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Editorial
José de Ribamar Souza dos Reis2

O Boletim 59, da 
C M F,  c o m e ç a 
com um artigo do 

saudoso José Ribamar Reis 
falando da paixão do mara-
nhense sobre o folclore e 
da importância do Bumba-
-Boi na cultura popular do 
Maranhão, embora este, 
no passado, tenha até sido 
proibido de se apresentar 
no Centro e nas “áreas 
nobres” da capital, o que 
foi também registrado no 
livro “Um caso de Policia!”, 
resumido nesse Boletim, 
lançado este ano pelo “GP 
Mina”, parceiro da CMF. 

O destaque maior da 
edição foi para o Tambor 
de Mina da capital e para o 
Terecô: de Codó, de Caxias 
e de Bacabal. Em diver-
sas matérias publicadas 
a importância dessa reli-
giosidade aparece ligada à 
construção da identidade 
dos maranhenses e na sua 
motivação para organiza-
ção de comunidades rurais 
e de festas populares na 
capital. 

O número 59 fala da 
devoção a Pardinha, santo 
“canonizado” pelo povo co-
doense, e à Barba Soeira - a 
santa-feiticeira-, identifica-
da com Santa Bárbara nos 
terreiros da capital e do in-
terior; e relembra o Terreiro 
do Egito, na área do porto 
do Itaqui, de onde, nas 
noites de 13 de Dezembro, 
muitos afirmaram ter visto 
o navio encantado de Dom 
João. O Boletim 59 rende 
também homenagem a 
Dona Justina, da Casa das 
Minas, a Dona Domingas, 
da Casa de Nagô, a Pai 
Euclides, da Casa Fanti-
-Ashanti, a Josimar, do Mu-
seu Histórico, a João Paulo, 
da CMF, e a Seu Apolônio, 
do Boi da Floresta, que já 
não se encontram entre 
nós, mas continuam vivos 
em nossas lembranças e 
influenciando a cultura 
popular maranhense.

Não entraremos nem nas 
preliminares da dis-
cussão cientifi ca: se, 

Cultura Popular e Folclore são 
a mesma coisa ou antagônicos. 
Queremos enfatizar persona-
gens, épocas, eventos que muito 
fi zeram e outros tantos que con-
tinuam a lide, nessa teima imen-
sa do soerguimento e respeito 
ao Bumba-Boi e outros tantos 
segmentos desta tão rica e bela 
Cultura do Povo Maranhense. 
Muitas foram as pessoas que de-
ram a vida para ter a satisfação 
de ver sua turma de samba ou seu 
Bumba-Boi desfi lar, brincar no 
terreiro. Épocas memoráveis das 
gigantescas boiadas, onde cada 
boieiro carregava com carinho o 
seu instrumento, sua indumentá-
ria não importando o areial e/ou 
os quilômetros que iria enfrentar 
a pé, porém com uma satisfação 
imensurável pegar o sol com a 
mão. Pois Boi de respeito tem 
que amanhecer! No rebanho era 
uma alegria imensa o reencontro 
dos amigos; o desafi o da primei-
ra dose de conhaque preto ou da 
meladinha e para os mais radi-
cais a boa pinga mesmo! Tudo 
era amadoristicamente tratado e 
referenciado, o mais importante 
de tudo que a tropeada se cotiza-
va e fi nalmente o Boi saia mais 
bonito do que nunca! Não havia 
compras antecipadas de apre-
sentações pelo Estado. Existiam 
sim, grandes e incessantes per-
seguições por parte dos poderes 
públicos. Boi não se apresentava 
nem no Centro da cidade, quan-
to mais nos imponentes palácios 
governamentais! 

Lá já se passaram mais de 
quatro décadas, onde conhece-
mos, pessoalmente, centenas de 
baluartes do folclore maranhen-
se – compadre Hermenegildo 
Tibúrcio da Silva – Tabaco; Zé 
Calça Curta; João de Chica; Seu 
Lauro; Roseno Amaral; Vavá; 
João do Vale (o poeta do povo) 
e outros tantos outros que já es-
tão fazendo Boi lá no céu para 
alegrar, mais ainda, Deus-Pai. 
Continuam na lide do boiar com-
padres como Betinho da Madre 
Deus, Zé Inaldo, Índio, Chagas 

da Maioba; Itanê; Garrafi nha; 
João Chiador de São José de Ri-
bamar e por ai vai, são tantos, 
que um caderno de jornal seria 
muito pouco o espaço para caber 
tantos e tantos guerreiros amigos 
e guerreiros da maranhensidade. 
Esses baluartes não são pessoas 
endinheiradas. Fazem das tripas 
coração para botar seu batalhão na 
rua, mesmo com os falsos jabás do 
Poder Publico, cuja intervenção 
não deixa de macular o folclore 
maranhense. Cenários que devem 
ser, urgentemente, analisados com 
o objetivo da autossustentação dos 
grupos. No nosso entendimento, o 
Governo investir milhões de reais 
no carnaval e/ou São João no Es-
tado de renda per capita tão baixa, 
somado a outros tantos indicado-
res socioeconômicos que traçam 
um perfi l, com bolsões de pobreza 
e miséria visualmente detectada 
em todas as regiões administra-
tivas maranhenses é algo fora de 
uma realidade econômico-fi nan-
ceira real, onde inclusive, a fome 
prevalece. “Não se pode fi losofar 
de barriga vazia!”

Boi é batalhão teimoso! 
Mesmo ameaçado com portarias 
e tudo mais, ganhou espações 
valiosos. Chegou ao Anil deu 
uma suspirada e caminhou um 
bom caminho alcançando o seu 
terreiro mor, o bairro do João 
Paulo. O Caminho Grande não 
tardou, virou Caminho da Boia-
da. Quando menos se espanta a 
boiada chegou a Praça Deodoro, 
palco de grandes espetáculos da 
nossa Cultura Popular, local de-
veras marcante para o carnaval 
e o Bumba-Boi Maranhense e 
por ai foi. O carnaval seguiu seu 
caminho com a fase modal do 
momo carioca. Já a brincadeira 
mais popular do Estado do Ma-
ranhão, o Bumba-Boi passava a 
ganhar espaços na mídia, prin-
cipalmente nas rádios AM, com 
destaque para os apresentadores: 
Helena Leite, Concita Castro, 
Jota Kely, comunicadores que 
contribuíram para o soerguimen-
to do Bumba-Boi neste Estado. 
Por volta da década de 80, surgiu 
Zé Raimundo Rodrigues, que re-
volucionou os cenários boieiros 

maranhenses com seu programa 
Raízes, cujo programa saiu da 
rádio passou pela televisão, al-
cançou sucesso nacional em São 
Paulo e no Rio de Janeiro. Aqui 
mesmo proporcionou grandes 
oportunidades aos grupos folcló-
ricos locais, com as realizações 
de inúmeros festivais e concur-
sos não somente de Bumba-Boi, 
também de outras tantas brin-
cadeiras folclóricas maranhen-
ses. Sem duvidas Zé Raimundo 
marcou na Cultura Popular deste 
Estado, um capitulo memorável 
de sua historia. 

Na década de 70, a Fundação 
Joaquim Nabuco do Ministério 
da Educação e Cultura, coor-
denada por nós, marca imensa-
mente trazendo o São João para 
o Centro Histórico da cidade de 
São Luís, realizando as primeiras 
Festas Juninas da Praia Grande. 
Dona Zelinda Lima é um desta-
que gigante, à parte, como gran-
de incentivadora dos grupos fol-
clóricos Maranhenses por onde 
passou nas direções deste e da-
quele órgão, foi a mãezona para 
todos de Calça Curta a Apolônio 
Melônio – da Maioba a fl ores-
ta-, capas de tirar a mesada do 
poeta maridão – Mestre Carlos 
de Lima – para ajudar na com-
pra de canutilhos e outros mate-
riais. Valdelino, sobre o presente 
e o futuro do Bumba-Boi, carro 
chefe da nossa Cultura Popular. 
Ele sempre nos alertava para o 
paternalismo exagerado do Es-
tado, bem como, o aparecimento 
constante e galopante dos fal-
sos, picaretas culturais, os quais 
quando não tem nada a inventar: 
eis que surgem as “novas escolas 
culturais”, a exemplo dos Lava-
-Garfos da vida ou as publica-
ções de livros, xérox sem ser au-
tenticada de obras de Vates, que 
não conseguem nem chegar aos 
gabinetes dos gestores culturais, 
porém para os plagiadores as 
portas estão sempre abertas!

Mas, não será por isso ou 
aquilo, que os guerreiros Mara-
nhenses irão deixar de lado essa 
nossa maior paixão do povo ma-
ranhense: a nossa Cultura Popu-
lar, vício, religião, raízes e amor!

1 Publicado em ALMANAQUE JP TURISMO, Ed. 10, Jun/jul 07, ano IV, p. 35.
2 Economista, pesquisador, poeta; membro do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, falecido em 

7/12/2010.
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1. Caminhos percorridos para a consoli-
dação de uma missão 

O contexto histórico5 do qual se insere 
Nazaré do Bruno se inicia com a trajetória 
de José Bruno de Morais em terras mara-
nhenses. Os processos de itinerâncias rea-
lizados por Zé Bruno durante os primeiros 
anos da década de 306 foram determinan-
tes para a concretização e busca do seu 
destino. 

José Bruno de Morais, vindo de Barro 
Duro no Estado do Piauí, casado com Isa-
bel (Maria Biluca), teve cinco filhos: Elisa, 
Francisca, Constância, Herculano e Vi-
cente. Ao realizar sua trajetória pelo Ma-
ranhão, em um período onde o nordeste 
atravessava um processo de seca arrasador, 
se situou em diferentes lugares até se es-
tabelecer em Barcelona e logo em seguida 
Piquizeiro. 

Portador de dom de vidência aguçado 
e conhecimento particular sobre ervas, 
Zé Bruno conhece Josefa Soeira, mulher 
sabedora das práticas umbandistas, e que 
repassa todos os conhecimentos sobre a 
Umbanda para Bruno. O senhor João Eu-
gênio7, hoje com 100 anos de idade, recor-
da: “quando eu conheci ele, ele não fazia 
esse negócio de bater tambor não”. Tais co-
nhecimentos lhe asseguravam um destino, 
na realidade José Bruno tinha uma missão: 
Buscar uma terra onde pudesse colocar 
em prática seus conhecimentos. 

A busca por um lugar definitivo foi 
revelada em sonho. Nesse sonho a Santa 
Nossa Senhora de Nazaré realiza um pedi-
do: a compra de terras. Mas não se tratava 
de qualquer terra, seriam terras diferen-
tes e especiais por carregar muita magia 
e energia poderosa. As terras em questão 
eram de Benedito Aguiar e que conhecida 
como Unha de gato, passa a ser chamada 
de Nazaré do Bruno, Nazaré em home-
nagem à Santa e Bruno para resguardar o 
nome do novo dono.  

Mas sua chegada às novas terras não 

se realizou de forma amena. Na década 
de 40, quando Nazaré do Bruno estava no 
auge de sua emersão, o jornal O Cruzeiro8, 
que materializava os argumentos da igreja 
católica em suas páginas, desempenhava 
um papel de organizador e detentor dos 
bons costumes da sociedade caxiense. Du-
rante esse período, Nazaré do Bruno, em 
especial a figura de Zé Bruno, é colocada 
em um rol de investigações e constantes 
ataques relacionados às práticas realizadas 
por ele. Acusado de “curanderismo”, “feiti-
çaria”, Zé Bruno é detido e levado à capital 
do Estado. 

Uma terceira acusação recaia sobre ele, 
a de comunismo, sustentada pelo contin-
gente que se dirigia para Nazaré do Bruno 
fixando-se sem necessitar nenhuma con-
tribuição para isso. De forma que com-
parações com o movimento ocorrido em 
Canudos no século XIX eram inevitáveis. 
Diante da prisão de Bruno, a comunidade 
se viu sem líder, mas foi exatamente duran-
te esse momento de solitude com relação a 
Zé Bruno que a comunidade percebe que 
eles, enquanto grupo, estabelecem uma 
nova estrutura social que não é a formal e 
passam a compor um grupo que apresenta 
uma especificidade, constituindo um gru-
po coeso. (BARTH, 20009). 

2. A busca pela cura

Com o surgimento de uma comunida-
de e fama de um curandeiro que era pos-
suidor de dons que o transformaram em 
um “mestre”, um “messias” foi o pontapé 
impulsionador para que várias pessoas vin-
das de diferentes lugares, principalmente 
do Ceará, Piauí e interior do Maranhão 
se retirassem de suas terras e passassem a 
situar em Nazaré do Bruno constituindo 
uma comunidade diferenciada. 

Esses indivíduos, recém-chegados à 
comunidade não chegavam sozinhos, fa-
mílias inteiras partiam em direção à comu-
nidade em busca de cura para seus entes 
doentes. Inúmeras eram as enfermidades 

que levavam tais famílias ou indivíduos à 
Nazaré do Bruno, todavia, uma enfermida-
de especifica se destacava por apresentar 
maior frequência entre os recém-chega-
dos: a perturbação. Para aqueles que apre-
sentavam sintomas moderados e relaciona-
dos apenas ao corpo físico, o tratamento 
era simples, em geral, apenas com ervas. 
Entretanto, para aqueles que apresenta-
vam perturbação, o tratamento era outro: 
idas aos salões eram essenciais. Para Zé 
Bruno, esses sintomas eram relacionados 
às questões espirituais e demandava per-
manência na comunidade para garantir 
eficácia do tratamento.

Os procedimentos usados para realizar 
a cura daqueles que a buscavam, versava 
pelo uso dos recursos naturais existentes 
na própria comunidade. A forma como o 
território foi se configurando permitia o 
reforçamento dessa ideia de lugar místico 
e de cura. Os olhos d’águas são encantados 
e habitados por sereias, os morros sagrados 
são  moradas de espíritos protetores da co-
munidade.  Se a febre era muito alta, ba-
nhos no olho d’água eram o bastante, mas 
se a causa da doença era perturbação10 o 
tratamento demandava auxilio aos espí-
ritos protetores do lugar. As pessoas que 
ali se instalavam buscando formas de tra-
tamento que acalentassem suas enfermi-
dades se deparavam com práticas que não 
lhes eram comuns em seu lugar de origem, 
eles não eram umbandistas. Os salões que 
foram construídos juntamente com a igre-
ja católica serviram de estrutura para cui-
dar desses enfermos. 

Na comunidade ainda funcionava um 
espécie de laboratório de ervas com ho-
rários estabelecidos para avisar sobre a 
medicação que precisaria ser tomada no-
vamente. Tais medicações a base de ervas 
deveriam ser tomadas três vezes ao dia e 
seus horários eram anunciados por sons de 
sinos já identificados pelos moradores. Pra 
garantir a eficácia de cura, a permanência 
na comunidade da pessoa doente deveria 
ser cumprida a risca, o não cumprimento 

Poliana de Sousa Nascimento4

 3  Artigo produzido a partir de pesquisas de campo realizadas entre os anos de 2011 e 2014, culminando na elaboração de dissertação apresentada ao Programa 
de Pós-graduação em Antropologia e Arqueologia /UFPI intitulada “O TERRITÓRIO MÍSTICO DE NAZARÉ DO BRUNO”: Um Estudo Etnográfico 
Sobre a Dinâmica Territorial e Religiosa de uma Comunidade Maranhense. Sob orientação da Profª Drª. May Waddington Telles Ribeiro.

 4 Mestre em Antropologia pelo programa de Pós-graduação em Antropologia e Arqueologia na Universidade Federal do Piauí e pesquisadora do Projeto Nova 
Cartografia Social da Amazônia (PNCSA). 

 5 Parte dos relatos históricos referentes à construção do território se deve às narrativas de João Pereira da Silva ou João Eugênio, hoje com 100 anos de idade; 
outra parte foi extraída de um livro de poesia que conta a história de José Bruno de Morais de Referência: COSTA, A. M. Conheça a História de um mito 
da Umbanda: José Bruno de Morais. Teresina: Editora e Gráfica Imprime LTDA. 2003.

 6 WADDINGTON, May. O Processo de Territorialização de Gerações de Agricultores de Baixão no Piauí. Rio de Janeiro: Revista Ruris, 2013. 
7 João Pereira da Silva (João Eugênio) chegou acompanhou parte da trajetória de Zé Bruno em companhia de seu pai, antes mesmo de Zé Bruno iniciar sua 

missão e realizar práticas ligadas a Umbanda. 
 8 Jornal O cruzeiro, 1940. 
 9 BARTH. Fredrik. Guru, o Iniciador. A análise da cultura nas sociedades complexas.  (S.I): contracapa, 2000.
 10 O destaque dado às palavras “perturbação” e “Salão” se justifica por representarem categorias nativas identificadas em campo e sendo comumente pronunciadas 

em Nazaré do Bruno. Perturbação entendida por eles como doença mental e salão espaço de realização dos cultos umbandistas. Para eles, Salão, ao contrário 
de Terreiro, denota proximidade por significar espaço de uso dentro de casa. 
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Continuação

da regra acarretaria o retorno da doença. 
Em função dessa particularidade embutida 
no tratamento, as pessoas que buscavam a 
cura na comunidade ali se instalavam per-
manentemente, formando uma leva de 
discípulos de Bruno e contribuindo com o 
tratamento de outras pessoas, absorvendo 
também os conhecimentos que eram re-
passados por Zé Bruno no laboratório de 
ervas e nos salões. 

Essa perturbação como destacado an-
tes, se tornou o motivo da inserção dessas 
pessoas ao território de Nazaré do Bruno. 
A própria denominação de perturbado ou 
doido ou de gente de juízo ruim ou proble-
ma de cabeça descreve a forma de carac-
terização das pessoas para o próprio terri-
tório. Quando afirmam que ali é terra de 
curar doido, depositam esperanças de que 
aquele lugar não se iguala às suas antigas 
localidades onde residiam. Não era exata-
mente um conjunto de elementos físicos 
que os levavam a se situarem naquele lu-
gar, era a certeza de que ali havia algo de 
novo e diferente de qualquer outro lugar. 
Essa crença era depositada também na 
pessoa de José Bruno de Morais. 

Assim, o território ganha conotações 
que ultrapassam até mesmo a ideia de con-
forto físico e condições de reprodução so-
cial que se busca quando se migra. No frag-
mento abaixo é possível perceber a crença 
com a qual aquele lugar era reconhecido 
por essas pessoas como lugar de cura: 

Nós viemos pra cá no mês de outubro 
do ano de 970, nós viemos porque por 
motivo de doença. Minha mãe veio por 
problema de saúde, então o problema da 
saúde dela era perturbação, daí quando 
ela chegou aqui ela fez o tratamento dela 
com Zé Bruno (LUIS, abril. 2013).

Alguns desses pacientes chegavam 
amarrados por apresentar um quadro de 
perturbação bastante agravado. Há casos 
de famílias inteiras de perturbados: 

Minha mãe, ela veio perturbada pra ele 
[Zé Bruno] tratar, ai ela tratou e ficou 
boa e namorou com meu pai. Meu pai 
também veio com a família, perturbado, 
todo mundo perturbado, a família dele, 
mas ele [o pai] era bom graças a Deus! 
(RAIMUNDA, Abril, 201311).

Esses camponeses itinerantes, cura-
dos de suas perturbações ou simplesmente 
famílias que buscavam um lugar melhor 
para viver, passam a se especializar em ati-
vidades religiosas com as quais não eram 
familiarizados e passam a compor uma 
nova forma de organização social que se 

apresenta dinamismo por permitir que 
diferentes transformações se realizem em 
todos de agentes sociais que buscam no-
vas maneiras de viver e de se autoidenti-
ficar. Assim, originalmente camponeses 
itinerantes que na região normalmente se 
autodenominam como roceiros ou lavra-
dores (WADDINGTON, 2013), ao se re-
organizarem socialmente neste território 
diferenciado, essas famílias passam a ser 
reconhecidas também pela autodenomi-
nação de umbandistas. 

3. O parentesco simbólico

Dentro dos salões, homens e mulheres 
assumiram a denominação de Discípulos de 
Bruno. Essa condição de discípulo propiciou 
uma considerável relação de proximidade 
com Zé Bruno, garantindo assim uma rela-
ção de “parentesco simbólico” atribuída pelo 
ato de apadrinhamento estabelecido entre 
Zé Bruno e seus discípulos.

Quando Bourdieu12 (2002) enfatiza a 
noção de reprodução ele coloca em evi-
dência a categoria família camponesa e é 
a ela que ele faz referências. Encontramos 
traços de campesinidade daqueles que se 
situavam em Nazaré do Bruno, inclusive 
no alto valor que atribuem aos laços fami-
liares e que se demonstram no processo de 
deslocamentos dos grupos familiares. Não 
obstante, a reprodução social que busco 
extrapola a noção de família camponesa 
abordada por Bourdieu na medida em que 
a relação familiar que coloco em evidência 
não se limita a laços de sangue, mas envol-
vem laços que foram sendo construídos 
simbolicamente e que por vez geram cole-
tividade, de forma que é na família que se 
apresenta “constante representação de no-
ções de união, solidariedade, de autoridade, 
de ordem, hierarquia e também de igualita-
rismo” (COMERFORD, 2003, p.11713).

Todas essas denominações familiares 
circunscrevem-se contextualmente em 
Nazaré do Bruno a partir de relações es-
tabelecidas entre os grupos instituídos e o 
dono da terra. Esse grupo consolidado que 
passa a situar-se em Nazaré do Bruno e 
que teve uma relação de proximidade com 
Zé Bruno o denominavam de Padrinho 
José ou simplesmente Padrinho. Mesmo 
aqueles que não tiveram contato direta-
mente com Bruno (os filhos dos discípulos) 
conseguiram estabelecer relação de proxi-
midade parental. 

Nem todos que passaram a viver em 
Nazaré do Bruno se tornaram discípulos, 
entretanto a consideração dada pelos mo-
radores, em geral, era reflexo das relações 
de ajuda mútua que existia entre eles, o 
Bruno e o território. Essa relação entre 
padrinho e afilhados era percebida pelos 

moradores de maneira muito particular 
e diferente da relação estabelecida com a 
“Família Bruno”14. Em entrevistas, é per-
ceptível o apreço dado a Zé Bruno por 
seus discípulos. Segue o trecho:

Para ele [Zé Bruno] morador era mesmo 
que ser os filho ou mais. Ele tinha mais 
Deus aos morador que os filhos, porque 
os morador acompanhava ele e os filho 
não querem, só querem envolvimento 
do mundo.(NOA15, out. 2012).

A ideia de prosseguir com os trabalhos 
de Bruno, contribui também para pensar 
em novas relações sociais que foram sendo 
estruturadas em torno das atividades realiza-
das nessa comunidade. Assim, novas redes 
de relações se constroem em torno dos sa-
lões estabelecidos. Não se trata, aqui, apenas 
da existência de territórios de parentesco 
predeterminados, o que há é um parentesco 
construído e um coletivo de ações sociais em 
torno de uma religião e de práticas de cura 
que se congregam em um todo que se qua-
lifica como parentesco simbólico apoiado na 
ideia de apadrinhamento. 

Grande parte daqueles que se reco-
nheciam como discípulos de Bruno não se 
encontram mais em vida, mas ocorre uma 
identificação parental que vai além da re-
lação de proximidade física, fortalecendo 
também as ações executadas nos salões, 
ocorrendo uma espécie de herança dos sa-
lões na comunidade. Os filhos ou esposas 
assumem os trabalhos dos salões e tratam 
com a mesma denominação mestre Zé 
Bruno: Padrinho, repercutindo nas gera-
ções seguintes como representação simbó-
lica promovida por um sentimento de per-
tencimento com o lugar e principalmente 
de valorização da memória atribuída à pes-
soa de José Bruno de Morais.

Considerações Finais

Toda organização social que se reali-
za em um dado território carrega em sua 
morfologia uma dimensão que extrapola o 
contexto histórico, essa dimensão reflete 
construções sociais que constituem parte 
de um processo que resultam de uma lógi-
ca construída por aqueles que são perten-
centes a este lugar. 

A forma como Nazaré do Bruno surgiu 
e se configurou enquanto um território 
carregado de misticismo, forjado em for-
mas de associações naturais e sobrenatu-
rais representados no território, revela o 
surgimento não somente de um território 
diferenciado no interior do Maranhão, 
mas do surgimento também de um grupo 
que se constitui enquanto comunidade. 

11  Raimunda Cardoso da Costa. Entrevista cedida a Poliana de Sousa Nascimento. Nazaré do Bruno.  29 de Abril. 2013.
12  BOURDIEU, Pierre. Estratégias de reproduccion e modos de dominacion. Coleccion  Pedagógica Universitária. n 37-38. Enero-Junio/Julio-deciembre. 2002. 
13 COMERFORD, John. Como uma família. Sociabilidade, territórios de parentesco e sindicalismo rural. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2003.
14 Faço uso do termo “Família Bruno”, entre aspas, aqui nesse trabalho como referência aos parentes consanguíneos de Bruno por entender que a noção de 

família nesse contexto apresenta uma dimensão que não está ligada unicamente aos laços de sangue.
 15 Emanuel Falconde de Almeida (Seu Noa). Entrevista cedida a Poliana de Sousa Nascimento. Nazaré do Bruno, 31 de outubro. 2012
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No dia 22 de agosto de 1993, fundou-se em 
Bacabal (MA), na Rua da Esperança, n. 318, 
a Tenda Espírita de Umbanda São Raimundo 
Nonato, na região central da cidade. Tem 
como Pai de Santo chefe seu Francisco José 
Freire Claudio, conhecido socialmente como 
Pai Francisco de Folha Seca, isso devido a seu 
guia espiritual Folha Seca. Seu Francisco possui 
outras entidades como Doutor Nazaré, Eurides 
de Tombossas18 e Maria Flor. Atualmente tem 
48 anos, é pai de quatro filhos, tendo como ocu-
pação o comércio e a chefia de terreiro.

O calendário de festas é composto pelas 
seguintes festividades: de 1 a 2 de fevereiro, festa 
de Nossa Senhora das Candeias em homenagem 
a Oxum, organizada por Dona Ângela, esposa do 
Seu Francisco Folha Seca; dia 23 de Abril, em 
Louvação a São Jorge e Ogum Militar; dias 12 e 
13 de Maio é realizada a comemoração aos Pre-
tos velhos, no dia de Nossa Senhora de Fátima; 
na data de 24 de junho é realizada a louvação a 
São João Batista em homenagem a Xangô, festa 
da Filha de Santo Maria Brechó. Esta filha de 
santo possui uma grande importância para o 
terreiro, apresentando-se como a terceira pessoa 
na hierarquia, abaixo do Pai de Santo e Mãe 
Pequena. A maior festa da casa ocorre do dia 24 
de agosto ao dia 03 de setembro, sendo que do 
dia 30 de agosto a 03 de setembro direcionada 
aos convidados e simpatizantes do terreiro. Du-
rante o período de 24 a 29 são realizadas rezas e 
obrigações das filhas de santo da casa. A última 
festa do ano ocorre dia 07 e 08 de dezembro, 
esse momento é organizado especialmente pelos 
filhos de santo, festa intitulada por eles como 
Festa das Medias. 

O terreiro é formado pelo pai de santo, 
no caso, zelador de santo; pela mãe pequena 
dona Ângela de Oxum que possui entidades 

como: Tereza Légua, Caboclo Oliveira e Vovó 
Daniel, além do orixá que representa seu nome 
social. Dona Ângela tem menos poder decisório 
que o Pai de Santo da casa, porém é detentora 
de alguns direitos de decisão, sendo a palavra 
final do chefe. Os filhos de santo da casa são 
pessoas com determinadas funções dentro do 
terreiro. A casa conta também com entidades, 
cada uma com sua corrente (Léguas, Caboclos, 
Pombas Gira, Exus, etc..). O terreiro é composto 
por serventes, abatazeiros, filhos de santo e a 
diretoria do terreiro.

Atualmente a casa tem 32 filhos de santo. 
Em dias de festa esse número aumenta devido 
ao fluxo entre os terreiros e aos filhos de santo 
de outras cidades. Nos dias de festa é como se 
houvesse uma grande confraternização entre 
eles, muita alegria, irreverência, banhos, cheiros 
e muito tambor da mata tocando, para suas roda-
das e rodopiadas dentro do salão, é como se fosse 
um espetáculo de luxo para ser experienciado 
e observado. 

No festejo de 2013 em homenagem a São 
Raimundo, ocorreu a incorporação de jogos de 
luzes para incrementar o repertório do terreiro, 
dinamizando a prática com algo novo. Dona Ân-
gela sempre que faz viagens acaba introduzindo 
novas decorações das festas.

Nesse mesmo ano foram realizados os ba-
tizados e assentamentos dos Pretos Velhos e do 
poço de Mãe D’Água. Tal poço foi introduzido 
como forma de melhorar o andamento da festa, 
pois anteriormente à problemática de falta de 
água no munícipio era corriqueiro e acabava 
afetando o andamento da festa. Era comum não 
ter água para cozinhar, beber e tomar banho, isso 
ocasionava a ida dos terreiros visitantes para suas 
casas logo no período da manhã. Muitos conside-
ravam inviável ficar na casa com esse problema. 

Durante a festa cerca de 500 pessoas circulam 
nesses espaços e isso se intensifica na última 
noite de festa, que também é conhecida como o 
dia da roupa nova. Esse dia é considerado o mais 
importante devido o investimento simbólico e 
financeiro para a sua realização.

Existe uma mudança significativa dentro 
da Umbanda em Bacabal. É comum o embe-
lezamento de roupas com seda, organza, entre 
outros tecidos.  Houve modificação dos terreiros 
com a retirada da guna19, elemento que ficava 
no centro do terreiro, e é conhecido como poste 
central. Sua retirada foi realizada para ganhar 
mais espaço dentro do terreiro. Segundo pai 
Francisco, no passado as obrigações ficavam 
divididas, parte de um lado, e os demais elemen-
tos do outro lado, era difícil dialogar, receber as 
obrigações, tudo ficava limitado por essa guna.

Para os filhos de santo, o segredo da casa 
está enterrado no chão e não dentro da guna, 
como muitos imaginavam. Nesse local foi as-
sentada uma Cruz de Caravaca. Mesmo com 
a retirada da guna, sua força simbólica ainda é 
sentida, é como se ela estivesse no mesmo lugar, 
até a forma como a gira acontece no centro da 
sala é no mesmo sentindo que o anterior. O que 
diferencia é o contexto e diz respeito à ausên-
cia do poste central. No passado, no momento 
do transe esse era o local de força e equilíbrio, 
era muito comum os sujeitos segurarem nesse 
elemento que hoje não existe mais.  

Os vínculos com terreiros de outras cidades 
trouxeram novidades, o discurso recorrente é que 
hoje tudo está tudo mais prático e é preciso deixar 
as casas mais bonitas, pois os santos merecem. É 
comum o uso de som mecânico nas festas, mu-
dança do piso, que antes era no barro e hoje é de 
cerâmica. E a inclusão de traços do Candomblé 
nas danças e nas obrigações dos terreiros.

Fladney Freire17

16 Baseado no Capitulo 3 de monografia de conclusão de curso de graduação (FREIRE, 2015b).
 17 Fladney Francisco da Silva Freire - Graduado em Ciências Humanas Sociologia/UFMA-Bacabal, 2015. 
 18 Os sujeitos do terreiro pesquisado pronunciam o nome da entidade como “Tombossas”, no entanto é comum que em outros terreiros a pronuncia seja 

“Tambossas, Tombosas”.
 19 Guna é um ente ou um mastro que sustentava o terreiro, ele ficava no centro da sala, local da dança do Terecô. A Guna também é conhecida como poste 

central.
20 Roupa do coco diz respeito ao traje que os lavradores ou sujeitos da zona rural usavam quando das batidas de Terecô na roça.
21 Ahlert (2013) argumenta que as narrativas de pais e mães de santo contam que, antigamente, os rituais e as festas para os encantados eram realizadas dentro 

da mata e no espaço das roças. Proibidos pelos senhores de escravos e posteriormente pela polícia, os rituais só podiam ser feitos às escondidas.

1. Maria Brechó com sua roupa nova em 2015; 2. Brincantes no salão durante o terecô e altares de devoção dos filhos de santo. Fotos de Fladney Freire - acervo 
particular.
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Pai Francisco nasceu na zona rural de São 
Luís Gonzaga da Maranhão, trabalhava na roça 
e em muitos momentos quebrava coco com a 
mãe, era muito comum tocarem Terecô e os de-
mais lavradores caírem na dança, sem nenhuma 
roupa padronizada como ocorre atualmente, 
por esse motivo ele utiliza a expressão roupa 
do coco20, esse termo é sempre utilizado para 
demarcar uma linha do tempo, um antes e um 
depois de sair da roça21.

Quando assentou o terreiro em Bacabal, 
os primeiros tecidos utilizados foram o riscado 
e ‘volta ao mundo’ - nylon. Dois tecidos baratos 
e de fácil acesso na época, um metro do tecido 
hoje equivaleria a 1,25 reais, uma roupa teria 
o valor total 50,00 reais. Nesse período era o 
máximo que poderia ser utilizado para comprar 
a vestimenta. Atualmente a conjuntura é outra, 
uma roupa de filha de santo custa por volta de 
500,00 reais, o parcelamento no crediário para 
adquirir o tecido tem possibilitado a compra do 
tecido e o acesso ao crédito deu possibilidade e 
poder de compra a esses sujeitos. No Terecô os 
indivíduos analisam, as vestes são modificadas 
ao longo da história dos terreiros. 

No festejo de São Raimundo em 2014, o 
casal comemorou vinte e sete anos de união, 
a história do casal se iniciou na companhia de 
teatro Artbac em 1987, na cidade de Bacabal 
(MA). Ao longo dos vinte e dois anos, o prédio do 
terreiro passou por três processos de mudanças 
estruturais: primeiramente era de barro e palha, 
depois passou por uma reforma, nascendo uma 
estrutura de alvenaria; em 2011, foi realizada 
uma ampliação do terreiro, foi também retirada 
a guna e no seu lugar foi estabelecida uma Cruz 
de Caravaca; por último, foram retiradas as ban-
deiras tradicionais de papel, que decoravam o 
teto, cedendo lugar para o forro em PVC.

Assim como a estrutura física do terreiro, as 
roupas também tiverem mudanças, antigamente 
uma indumentária de dançante era confecciona-
da com quatro metros de tecido, a maioria dos 
brincantes não tinham condições financeiras 
para comprar a roupa, a grande maioria dos 
homens entrava na gira de calça e camisa branca.

Com o tempo as roupas e o terreiro foi-
-se modificando, a casa foi ganhando novos 
assentamentos dos orixás e consequentemente 
os altares da casa se diversificaram e ganharam 
inúmeras estátuas. Hoje a casa de santo é 
composta pelos altares: de Oxalá, Omolu, Casa 
de Exu, Poço de Mãe D´agua, Xangô, Pretos 
Velhos, Iemanjá, e por fim, mais dois altares 
na parte interna do terreiro e outro no quarto 
de consulta. Nas paredes do terreiro, em locais 
designados pelo chefe do terreiro, existem tam-
bém pequenos altares com santos de devoção 
de cada brincante.

A decoração da festa de São Raimundo em 
agosto de 2014 foi realizada pelos filhos de santo 
da casa, sendo que as cores da roupa nova predo-
minaram no ambiente, o som mecânico foi um 
elemento que não faltou para alegrar a festa com 
doze caixas. Os preparativos do festejo iniciaram 
em maio, intensificando-se a visita a outros 
terreiros para ganhar convidados, a escolha das 
cores e modelo da roupa foi estabelecida no 

mesmo mês, mas a revelação veio antes através 
da guia Eurides de Tombossas. 

As Tambossas são princesas das linhas das 
águas, bastante reverenciadas nos terreiros 
de Terecô de Bacabal. Ter uma Tambossa 
nas correntes da casa é motivo de distinção, 
pois “para elas sempre tem tudo do bom e do 
melhor” (Leane, filha da casa, 13/02/2012). As 
demais correntes aceitariam uma roupa elegante 
mesmo contra a vontade, pois alguns Léguas 
e Caboclos não gostam do incremento, mas 
acabam aceitando devido as hierarquias entre 
as próprias entidades. 

Reutilizo a argumentação da importância 
das Tambossas para demarcar a aceitação das 
entidades em favor da mudança da roupa. No 
terreiro de São Raimundo são as princesas 
que orientam o direcionamento do terreiro, 
escolhem roupas, quais santos festejar e como 
vai ser a festa. No dia-a-dia a pronúncia ou a 
escrita do nome dessas princesas se apresenta 
como Tamboussa, mas também como Tobossas, 
tal como usado em Codó e em alguns terreiros 
de São Luís:

Tobossas ou princesas (jovens, meninas) 
são entidades recebidas por algumas 
pessoas de Codó. Existem noites em sua 
homenagem em poucas tendas da cidade, 
como na de Aluízio, Café e Mestre Bita, 
quando se cantam pontos dedicados a 
elas. Na Casa das Minas, em São Luís, as 
tobossis eram recebidas pelas dançantes da 
casa apenas no último grau de sua feitura, 
quando enfim poderiam tornar-se chefes 
da Casa (vodunsigonjaí) (Ferretti, S., 1996). 
Os “brincantes” de Codó não compartilham 
dessa concepção (AHLERT, 2013, p. 153).

A preocupação com o belo, manifesto nas 
vestimentas, certamente tem relação com vários 
fatores: internos ao próprio ritual; a aproximação 
com outras vertentes religiosas, a exemplo da 
Umbanda e do Candomblé; as influências dos 
chefes da casa com o mundo lúdico dos teatros 
que participaram, dentre outras variáveis.

A cada festejo de São Raimundo uma nova 
roupa com cores diferentes é confeccionada. 
Na festa de 2013 as cores escolhidas foram o 
rosa, verde e azul, sendo o ‘chão’ da roupa de 
cetim verde e os enfeites rosa com azul. A roupa 
também era composta por organzas, fitilhos e 
rendas bordadas. A roupa foi confeccionada em 
obrigação a Oxóssi e Ibeji, crianças e caboclos. 
Para o Pai Francisco, o enfeite azul não teve ne-
nhuma simbologia, foi colocada na roupa como 
complemento para embelezamento.

No dia 13 de maio de 2014, festa de Nossa 
Senhora de Fátima e dos Pretos Velhos, no ato 
do encerramento, todos os filhos de santo se reu-
niram no terreiro. Por volta das 18 horas, Maria 
Flor, entidade do Pai Francisco, iniciou uma 
reunião para informar questões sobre a roupa 
nova, as cores foram escolhidas de acordo com 
as normas de Eurides de Tombossas. O tecido e 
o modelo foram descritos por Maria Flor “quero 
muito floriado na roupa, o balangandã22 da rou-
pa é [o enfeite] que faz, é pra colocar uma coisa 
brilhosa na parte de cima”. O floriado descrito 
por Maria Flor, diz respeito à organza franzida, 

que é colocada como enfeite da vestimenta, esse 
detalhe deixa a roupa volumosa e elegante ou 
com barangandãs. 

Essa reunião terminou 23h20min, os 
acordos firmados foram de definir em qual loja 
deveriam ser comprados os tecidos, o modelo da 
vestimenta, a cor do pano de cabeça, modelo da 
chinela e do pano de amarrar a cintura. Foi lem-
brando constantemente sobre a importância de 
ir aos demais terreiros, para ganhar convidados 
para os dias do festejo. 

No dia 13 de junho acompanhei alguns dos 
participantes ao Armazém Paraíba, localizado 
no centro da cidade de Bacabal, na Praça Bene-
dito Leite. Nessa ocasião, Dona Ângela conver-
sou com Marcos, vendedor do setor de tecidos 
sobre a possibilidade de escolher e encomendar 
os tecidos para o terreiro. Na ocasião a empresa 
ficou responsável por selecionar tecidos com 
base nas cores mencionadas pela Mãe Pequena, 
o vendedor deu o prazo de uma semana para que 
ela retornasse ao Armazém Paraíba.

Antes do prazo previsto o vendedor apare-
ceu no terreiro, estava organizando-me para ir 
à aula, quando então percebi que falavam sobre 
tecido na sala, corri para sala e fiquei observando. 
O vendedor pediu desculpas por ser relapso com 
os integrantes da casa, pois foi chamado atenção 
na loja por parte do gerente. Disse que somente 
não foi penalizado por ter a sorte de ter encon-
trado compradores em potencial, conseguindo 
manter a fidelização do terreiro ao Armazém, 
além de conseguir uma grande comissão na 
venda dos tecidos.

O acordo de compra e venda tem uma con-
trapartida, além do desconto pelos 600 metros de 
tecido, o armazém deveria disponibilizar o seu 
trio elétrico, como nos 19 anos anteriores, pois 
todos os anos a procissão do festejo conta com 
o apoio do armazém, dessa forma o vendedor 
voltou para a loja com sua missão realizada.

Algumas filhas de santo fazem a compra do 
tecido na loja. Quando estão impossibilitadas 
financeiramente acabam comprando na mão do 
chefe do terreiro, que anota no seu caderno de 
despesas, então, todo mês a filha de santo paga 
conforme sua possibilidade. O pagamento pode 
ser em dinheiro ou em troca de companhia nas 
noites de conversa, dependendo da situação 
financeira do brincante, a roupa pode sair como 
presente por parte do chefe.

Pai Francisco escolheu os tecidos e pediu 
agilidade, pois iria confeccionar 32 vestimentas, 
e isso requer tempo, principalmente pelos dias 
dedicados à costura para garantir convidados 
para o festejo. A casa constantemente recebe 
visitas, o que ocasiona uma pausa na costura, 
principalmente quando é um brincante de outro 
terreiro, pois ter sigilo é importante para gerar 
surpresa aos visitantes na noite da roupa nova. 

No dia seguinte, fim da tarde, Maria Bre-
chó, filha de santo do terreiro e primeira guia de 
tambor da casa, chegou a casa com os 15 metros 
de tecido e mais fitas para complementar o em-
belezamento. Essa roupa serve como modelo 
base para as demais roupas. O corte do tecido é 
realizado por Pai Francisco, ele também costura 
as roupas junto da dona Ângela. No quintal, 

22 Significa ornamento ou enfeite.  http://www.priberam.pt/dlpo/balangand%C3%A3
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duas maquinas de costura são utilizadas por eles, 
enquanto um costura o outro franze o tecido, 
mede a largura.

Cada roupa leva em média quatro dias para 
ficarem prontas, são três meses de confecção. É 
muito comum durante esses meses a lógica de 
esconde-esconde. A cada visita de um sujeito 
externo, temos uma parada na confecção da 
vestimenta, pois ter a roupa nova é algo inédito, 
todo o processo é sigiloso. 

Alguns chefes de terreiros da cidade costu-
mam mandar pessoas com a clara intenção de 
averiguar como anda o processo de confecção 
da roupa e das festas. Já ocorreu em um ano 
descobrirem a cor da roupa nova, esse fato 
somente foi percebido durante as visitas aos 
demais terreiros, quando a tenda descobriu que 
o detalhe da roupa já estava no falatório das 
demais casas. Foi um alvoroço, foi preciso mo-
dificar os enfeites de última hora e transformar 
a cor do pano de cabeça. 

Durante o festejo, todos os anos o Arma-
zém Paraíba libera seu trio elétrico para acom-
panhar a procissão do terreiro, no dia 31/08, 
no fim da tarde. Trata-se de uma procissão que 
ganha o centro da cidade e as principais ruas do 
município. Dois santos são guiados no andor, 
Nossa Senhora da Conceição e São Raimundo 
Nonato. Nossa Senhora representa Oxum, 
orixá da Mãe pequena e São Raimundo, uma 
promessa do Pai de Santo, que aos sete anos 
quase faleceu e, devido seu retorno a essa vida, 
ficou rezando para esse santo. A decoração dos 
andores é realizada pelo pai de santo.

A cada ano, a roupa nova do ano anterior 
entra no circuito da procissão, e no ano subse-
quente ela entra em um dos demais momentos 
do festejo, que depende do orixá reverenciado 
no ato da roupa nova. Temos como exemplo, 
a roupa de 2012, em homenagem a Ogum e 
Xangô, seu destino foi à procissão em 2013 e 
em 2014 foi utilizada na noite de Xangô para 
a obrigação. 

O dia da roupa nova é o momento das 
princesas Tambossas. No terreiro quando se faz 
a roupa nova, um dos primeiros orixás a descer 
para as obrigações são as Princesas. A atração da 
festa é a roupa, todos os brincantes querem ver 
a casa que se veste melhor. Esse evento acaba 
chamando muita atenção da rede do fluxo entre 
os terreiros, os convidados querem participar 
do último dia para ver a roupa nova, esse é um 
momento público e de grande importância para 
os grupos religiosos.

É comum haver disputa entre os terreiros 
para saber quem se veste melhor, mas fica na 
sutileza; no entanto, é notório; não é comen-
tado, devido às questões éticas, nos bastidores 
de cada casa é o assunto do mês e dependendo 
dos gastos até do ano. Cada terreiro prepara 
sua roupa nova para a data do maior festejo da 
casa, quase sempre a festa grande é aquela que 
aparece o nome social do terreiro. Todos os 
terreiros preparam suas roupas e depois de usá-
-las na festa, as colocam no circuito de visitação. 

Na fala dos agentes frequentadores da 
casa é comum um saudosismo em relação ao 
passado, onde se confeccionava as roupas com 
os tecidos como riscado e murinho. Em outros 
casos não se tinha um padrão a seguir, cada 
brincante vestia o que era possível adquirir, ou 

com a própria roupa do mundo caíam na dança. 
As diversas mudanças nas roupas são pontuadas 
como escolha dos indivíduos e não dos orixás, 
ou vice-versa. Existem muitas explicações. Os 
diversos discursos pontuam que quem não tem 
uma boa renda não é bem visto, então todos os 
grandes terreiros se concentram em organizar 
uma bela festa e uma luxuosa roupa.

Parte dos terreiros afirma que as mudanças 
que ocorrem no tocante à vestimenta é algo 
influenciado pelos guias da casa; em alguns 
momentos nas horas que antecedem as noites 
de festas, as conversas entre os brincantes são 
sempre de saudosismo em relação às roupas do 
passado, mas sem querer retornar a esse período, 
ou voltar a dançar somente com a roupa do coco. 
Existe um circuito de visitação, trocas e difusão 
de conhecimentos que procuro chamar de fluxo. 

Existe um discurso de que as roupas foram 
se aperfeiçoando na proporção que a vida finan-
ceira foi melhorando, há vinte anos era difícil 
ter dinheiro para uma boa alimentação, gastar 
mil reais com uma roupa era inimaginável. Pai 
Francisco de Folha Seca gastou um mil reais 
com a vestimenta no último festejo. As filhas 
de santo gastaram, e média, quinhentos reais. 

Segundo as brincantes, uma roupa abaixo 
desse valor não é uma boa roupa, são 15 metros 
de pano no total, quando não se tem a cor dese-
jada em locais de Bacabal à compra ocorre na 
cidade de Teresina-PI. Além da roupa existem 
gastos extras, como pano de cabeça de crochê, 
que custa em torno de R$ 40,00, sandália (R$ 
15,00) e o pano que coloca na cintura (R$ 39,00 
reais o metro). As falas pontuam que todos 
precisam fazer um esforço para no dia da festa 
tudo sair perfeito.

A primeira roupa da casa custava o que 
equivale hoje cinquenta reais. A primeira roupa 
do terreiro foi branca, tinha o comprimento até 
o joelho, com somente uma fileira de renda, só 
quatro metros compunham a indumentária, 
a cabeça era amarrada com tecido, o mesmo 
da roupa, que era atada no estilo quebradeira 
de coco.

Mesmo em tempos difíceis as roupas eram 
adquiridas com a ajuda dos encantados. Similar 
ao que ocorre atualmente é recorrente o discur-
so por parte dos brincantes de que no começo 
parece que não vai dar certo, pois os tecidos são 
caros, mas no final sempre conseguem, tanto 
faz ser a farda ser simples ou luxuosa. No início 
do terreiro existia uma tradição de comprar 
uma roupa ao ano, hoje são duas, sendo uma 
no festejo da Ângela dia 01 e 02 de fevereiro e 
outra para o festejo de São Raimundo.

Mesmo com os novos modelos de roupas, 
ainda existem terreiros que se vestem de forma 
mais simples. Nota-se que para os brincantes 
da zona urbana o fator diacrítico é o poder 
econômico que passa a ser determinante na 
comparação. Para além do financeiro, o contex-
to do perfil da divindade que coordena a casa é 
definidor do modelo da roupa, pois a casa pode 
ser abastada, entretanto, se a entidade chefe tem 
preferência por um estilo mais simples, é esse 
que vai coordenar o padrão da casa. 

As diversas comparações entre os chefes 
de terreiro passam pelo sentindo da sutiliza, 
não se comenta de forma direta, mas existem 
conselhos informais que acabam influenciando 

em algumas mudanças, são comuns terreiros 
antes classificados como de segunda categoria 
despontar como um grande centro. 

O poder deve ser pensado não somente no 
âmbito econômico, e no sentido do luxo. Ângela 
narrou que alguns terreiros construídos de barro 
e palha possuem força, eles fazem sua roupa 
anual e que não fica atrás das grandes casas do 
munícipio, essas mesmas casas menores con-
centram toda produção anual em prol da festa. 
Por mais simples que seja a casa, todos os chefes 
se organizam para festa anual, que é uma festa 
bonita dentro das possibilidades de cada terreiro. 

É importante salientar que o orixá do 
chefe da casa tem todo o respaldo para fazer 
suas escolhas pelo estilo da roupa do terreiro e 
a quem vai estabelecer sua rede e como vai ser 
sua festa. De fato, pode-se argumentar que as 
questões monetárias diretas estão quase sempre 
dependentes daquelas do universo religioso e 
dos padrões costumeiros, coletivamente parti-
lhados pelo grupo. Se há economia ela deve ser 
pensada em termos de uma economia moral.

As roupas são elementos de embeleza-
mento, gastam-se muitos recursos, mas como 
forma de gratidão, em muitos casos de forma 
desinteressada, o discurso de que eu quero ficar 
mais chique ou belo, tem uma justificativa nas 
entre linhas, essas falas trazem outras coisas 
como: “eles merecem, como forma de retribui-
ção da ajuda durante um ano faço a roupa, ficar 
elegante é um sinal de respeito e amor aos guias 
e a si próprio”. 
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No caminho pro Dezessete,
rodeado por erva-daninha
existe um santo a quem compete
ouvir preces à tardezinha.

Oh, avoe. Avoe o meu pedido,
Fiz promessa pra Seu Pardinha!

Só quem é filho de Codó
e conhece necessidade 
sabe que não se vive só, 
quando tem santo na cidade. 

Deixo aqui no dito e no lido
minha promessa a Seu Pardinha!

Vim deixar aqui meu ex-voto
da bença que nada lhe estrague,
no Pardinha minha fé boto:
Santo de casa faz milagre.

E agora, mais que agradecido,
faço prece pro Seu Pardinha,
santo que avoa em tempos ido
na memória de quem não tinha... . 

Seu Pardinha, Santo Codoense
Paulinho Kambuta23

23 Paulinho Kambuta é poeta codoense, filho de seu Bernardino Légua, este farrista da Tenda de Santa Bárbara, de D. Maria dos Santos. 

* (Transcrito do encarte do LP “Tambor de Mina, Cura e Baião na Casa Fanti-Ashanti/MA” de Mundicarmo Ferretti - 1991)

O baião é uma festa ligada à ‘linha 
de cura’, realizada na Casa Fanti-
-Ashanti no dia de Santa Luzia, 

para entidades femininas (moças e prin-
cesas). Segundo Pai Euclides, inspira-se 
nos bailes de São Gonçalo, santo casa-
menteiro, que é invocado na abertura e no 
encerramento do ritual. Apesar da festa 
exigir a presença de um sanfoneiro que 
toca músicas “abaionadas”, o nome baião 
parece derivar da palavra baile (bailão) 
e foi adotado em terreiros de São Luís 
muito antes da integração do baião nor-
destino à comunicação de massas, com 
os trabalhos de Luís Gonzaga, Humberto 
Teixeira e Zedantas[...]. O baião parece 
ter sido também influenciado pelas brin-
cadeiras de roda das tobossis da mina-jeje 
(princesinhas), que precediam os ‘toques’ 
nas festas grandes realizadas na Casa das 
Minas [...]. 

Na Casa Fanti-Ashanti o baião é dança-
do pelas filhas-de-santo incorporadas com 
entidades femininas, com a indumentária 
por elas usada nos ‘toques’ de mina antes 
da incorporação, acrescida da manta de 
miçanga usada pelas tobossis na Casa das 
Minas. No final da festa Pai Euclides cos-
tuma receber Corre-Beirada, seu farrista 
de cura, que participa da festa cantando, 
tocando pandeiro e alegrando a assistência 
depois do encerramento do ritual. 

Conforme Pai Euclides, o baião sur-
giu no terreiro do Egito (já desaparecido) 
- fundado por uma africana de Cumassi, 
falecida em 1911 onde - onde, segundo 
Pai Jorge [...] era também denominado 

tenterém. Os três últimos baiões ali reali-
zados foram organizados por Pai Euclides 
numa tentativa de revitalização daquele 
terreiro que teve suas atividades quase 
suspensas após a morte de sua mãe-de-
-santo (primeira sucessora da fundadora). 
Segundo aquele pai-de-santo, no Terreiro 
do Egito o baião era tocado com pandeiro 
(de cura), cabaça (de mina), cavaquinho e 
violão e era dançado por grande número 
de pessoas incorporadas, de ambos os 
sexos, e, às vezes, também por pessoas da 
assistência (a convite dos encantados). Na 
opinião daquele pai-de-santo, como não 

havia cura (pajelança) naquele terreiro, o 
baião deve ter sido criado com o objetivo de 
confundir a polícia em período de grande 
repressão policial aos terreiros, uma vez que 
assemelhava-se mais a uma festa profana 
ou a dança folclórica do que a um ritual de 
mina ou de pajelança. 

No passado o baião foi também realiza-
do em outros terreiros de São Luís oriundos 
do Terreiro do Egito: no do Engenho (já 
também desaparecido), no de Verônica 
(‘guia’/mãe-pequena da casa e sua última 
zeladora), transferido para o interior do 
Estado do Maranhão. No primeiro era 
realizado para Bela Infância, entidade 
espiritual que ali comandava a linha de 
princesas, também homenageada na Casa 
Fanti-Ashanti - onde a festa surgiu no ano 
de 1973 e tornou-se regular a partir de 1980. 

Embora na Casa Fanti-Ashanti a indu-
mentária usada pelas dançantes no início 
do baião seja a mesma por elas usadas na 
mina e muitas entidades espirituais que 
participam daquela festa sejam também ali 
recebidas na ‘bancada’ - ritual tradicional 
do tambor de mina - o baião tem maior 
ligação com a cura/pajelança do que com 
a religião afro-brasileira, daí porque não se 
entra em transe com vodum, não se canta 
em língua africana e não se tocam naquela 
festa ‘abatás’ e ferro - instrumentos musicais 
típicos da mina. Na Casa Fanti-Ashanti, o 
baião é uma festa alegre e bonita para a 
qual são contratados vários músicos que, 
associando-se aos da casa, tocam um reper-
tório constituído em sua maioria de músicas 
de cura. [...]
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Mundicarmo Ferretti24

“O Egito está extinto como casa material, 
mas como casa espiritual continua vivo, 
enquanto tivermos um filho dessa Casa 
com o culto em expansão”. 
Jorge Itaci Oliveira. Orixás e voduns nos 
terreiros de Mina. São Luis: VCR, 1989, 
p.34.

Introdução

O Maranhão é conhecido como o berço 
do Tambor de Mina – religião de matriz 
africana organizada em meados do século 
XIX na capital maranhense, levada depois 
para os estados do Norte, principalmente 
para a cidade de Belém (por pais-de-santo 
paraenses iniciados na Mina em São Luís 
ou por migrantes maranhenses que fixaram 
residência por algum tempo na capital 
do Pará ou se transferiram para Belém) e 
depois para outros estados, por migrantes 
maranhenses, paraenses e outros. Mas, 
antes do Tambor de Mina se tornar mais 
conhecido, negros maranhenses (inclusive 
ex-escravo, como Amélia Rosa – FERRET-
TI, M. 2004) eram conhecidos na capital e 
no interior como pajés e/ou fundadores de 
uma nova religião denominada pajé, que foi 
muito perseguida pela polícia. Na segunda 
metade do século XIX e início do século 
XX, em Codó e na região do Mearim, foi 
organizada uma denominação religiosa de 
matriz africana, também denominada pajé 
e mais tarde conhecida como terecô, per-
seguida pela polícia e pela imprensa local. 

Na capital maranhense, no último 
quartel do século XIX e início do século 
XX, enquanto alguns terreiros - como a 
Casa das Minas, a de Nagô e o terreiro da 
Turquia -, se tornavam conhecidas como de 
Tambor de Mina, outros terreiros (como o 
do Justino) realizavam rituais de Mina e de 
Cura/Pajé (FERRETTI, M. 2015).

É possível também que o terreiro do 
Egito - sobre o qual ainda não se localizou 
nenhum documento nos arquivos públicos 
pesquisados, mas sobre o qual ouvimos 
ou lemos relatos de vários pais-de-santo 
que participaram de seus rituais ou foram 
preparados por ele na década de 195025- 
realizasse também rituais de Mina e de 
Pajelança, desde a época de sua fundadora. 
Mas, como fazia seus rituais em área mais 
afastada e de acesso mais difícil do que o do 
Justino, talvez não tenha sido importunado 
pela polícia e seus rituais não tenham sido 
noticiados em jornais da época. 

O Terreiro do Egito ficou na lembrança 
de várias pessoas que frequentaram suas 
festas, quando ele estava sob o comando 
de Maria Pia (que sucedeu a fundadora, 
por 55 anos, a partir de 1912, segundo Pai 
Euclides). Várias delas relatam visões da 
chegada de entidades espirituais num navio 
encantado, de Dom João (rei português?), 
que aparecia misteriosamente no mar, na 
área do porto Itaqui. O Terreiro do Egito é 
também muito lembrado pela realização do 
Baião – ritual conhecido como da linha de 
Cura/Pajelança (OLIVEIRA, 1969, p.33; 
FERREIRA, 2008; FERRETTI, M. 1994); 
MALIGHETTI, 2014). 

O terreiro do Egito: surgimento e mudanças

A história do Egito possui varias ver-
sões. De acordo com Pai Euclides, fun-
dador da Casa Fanti-Ashanti falecido em 
8/2015, o terreiro do Egito foi fundado em 
1864 por uma africana do Gana conhecida 
como Basília Sofia. Funcionava em área do 
Itaqui, de difícil acesso, próxima ao porto, 
e realizava poucas festas e rituais durante o 
ano (FERREIRA, 1987, p. 52), em barracão 
modesto (“coberto e tapado de pindova” 
- p.51), com os participantes alojados em 
abrigos de palha, construídos no local ano a 
ano26. Segundo Pai Euclides, ali não havia 
peji (‘quarto de santo’?), os assentamentos 
das entidades ficavam nos pés das árvores 
a elas consagradas; no tempo de Mãe Pia, 
os objetos sagrados usados nos rituais não 
ficavam lá, eram levados depois por ela para 
a sua residência, no bairro do Lira27. Antes 
de abrir o seu terreiro, Basília Sofia (Massi-
nokou) fora escrava e teria estado na Bahia. 
Após conquistar a liberdade veio para São 
Luís, onde teria inicialmente residido e 
dançado, por algum tempo no terreiro de 
Pai Cesar (já desaparecido) que, segundo 
Pai Euclides, era de nação Nagô Ibadam 
(FERREIRA, 1997, p. 88). 

Na versão de Memê, pai-de-santo de 
Guimarães, já falecido, também prepa-
rado na Mina naquele terreiro, o Egito 
foi fundado por uma escrava egípcia, 
conhecida como Nhá Bá (Basília), que se 
“amocambou” na mata, na área do Itaqui, 
onde havia um grande cajual e só existia 
animais e escravos fugidos, daí porque não 
se construía casas por lá - o terreiro tinha 
apenas o “pau da paciência” (um cruzeiro 
cimentado) (MALIGHETTI, 2014). 

Segundo Pai Jorge, antes da abolição, 
a localidade onde funcionou o terreiro do 
Egito era um quilombo - um esconderijo 
de negros fugidos28; o terreiro já deveria 
estar funcionando em 1880, mas foi ficando 
mais prestigiado após a abolição. Ficava 
numa ponta de terra, por trás de onde foi 
construído o Porto do Itaqui, no alto de 
um morro, no centro do terreno. Segundo 
ele, tinha um quarto ‘dos assentamentos’ 
e ao redor dele várias casas (cabanas). Foi 
assentado por africanas com os voduns: 
Lissá, Vó Missã, Navezuarina, Xapanã, 
Ewá e Verequete. (OLIVEIRA, 1989, p. 33). 

Segundo Zé Lutrido, também conhe-
cido por José Ciriáco ou de Ciriáco (FER-
RETTI, M. 1994), pai-de-santo já falecido, 
que tinha um terreiro em Guimarães, em 
forma de navio, e que foi preparado na 
Mina também por Maria Pia, o Egito era 
um lugar triste. Tinha só uma casa e Maria 
Pia não morava lá, ia só na época da festa, 
que durava treze dias29. O Terreiro era de 
Rei dos Mestres. Pia era de Mina e Cura/
Pajelança, mas pouco curava, embora 
fizesse o Baião (ritual da linha de Cura) de 
ano a ano. Ela era de Averequete, mas “her-
dou a bandeira de Rei dos Mestres” e teria 
recebido o dono da casa depois da morte 
da fundadora. Conforme Zé Lutrido, no 
Egito, não se cantava ‘dobrado’, como nos 
terreiros de Mina antigos, era só ‘corrido’. 
Era uma Casa de “pouca ciência” – os filhos 
eram preparados nos dias de festa, a partir 
do segundo dia, cada dia se fazendo uma 
coisa diferente, e o resguardo era cumprido 
em casa30.

Para Pai Jorge, o Egito era jeje-nagô-
-cambinda e foi responsável pelo surgimen-
to na Mina de várias linhas de encantados: 
família de Gama, marinheiros e outras – o 
navio de Dom João teria vindo com mari-
nheiros, por volta de 1928 (OLIVEIRA, 
1989). Na versão de Pai Euclides, a chefia 
espiritual do terreiro era de Rei dos Mestres 
(entidade da fundadora, que ele passou a re-
ceber também ali); o terreiro do Egito foi a 
matriz da ‘nação’ Fanti-Ashanti e não tinha 
Cura/Pajelança (embora realizasse Baião, 
ritual conhecido nos terreiros maranhenses 
como de linha de Cura). 

Para Memê, o Egito era o terreiro mais 
antigo e de encantados mais fortes (estes, 
logo que chegaram, eram perigosos e 
brabos, precisavam ser disciplinados). Lá 
era ‘vodunsi’ (?). Tinha várias linhas – a 

24 Antropóloga; pesquisadora de religião afro-brasileira; membro da Comissão Maranhense de Folclore.
25 Mãe Dudu, da Casa de Nagô; Jorge Itaci, do Terreiro de Iemanjá; Euclides Ferreira, da Casa Fanti-Ashanti; Elzita Coelho, do Terreiro Fé em Deus, do Sacavém 

– de São Luís; Memê e Zé Lutrido, de Guimaraes. 
26 Realizava quatro festas, mas, no final fazia festa só em Dezembro, no período de Santa Luzia, começando sempre com o Baião (FERREIRA, 1997, p.98).
27 Segundo Pai Euclides, os assentamentos do terreiro haviam sido enterrados no pé das árvores, para não serem retirados por estranhos. 
28 Não sabemos se seria na mesma área do lendário quilombo do Encantado, que teria existido as margens do Bacanga, onde se dizia existir um casarão mal-

assombrado, de onde partiam lamentos de almas penadas dos que ali praticaram feios crimes (ABRANCHES, 1992, p. 190). 
29 Segundo Pai Euclides, Mãe Pia morava inicialmente com a fundadora numa localidade próxima ao morro do Terreiro do Egito, em Parnauassú (FERREIRA, 

1997, p.91), mas, após o falecimento da fundadora, saiu de lá e depois passou a morar no bairro do Lira.
30 Entrevista realizada em Guimarães, em 12/11/1994.
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Continuação

cambinda era a mais antiga e poderosa, 
vinda da África. Maria Pia, que sucedeu a 
fundadora, era chefe no jeje e no nagô. O 
terreiro era de Averequete e de João de Una 
(“o mais velho, quem determinava tudo”)31. 
Tinha também João Guerreiro, Rei Sebas-
tião, Vó Missã, Vovô Daniel, Preto Velho, 
Rainha ‘Selvana’, a mais velha, que vinha 
no terreiro para fechar o toque de Mina. 
Tinha ainda Rei dos Mestres (da fundadora) 
e outros. Os trabalhos no terreiro do Egito 
eram em dezembro e em janeiro - feste-
javam Santa Luzia, São Sebastião e São 
Benedito. Lá se começava cantando para 
Manoel Pretinho, “piloto do navio de dom 
João”, que ia trazendo os encantados, e se 
fechava o toque com dona ‘Selvana’. 

Conforme Memê, Maria Pia viveu 131 
anos e era a mãe-de-santo mais velha. Era 
africana. Veio para o Brasil como escrava, 
no colo de sua mãe, depois foi liberta (não 
fugiu, como Nhá Bá). Começou a receber 
entidades depois da abolição – desmaiou, 
quando estava tecendo rede com a sua 
mãe32. Lá só dançava mulher de mais de 
30 anos e só dançaram dois homens, ele 
(Memê), de João de Una, e Manoel, de Ave-
requete (do bairro do Anil). Os outros não 
‘recebiam’ entidades ou ficavam sentados 
(não entravam na roda)33. Segundo Memê, 
ele deveria ter sido o sucessor de Maria Pia, 
por ‘carregar’ João de Una, um dos donos do 
terreiro, o que teria sido confirmado num 
jogo de dados (adivinhação) do qual ele 
não participou e só tomou conhecimento 
após o falecimento daquela. Mas, como 
ele tinha terreiro em Guimarães e não 
tinha condição financeira para arcar com 
as despesas de transporte para o local onde 
se realizavam os rituais do Egito, que não 
eram poucas, a chefia não ficou com ele. 

Segundo Pai Euclides, após a morte de 
Mãe Pia, ocorrida em 26/04/1966, com 108 
anos (FERREIRA, 2013, p.47), o terreiro 
do Egito ficou sob a responsabilidade da 
chefa do Terreiro do Engenho (Celestina), 
que era filha daquele terreiro, e depois 

dela, de Veronica, que era a ‘guia’ da casa 
(mãe-pequena) e tinha terreiro no bairro 
de Fátima. Mas, como elas tinham suas 
próprias casas, não conseguiram dar conti-
nuidade às atividades do terreiro do Egito. 
Em dezembro de 1967, após um ritual 
fúnebre realizado para Mãe Pia, o vodum 
Averequete, manifestado em Celestina, 
mãe-de-santo do Terreiro do Engenho, 
definiu que o terreiro do Egito deveria con-
tinuar com a chefia de três pais-de-santo: 
ele (Pai Euclides), Margarida Mota, e Zé 
de Ciriáco, também chamado Zé Lutrido, 
com o apoio de Verônica, mas essa chefia 
não chegou a se concretizar. 

Pai Euclides afirma ter, entre 1967 e 
1979, tentado reerguer o barracão e dar con-
tinuidade ao terreiro, tendo ainda realizado 
ali o Baião, mas teve que parar, pois, além 
de ter a sua Casa – a Casa Fanti-Ashanti, 
que funcionava no Cruzeiro do Anil desde 
1964 -, e, em 1972, um ano após a morte de 
Mãe Anastácia, assumiu com um de seus 
encantados (Tabajara - turco) o comando 
do Terreiro da Turquia (AMARAL, 2012, 
p. 152). Segundo ele, ainda tentou localizar 
os assentamentos do terreiro, mas alguém 
deve ter chegado antes, pois a terra do pé 
das árvores tinha sido revolvida. Posterior-
mente voltou algumas vezes ao local onde 
funcionou o Egito, para render homena-
gem a seus antepassados, com um grupo 
de filhos de santo e de pessoas ligadas a 
outros terreiros e ao movimento negro 
maranhense34.

Em 2012, Marcio Arthur, filho-de-
-santo do falecido Jorge Itaci, preparado 
no Egito por Mae Pia, postou no seu blog 
(ARTHUR, 2012) uma foto tirada no local 
onde funcionou aquele terreiro, ilustrando 
um texto seu sobre ele35. Segundo o autor, 
o Egito foi extinto em 1979, um ano após 
a última aparição do navio encantado de 
Dom João, visto pela última vez em 12 de 
dezembro de 1978, às margens da Praia 
do Boqueirão, onde funciona o Porto do 
Itaqui. Como nos anos anteriores, ninguém 

viu o local onde o navio afundou - no fim 
do festejo, os tripulantes retornavam a ele, 
que se afastava por uns 300 metros e depois 
afundava lentamente nas águas do Itaqui... 

Mas, como adverte uma doutrina can-
tada na Mina, o navio de Dom João deve 
estar no fundo do mar e pode voltar, se 
chamado, e o local onde ele costumava 
aparecer deve continuar sendo vigiado 
pelos encantados36:

Ah!! Eu deixei o meu navio!
No porto afundar 
Eu também deixei vigia 
Para atender e chamar... 
(ARTHUR, Márcio, 2012).

Segundo Pai Euclides, foram prepara-
dos no Egito 15 ou 16 pais-de-santo com 
casa aberta, o que da para ter uma ideia de 
sua importância na religião afro do Mara-
nhão (in: GEDMMA, 1914, p.06). Em 1997, 
aquele pai-de-santo publicou uma relação 
dos membros do Terreiro do Egito no tem-
po da fundadora e no tempo de Maria Pia, 
sua mãe-de-santo, incluindo 17 abatazeiros 
(tocadores de tambor) e 70 filhos de santo 
(FERREIRA. 1997 - ver Anexo). 

Entre os pais e filhos-de-santo prepara-
dos no terreiro do Egito tem sido bastante 
citados: Maria Pia dos Santos Lago; Celes-
tina Ribeiro Souza, de Bandeira; Veronica 
de Jesus, de Rei Leão; Euclides Ferreira, de 
Rei dos Mestres; Raimundo Memê, de João 
de Unha; Zé Lutrido (de Badé ?) (esses dois 
últimos de Guimarães); Jorge Itaci, de Ie-
manjá; Margarida Mota, de Dantã; Zacarias 
do Nascimento, de Rei Surrupira; Denira 
Ferreira de Jesus, de Vó Messan; Manoel 
do Pão de Açucar, de Averequete; Angelo 
de Caboclo do Olho d´Água; Elisa de Ma-
rinheiro Granjel, Teodora de Longuinho; 
Denise e Conceição, de Vó Messan; Elisia 
Santana, de Marinheiro Choroé; Cota de 
Guerreiro; Manoel Constantino, de Boça 
Aladan e Pedrinho e Dica de Averequete 
(OLIVEIRA, 1989, p.35; FERREIRA, 1997; 
ARTHUR, 2012). 

31 Entidades recebidas pela 2ª chefe, Maria Pia (?) – não se refere às entidades da fundadora, que afirma ser egípcia – o que explicaria o nome do terreiro -, e 
nem as donas do terreiro. Segundo informação recebida por Pai Jorge, o terreiro ficou com o nome Egito por existir naquele terreiro muitos voduns orientais 
(?) (OLIVEIRA, 1989, p. 33).

32 Pia que, segundo Pai Euclides, era natural do Mearim (FERREIRA, 1990, p. 121), era muito ligada a Anástacia, filha-de-santo de Manoel Teu Santos e 
fundadora do terreiro da Turquia, mas não temos informação se essa ligação entre as duas casas (Egito e Turquia) começou com ela ou se vem do tempo de 
Nhá Bá, fundadora do Egito. Segundo aquele pai-de-santo, Basília Sofia morava numa ilha próxima ao local conhecido por Egito e teria morrido em 1912. 
Mais recentemente Pai Euclides informou que a fundadora do Egito morava no lugar conhecido como Parnauaçu, próximo a Cajueiro, onde fica a localidade 
denominada Egito (entrevista em 10/10/2014 ao GEDMMA/UFMA – Relatório Socioantropológico – RESEX de Tauá-Mirim. São Luís, 2014). 

33 É possível que Pai Euclides tenha entrado na roda só quando realizou algum preceito ou rito de iniciação, ou que tenha dançado no Egito só no Baião – ritual 
que precedia o toque, quando pessoas da assistência podiam ser também convidadas a dançar. 

34 Pai Euclides descreve a visita por ele organizada em 21/07/1990, nove anos após a ‘extinção’ do terreiro do Egito (FERREIRA, 1997. p.100). Em 09/1978 
e 18/07/1998 o professor Sergio Ferretti, da UFMA, participou dessa visita ao Egito e fez algumas fotografias para documentar a visita. Márcio Arthur faz 
também referencia, em seu blog, a uma visita ao Egito, realizada em 2012, e insere uma fotografia sua tirada no local (ARTHUR, 2012). 

35 Segundo depoimento de dona Diquinha, que foi a festa no terreiro do Egito, e de outras pessoas ligadas ao “Terreiro Deus é quem guia”, o “remédio” de Pai 
Jorge foi feito no Egito no dia em que Mae Denira, filha daquele terreiro, realizou também ali o de dona Elzita. 

 36 Entre os encantados do navio de Dom João foram citados por Marcio Arthur: Rainha Dina ou Fina Jóia (a esposa dele), o Comandante João de Lima (boto), o 
piloto Manoel Pretinho, o imediato João Maçarico, os marinheiros Jerladan, Choroé, Fernando e Júlio Galeno, e vários outros encantados (Rainha Madalena, 
Rei Sebastião, Dom Luís Rei de França, Dom Carlos da Gama, Rainha Bárbara Soeira, Princesa Conceição Soeira, Principe Alteredo, Menina do Caidô, 
Princesa Flora, Principe Joãozinho Soeira, e Seu Jariodama - o turco).

 37 Sergio e Mundicarmo Ferretti, Thiago Lima, Juliana Nogueira, Pablo Monteiro, Hélio e Carolina Martins, Deusdedith Leite Filho, e Raimundo Inácio Araújo. 
 38 Maria Costa, Mariazinha (a que tem mais lembranças), Antonio Roxo (conheceu Zé Lutrido), Geraldo, Zé Carlos, Marcos (?)
 39 O GEDMMA, desde 2013, desenvolve um projeto de pesquisa e extensão - “Projetos de desenvolvimento e conflitos socioambientais no Maranhão” -, com 

atuação junto a comunidades rurais tradicionais, entre as quais, a da Vila Cajueiro, onde se encontra o Morro do Egito, local onde funcionou o terreiro do 
Egito. 
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Em 31 de julho e em 7 de agosto de 
2015 alguns pesquisadores do GP Mina 
(Grupo de Pesquisa “Religião e Cultura 
Popular/UFMA) e do GEDMMA (Grupo 
de Estudo “Desenvolvimento, Modernidade 
e Meio Ambiente”/UFMA)37, estiveram em 
Cajueiro, próximo ao local onde funcionou 
o terreiro do Egito, ciceroneados por Clóvis 
Amorim da Silva (liderança da comuni-
dade), entrevistaram varias pessoas que 
conheceram o terreiro do Egito e Mãe Pia, 
frequentaram suas festas ou participaram 
de seus rituais38. Em 25 de outubro alguns 
desses pesquisares se reuniram a outros e 
a pais e filhos-de santo ligados a terreiros 
de pessoas preparadas na Mina no Egito 
para programar uma homenagem àquele 
terreiro e levantar um mastro no local onde 
eram realizados os seus rituais. O resultado 
dessas reuniões deve ser apresentado em 
outros artigos39. 
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ANEXO 1

MEMBROS DO TERREIRO DO 
EGITO E SUAS PRINCIPAIS ENTI-

DADES ESPIRITUAIS

Fundadora: Basília Sofia (Massinokou) 
Fonte: FERREIRA, Euclides M. Tam-

bor de Mina em conserva. São Luís: 
Casa Fanti-Ashanti, 1997, p.94-96.

Período de Massinokou
Abatazeiros
Antonio da Cruz
Joao Pedro
Leoncio
Martinho
Quirino
Severino
Filhas de santo
Alda - Toi Ahouamby; Bruno Santo
Anélis - Onochê Kuandê; João Curujança
Aristide - Boçu-Honkó-Ladê; João de 
Nazaré
Braz - Boçu Zô-Gou; Caboclo da Serraria
Celestina - Vó-Mesan; João da Mata
Conceição - Vó-Mesan; Clarior
Cristina - Onochê Eua; Caboclo da 
Junqueira
Damasia - Tó Adodozan; Caboclo Aragão
Domingas - Toi Badé; Principe da Espanha
Edwirgem - Toi Akabuchê; João do Leme
Enésio - Xapanã; Manoel Pretinho
Florentina - Onochê Avesan; Demantino
Geralda - Boçu-H
Germana - Toi Boçu-Légua; João do Leme
Gervasa - Sogbô-Dan; Manoel Pretinho 
Laurença - Marinheiro Xarué
Maria José - Boçu Memeia; Caboclo do 
Juncar
Maria Pia - Toi Averekete; João Navalheiro
Marta - Vó-Mesan; Salineiro
Nezinho - Toi Odé; Caboclo Pirinã 
Quilitana - Sinhar-Be; Principe Oliveira
Ricarda - Orixadatan; Caboclo Flexeiro
Romana - Agajá-Doçú; Joao de Arauna
Romualda - Aidô-Wedo; Caboclo Cearense
Sátira - Dom Manoel; João de Una
Sebastião - Orixadatan; Caboclo Nobre
Simplícia - Toi Boçujara; Caboclo Velho
Vicencinha - Indeá; Caboclo Guarin
Vitoria Pires - Barbara Soeiro; Tabajara
Zebina Pirez - Caboclo Maroto
Zebina Reiz - Toi Boçu-Légua; Principe 
Orias

Período de Maria Pia
Abatazeiros
Boaventura 
Cantide
Euzébio
Juarez
Longuinho
Neuton
Nilo
Olegário
Severo
Torqueto
Zeca Pereira
Filhas de santo
Belinha - Onochê Olodou; Tabajara
Denira - Vó-Mesan: Caboclo Ita
Dica Gonçalves - Toi Averekete; Cabocla 
Mariana
Emiliana - Dom José Floriano; Tacuruçá
Esmeralda - Toi Zezinho; Flexeiro
Euclides - Rei dos Mestres: Juracema
Everton - Toi Boçu-Jou; Mãe Chica do Egito
Fazinha - Boçu-Vanderegi; João de Arauna
Gregória - Xapanã; Baiano Grande
Jorge Oliveira - Iemanja; Dom Luís
José Ciríaco - Toi Badé: Ciriaquinho
Josefa - Antonio dos Morros
Júlia - Onochê-Oronin; Aririzinho
Juliana - Dom João; Aririzinho
Justina - Dário; Dêse
Leontina - Onze-Mil-Virgem; Indaê
Madalena Câmara - Toi Obdijan; Itapinajé
Manoel Constantino - Boça Aladam; 
Pedrinho
Manoel P. Açucar - Toi Averekete; Luizinho
Marcolina - Pindoveira 
Margarida Mota - Onochê Dantan; Tombasé
Maria Alves - Toi Badé; Noratinho
Maria Antonia - Onochê Nave; Caboclo do 
Tingir
Maria Belém - Toi-Boçu-Có: Mensageiro
Maria Dias - Manoel da Luz
Maria Silva - Toi Averekete; Pombo do Ar
Mundica Passos - Tupinambá
Mundica Pires - Dom Pedro Angasu; 
Constantino
Mundica Reis - Onochê Datan; Ubitatan
Nestor - Rei de Nagô; Pedrinho
Onelide - Mae Maria; Caboclo da Serrareia
Osmarina Ramos - Toi Ilou; Miguelzinho
Rafina - Toi Obaíla; João de Una
Raimundo Memê - Ogum Tapindaré
Rosa Fontes - Toi Anarueira; João de Lima
Silvina - Onochê Dantan; Toinho
Teodora - Toi-Biçú Douro; Longuinho
Veronica - Barbara Soeiro; Rei Leão
Zacarias - Vó-Mesan; Rei Surrupira
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Pai Euclides, filhos e amigos da Casa Fanti-Ashanti em homenagem ao Terreiro do Egito – 7/1998

ANEXO 2

VISITAS DA CASA FANTI-ASHANTI AO TERREIRO DO EGITO 
(Fotos de Sergio Ferretti)

Pau da Paciência – mastro ou cruzeiro 
tradicional do Terreiro do Egito - 9/1978

Um dos cajueiros antigos do terreiro onde 
funcionou o terreiro do Egito– 9/1978

Pai Euclides, Kabeka e duas filhas da Casa Fanti-Ashanti 
em barracão construído para o Baião – 9/1978

Pai Euclides e filhos da Casa Fanti-Ashanti em homenagem ao Terreiro do Egito– 7/1998 
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Os nascidos de lá e de cá

Em julho de 2013 estivemos no muni-
cípio do Libolo, Província do Kwansa-Sul, 
em Angola. A visita se dava por conta de 
nossa participação no "Projeto Libolo"42. 
Lá tivemos a chance de conversar com 
alguns kimbandeiros e suas práticas de 
adivinhações e curas. Um kimbandeiro 
não deve ser confundido com um muloji, 
ou seja, um feiticeiro. Um kimbandeiro 
faz trabalhos para o bem e para a cura. 
Também não deve ser confundido com 
aqueles que se consideram adeptos da 
Kimbanda ou magia negra, como é conhe-
cida no Brasil.

O interessante foi que em algumas das 
nossas conversas com os praticantes das 
crenças da tradição naquele município 
angolano levantou-se a questão de como 
era preparado ou iniciado um novo kim-
bandeiro. Na maioria das vezes recebemos 
a resposta de que um kimbandeiro "já 
nasce pronto", desde o nascimento, ou re-
cebe o dom como herança de seus pais ou 
avós. Coincidentemente ou não, ouvimos 
respostas semelhantes de terecozeiros, em 
Codó-MA, quando perguntávamos sobre 
a iniciação no Terecô. 

As religiões afro-brasileiras são conhe-
cidas como religião de transe e iniciáticas, 
isto é, um noviço precisa passar por um 
longo processo de iniciação e confirmação 
para firmar-se como um verdadeiro prati-
cante. Não basta apenas se "converter". A 
relação de um filho e sua entidade espiri-
tual requer muito mais que um simples 
entregar-se. Deve haver uma entrega total 
e incondicional e um aceite por parte 
da divindade. No processo de iniciação, 
acontecem alguns sinais no decorrer do 
tempo que apontam que aquela pessoa 
foi escolhida pelo santo. Nas nações de 
Candomblé essa indicação é o "bolar no 
santo" ou a indicação pelo jogo de búzios. 
Por outro lado, tanto no Terecô como em 
outras religiões afro-brasileiras, a indicação 
de que uma pessoa é escolhida ou é de um 
determinado santo ou entidade pode ocor-
rer desde o nascimento ou mesmo antes 
do nascimento. É o que costumamos ouvir 
em alguns meios como já mencionamos, 
sobre os "feitos de nascença" ou "prontos 
de ventre". 

Os próximos relatos que seguem são 
uma primeira tentativa de sistematizar 
nossos apontamentos sobre a temática. 
Sendo assim, este texto não será um es-
tudo aprofundado, relacionando os dois 
lados, de lá e de cá, de como se acredita 
que um escolhido por um santo ou deus 
pode sair "feito do ventre". Sabemos, no 
entanto, que a temática merece um estudo 
pormenorizado no futuro.

Iremos nos ater mais às particularida-
des do Terecô, por termos mais elementos 
do lado de cá do Atlântico do que de lá. 
Para isso, iremos nos ater ao caso de dois 
terecozeiros de Codó com os quais tivemos 
a chance de conversar sobre o assunto: o 
primeiro é o de um rapaz de cerca de 30 
anos, o Ubiraci. O segundo também nos 
seus quase 40 anos, Pedro de Dona Chica 
Baiana.

As duas histórias serão contadas não no 
formato acadêmico de relato e análise, mas 
muito mais no de diálogo no qual tentare-
mos ouvir seus depoimentos e retirar deles 
o que for de interessante para algumas 
reflexões. Nesse caso, algumas reflexões, 
não análise. Pois bem, em um estilo meio 
literário, meio de confissão, repassamos 
para nossos leitores o que a memória e 
transcrições guardam do relato de cada 
um. Antes dos nossos dois entrevistados, 
passamos pela história de um velho conhe-
cido do Terecô, com o qual não tivemos 
a chance de conversar, mas pelo o que 
sabemos pode ser que ele também tenha 
sido feito de nascença. 

O Bita que pula feito cabra, mas é do 
Barão

Não poderiamos deixar de iniciar sem 
antes fazer menção ao seu Bita do Barão 
de Guaré. O Bita do Barão é muito conhe-
cido nacionalmente e internacionalmente. 
Pelo menos no âmbito das religiões afro-
-brasileiras. Não poderiamos deixar de 
mencioná-lo porque a história de vida dele 
é um dos exemplos de crianças que são 
escolhidas e usadas por seus santos desde 
tenra idade. O caso do seu Wilson Nonato 
é bastante conhecido. Ele foi criado no 
Quilombo do Santo Antonio dos Pretos, e 
lá, nesse quilombo, começou sua fama. Era 
criança ainda quando começou a receber 

o nobre Barão de Guaré. Era com tanta 
frequência que as pessoas do povoado já 
não sabiam como se dirigir à criança, que 
uma hora era o pequeno Wilson sempre 
pulando e brincalhão, parecendo uma ca-
bra, por isso o apelido Bita, ou à entidade 
espiritual, o Barão. No fim acabou por 
ser chamado de Bita, o menino levado e 
pulante como cabrito, mas do Barão. No 
fim, Bita do Barão de Guaré.

Desde criança seu Bita do Barão di-
vidiu as brincadeiras e a infância com as 
obrigações de carregar uma entidade forte 
e que se preocupava com os problemas dos 
moradores do Santo Antonio dos Pretos. 
Dava conselhos, fazia benzeção, passava 
remédios, etc. Hoje em dia, o Bita do Barão 
tem sua fama em todo o Codó e no Brasil, 
como um senhor lá nas suas oito, nove ou 
11 décadas de existência dedicadas aos 
encantados do Terecô.

O caso do Bita não é excepcional. Mui-
tos outros praticantes do Terecô (e aqui 
usamos a inicial maiúscula para mostrar 
a distinção do Terecô frente às demais 
manifestações afro-brasileiras como a Um-
banda) passaram pela mesma experiência.

Vejamos o caso do seu Ubiraci. 

Entre os brinquedos e as pedras de fir-
mamento

Deixamos com o Ubiraci a palavra, 
transcrita de uma conversa informal:

"...Pelo que me lembro, quando criança, 
por volta dos meus 9 a 10 anos de idade, 
fenômenos mediúnicos e a presença 
dos espíritos já ocorriam na casa que eu 
morava, tinha visões, avisos etc. É tanto 
que meu primeiro trabalho espiritual que 
realizei a um senhor, eu tinha apenas 
essa idade, 9 anos. Minha primeira co-
municação espiritual foi com um espírito 
chamado de seu Caboclo Gira Mundo e 
com o Caboclo Rompe Nuvem e mais 
outros dois. Minha mãe que também 
era espírita levou-me a algumas casas 
espirituais no intuito de suspender ou 
afastar tais fenômenos, mas não foi 
possível, pois diziam seus sacerdotes 
que tal fenômeno de mediunidade seria 
de berço, ou melhor: de "nascença", no 
linguajar de certos sacerdotes da umban-
da. Após um tempo já dos 14 aos 15 anos 
comecei a refutar (sic) tal mediunidade e 
seus fenômenos, foi muito difícil cortar 

Paulo Jeferson Pilar Araújo40

Ana Stela de Almeida Cunha41

40 Professor Adjunto da Universidade Federal de Roraima-UFRR.
41 Professora Adjunta da Universidade Federal do Maranhão-UFMA.
42 O referido Projeto tem por título: “Município do Libolo, Kwanza Sul, Angola: aspectos linguístico-educacionais, histórico-culturais, antropológicos e sócio-

identitários”, ou “Projeto Libolo”, coordenado pelo professor Carlos Figueiredo, da Universidade de Macau, e Márcia dos Santos Duarte de Oliveira, da 
Universidade de São Paulo. Os autores deste artigo são responsáveis pela equipe de Antropologia.
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Continuação

aquela comunicação e ligação espiritual 
que começou de recentemente (sic) a 
manifestar-se de espontâneo,  e não mais 
aceitando, mudei de religião. Mas isso, 
só foi possível me firmar na nova religião 
(evangélica) por um tempo, desviei-me 
e novamente tentei me reaproximar da 
igreja evangélica, mas não foi possível, e 
já de tal tempo até os meus dias de hoje 
professo o caminho da espiritualidade 
(Terecô)." 

Ubiraci conta que enquanto brincava 
com outras crianças, às vezes era chamado 
por crianças que apareciam na brincadei-
ra, mas não sabia de onde tinham vindo. 
Elas o chamavam para ir pegar pedras na 
beira do rio Codozinho, importante rio 
em Codó, afluente do rio Itapecuru, os 
dois rios cheios de mistérios e lugares de 
Encantaria. Ubiraci conta que chegava a 
assustar sua mãe ao chegar em casa com 
pedras e velas que ele encontrava nas suas 
brincadeiras no meio do mato.

Atualmente Ubiraci divide seu tempo 
entre as aulas de iniciação à música que ele 
ministra como professor particular ou con-
tratado com suas atividades religiosas. No 
entanto, como ele disse algumas vezes, a 
sua mãe, a falecida Dona Penha, chegava a 
chorar pedindo que os encantados deixas-
sem seu filho, porque era muito pequeno 
para essas coisas. Mesmo com a tentativa 
de fuga, de se refugiar em uma denomi-
nação evangélica, seus guias e encantados 
voltaram depois de um ano enquanto ele 
ainda estava dentro da igreja. Conta ele 
que uma certa vez enquanto ainda era de 
uma denominação evangélica, que estava 
almoçando com sua mãe quando sentiu 
um zunido nos ouvidos e falta de ar. Foi 
no quintal para tomar ar, mas chegando 
no quintal, vomitou o que tinha comido 
e quando voltou pra dentro de casa já não 
era ele. Era seu Domingos Légua, filho de 
Légua Bogi Buá, avisando que tava na hora 
de trabalhar. Depois dessa experiência, 
Ubiraci resolveu dedicar-se como devia 
aos encantados.

Chica Baiana parteira

O segundo relato é de Pedro de Oxum 
ou Pedro de Dona Chica Baiana como é 
conhecido. Pelo seu relato e de sua mãe, 
Pedro teve seu parto feito não em um hos-
pital nem por mãos de parteira, como era 
comum naquele tempo, mas pelas mãos da 
encantada Chica Baiana incorporada em 
seu avô materno. Conversamos com a pró-
pria Chica Baiana incorporada em Pedro 
e Dona Chica, que entre uma baforada e 
outra do seu cachimbo contou o seguinte:

"Eu (Chica Baiana) disse que esse meni-
no era meu. Que eu que eu mesma (sic) 
ia fazer o parto dele. Peguei (incorporei) 
o velho, chamei as assistentes pra ajudar 

no parto e fiz o parto do seu Pedro. De-
pois dele nascido eu pegava ele às vezes 
e levava de casa. Passeava pelas matas e 
cemitérios depois voltava pra casa, depois 
que tava todo mundo chorando que 
tinha perdido o menino eu entregava o 
menino: 'Toma aqui, toma teu filho". (...) 
Eu tô na família de seu Pedro já faz mais 
de quatro gerações. E vou tomar outro 
depois de seu Pedro."

O caso do Pedro de Oxum é em-
blemático, considerando que histórias 
como a dele de bebês tendo o parto feito 
por encantado/a é único. No tempo em 
que as parteiras ainda serviam como as 
principais responsáveis por nascimentos 
nas zonas rurais, Pedro guarda a fama de 
ser um dos poucos nos dias atuais que foi 
"pêgo" nas mãos de uma encantada logo 
que saiu do ventre de sua mãe. Podemos 
dizer que esse seja um caso quase literal de 
ser "feito de nascença". Será possível que 
Dona Chica Baiana tenha feito o menino 
durante o parto?

Ser nascido feito é estar-se sempre fa-
zendo

Esses dois casos, além do caso do Bita 
do Barão, são os casos típicos de pessoas 
que são consideradas como "nascidas fei-
tas" ou feitas de nascença". Tais pessoas 
são encaradas como aquelas com uma 
mediunidade muito forte e que por isso 
não precisariam passar por ritos de inicia-
ção específicos ou devido às exigências da 
religião, deveriam apenas ser confirmadas 
posteriormente por alguém que deve ape-
nas firmar o que já está pronto. 

Ser "feito de berço" não quer dizer não 
precisar de um pai-de-santo ou de um zela-
dor que se ocupe da preparação da pessoa. 
Tanto que nos três casos mencionados 
aqui: Bita do Barão, seu Ubiraci de Ogun e 
seu Pedro de Chica Baiana, todos apontam 
terceiros como seus zeladores ou pais-de-
-santo. A diferença seria na forma como 
a preparação é feita, ou seja, em alguns 
casos tudo já está feito, faltando apenas 
uma confirmação. No fim das contas, ser 
"feito de nascença" não tem nada a ver 
com mérito, mas com uma missão. Nossos 
entrevistados falam de suas trajetórias não 
como uma simples dádiva, mas como uma 
missão que estão cumprindo e que passa-
rão toda a vida cumprindo. Não raramente 
os escolhidos fogem de suas missões.

Ser nascido de berço não desobriga 
nenhum dos feitos de nascença da necessi-
dade de ter um zelador e nem de respeitar 
a hierarquia das religiões afro-brasileiras. 
Nessas religiões, os mais velhos recebem 
um respeito muito grande. Mesmo quem 
é "feito de berço" sabe que deve respeito 

a quem tem dedicado seus sete, quatorze 
ou a vida inteira ao santo. A diferença 
seria um tipo de precocidade difícil de 
delimitar. 

Há o caso inverso, de pessoas que só 
depois de velhas, de um certo tempo de 
vida, se encontram sob as exigências de 
suas entidades espirituais. São iniciadas e 
passam por todas as exigências de inicia-
ção, confirmação, batismo, etc., e dizem 
cumprir na velhice o que não puderam 
cumprir na juventude. Existem também 
os casos híbridos. Pessoas "feitas de nas-
cença", mas que só se entregam no fim 
da vida aos encantados. É o caso de seu 
Velho Chico, terecozeiro de Codó que foi 
escolhido desde criança para a Encantaria, 
mas como os pais eram evangélicos, só 
depois dos seus 40 anos pôde se dedicar 
aos encantados. 

Dois berços atlânticos e um mesmo 
ventre...

Estes são apenas alguns relatos que 
nos fazem pensar a forma como pode ser 
construída a relação entre entidades e seus 
filhos no âmbito das religiões afro-brasilei-
ras ou, de modo geral, entre divindades e 
seres humanos. Sabemos que em muitas 
outras religiões existem os casos dos esco-
lhidos de ventre. Na Bíblia existem cinco 
personagens escolhidos por Deus desde o 
ventre de suas mães: Sansão, os profetas 
Isaías, Jeremias, João Batista e o apóstolo 
Paulo. Para o caso de religiões iniciáticas, 
os feitos do ventre apresentam particulari-
dades na forma como os fiéis tomam para 
si seus papeis religiosos.

Reiteramos ainda que deixamos em 
aberto a possibilidade de uma discussão 
mais aprofundada sobre o tema. Para 
isso, aguardamos um retorno ao Libolo, 
em Angola, para ouvirmos os relatos dos 
kimbandeiros sobre suas missões de vida 
como "nascidos feitos". Entender como se 
dá a relação de quem já traz do ventre de 
suas mães a marca de um escolhido pode 
contribuir para uma melhor compreensão 
de como a construção social das entidades 
sobrenaturais é produzida. Um estudo 
comparativo entre os dois berços atlânti-
cos, Brasil e Angola, será motivador para 
que se corrobore a ideia de que mesmo 
nascidos em berços diferentes, algumas 
práticas e crenças religiosas compartilham 
do mesmo ventre. 

Por enquanto, deixamos aqui somente 
os dois rápidos relatos dos dois terecozeiros 
nascidos (feitos) em berço codoense. 
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Resumo: 
O presente artigo se propõe, a partir de uma 
discussão em torno do simbolismo ritual, 
apreender algumas formas de simbolização 
do feminino na figura justaposta de Iansã, 
que é também Oyá, Barba Soeiro (ou Soeira) 
e Santa Barba, a santa feiticeira perseguida e 
assassinada que simbolicamente está associada 
à natureza como mãe, origem da vida. Essa 
entidade, que desce em terreiros de cura, mina 
e umbanda do Maranhão, permite apreender 
algumas formas e expressões do feminino no 
tambor de mina do Maranhão, prática religiosa 
na qual as mulheres e o feminino ocupam 
importantes funções rituais. 

Introdução

O presente artigo busca apreender 
algumas características da simbolização 
da diferença sexual a partir de imagens 
míticas e rituais de Barba Soeira, a santa 
feiticeira que no Maranhão recebe ho-
menagens em terreiros de mina, cura e 
umbanda. Essas imagens míticas e rituais 
permitem apreender aspectos culturais de 
grupos sociais, como indicam pensadores 
clássicos da antropologia como Bacho-
ffen (1992), Victor Turner (1974), e mais 
atualmente Viveiros de Castro (2015), 
que discutem a questão da metafísica no 
conhecer antropológico. 

A partir da simbolização do feminino 
no tambor de mina, ou ainda a partir das 
imagens míticas e rituais de Barba Soeira, 
divindade feminina do tambor de mina 
associada à Santa Bárbara, santa cultu-
ada no cristianismo católico44, pode-se 
apreender imagens míticas do feminino 
e suas diversas simbolizações em muitas 
formas culturais. Os elos entre mito, ritual 
e realidade simbólica é um tema clássico 
da antropologia. Esta se ocupa como a 
psicanálise, dos laços estabelecidos entre 
o campo da realidade, o simbólico e seus 
elos com o imaginário. 

Assim, imagens culturais de homem e 
mulher, masculino e feminino se organi-
zam na ordem mítica e ritual. Divindades 
femininas correspondem a imagens de 
divindades masculinas, numa constante 
dialética na qual o homem está associado 
ao S1, significante do falo e da castração 
e a mulher ao Outro, o campo da cultura, 
S2, estrutura de signos e símbolos asso-
ciados ao campo do feminino (LACAN, 
1969\1970). 

Que simbolizações do homem e da 
mulher é possível apreender das entidades 
que constituem o panteão das entidades 
masculinas e femininas da mina? Que 
simbolização do conflito sexual é possível 
apreender da narrativa mítica que associa 
uma santa bondosa ao controle da fúria da 
natureza? A natureza é incontrolável e vul-
nerável como foi a mulher Bárbara, morta 
pelo pai em praça pública por ter aderido 
ao cristianismo antigo. Essa imagem míti-
ca e ritual está associada a branda e doce 
figura de Barba Soeira (ou Soeiro), a santa 
feiticeira evocada pelos pescadores para 
acalmar as tempestades, raios e trovões em 
terreiro de São Luís. 

Pode-se dizer que Rhéa, a deusa mãe 
cosmogônica, e Deméter, a deusa mãe da 
terra cultivada pelo homem do politeísmo 
greco-romano, apresentam semelhanças com 
Iansã e Barba Soeiro (ou Soeira), entidades fe-
mininas das religiões de matriz africana. Essas 
divindades transmitem imagens do feminino 
em dialética com o campo do masculino, que 
se constitui nessa dialética. 

A polarização da diferença sexual é sim-
bolicamente representada como definidora 
do pensamento em diversas culturas. Essa é 
base da teoria estruturalista (Héritier,1996) 
e de algumas ideias de Lacan, no seminário 
O avesso da psicanálise. Em mitos de prá-
ticas rituais religiosas do tambor de mina e 
da antiguidade grega, figuras do deus-pai e 
deusa-mãe se associam na simbolização da 
divindade feminina mantenedora da vida e 
detentora de um amor incondicional. Essa 
imagem, contudo, justapõe-se a mulher 
pela sexualidade, através de seus atributos 
torna-se sensual, faceira e cheia de volúpia. 

1  Imagens míticas e rituais de Barba Soei-
ra, a santa-feiticeira do tambor de mina

Uma das simbolizações frequentes do 
feminino é sua relação com a natureza, 
sabe – que, como mostrou a antropologia, 
tantas quantas possíveis simbolizações fo-
ram encontradas em diferentes culturas até 
aqui. Algumas estruturas míticas e rituais 
se repetem, assim, vínculos indissociáveis 
entre a sexualidade, sua relação com a re-
produção da vida e com agressividade estão 
associados simbolicamente as interdições 
sociais e normatizações do desejo, que de 
menino e menina passa por uma relação 
com o feminino como enigma da vida. 

É essa simbolização que interpreto 
aqui a partir de algumas imagens míticas 
e rituais de entidades femininas das re-
ligiões de matriz africana, que apreendi 
particularmente num trabalho etnográfico 
que realizo no terreiro de São Benedito\
Terreiro do Justino, casa de tambor de 
mina fundada em São Luís entre os anos 
de 1896-1897, no qual realizo trabalho de 
campo há alguns anos. 

Segundo Françoise Héritier (1996) na 
base de todo pensamento, tradicional mo-
derno, científico ou religioso, se coloca a 
questão da diferença sexual como origem do 
pensamento e enigma da vida. Essa afirma-
ção se traduz em simbolizações de conflitos 
entre matriarcado e patriarcado, interdição e 
transgressão, lei simbólica e lei de natureza. 
Uma dialética na qual a interdição em rela-
ção ao feminino, figura materna, origem da 
vida se organizam em torno de interdições 
sociais e sexuais, que normatizam uma 
criança e a insere na realidade - simbólica, 
cultural e imaginária - que vem do Outro, 
feminino, carregado de marcas imaginárias 
e simbólicas. Por isso mãe é um significante 
mestre em diversas culturas. 

O campo feminino existe em polari-
zação complementar ao campo do mas-
culino, repete compulsivamente algumas 
estruturas míticas e rituais apreendidas em 
formas culturais diversas - S1, significante 
mestre, se constitui em relação e não 
relação com S2, o campo do Outro, da lei 
simbólica. Esta simbolização está presente 
na estrutura mítica e ritual de Barba Soeiro 
(ou Soeira), Santa Bárbara e Iansã. Nessas 
divindades se justapõe imagens míticas 
da mulher como mãe e amante sensual de 
homem, deus e animal. 

Santa Bárbara nasceu na cidade de 
Nicomédia, era bela e a única filha de um 
rico e nobre habitante da cidade no período 
do Império Romano. Seu pai, Dióscoro, 
homem temente a Deus, proibiu a filha 
de viver numa sociedade moralmente 
condenável; por isso mandou erguer uma 
torre na qual trancafiou Bárbara, mas a ela 
dizia que ali ela ficava mais próxima dos 
deuses. Dessa torre, ouvia seus preceptores 
que subiam para ensinar-lhes os preceitos 
religiosos e morais do pai. Tempos depois 
apareceram alguns pretendentes, Bárbara 
os recusou, isso encheu o pai de vergonha 
e atribuiu essas recusas ao encarceramento 
da filha. Libertou- para conhecer a cidade.

SIMBOLIZAÇÕES DO FEMININO NO TAMBOR DE MINA: 
Barba Soeira, a santa-feiticeira

43 Professora Dra. do Departamento de Sociologia e Antropologia da UFMA, membro do Grupo de Pesquisa em religião e Cultura Popular - GP Mina; coordenadora 
do Grupo de Pesquisa em Psicanálise e Ciências Sociais - PSICANACS; membro da Comissão Maranhense de Folclore – CMF. 

 44 Diversos conceitos como, por exemplo, o conceito de sincretismo religioso, aculturação, justaposição foram usados para definir essa assimilação (FERRETTI, 
S. 1996), que nunca se dá sem conflito ou resistência por parte daqueles que são usurpados dos seus valores, como os foram as diferentes etnias africanas e 
indígenas que constituem a formação de uma forjada identidade cultural brasileira. 

Marilande Martins Abreu43
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Em suas andanças, Bárbara teve conta-
to com os cristãos antigos que transmitiram 
a ela a narrativa mítica e ritual de nasci-
mento e morte do filho de deus. Ela aderiu 
ao cristianismo antigo em detrimento das 
recusas do pai, seguidor das divindades do 
politeísmo greco-romano que vinha desapa-
recendo diante da imposição do monote-
ísmo cristão. Dióscoro, então, denunciou 
a filha ao Império Romano, pedindo que 
a torturassem para renunciar sua nova 
fé, Bárbara recusou-se e foi condenada a 
morte. Antes, teve os seios cortados pelo 
povo, que em coro pedia sua morte, como 
pedem também a de Geni, na canção de 
Chico Buarque. 

No momento em que o pai de Bárbara 
cortou sua cabeça, um grande e assustador 
trovão desceu dos céus e atingiu simulta-
neamente a terra e o corpo de Dióscoro, 
que já caiu sem vida, mostrando assim, a 
poderosa força do campo feminino na sua 
relação com as divindade e os fenômenos 
da natureza. É a imagem dessa santa popu-
lar da antiguidade greco-romana, que nos 
terreiros de matriz africana, está associada 
à figura de Barba Soeiro (ou Soeira), Iansã 
e Oyá, divindades femininas implicada nos 
laços entre S1 e S2, pois Zeus, Dionísio, 
Xangô, Averequetê existem em relação 
às entidades femininas, que formam com 
eles os panteões que classificam, definem 
e estruturam as hierarquias sociais entre 
essas divindades. 

Nos cantos e rituais de tambor de 
mina do Maranhão apreendem-se algumas 
simbolizações do feminino na imagem 
ritual de Bárbara, a santa - feiticeira, que 
associada aos poderes incontroláveis dos 
fenômenos da natureza, se torna impor-
tante significante mestre nos discurso de 
origem da vida que se estabelecem em 
práticas religiosas monoteístas e politeístas. 
Nessa estrutura mítica e ritual, as imagens 
do feminino sustentam seu poder no laço 
com as forças da natureza e seus mistérios, 
como repetem os filhos-de-santo e adorado-
res de Mãe Barba: 

“Onde vai Barba serena?
Vou abrandar os trovão,
Vou abrandar os trovão,
Que não caia nos cristão”.

Essa simbolização permite apreender 
os laços míticos e rituais do feminino e 
da natureza em consequência do poder 
de gerar vidas. A mulher detém o poder 
sobre a reprodução da vida, está associada 
à bondade e paciência, valores com os 
quais abranda os perigosos trovões que 
matam os homens. Porém, nessa mesma 
imagem mítica e ritual, sobressai a figura 
da mulher sensual, faceira em usar seus 
atributos sexuais. 

Nesse sentido, Barba Soeiro (ou Soeira) 
desce nova ou velha; é cheia de candura e 
paciência, mas, também é capaz de grande 
arroubos, ira e paixão. Essas características 
são comuns também às divindades do 
politeísmo grego-pré-cristã (BURKERT, 
2005). Iansã é um orixá poderoso no 
candomblé, tão importante quanto o seu 
marido Xangô; ela percorreu vários reinos 
em busca da sabedoria de outros orixás; 
quando necessário utilizou sua capacidade 
de despertar amores; aprendeu habilidades 
de divindades masculinas e femininas e 
somente o orixá Obaluaê jamais se rendeu 
aos seus encantos (Prandi, 2000). 

Em outro mito Iansã era a mulher de 
Oxalá, o orixá que simboliza a criação do 
mundo e deu vida a existência humana, 
sincretizado nas religiões de matriz afri-
cana com Jesus Cristo. Iansã tem espírito 
guerreiro, em vários embates foi impor-
tante para Oxalá vencer batalhas. Essa 
imagem mítica e ritual se associa também 
a Atena, a deusa grega, filha de Zeus, que 
nasceu adulta da cabeça do pai. Ambas, 
Atena e Iansã são jovens, destemidas, belas 
e simbolizam deusas da guerra. Ogum, co-
nhecido também como Ogundelê, é o orixá 
ferreiro, senhor dos metais, ele é o deus 
da guerra, da agricultura e da tecnologia; 
na terra ele trabalhava intensamente para 
atender a demanda dos pedidos de Oxalá. 
Iansã, antes de casar com Xangô, ajudava 
Ogum, de quem também foi esposa, na 
fabricação das armas, soprando o fogo, era 
ela que com seu sopro dava a vida ao metal, 
transformando-o em armas (GRIMAL, 
2007, PRANDI, 2000).

Essas narrativas míticas e rituais per-
mitem interpretar que Iansã tem sua força 
ligada à participação nas guerras e também 
aos fenômenos naturais. Além disso, está 
associada ao mundo dos mortos, como na 
Umbanda. Ela prepara roupas especiais 
para os mortos, chamadas egum, por meio 
desse traje os mortos adquirem a capaci-
dade de retornar a terra para contato com 
seus descendentes. 

Essa simbolização está presente na 
imagem míticas e ritual de Iansã, cujo 
manto se faz acompanhar de uma espada. 
Na mitologia jeje, associada ao povo fon 
e ao tambor de mina, Barba Soeiro (ou 
Soeira), associada à imagem de uma deusa 
suprema, criou a terra e os seres vivos, 
está associada a Lissá, entidade masculina 
associada a origem da vida, e suas carac-
terísticas são próximas às do orixá Oxalá. 
Os voduns são filhos e descendentes de 
ambos e se tornaram seus representantes 
na terra. Em outra imagem mítica e ritual, 
Sobô (também a ela associada), mais velha 
que Badé Queviossô, o poderoso Xangô, 
controlava serenamente os arroubos do 

violento e furioso deus do trovão (FER-
RETTI, M. 2013, 02). 

É para Iansã, Barba Soeiro(ou Soei-
ra), Sobô e Mãe Bárbara que se entoam 
cantos em terreiros de umbanda, mina e 
candomblé. Esses cantos entoados ao som 
de tambores transmitem e reproduzem 
simbolizações do feminino, as quais aqui 
tentamos apreender e interpretar. Valores 
como serenidade e bondade estão asso-
ciadas a divindades femininas como Mãe 
Bárbara, Démeter, mas dialeticamente 
essas divindades são reconhecidas em 
consequência dos seus atributos sexuais, 
se tornam belas, sensuais e cheias de capri-
cho, como são descritas Iansã e Afrodite. 

Santa Barba ou Iansã pode “descer” 
mulher ou homem, e seus “cavalos” do 
mesmo modo podem ser filhos ou filhas-
-de-santa; quando desce cheia de paixões 
pode se apaixonar por homem ou mulher. 
Pode “descer” cheia de moral e pudores na 
imagem ritual de uma velha senhora, que 
a tudo assiste silenciosa e devota ou divin-
dade faceira, sensual e provocante. Iansã 
foi uma das mais apaixonadas amantes 
de Xangô, como o foi também Hera para 
Zeus. Iansã surge nos terreiros como uma 
guerreira, brandindo sua espada, feliz, pois 
sabe amar, e gosta de mostrar seu amor e 
sua alegria contagiantes. 

Da mesma forma desmedida com 
que exterioriza sua cólera, enche-se de 
bondade. 

Iansã como Atena, ao contrário da 
maioria das divindades femininas tanto 
do politeísmo greco-romano como do po-
liteísmo das religiões de matriz africana 
(GRIMAL, 2007, BURKET, 2005, PRAN-
DI, 2000) é uma divindade do exterior; 
está mais próxima do campo simbólico 
consagrado tradicionalmente aos homens, 
que são os campos de batalha e o lugar das 
decisões políticas. Iansã como Atena não 
é uma deusa do mundo “interior”, não 
estão associadas aos afazeres domésticos, 
preferem o campo das disputas políticas e 
das guerras. 

Contudo, Iansã, ao contrário de Atena, 
é sensual, apaixona-se com frequência, 
entrega-se aos arroubos de seus amores, 
um a cada vez, já que é íntegra em suas 
paixões. Nada nela é medíocre, regular, 
discreto, suas zangas são terríveis, seus 
arrependimentos dramáticos, seus triunfos 
decisivos, não gosta de pequenas traições, 
simboliza o orixá do arrebatamento, da 
paixão. Descrita como irrequieta, auto-
ritária, mas sensual e de temperamento 
forte, quando quer algo, apresenta seu 
lado dominador e impetuoso. É dona dos 
movimentos, uma vez que movimenta os 
orixás, Iansã, assim, simboliza o desejo 
incontido45. Portanto, Iansã é uma santa 

45 Essa relação entre o campo feminino e o desejo como verdade é uma questão importante, será objeto de reflexão em trabalho posterior, considerando esse 
mesmo diálogo teórico entre antropologia e psicanálise e o trabalho de campo que realizo no Terreiro de São Benedito\Justino. 

Continuação
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verdadeira e poderosa, chega pelos misté-
rios do mar, como cantam os pecadores 
para serem redimidos dos seus pecados 
pela santa feiticeira: 

“Pecadô disse que Santa Barba era uma 
santa feiticeira
Ela é uma santa, ela é uma santa
Ela é uma santa poderosa verdadeira
Ela é uma santa, ela é uma santa

Santa Barba bateu pedra grande,
Santa Barba bateu pedra grande no 
fundo do mar
Aê Santa Barba, 
Santa Barba é rainha do mar

Lá vem Barba no rolo do mar,
Barba vem rolando no rolo o mar.

Barba Soêro, Barba Soêro
Barba Soêro, Maria Barba Soêro”

Nessas simbolizações justapostas do 
feminino em Barba Soeiro(ou Soeira), Iansã, 
Sobô, apreende-se uma construção simbólica 
da figura da mulher na sua relação com a na-
tureza. A imagem da santa feiticeira que per-
doa os pecadores advém do mar e controla as 
forças da natureza, se repete como expressão 
ritual. E permite apreender que a diferença 
sexual se institui como base do pensamento 
nessas diversas e plurais narrativas míticas 
e rituais que transmitem tradição cultural. 

 Nas casas de culto de matriz africana 
fundadas no século XIX, como no Terreiro de 
São Benedito\Justino, as mulheres ocupam im-
portantes funções rituais e pode-se afirmar que 
são encarregadas de transmitir a tradição ritual 
de suas entidades espirituais, sempre em mo-
vimento e transformação, como é também a 
vida dos adeptos e adoradores dessas entidades, 
que transmite formas rituais e simbólicas do elo 
entre o campo masculino e campo feminino.

Considerações Finais

Barbara Soeiro (ou Soeira) é chefe de 
muitas gumas de São Luís\Ma, sua imagem 
mítica e ritual transmite valores culturais que 
remetem aos laços entre S1 e S2 na estrutura 
de discurso, que existe sem palavra, na vida 
ritual. Essas imagens rituais transmitem um 
feminino fugidio, que porém se deixar cap-
turar como símbolo e signo do significante 
mestre, por isso, faz a intermediação entre 
o campo masculino e a natureza, princípio 
da vida. Nessa simbolização, a mulher está 
continuamente implicada nos discursos de 
origem existentes em diferentes práticas 
rituais religiosas. 

Em decorrência dos atributos sexuais, 
o feminino é aprisionado como enigma, é 
S2, carrega a marca da cultura, o Outro 
que sustenta S1, lugar do impossível, habi-
tado aqui pelas divindades. Mãe interdita, 
amante sensual e perigosa, imagem mítica 
e ritual de Barbara Soeiro, Iansã, Atena, 
Herá, Démeter. Barba Soeiro “desce” em 

diversas casas de culto, como no terreiro de 
São Benedito\Justino, chefiado por dona 
Munida Estrela, uma mulher que aos treze 
recebeu “Mãe Barba” e dela nos apresentou 
algumas características. 

Dona Mundica teve um primeiro 
contato com Santa Bárbara aos 13 anos, 
quando foi ao terreiro de São Benedito 
com amigas para ver uma festa. Nessa pri-
meira visita, “caiu e recebeu” Barba Soeiro 
pela primeira vez; ela “desceu” uma velha 
senhora no corpo da jovem moça, passou a 
noite inteira sentada, silenciosa, observan-
do o tambor, como relatou dona Mundica, 
“ela desceu velha e até hoje é assim, esse dia 
ela assistiu ladainha, viu tambor abrir. Eu 
não vi nadinha, ela não deixou. Eu fui pra 
casa era tarde, tambor tava fechando”. 

Em diversos terreiros, Barba Soeiro 
desce na imagem mítica e ritual de velha 
senhora, mas essa imagem se justapõe a 
mulher sensual, faceira, dançante, alegre e 
feliz, imagem mítica e ritual dessa divinda-
de em vários terreiros. Assim, por exemplo, 
no terreiro de São Benedito\Justino, ela 
desce velha senhora em dona Dona Mun-
dica ao longo de todos esses anos, mas, em 
outra filha-de-santo da casa, Barba “desce” 
faceira, alegre, bebe, brinca no meio do 
salão. O que importa é que nessas duas 
imagens míticas e rituais: 

“Ela é Maria Barbara
Ela é Barba Soeiro
Ela é dona dessa casa 
Ela é mãe desse terreiro” 

A mãe do terreiro, chefe da guma, 
ocupa um lugar importante no panteão 
das entidades que constituem o universo 
simbólico e imaginário do espaço sagrado 
de um terreiro. Divindades femininas 
e masculinas constituem elos com seus 
adoradores e, nesse sentido, Barba é origem 
da vida, como foram também, Gaia, a mãe-
-terra cosmogônica e Démeter, a deusa-mãe 
da terra cultivada. 

Mas, enquanto Démeter é justaposta 
a imagem de Coré\Persephone, sua bela e 
virgem filha raptada por Hades, o deus do 
inferno, Barba conjuga a imagem mítica 
de deusa mãe e jovem sensual, “desce” 
sempre numa ou na outra imagem mítica. 
E nesse desenrolar vê-se o quanto as divin-
dades – femininas e masculinas – tornam-
-se justapostas e presentes nas narrativas 
míticas e rituais que estruturam discursos 
e transmitem tradições culturais. 
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FERRETTI, Mundicarmo 
(Org.). UM CASO DE PO-
LÍCIA! - Pajelança e religiões 
afro-brasileiras no Maranhão 
(1876-1977). São Luís, EDUFMA, 
2015. 487p.

O livro é fruto de pesquisa do-
cumental realizada principalmente 
entre 2003 e 2004 por três alunos de 
graduação da UFMA e da UEMA, na 
época bolsistas de iniciação cientifica 
da FAPEMA e do CNPq., orientados 

pela Profa. Dra. Mundicarmo Ferret-
ti: Herliton Rodrigues Nunes, Jacira 
Pavão Silva e Marcelino Silva Farias 
Filho. Mas recebeu contribuições de 
vários pesquisadores, alguns na época 
graduandos ou mestrandos, outros 
mestres e doutores; e outros grandes 
conhecedores da cultura popular ma-
ranhense. A primeira parte do livro 
apresenta trabalhos produzidos pela 
coordenadora da pesquisa e pelos três 
bolsistas de iniciação cientifica orien-
tados por ela, baseados em pesquisas 

de jornais realizadas em arquivos de 
instituições maranhenses. Embora cada 
um deles tenha abordado um tema de 
seu interesse, todos analisaram proble-
mas enfrentados pela população negra 
do Maranhão e “testemunharam” a 
repressão policial a antigos terreiros 
de mineiros, terecozeiros, curadores e 
pajés. A segunda parte do livro reúne 
319 matérias publicadas em jornais 
maranhenses, transcritas geralmente 
de sessão policial, daí o titulo escolhi-
do para a obra “Um caso de Policia!”. 

RESUMOS E RESENHAS46

46 Colaboração do GP Mina/UFMA – Coordenação Prof. Dr. Sergio Ferretti; membro da CMF.
47  Roza Santos – radialista; membro da CMF.

Professor Sérgio Ferretti 
Presidente de Honra da CMF

Membros da Comissão Maranhense de 
Folclore reuniram-se em Assembleia, dia 15 
de julho de 2015, e outorgaram ao Professor 
Sérgio Figueiredo Ferretti o título de Presi-
dente de Honra da CMF. A criação da láurea 
presidência de honra, no âmbito da Comissão 
Maranhense de Folclore, é para outorgar a um 
dos ex-presidentes, em reconhecimento aos 
relevantes serviços prestados à Comissão, asse-
gurando-se ao homenageado o uso vitalício do 
título, assim como o direito, também vitalício, 
de voz e voto nas assembleias e a condição de 
remisso quanto às obrigações sociais. A láurea 
da presidência de honra já foi conferida ao Dr. 
Braulio Nascimento, outorgada pela Comissão 
Nacional de Folclore; ao norte-rio-grandense 
professor Deífilo Gurgel; ao mineiro Dr. Saul 
Martins; e ao paulista, Toninho Macedo. 

Dicionário da Obra de 
Domingos Vieira Filho

O grande estudioso, pesquisador e in-
centivador de estudos da cultura popular ma-
ranhense e um dos fundadores da Comissão 
Maranhense de Folclore e da Faculdade de 
Filosofia tem os seus temas de pesquisa compi-
lados em forma de verbetes, transformado em 
Dicionário da Obra de Domingos Vieira Filho, 
material de referência para alunos, estudiosos 
e pesquisadores. A autoria do Dicionário é 
dos pesquisadores e professores da UFMA: 
Conceição de Maria Araujo Ramos, José de 
Ribamar Mendes Bezerra, Maria de Fátima 
Sopas Rocha e Edson Lemos Pereira. O lan-
çamento aconteceu na Academia Maranhense 
de Letras, dia 24 de setembro, ocasião em 
que foi entregue o título de Doutor Honoris 
Causa ao professor Domingos Vieira Filho 
(in memoriam). O Dicionário foi financiado 
pela Fundação de Amparo à Pesquisa e ao 

Desenvolvimento Tecnológico do Maranhão 
(Fapema).

Cem Anos de Mário Meirelles 
(1915-2015)

Acadêmicos, amigos, ex-alunos e admira-
dores do professor Mário Meirelles, durante 
2015, o homenagearam pelo seu centenário 
de nascimento. O ano foi marcado com ex-
posição sobre o historiador, recital de poesias 
do autor, painel sobre a sua vida e obra, uma 
projeção de slides sobre diferentes momentos 
da sua vida e o lançamento de um livro con-
tendo textos inéditos do historiador e poeta. 
A UFMA e a AML juntaram-se para solenizar 
o centenário: abriram dia 22 de setembro, no 
Auditório Central da Cidade Universitária 
Dom Delgado, a Semana Mário Meirelles 100 
anos com a conferência da professora doutora 
em História Regina Helena Martins de Faria, 
programação que se estendeu até dia 24, 
na AML ocasião em que foram concedidos 
títulos de Doutor Honoris Causa a José Ma-
ria Ramos Martins, ex-Reitor da UFMA, e a 
Jomar Moraes, escritor, pesquisador, editor 
e ex-presidente da AML, e post mortem ao 
próprio Mário Meirelles, a Domingos Vieira 
Filho e a Dom Delgado.

9ª Felis – Feira do 
Livro de São Luís

Com o tema Cidade livre, cidade do Livro 
a Fundação Municipal de Cultura realizou a 
9ª Felis, no período de 2 a 11 de outubro de 
2015, ocupando espaços da Praia Grande-
-Centro Histórico. Nesta versão a professora, 
historiadora e mestre em Filosofia da Educa-
ção Lourdinha Lauande Lacroix foi escolhida 
como patrona da Feira. Lourdinha com vários 
livros publicados, concluiu, em 2015, a obra 
História da Medicina em São Luís, a partir do 

século XIX; e em 2001, publicou o mais polê-
mico, A Fundação Francesa de São Luís e seus 
Mitos. Os homenageados escritores Alberico 
Carneiro – professor de História da Literatu-
ra e Teoria Literária; editor do Suplemento 
Literário Guesa Errante do Jornal Pequeno; 
Mary Ferreira - professora do departamento 
de Biblioteconomia da UFMA e doutora em 
Sociologia. Autora de vários livros, o mais 
recente, 2014, Políticas Públicas de Gênero: 
o pensar e o fazer em Imperatriz; Mundinha 
Frazão – uma das raras mulheres cordelistas 
do Maranhão - é presença constante em feiras 
e eventos literários país afora. Tem vários 
livros publicados entre lendas, aventuras, 
cordel como o de Ana Jansen e cordel dos 5000 
anos-2002; e Mário Meirelles, (*1915+2003) 
historiador e professor da UFMA, um dos 
fundadores da Faculdade de Filosofia uma das 
instituições que deu origem à Universidade 
Federal do Maranhão.

Poeta Nauro Machado 
(*1935 +2015)

O Maranhão perde, dia 28 de novembro, 
um dos maiores nomes da poesia e literatura 
maranhense e brasileira. O velório, realizado 
na sede da Academia Maranhense de Letras-
-AML, reuniu amigos imortais e admiradores 
de Nauro Machado, embora não fosse mem-
bro da Academia. O poeta imortalizou-se pelas 
suas produções que inspiram novos escritores. 
Lançou uns 37 livros, o último intitulado 
O baldio som de Deus foi lançado em 25 de 
setembro. Em 06 de outubro recebeu o título 
de Doutor Honoris Causa pela Universidade 
Federal do Maranhão em reconhecimento 
à importância de sua produção na literatura 
maranhense, brasileira e mundial uma vez 
que algumas de suas obras foram traduzidas. 
Nauro era casado com a poeta Arlete Macha-
do e pai do cineasta Frederico Machado que 
pretende transformar a residência da família, 
localizada na Rua dos Prazeres, centro de São 

Notícias47
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Luís, na Casa de Cultura Nauro Machado 
que abrigará a Escola Lume de Cinema (atu-
almente funciona no Renascença), o Museu 
Nauro Machado, o Cine-Clube, além de um 
espaço para uma loja cultural e uma cafeteria. 
Uma Casa de Arte independente como foi a 
vida do poeta. 

Adeus ao Mestre 
Apolônio Melônio 

(*23/07/1918+02/06/2015)

Grande multidão de admiradores e 
amigos do ícone das expressões da cultura 
popular maranhense - bumba-boi e tambor 
de crioula – compareceram para reverenciar 
Mestre Apolônio Melônio que aos 96 anos, 
ainda lúcido, morreu de insuficiência renal e 
respiratória, dia 2 de junho de 2015, na UTI 
do Hospital Carlos Macieira, em São Luís. A 
saúde do mestre debilitou-se a partir de abril 
quando sofreu um acidente em casa e quebrou 
uma das pernas. Cantores populares, Bumba-
-boi da Maioba, Boi de Leonardo, Cacuriá 
de Dona Teté, grupos de tambor de crioula 
homenagearam o mestre Apolônio durante 
o velório, na sede do Boi, e sepultamento no 
Cemitério do Gavião-Centro.

Mestre Apolônio fundou seu próprio 
grupo - Boi da Floresta ou Boi de Apolônio, 
em 1972 – após dissidência, em 1966, do Boi 
de Pindaré, em que brincou desde 1958 e foi 
um dos fundadores. O Boi da Floresta, em que 
a maioria dos brincantes pertence ao entorno 
do bairro, se destaca pela elegância, colorido, 
qualidade dos bordados, a manutenção da 
sonoridade característica e cumprimento dos 
rituais, por isso considerado um dos grupos 
mais tradicionais do sotaque da baixada, 
que muitos chamam sotaque de pandeirão 
ou de sotaque de Pindaré. Criou também o 
Tambor de Crioula Prazer de São Benedito, 
para alegrar as festas juninas e o carnaval. 
Apolônio Melônio tem o seu perfil biográfico 
no livro Perfis de Cultura Popular, lançado em 
março/2015, pela Comissão Maranhense de 
Folclore. Aplausos ao toque de matracas e 
pandeirões!!!

Pressa de viver de um menino

João Paulo Soares Junior, jovem inte-
ligente, leitor voraz, lia tudo dos grandes 
escritores da política e sociedade aos filósofos 
contemporâneos das ciências sociais. Tinha 
pressa em recolher memórias do povo da sua 
cidade Santa Helena. Sentia-se no dever de 
divulgar a cultura santa-helenense. Membro 
da Comissão Maranhense de Folclore e funda-
dor da Comissão Santa-helenense de Folclore 
deixou vários artigos sobre cultura popular. 
Mas, quando se sentia oprimido a veia poética 
latente derramava em palavras sua inquietude: 
Já é noite – trechos do poema distribuído na 
sua missa de 7º Dia. 

Já é noite. O dia logo ali, no outrora cla-
rão, morreu. E com ele, e tão quanto ele, 
feneceu um jovem, bela e jovem criatura. 
Morreu um de nós, da raça helenística, 
jovem e belo filho da esperança... Um 

promissor senhor das leis. (…) Filho de 
nossos desejos... Eterna memória do que 
não chegou a ser... Oh! Inglórios e malditos 
deuses, invejosos e mesquinhos, quiseram 
levar tudo que tenho... Mas ainda há, ainda 
há. (…) É natal, dizem que o maior deus 
nasceu, mas hoje é o meu apocalipse, é o 
fim, é o fim... Hoje o salvador nasceu e eu 
morri, muito de mim morreu e contigo irá... 
Salve o deus menino! Um deus menino 
nasceu. Meu menino, uma espécie de deus 
para mim, morreu... Quão triste é a morte 
de um deus! Mas lembro-me, como num 
estalo da memória, as falas do profeta do 
Líbano, que diz: “vossos filhos não são 
vossos filhos. São os filhos e as filhas da 
ânsia da vida por si mesma. Vêm através 
de vós, mas não de vós. E, embora, vivam 
convosco, não vos pertencem”. Entendo as 
sábias palavras do profeta e isto se sedimen-
ta quando o ouço falar do amor... “pois, de 
mesma forma que o amor vos coroa, assim 
ele vos crucifica. E da mesma forma que ele 
contribui para vosso crescimento, trabalha 
para vossa poda”. Hoje fui crucificado no 
meu amor, meu menino, um deus para 
mim, está morto... Sinto as chagas e o so-
frimento desse salvador... Eles empingem 
em minha carne a dolorosa decisão do fim 
do meu querido menino. 
João Paulo Soares Souer Junior - assinava 

seus textos incluindo Souer - irreverente, 
como todo jovem que vê além do senso 
comum, nasceu em 05 de janeiro de 1978 
e morreu em 05 de julho de 2015. Nossa 
homenagem!!!

Josimar Pereira - a Jô do 
Museu Histórico

Nascida no Rio de Janeiro, Jô adotou o 
Maranhão como sua segunda terra natal. Aqui 
viveu por mais de trinta anos dedicando-se à 
cultura de nossa terra. Museóloga; participou 
da organização do Museu Histórico e orientou 
a formação de espaços com potencial muse-
ológico voltado para o turismo. Grande apre-
ciadora de nossas manifestações populares era 
quase uma integrante nos grupos folclóricos. 
No mês de junho visitava os arraiais como 
uma fervorosa “mutuca”. Cláudio Pinheiro, 
em carinhoso poema Jô, traça o seu perfil: 

“Dentro dos museus/ Jô compunha a pai-
sagem das obras raras./ Mínima!/ Sutil!/ 
Delicada!/ Esculpida em carne e ouro./ 
O silêncio lapidava a sua vida./ Era cada 
vez mais amada entre os amigos/ que 
fez na cidade acolhedora/ do seu coração 
brilhante,/ e sua calma eterna./ Agora, no 
salão de cima,/ Tenha a certeza que nossa 
lembrança/ Sempre te visitará”. 
Josimar Pereira morreu dia 29 de maio de 

2015, no Rio de Janeiro.

Pai Euclides Talabyan 
(*30/07/1938 +17/08/2015)

Assim era conhecido um dos mais anti-
gos sacerdotes da religião afro-maranhense, 
Euclides Menezes Ferreira, fundador da Casa 

Fanti-Ashanti. Seus livros contem seus conhe-
cimentos religiosos adquiridos em um antigo 
terreiro de Tambor de Mina, o Terreiro do 
Egito, e complementado no Xangô do Recife. 
A partir da década de 1980 segue também o 
ritual do Candomblé, do qual foi pioneiro em 
São Luís. É o pai de santo maranhense que 
mais publicou trabalhos sobre a religiosidade 
afro: Casa Fhanti-Ashanti e seu Alaxé; O Can-
domblé no Maranhão; Orixás e Voduns em Cân-
ticos Associados; entre outros. As vidas de Pai 
Euclides e da Casa Fanti-Ashanti/Maranhão 
tem partes registradas no livro-documentário 
Pedra da Memória, da musicista e pesquisadora 
Renata Amaral e na exposição-livro Zeladores 
de Voduns, do fotógrafo Márcio Vasconcellos. 
Ainda na década de 1990, a Casa teve dois 
registros: um de áudio - a Secretaria de Estado 
da Cultura do Maranhão lançou o LP em 
vinil-1991 – Tambor de Mina, Cura e Baião 
na Casa Fanti-Ashanti/Maranhão, produzido 
por Mundicarmo Ferretti e Pai Euclides; e o 
outro em vídeo-documentário pelo antropólogo 
Hermano Vianna que visitou a casa mostrando 
sua riqueza cultural para todo o país, através 
do Projeto Musica do Brasil, exibido pelo 
canal MTV. A Casa Fanti-Ashanti, fundada 
em 1954, começou suas práticas religiosas no 
Gapara, em 1958, transferindo-se depois para 
a Rua Militar, 1159, bairro Cruzeiro do Anil, 
onde tornou-se mais conhecida e constitui um 
verdadeiro patrimônio cultural brasileiro de 
matriz africana em que o Tambor de Mina, o 
Candomblé, a Pajelança e Cura e a Festa do 
Divino Espírito Santo são manifestações do 
seu calendário religioso. 

Dona Domingas: de repente, 
chefe da Casa de Nagô e tão 

cedo se calou

Dona Domingas Pereira de Oliveira, nas-
ceu em São Bento, em 12/09/1936, e veio para 
São Luís depois de casada. Em 2008, simples 
dançante, com a morte de Dona Lucia, foi 
surpreendida pela mais desafiadora função 
que já lhe fora dada: a de ser chefe da Casa 
de Nagô, considerada Casa-Mãe dos terreiros 
de Tambor de Mina fundados no Maranhão. 
Mãe Domingas de Iemanjá, doce matriarca da 
Casa de Nagô, morreu aos 78 anos, dia 28 de 
dezembro de 2015 e foi sepultada dia 29 no 
Parque Saudade do Vinhais. Comunicando 
o seu falecimento o pesquisador e amigo da 
Casa, Rodrigo Duarte, escreveu no WhatsA-
pp/Terreiro do Egito: 

Dona Domingas - 78 anos, viúva; natural 
de São Bento, município maranhense. Prova-
velmente a decima chefe da Casa de Nagô, 
do Maranhão; filha dos voduns Toi Badé e 
Yemanjá. Por muito tempo, junto com a Casa, 
foi meu objeto de estudo, depois se tornou mãe 
e amiga! Sua simplicidade e alegria contagiava 
a todos que chegavam a esta centenária Casa 
para as festividades durante o ano. Hoje sua voz 
serena e firme se calou. Hoje a Casa de Nagô 
está de luto, a chefe da Casa, a mãe da Casa, 
a amiga deixou-nos e na lembrança ficam seu 
rosto sereno e seu sorriso contagiante! Fique 
em paz! Rodrigo Duarte –28/12/2015; 12:12h.
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Dona Justina da Casa das Minas

48 Antropólogo, membro da CMF.

Justina Alves Teixeira 
- Dona Justina -, vodun-
si da Casa das Minas 

‘carregava’ nochê Abê. 
Começou a receber sua 
senhora ainda nos tempos 
de mãe Andresa e foi ligada 
a Casa das Minas por mais 
de cinquenta anos, onde re-
sidiu durante muitos anos 
terminou os seus dias. Era 
viúva e foi companheira do 
maestro José Carlos Naza-
ré, que por muitos anos foi 
o responsável pela música 
da Festa do Divino, das la-
dainhas e de outros rituais 
da Casa. Falava pouco e 
era pessoa muito discreta. 
Criava um cachorro grande 
chamado Joli, que tratava 
com muito cuidado. Fale-
ceu em setembro de 1998, 
pouco depois da morte de 
dona Sinhá, vodunsi da 
Casa de Nagô. 

Dona Justina tinha a pele bem 
clara e cabelos longos. Contava que 
quando nova ia a festas em Frechal e 
lembra que lá organizavam bailes para 
pessoas negras e bailes para pessoas 
brancas, mas de madrugada as negras 
e as “solteiras” podiam entrar nos 
bailes de branco a convite de pessoas 
mais abastadas. 

Era muito amiga de dona Celes-
te, uma das maiores organizadoras 
e especialistas da festa do Espirito 
Santo do Maranhão, que recebia o 
vodum Averequete, irmão de Abê, 
sua senhora. Nochê Abê é um vodum 
feminino da família de Quevioçô, que 
junto com toi Averequete faz papel 
de toquenos - voduns mais novos, que 
vêm na frente e falam pelos voduns 
mais velhos, que na Casa das Minas 
são mudos e se comunicam apenas 

por sinais, que são traduzidos pelos 
toquenos. Na Casa estes dois voduns 
estão sempre juntos. Nochê Abê é 
um vodum do mar, encantado numa 
pescada e Averequete é a estrela guia 
que caiu no mar e que adora São 
Benedito. Averquete e Abê vêm na 
frente e chamam os outros voduns.

A comida de Abê é preparada 
em separado, sem sal e servida em 
pratos pequenos. Quando havia 
festa de pagamento da Casa das 
Minas, nochê Abê vinha na frente 
dos voduns, carregando uma ban-
deira azul bordada com ondas do 
mar e peixinhos brancos aplicados. 
Nochê Abê equivale à Iemanjá da 
Casa de Nagô. É festejada no dia de 
São Marçal, em 30 de Junho. 

Dona Justina gostava de traba-
lhar com artesanato e ajudava dona 
Celeste a preparar enfeites e recortar 

e organizar bandeiras para decorar 
o teto e o terreiro da Casa durante 
as festas do Divino. Passava grande 
parte do ano preparando enfeites para 
a festa da Casa das Minas, que eram 
muito apreciados. Todos os anos a 
Casa apresentava na Festa do Divino 
enfeites novos, feitos por ela. Os da 
sala grande e da varanda usados em 
um ano eram utilizados no quintal no 
ano seguinte. Nos últimos anos, talvez 
devido a ausência de Dona Justina, 
mesmo quando a festa continuava 
sob o comando de Dona Celeste, a 
Casa passou a usar na decoração da 
festa do Divino muitos balões (be-
xiga) e enfeites comprados em lojas 
especializadas em artigos para festas. 
E dificilmente a Casa vai ter outra 
artesã tão dedicada e criativa no seu 
ofício como Dona Justina. 

Justina


