 
Denil. Só para rememorar: Dona Amélia, 
de Toy Doçu, foi mãe espiritual da casa 
até 1997. Após a sua morte, as vodunsis-
Denil e Celeste dividiram a administração 
da casa. Dona Celeste (+25/out/2010), 
de Averekete, era uma espécie de relações 
públicas, com acesso às comunidades, 
autoridades e estudiosos do Tambor de 
Mina, enquanto Dona Denil era a mãe 
espiritual. Uma pergunta que passa pela 
mente de todos: Vai haver toque? Segun-
do Euzébio, o tempo dirá. O festejo do 
Divino Espírito Santo, festa pública, re-
alizado pelas assissis, amigos da casa, e as 
ladainhas nas festas do calendário da Casa 
continuam. Aqui, vale ressaltar que Dona 
Denil não gostava da ideia da casa virar 
museu. Sempre que era inquirida sobre o 
assunto ela rebatia com veemência:“se os 
voduns quiserem eles trazem uma “filha” 
(da família jeje) e ensinam tudo de novo 
pra ela (preceitos e práticas religiosas)”. A 
essa esperança a comunidade agradece!

Em 13 de abril - Mãe Florença, 
entristece o povo de santo, vai para o “an-
dar de cima”a mãe pequena do Ulê Axé 
Iemowá (Terreiro de Mina Iemanjá) que 
assumiu a parte religiosa da casa após a 
morte de Jorge Itacy, em 2003. O tambor 
de choro aconteceu às 12 do dia 14 e em 
seguida o sepultamento.

Continuação
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Era uma mulher forte, como forte são as mulheres negras. Sentada em sua 
velha cadeira no fundo do corredor do lado da Casa reservado à família 
de Dambirá, Dona Deni, do alto de seu conhecimento, parecia uma 

rainha. Não daquelas de contos de fada, mas uma rainha de verdade, que não 
ostentava sapiência, mas que em horas de conversa nos dava lições de vida. Dali 
dava aulas aos mais graduados pesquisado- res com seus conhecimentos sobre o 
culto minajeje deixado pelos escravizados que aqui estiveram e que fundaram 
a Casa das Minas em meados do Século XIX. Era uma rainha africana. 

Direta, franca, positiva. Era mulher de poucas, mas precisas palavras. Tinha 
caráter sólido e posições firmes, traços que revelavam uma personalidade 
marcante - peculiar aos grandes sábios. Sem dúvida uma grande mulher.

Gostava de contar sua história e se emocionava ao narrar a primeira 
vez em que o vodumBedigá, da família de Davice, incorporou em sua mãe. 
Viveu os tempos áureos da Casa das Minas e se sentia orgulhosa de ter tido o 
privilégio de conviver com Mãe Andresa, de cuja generosidade Dona Deni 
colecionava vários episódios. Eram tempos de fartura na Casa das Minas, que 
recebia muitas doações, principalmente de gêneros alimentícios, que possibili-
tavam que a Casa mantivesse o apoio aos mais necessitados que ali chegavam.

Com certa melancolia, lastimava a si- tuação atual da Casa das Minas, que 
já não recebe donativos como nos tempos de Mãe Andresa, o que pode ser 
atribuído ao individualismo característico do mundo atual e à proliferação de 
crenças e igrejas na sociedade moderna.

Respeitava e obedecia aos voduns. Pedia que ToiZomadonu, o dono 
da Casa, enviasse sua sucessora, para que a Casa das Minas se perpetuasse. 
Tinha um conhecimento acumulado pela convivência com as antigas vodunsis da Casa e uma consciência firme de seu papel 
de guardiã do culto e daquele templo religioso. Não arredava o pé da Casa das Minas porque deveria estar em vigília constante, 
à disposição daquele que batesse à porta em busca de tratamento para as coisas do espírito. Por isso zelava pela Casa das Minas 
para que os preceitos do culto minajeje fossem mantidos. Guardava os segredos como quem guarda um tesouro. E era, para ela, 
de fato, um tesouro: o legado que as divindades do Abomey nos deixaram. Comandou a Casa das Minas com sabedoria singular, 
associando a devoção católica ao culto aos voduns.

Tinha um jeito didático de explicar, à luz do culto minajeje, o porquê da obediência aos voduns e o porquê das catástrofes 
naturais, dos terremotos, dos tsunamis, dos dramas das famílias - com a avassaladora epidemia do narcotráfico; e das patologias 
sociais em geral.

A Casa das Minas não é importante só para o Maranhão como muitos pensam, dizia Dona Deni. É importante para todo o 
Mundo. Essa era a sua visão do culto, fundada numa cosmovisão em que o culto aos voduns poderia não só ajudar as pessoas que 
para a Casa se dirigiam, mas até salvar o planeta.

No dia de sua partida, caiu uma chuva tímida, num dia ensolarado, quando todos se preparavam para levar o corpo de Dona 
Deni à morada final. Coincidência? Não. Eram as lágrimas de NochêSobô se despedindo da velha matriarca da Casa das Minas. 
Um agradecimento pelos anos de dedicação ao culto aos voduns.

A partida de Dona Deni deixou uma dor muito grande naqueles que aprenderam a gostar dela do jeito que ela era. Uma 
mulher silenciosa, lacônica, taciturna, séria, às vezes zangada. Não era pessoa difícil. Talvez castigada pelo sofrimento que a vida 
lhe impôs, de mulher pobre, vinda do interior com sua mãe que buscava cura na Casa das Minas.

Para quem aprendeu a dialogar com Dona Deni - num diálogo em que ouvir era mais importante que falar; e a conhecer aquela 
mulher de forte personalidade, a matriarca da Casa das Minas era uma sacerdotisa que carregou sobre seus ombros, ao longo de 
mais de 70 anos, uma grande responsabilidade: preservar o culto aos voduns. E para isso, como chefe da Casa, fez a opção de 
manter a dignidade e a integridade do culto num mundo transformado, de valores questionáveis, onde parece não caber mais os 
códigos e normas do mundo sagrado das divindades africanas. Com muito zelo cuidou da Casa das Minas. Cumpriu sua missão 
como uma grande sacerdotisa que foi.

Nós agradecemos todo o teu esforço e o teu empenho na preservação dessa herança para nós deixada por nos-
sos ancestrais.

27 Texto elaborado para ser lido na Missa de Sétimo Dia de Dona Deni.
28 Jornalista e socióloga.
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