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EDITORIAL 

Dezembro chegou com suas festas e celebrações do catolicismo, incrementando as 

atividades dos terreiros de Mina, de Cura e de Umbanda - toques de tambor, Baião, ladainhas... 

Contagiado por essa atmosfera, o Boletim 61 publica mais dois trabalhos sobre o famoso 

terreiro do Egito - um deles situando-o no contexto das lutas políticas contemporâneas 

populares da Ilha do Maranhão, ou da ilha de São Luís, como é mais conhecida, e outro 

relembrando o Baião, ritual que era realizado ali na festa de Santa Luzia. Traz também vários 

artigos sobre a religiosidade da população afro-brasileira da capital, de outros municípios, como 

Cururupu, Lago Verde e Lago Açu. Entre eles, um artigo do saudoso Cleides Amorim, quando 

bolsista de Iniciação cientifica da UFMA/CNPq, sobre um ritual pouco conhecido em terreiros 

afro-brasileiros – o Tambor de Fulupa. 

Como era de se esperar, o número 61 do Boletim da CMF publica também dois artigos 

sobre Bumba meu boi, “carro chefe” do folclore maranhense: um deles analisando a questão do 

sagrado e profano no Bumba meu boi e outro relatando uma experiência de expressividade em 

sala de aula dessa manifestação de cultura popular maranhense.  

Na seção Janela do Tempo, o Boletim 61 reproduz um texto em que acadêmico 

Bernardo de Almeida relembra antigos bares de São Luís e peripécias de intelectuais 

maranhenses que se reuniam frequentemente em torno do copo.  

 

O Boletim de Dezembro de 2016 ainda noticia, com pesar, a morte de Ferreira Gullar, o 

poeta maranhense consagrado nacionalmente, autor de poema sobre Rei Sebastião publicado no 

Boletim nº 46, em junho de 2010. E, como em números anteriores, divulga o perfil de duas 

lideranças na cultura popular maranhense - Clemente Sousa e de Clemente Filho – do Terreiro 

de Mina Jardim de Encantaria, e notícia apresentações e lançamentos de monografias, 

dissertações, teses e de documentários musicais sobre o patrimônio cultural do Maranhão.  

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

EGITO - LUGAR SAGRADO, BERÇO DO BAIÃO E DO CANJERÊ 

 

Mundicarmo Ferretti
1
 

 

O Egito é um lugar sagrado muito antigo do Maranhão. Localizado no Cajueiro, nas 

proximidades do porto do Itaqui, foi ocupado pela população negra maranhense desde o tempo 

do cativeiro. Suas matas abrigaram escravos fugidos e, durante mais de um século, foi local de 

reunião e de realização de rituais religiosos de grande número de pessoas ligadas a diversos 

terreiros de São Luís e de outros municípios maranhenses.  

Sua antiguidade, atestada pela população local, foi registrada em depoimentos 

publicados por vários pais-de-santos preparados ali ou que acamparam em suas terras no tempo 

de Mãe Pia, principalmente no mês de dezembro, quando ali se realizava o ritual do Baião, no 

dia de Santa Luzia, em homenagem a Bela Infância, uma das principais entidades espirituais de 

Nhá Bá (Basília Sofia ou Massinokô Alapong), a primeira vodunsi a chegar ali e a assentar 

encantados naquelas terras.  

A antiguidade do Egito é também testemunhada por velhos cajueiros existentes ali, em 

cuja sombra acamparam muitos afrodescendentes; pelo morro onde se encontrava o pau da 

paciência – mastro com bandeira branca - onde eram invocados os encantados e de onde muitos 

                                                           
1 Antropóloga; Membro da CMF; divulgado originalmente na exposição “Museus e paisagens culturais” realizada na Casa da Festa - 

CCPDVF – durante a 14 Semana Nacional de Museus em maio de 2016. 
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participantes dos rituais avistavam o navio encantado de Dom João, que surgia no início da festa 

e desaparecia nas profundezas do mar após o seu encerramento. Sua antiguidade é também 

testemunhada pela água cristalina do poço dos encantados, sempre limpo, respeitado por todos 

que dele se serviam, e pelo igarapé onde o encantado denominado Rei Surrupira realizou o 

primeiro Canjerê em defesa do povo negro e contra seus inimigos.  

Após a morte de Mãe Pia, o comando dos rituais do Egito passou para mães e pais-de 

santo de São Luís, que tinham terreiros de mina em funcionamento: Celestrina, do terreiro do 

Engenho, próximo ao Tirirical, Verônica, no Bairro de Fátima, pai Euclides, no Cruzeiro do 

Anil. Sem condições financeiras para cuidar de suas casas e realizar os rituais tradicionais do 

Egito, que exigiram a restauração anual de seu barracão de palha, os filhos do Egito passaram a 

visitá-lo sem regularidade e cada grupo separadamente.  

O terreiro do Egito foi não apenas o berço de rituais tradicionais de terreiros 

maranhenses, como o Baião e o Canjerê, preparou pais-de-santo de vários terreiros que 

iniciaram outros que abriram casas de Mina no Maranhão, no Pará, em São Paulo, difundindo 

mais amplamente a religião afro-brasileira do Maranhão e fundamentando a identidade negra 

maranhense. Foi também o lugar de surgimento de várias linhas de encantados do Tambor de 

Mina como: a família de Dom Miguel da Gama e a linha de botos e de marinheiros.  

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

O TERREIRO DO EGITO NO CONTEXTO DAS LUTAS POLÍTICAS 

CONTEMPORÂNEAS NA ILHA DO MARANHÃO 

 

Carolina de Souza Martins
2
 

Elio Pantoja
3
 

 

O presente artigo destaca como ocorreu a partir do ano de 2015, o processo de inserção 

do Terreiro do Egito como um território sagrado na luta política da comunidade do Cajueiro, 

ameaçada pela instalação de um grande empreendimento e os desdobramentos disso na 

resistência da referida comunidade. No primeiro momento, vamos apresentar a comunidade do 

Cajueiro e uma breve cronologia dos principais acontecimentos desde que a comunidade passou 

a sofrer com a iminência de um possível deslocamento. Em seguida, apresentaremos a retomada 

do Terreiro do Egito como mais uma estratégia para a permanência da comunidade naquele 

espaço. 

 

Breve retrospectiva sobre a luta da comunidade do Cajueiro  

 

Vila Cajueiro ou Sítio Bom Jesus do Cajual é uma comunidade constituída de cinco 

núcleos de povoamentos, sendo eles: Parnauaçú, Andirobal, Guarimanduba, Cajueiro e Morro 

do Egito e está localizada às margens da baía de São Marcos. Embora estes núcleos apresentem 

distinções em seu processo histórico de ocupação e os moradores reconheçam a diferenciação 

interna, entretanto, no geral, denominam a totalidade do território como a comunidade de 

Cajueiro, politicamente representada pela União de Moradores Proteção de Jesus do Cajueiro. 

Em 1998, o Governo do Maranhão, por meio do Instituto de Terras do Maranhão (ITERMA), 

declarou com Decreto Governamental que a área do Cajueiro possui “Escritura Pública de 

Condomínio” com um total de seiscentos e dez hectares, hum are e setenta e dois centiares, 

dentro da Gleba “A” Tibiri-Pedrinhas, margeando a baía de São Marcos
4
.  

                                                           
2 Doutoranda em História Social pela Universidade Federal Fluminense; membro do GP Mina e da CMF.  
3 Professor do Departamento de Ciências Sociais da UFMA; doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro; 

coordenador do GEDMMA-UFMA. 
4 Escritura Pública de Condomínio de 1998 – fotocópia de documento registrado no Cartório Alvimar Braúna, 4º Ofício de Notas – 

R. Aracajú, 103, João Paulo – São Luís – MA. 
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De posse desse documento, as lideranças comunitárias da comunidade têm reivindicado 

o direito de permanecer na área, uma vez que, pelo Decreto, a área é definida legalmente como 

um assentamento rural do ITERMA. Paralelamente, lideranças engajadas no Movimento de 

Pescadores – MONAPE reivindicam também para a mesma área a categoria de “território 

pesqueiro”, por meio de um Projeto de Lei (PL) de Iniciativa Popular em processo de discussão 

pelo próprio Movimento de Pescadores. Há, portanto, distintas formas de reivindicação 

territorial, mas a base comum entre elas está no sentimento de pertencimento a um território 

tradicional, associando-se também recorrentemente à noção de território étnico
5
, como 

estratégia de mobilização política (ALVES, 2014).  

Após uma década da experiência de contestação das comunidades da Zona Rural II de 

São Luís ao projeto de instalação de um polo siderúrgico em São Luís, entre os anos de 2002 e 

2005, em 2014 a comunidade de Cajueiro que também seria deslocada para aquele 

empreendimento, passou a ser novamente ameaçada em função do projeto de construção de um 

porto da empresa WPR – São Luís Gestão de Portos e Terminais Ltda, do grupo WTorre. O 

Terminal de Uso Privado (TUP) da WPR foi anunciado e autorizado pelo Ministério dos 

Transportes em janeiro de 2016, com apoio do Governo do Maranhão e da Prefeitura de São 

Luís, com previsão de investimentos governamentais de R$ 1,782 bilhão
6
.  

Conforme os relatos de antigos moradores do Parnauaçú, o clima de insegurança 

começou no ano de 2014, com a presença de funcionários das empresas ligadas ao 

empreendimento portuário, tanto por meio de propostas de indenizações cujos valores seriam 

incompatíveis com as suas benfeitorias quanto por ameaças por meio de coerção direta e 

intimidações. Os moradores relatam momentos em que foram impedidos por seguranças de uma 

empresa privada contratada pela própria WPR, de circularem livremente na área, sendo 

controlados na saída e chegada a suas casas, além de serem coagidos a não construir 

benfeitorias em seus terrenos, sob o risco de perdas em função de uma possível indenização.  

Tal situação motivou os moradores diretamente afetados na área do Parnauaçú, onde 

seria instalado o porto, a realizarem reuniões para discutir o assunto. A primeira dessas reuniões 

ocorreu em 10 de junho de 2014, e posteriormente, nove reuniões, em 14 de julho, 19 e 27 de 

agosto, em 05, 20 e 24 de setembro, em 02, 11 e 15 de outubro. Após essa série de reuniões se 

desencadeou uma luta política que ganhou adesão de outros atores importantes dando 

visibilidade à mobilização local e à situação da comunidade. Importante destacar que desde 

2014, o processo de mobilização iniciado pela comunidade contou com assessoria de 

pesquisadores que registraram as reuniões iniciais resultando na elaboração de um Relatório 

Socioantropológico (GEDMMA, 2014). Este documento subsidiou a assessoria jurídica da 

Comissão Pastoral da Terra (CPT) para iniciar um processo de judicialização do caso. 

Concomitantemente, houve a adesão de lideranças de outras comunidades e de movimentos 

sociais que propiciaram uma maior visibilidade na situação de ameaça.  

Na manhã do dia 15 de outubro de 2014, moradores do Cajueiro, aliando-se aos 

moradores das comunidades vizinhas, realizaram uma manifestação paralisando o trânsito da 

BR-135, na Vila Maranhão, na altura da entrada do Cajueiro. Levantaram acampamentos 

improvisados, utilizaram carro-som e ganharam adesão das comunidades próximas. A imprensa 

(TV e Rádio) deu visibilidade ao ato e a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária foram acionadas 

para negociar a liberação da estrada. Somente por volta de 11 horas da manhã os manifestantes 

liberaram as vias.  

No dia 16 de outubro houve tentativa de realização de uma audiência pública para 

discutir o licenciamento da instalação do Terminal Portuário de São Luís, pela referida empresa 

                                                           
5 O uso dos termos sentimento de pertencimento, território tradicional, território étnico, assim como muitos outros termos que vão 

surgindo nos espaços de mobilização, vão se definindo politicamente enquanto categoria de ação política na dinâmica própria da 

mobilização. Em grande medida são termos compartilhados por atores com origens e experiências distintas, mas que na dinâmica de 

mobilização vão ganhando sentido e força político-reivindicativa. São termos, portanto, tomados aqui como categorias de ação 

política que são apropriados coletivamente.  
6 http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2016/01/governo-autoriza-novo-terminal-de-uso-privado-no-maranhao. Acesso em 

12.01.2016 

http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2016/01/governo-autoriza-novo-terminal-de-uso-privado-no-maranhao
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WPR – São Luís Gestão de Portos e Terminais Ltda., mas esta audiência foi impedida pelos 

moradores. Estes alegaram que a empresa se utilizou de milícia armada e que foram intimidados 

e coagidos a vender suas posses. Os moradores questionaram também o descumprimento de 

prazos legais para convocação, pelo Governo do Estado, da Audiência Pública e à 

indisponibilidade do EIA-RIMA (Estudo e Relatório de Impactos Ambientais) elaborados pela 

empresa para consulta pública (GEDMMA, 2014).  

Em 18 de dezembro de 2014, a WPR demoliu 19 casas na área do Parnauaçú, alegando 

possuir ordem judicial para a ação. Conforme advogados da CPT
7
, na ação, a empresa não 

apresentou intimação ou cópia da decisão. Ainda segundo a assessoria jurídica da CPT, o juiz 

que expediu a liminar era incompetente judicialmente para o caso e que o mesmo estava 

afastado da Vara. A liminar proibia que os moradores do Cajueiro realizassem quaisquer 

construções na área, porém não autorizava a demolição de obras. 

Entre os dias 18 e 23 de dezembro de 2014, os moradores realizaram reuniões sobre a 

situação e acionaram o Secretário de Segurança Pública do Estado para denunciar a ação e 

solicitar investigação e punição dos responsáveis. Conforme a assessoria da CPT, 

“alertou-se ao governo sobre o grave risco de um confronto direto e violento envolvendo os moradores 

e a empresa WPR. Foram reunidos todos os Boletins de Ocorrência com as queixas crime contra a empresa 

e iniciou-se uma investigação criminal na Delegacia de Polícia da Capital”. 

 

Ainda em 23 de dezembro, a comunidade, aliando-se aos movimentos sociais, 

promoveu o fechamento da BR-135 pela manhã com o intuito de dar visibilidade pública à 

derrubada das casas. Houve a presença de jornalistas e a área foi fiscalizada pela Polícia Federal 

para retirada dos seguranças privados da empresa Leões Dourados, considerados, pela 

comunidade, como “jagunços” e “milicianos”.  

Em 26 de dezembro de 2014, a Secretaria de Estado e do Meio Ambiente e Recursos 

Naturais – SEMA, concedeu Licença Prévia (LP) à WPR Gestão de Portos e Terminais, LTDA., 

para instalação do terminal portuário privado, atestando a viabilidade locacional do projeto 

(Processo 108.205/2014).  

Em 30 de dezembro de 2014, o governador interino do Maranhão, Arnaldo Melo, 

assinou um Decreto de desapropriação de uma área de 322.977,60m² no Parnauaçú, em favor da 

WPR Gestão de Portos e Terminais, LTDA, determinando “o caráter de urgência para fins de 

imissão provisória dos bens” (DECRETO nº 30.610, de 30.12. 2014). 

No início de 2015, já sob a gestão do então governador Flávio Dino (PCdoB), após 

inúmeras reuniões internas, a comunidade do Cajueiro, articulada aos movimentos sociais, 

realizou uma importante reunião que contou com a presença de representantes do novo governo, 

entre os quais o Secretário de Estado e Segurança Pública do Maranhão, o Secretário de Estado 

e Igualdade Racial (SEIR), de representantes da Secretaria de Direitos Humanos e Participação 

Popular (SEDIHPOP) e assessores, além da presença da Vereadora de São Luís Rose Sales (na 

época do PC do B) e do então Deputado Estadual Bira do Pindaré (PSB). Estes representantes 

do novo governo, alguns com trajetórias políticas de engajamento em movimentos sociais, 

manifestaram apoio à causa e, enquanto membros do governo se propuseram a intermediar uma 

negociação que fosse favorável aos interesses da comunidade.  

No decorrer de 2015, lideranças comunitárias do Cajueiro em conjunto com os 

membros da União de Moradores, avaliaram que, embora o novo Governo do Maranhão tenha 

revogado o Decreto de desapropriação em favor da WPR e suspendido temporariamente a 

Licença Prévia (LP) para a instalação do empreendimento portuário, as mobilizações não 

poderiam cessar, considerando que as ameaças continuaram com a presença de funcionários e 

de seguranças privados da empresa que ainda circulam na área.  

Como dito antes, o território do Cajueiro é composto de pequenos núcleos de 

povoamento que se distinguem internamente. Entre eles, ganha relevância o Parnauaçú que pela 

                                                           
7 Comissão Pastoral da Terra 
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sua localização é tradicionalmente um meio de acesso à baía de São Marcos, favorecendo aos 

pescadores da área e de outros bairros o desenvolvimento das atividades de pesca artesanal, 

além de acesso às praias que servem de entretenimento para aos moradores da região nos fins de 

semana. Por outro lado, na concepção funcional logístico-portuária por parte de agências 

estatais e de investidores, é um lugar de vocação portuária e industrial, o que tem levado a um 

entendimento de que a Zona Rural II de São Luís apresenta “vocação siderúrgica”, cujos 

“investimentos podem gerar empregos aos nossos jovens maranhenses” 
8
.  

O argumento mobilizador contrário ao projeto portuário se amplia para além de uma 

questão particular do Cajueiro, uma vez que a instalação de um porto ameaça não somente a 

comunidade, mas toda a ilha de São Luís, considerando a grande quantidade de mangue que 

seria retirada, alterando todo o ecossistema local. Além disso, estaria ameaçado também o 

acesso de moradores de outros bairros que frequentam as praias para pescar e retirar seu 

sustento, assim como para o entretenimento nos fins de semana.  

 

O Terreiro do Egito no contexto das lutas políticas 

 

No desdobramento das discussões sobre a questão da garantia territorial, o Morro do 

Egito foi se constituindo como uma pauta relevante, considerando a dimensão sagrada dessa 

área pela existência do Terreiro do Egito. O Morro do Egito é uma elevação de terra às margens 

da baía de São Marcos, onde está localizado o espaço do antigo Terreiro do Egito
9
, considerado 

um lugar sagrado pelos praticantes do Tambor de Mina, religião de matriz africana muito 

marcante no Maranhão. Os relatos orais de pais e de mães de santo que ali iniciaram suas 

atividades religiosas indicam que aquela área fora ocupada, no século XIX, por negros 

quilombolas, que também realizavam seus cultos (GEDMMA, 2014; FERRETTI, 2015). 

Conforme entrevista de Pai Euclides da Casa Fanti-Ashanti concedida aos membros do 

GEDMMA em 2014, a origem deste terreiro remonta ao século XIX, por volta de 1860 e 1870. 

Também denominado de Ilê Nyame, foi fundado por Basília Sofia, uma negra cujo nome 

privado era Massinocô Alapong, que veio de Cumassi, Costa do Ouro, hoje Gana. Basília Sofia 

teria chegado ao Maranhão em 1864 e falecido em 1911. A partir de 1912, o Terreiro ficou sob 

a responsabilidade de Mãe Pia por cinquenta e cinco anos (GEDMMA, 2014). O Terreiro do 

Egito, segundo os relatos, deixou de funcionar regularmente desde os anos de 1970 

(FERRETTI, 2015), mas seus descendentes continuam a frequentar o local para prestar 

homenagens aos guias espirituais e realizar obrigações e oferendas.  

Conforme relatam as lideranças e representantes da União de Moradores do Cajueiro, o 

morro do Egito, assim como a praia de Parnauaçú, tem sido alvo de especulação imobiliária 

com a presença de “invasores”, corroborando com a situação de insegurança jurídica e de 

vulnerabilidade vivida pelos moradores. Os moradores também relatam que o Terreiro do Egito 

ficou “abandonado" por seus descendentes. 

Foi, portanto, dentro desse cenário que Cloves Amorim da Silva
10

 acionou a União de 

Moradores e também os membros do GEDMMA (Grupo de Estudos: Desenvolvimento, 

Modernidade e Meio Ambiente/UFMA) e os membros do GPMINA (Grupo de Pesquisa 

“Religião e Cultura Popular/UFMA), solicitando reuniões para discutir com a comunidade do 

Cajueiro e com os pais e mães de santo descendentes do Terreiro do Egito, a situação de ameaça 

de todo o território e a necessidade de lutar pela sua preservação. No diálogo com os 

pesquisadores foi explicitada a antiga luta do Cajueiro, assim como de todas as comunidades 

daquela área pela regularização fundiária desde os anos de 1980. Embora a área seja declarada 

como área de assentamento decretada pelo governo estadual em 1998, tem sido recorrentemente 

                                                           
8 Trecho de intervenção do representante da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão-FIEMA, em Audiência Pública sobre 

o Plano Diretor da Cidade de São Luís-MA, na UFMA em 13.08.2015.  
9 É preciso destacar que não existe nenhuma construção no local. De acordo com os relatos orais, somente na época das festas eram 
levantadas casas de pau a pique para abrigar os festeiros, mas que eram desmanchadas em seguida. 
10 Morador do Cajueiro, pescador, líder comunitário e membro do Movimento Nacional de Pescadores (MONAP). 
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alvo de especulação, constatando-se também, casos de “grilagem”

11
 de terras registrados pela 

Comissão Pastoral da Terra em 2014.  

Entre julho e agosto de 2015, foram realizadas duas visitas de membros do GEDMMA e 

do GPMINA ao Cajueiro para realizar entrevistas com antigos moradores, dentre estes, alguns 

que conheceram o Terreiro do Egito em funcionamento. Concomitantemente, os representantes 

dos terreiros descendentes do Terreiro do Egito foram acionados e convidados a participar do 

movimento. Assim, em 22 de novembro de 2015, foi organizado um ato simbólico com leitura 

de uma Carta Aberta
12

, exigindo a preservação do Terreiro do Egito enquanto território sagrado 

e do Cajueiro como comunidade tradicional e uma caminhada com a presença de moradores da 

área, pais, mães e filhos de santo, pesquisadores e membros de movimentos sociais. A 

caminhada se estendeu da União de Moradores do Cajueiro até o local do terreiro culminando 

com o levantamento de um mastro com uma bandeira branca, o chamado “pau da paciência”, 

demarcando o território sagrado. 

A configuração do conflito social no território do Cajueiro, entretanto, apresenta 

nuances importantes que complexifica a questão acima exposta e coloca desafios às pesquisas. 

Tal complexidade remete também aos conflitos de caráter religioso entre algumas lideranças 

ligadas ao segmento evangélico, considerando que uma parcela significativa dos moradores é 

ligada a igrejas evangélicas expressando pouco interesse pelo Morro do Egito. Embora não se 

possa generalizar, esta variável deve ser considerada na compreensão das formas de ação 

coletiva, uma vez que influenciam diretamente na dinâmica interna da organização política 

local. Da mesma forma, esta variável interfere na interlocução com os pais e mães de santos que 

reivindicam a garantia do território sagrado, o Terreiro do Egito.  

Embora ultimamente tenha apresentado maior abertura política para discutir a situação 

da comunidade, grande parte da comunidade evangélica, mantém um certo estranhamento às 

questões religiosas de matriz africana. Em momentos de decisões políticas importantes a 

diretoria da União de Moradores, no entanto, em função da pressão de movimentos sociais mais 

amplos e de lideranças locais, passou a ter maior sensibilidade sobre esta discussão. Se, por um 

lado, a inserção do Terreiro do Egito na pauta reivindicatória pode potencializar a luta política e 

a visibilidade do Cajueiro, por outro, em função da forte presença de moradores evangélicos na 

comunidade, esse mesmo processo tem revelado um conflito religioso interno ainda pouco 

compreendido, mas que tem sido bastante evidenciado em momentos de discussões públicas 

sobre os encaminhamentos e decisões coletivas.  

Dentro desse quadro conflitivo, algumas ações coletivas têm norteado as lutas políticas 

locais. A primeira delas é a contínua luta pela reivindicação da instalação da Reserva 

Extrativista - a RESEX de Tauá-Mirim, na mesma região onde o polo siderúrgico seria instalado 

em 2004. Os encaminhamentos são deliberados por meio do Conselho Gestor em reuniões 

mensais articuladas com outras redes de movimentos. No caso do Cajueiro e Terreiro do Egito, 

a situação tem ganhado visibilidade com a forte presença dos órgãos ligados ao poder judiciário, 

tais como a Defensoria Pública do Estado do Maranhão e Ministério Público Estadual e 

Ministério Público Federal e mais recentemente, a intervenção em certa medida do Instituto de 

Patrimônio Histórico, Artístico Nacional (IPHAN) requisitado para discutir a situação de sítios 

históricos e arqueológicos encontrados na área.  

Os coletivos constituídos a partir das comunidades, entretanto, têm procurado inserir a 

questão da Zona Rural como parte de todo processo de discussão da cidade de São Luís, 

incluindo os membros de religiões de matriz africana, sobretudo membros dos terreiros de mina 

descendentes do Terreiro do Egito. Conforme a Carta Aberta apresentada no ato de retomada do 

Terreiro do Egito e protocolada nos órgãos governamentais, propõe-se a criação de uma Zona 

Religiosa (ZR) e Zona de Povos e Comunidades Tradicionais (ZCT), tendo por base o Decreto 

                                                           
11 Conforme Asselim (2009), a “grilagem” de terras consiste na falsificação de documentos visando à obtenção de escrituras de terra 

em cartórios, garantindo a titulação da propriedade privada das mesmas. “Grileiros” são aqueles que detêm títulos de propriedade de 

terras por meio destes procedimentos.  
12 Carta Aberta Intitulada “Pelo Terreiro do Egito e Território do Cajueiro” elaborada por descendentes do Terreiro do Egito e por 

pesquisadores dos Grupos de Estudos da UFMA - GEDMMA e GPMINA em 22 de novembro de 2015. 
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presidencial 6.040 de 07 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais – PNPCT. Tal proposta 

está sendo discutida em conjunto com a Secretaria de Estado de Igualdade Racial do Maranhão 

(SEIR) e em processo de negociação com o Instituto da Cidade, Pesquisa e Planejamento 

Urbano e Rural – INCID, visando garantir a proteção jurídica e regularização fundiária. 

Na Amazônia tem se constatado que é no enfrentamento às empresas capitalistas que os 

grupos sociais locais passam a ser politicamente reconhecidos (COELHO et al. 2010). Pensado 

pelas diferentes formas de usos e de percepção e dos diferentes significados políticos, 

econômicos e sociais, o território é também portador de significados de ordem cultural que lhes 

são distintamente atribuídos. Todo o ambiente da Praia do Boqueirão, onde se localiza o 

Parnauaçú e o Terreiro do Egito situados no território do Cajueiro, é um ambiente cujas 

fronteiras transcendem sua base geográfica e material. Para os praticantes do Tambor de Mina, 

trata-se de um “lugar sagrado”, “lugar de memória” de seus ancestrais que remonta ao século 

XIX. (GEDMMA, 2014; FERRETTI, 2015).  

A iniciativa de inserir a dimensão sagrada na luta pela reivindicação do direito ao 

território neste caso se constitui num aspecto fundamental. Neste novo contexto, impõe-se um 

“campo religioso”, que tem sido incorporado na pauta das reivindicações e demandas locais – 

no caso os territórios sagrados, articulados ao controle territorial e dos recursos: área de 

quilombola, territórios sagrados, território étnico, território de povos tradicionais, populações 

tradicionais, território pesqueiro, etc. Dentre essas categorias acionadas, a relação entre o caráter 

sagrado e a categoria “tradicional” configuram novas articulações e formas de ação coletiva.  
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

TAMBOR DE FULUPA – Ritual de Força
13

 

 

Cleides Antônio Amorim
14

 

 

O ritual que aqui procuramos descrever e na, medida do possível, interpretar, foi por nós 

observado nos anos de 1995 e 1996 no Terreiro Fé em Deus, em São Luís. Nossa descrição, 

porém, refere-se ao ano de 96, quando direcionamos nossa atenção especificamente para a 

categoria espiritual denominada Surrupiras, das principais entidades do tambor de Fulupa. 

                                                           
13 Trabalho apresentado quando o autor era aluno de graduação da UFMA e bolsista de Iniciação Cientifica do CNPq. 
14 Professor da Universidade Federal de Goiás; Mestre em Antropologia; falecido em 05/01/2012.  
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O Fulupa, mesmo sendo preparados pelos mineiros

15
, não faz parte dos rituais 

tradicionais da Mina; isto é, quando realizado, a casa não pode estar com “linha aberta”
16

 para a 

Mina (pelo menos no Terreiro Fé em Deus, pois não o acompanhamos de forma sistemática em 

outras casas). 

O Tambor de Fulupa no Terreiro Fé em Deus é oferecido às entidades da mata que, 

conforme ‘mãe’ Elzita, são lideradas por Rei Surrupira. Segundo informações recebidas no 

Terreiro das Portas Verdes de São Luís, onde estávamos em companhia de Mundicarmo e 

Sergio Ferretti, alguns índios Urubu atravessavam a baía quando foram surpreendidos por uma 

tempestade; tendo sua carona naufragada e ficando entregue à própria sorte, foram encantados 

por Rei Surrupira, passando a partir daí a se relacionar amistosamente com ele. ‘Mãe’ Elzita, 

porém, diz não conhecer este episódio. 

Conforme Darcy Ribeiro, os índios Urubu Kaapor vivem às margens de pequenos 

cursos d’água que correm para o Rio Gurupi, o Turiaçu e o Pindaré, na orla da floresta 

amazônica que avança pelo território maranhense (RIBEIRO. D. 1976:14). Ainda segundo 

Darcy Ribeiro, os índios Urubu “se designam como Kaapor que significa, aproximadamente, 

moradores da mata” (RIBEIRO. D. 1976;15). Os Surrupiras, assim como fulupas, também são 

conhecidos nos terreiros de Mina de São Luís como encantados das matas, principalmente das 

matas de espinhos. 

 

Tambor de Fulupa no Terreiro Fé em Deus 

 

E, 1996 o Tambor de Fulupa do Terreiro Fé em Deus iniciou-se às 23hs na antessala do 

barracão, onde as dançantes começaram a cantar, logo entraram no salão, dançando em círculo. 

O ritmo é muito forte, tanto o toque quanto a dança. Os instrumentos musicais usados são dois 

tambores, colocados em posição horizontal sobre cavaletes de madeira, várias cabaças e agogôs, 

instrumentos esses também utilizados no Tambor de Mina e de devoção, tanto das dançantes 

quanto dos encantados, especialmente os tambores, pois, por várias vezes, são reverenciados 

pelas entidades que estão “descendo”. 

O ritual Fulupa no Terreiro Fé em Deus acontece durante três dias consecutivos, 

antecedidos e sucedidos por toque de mina, que tem a função de abrir e fechar a corrente. À 

noite há toques públicos, e durante o dia pagam-se obrigações, mas só as pessoas iniciadas da 

casa podem participar desta parte do ritual. 

Após alguns minutos de toque começam a “descer” os primeiros encantados, e as 

pessoas que os recebem mudam a fisionomia de modo bastante visível – franzem a testa, 

fecham os olhos e deixam cair os lábios, etc. – o ritmo, que já era intenso antes do transe, passa 

a ser alucinante a ponto de deixar tonto até quem observa. 

Depois de várias horas de toque – segundo dia – forra-se o chão de uma sala ao lado 

(com discrição) com folhas de tucum
17

, e as dançantes vão, uma após as outras, deitar sobre os 

espinhos, continuando a movimentar o corpo de acordo com o ritmo do toque. Essa parte dura 

de dez a quinze minutos e acontece enquanto os pontos cantados exaltam o ‘povo do espinho’, 

os Fulupas: 

 

“ no meio da mata 

Eu faço até terra tremer, 

Eu ando escondido 

Sem ninguém me ver”. 

 

“quem samba é sambador 

Tambor de Fulupa é estrondador”. 

                                                           
15 Participantes do Tambor de Mina, principal denominação da religião afro-maranhense. 
16 As aspas simples serão usadas neste texto para indicar palavras ou expressões utilizadas pelos informantes. 
17 Palmeira coberta de espinhos desde o caule até as folhas, muito comum no Maranhão. 
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Ao findar o Tambor, a cada dia, a mãe-de-santo, ‘carregando’ seu encantado, 

Surrupirinha (que além de ser caboclo mensageiro do terreiro, é também príncipe fulupa, filho 

do Rei Surrupira) coordena a “subida” das entidades. Todas as dançantes jogam-se de bruços no 

chão, formando um círculo, e continuam o movimento conforme o ritmo da doutrina cantada, 

enquanto a mãe-de-santo dá três voltas em torno delas, correndo e falando algo incompreensível 

(que, segundo algumas pessoas da casa, não são também por elas entendido e, conforme outras, 

não pode ser revelado). 

Logo depois, as primeiras pessoas voltam ao “normal” e observamos que quando a 

entidade “subia”, a dançante estremecia-se toda, como se de fato, algo muito forte e grande 

saísse de seu corpo. Algumas sentiam muita dificuldade para sair do transe, chegando a cair 

após ter estado de pé por alguns minutos apenas. A mãe-de-santo continuava em transe com 

Surrupirinha, e esse fez exigências para deixar o “mundo dos pecadores”: 

 
“ me dá vontade de amanhecer cantando. Um dia eu faço isso! Vocês podem estar aqui, mas eu 

vou dançar até o sol raiar. Agora eu vou embora porque o pessoal ficou doente”. 

 

Como todos estavam cansados e já passavam das três da manhã, poucos cantavam. 

Surrupirinha advertiu a todos, dizendo: “eu não vou se vocês não cantarem; eu amanheço aqui e 

vocês vão ter que ficar comigo”. Logo em seguida, todos atendem e começam a cantar 

novamente. Surrupirinha deita-se nos espinhos e vai embora deixando ‘mãe’ Elzita sobre os 

mesmos. No momento da subida, “Surrupirinha” cantava a seguinte doutrina: 
 

“Quando eu tô cansado, 

Eu ando 

Eu ando bem devagarinho. 

Quando deito 

Deito em cama de espinho”. 

 

O interessante é que ‘mãe’ Elzita saiu sem apresentar ferimentos, o mesmo também 

acontecendo com as outras dançantes que, durante o ritual, tiveram espinhos em contato com 

seus corpos. 

O Tambor de Fulupa no Terreiro Fé em Deus era realizado no período de 20 a 22 de 

outubro. Como no início deste mês há um outro tambor – Borá
18

 – que é tão cansativo quanto o 

Fulupa, e já que a casa realizava um ritual para os surrupiras
19

 no Sábado de Aleluia. Desta 

forma, realizaria apenas um ritual. Segundo ela, essa mudança não se deu de forma fácil e 

tranquila. Surrupirinha não queria aceitar e foi preciso muita negociação entre o grupo e a 

entidade. 

 

“Eu fazia o Tambor de Fulupa nos dias 20, 21 e 22 de outubro. Eu achava muito cansativo, a 

gente já dançava o Tambor de São Miguel – Borá – pesado, cansado, para ainda dançar o Fulupa 

em outubro. Que o tambor de São Miguel termina em outubro. Aí eu pedi pra minha comadre 

Diquinha e pra tia Filomena conversar com Surrupirinha, se não podia deixar o Tambor de Fulupa 

pra sábado de Aleluia, porque Sábado de Aleluia já era pros surrupirinhas. Então, a gente fazia 

um só tambor. Já que era dos surrupiras, então botava o Fulupa também pra esse dia. Ele não 

queria de jeito nenhum, mas de tanto custo, ele consentiu”. (Ent. 14-05-95). 

 

O Tambor de Fulupa congrega várias correntes de entidades, das quais conseguimos 

identificar apenas os surrupiras, os curupiras e os sacis. Todos, segundo ‘mãe’ Elzita, entidades 

das ‘matas’, principalmente as matas de espinhos. Também habitam as estradas e as 

encruzilhadas. 
 

                                                           
18 Ver Mundicarmo Ferretti. A representação do Índio em Terreiro de São Luís, Maranhão. ABA. GT. Etnologia Afro-brasileira. 

Salvador. 1996. 
19 Conforme ‘mãe’ Elzita o tambor dos surrupiras no sábado de aleluia era igual ao Fulupa, ou seja, havia espinhos. Os instrumentos 
eram os mesmos. A única diferença que ela aponta é que após unir os dois tambores, mais filhas-de-santo começaram ‘a deitar nos 

espinhos’, quer dizer, receber essas entidades. 
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“ Os fulupa é coisa de mata, é mata mesmo! É estradeiro, é coisa de estrada, de encruzilhada. 

Então os fulupa pra nós é os surrupiras verdadeiro. O curupira, como eles chamam, é coisa do 

mato. Mata é coisa dos fulupa” (12-12-95). 

 

No depoimento acima aparecem algumas semelhanças entre os surrupiras, fulupas e 

exus. Todos são considerados seres das estradas, das encruzilhadas. São muito temidos e por 

isso também, respeitados. Surrupirinha – filho do Rei Surrupira – desempenha no Terreiro Fé 

em Deus a função de mensageiro, a mesma de Exu no Candomblé. Apesar dessas características 

comuns, não nos sentimos seguro para considera-los a mesma coisa e, o que achamos 

conveniente até o momento de nossa investigação, é considerar algumas representações que são 

construídas a respeito destes. Muitas músicas os apresentam como seres das estradas: 
 

“Ando na estrada, 

Ando na estrada, 

Caboclo é ronda 

da encruzilhada 

Ando na estrada, 

Ando na estrada, 

Fulupa é ronda 

Na encruzilhada”. 

 

‘Mãe’ Elzita não considera Surrupirinha um exu, e diz não ter nenhum conhecimento 

deste último. Fala que o Surrupirinha que ela conhece “não é diabólico” pois, em sua casa, ele 

foi consagrado a São João, São Pedro e Nossa Senhora da Conceição. Sendo assim, ele não 

trabalha para o mal em seu terreiro, não descartando a possibilidade dele em outros locais e em 

outras pessoas realizar trabalhos dessa natureza. 

Mas, nem por isso, ‘mãe’ Elzita deixa de receber propostas para trabalhar com seu 

encantado nessa ‘linha’. Porém, segundo ela, sempre recusou todas e não tem pretensão de 

aceitar nenhuma, pois é católica e não se permite agir assim. 
 

“ Olha, uma vez uma dona chegou aqui e disse: D. Elzita, eu vim aqui para a Sra. fazer trabalho 

para mim. Eu sei que a Sra. vai dar conta porque o encantado que a Sra. tem é quente, é da mata. 

Ela explicou tudo e disse: é por causa disso, disso e disso. Trouxe vela vermelha, preta, 

encarnada. Quando ela acabou de falar tudo isso, eu disse: olha, eu acho que você bateu na porta 

errada! Eu tenho Surrupirinha, não nego que tenho, só que o Surrupirinha que eu tenho não é pra 

fazer mal pra ninguém. Se ele é quente, é em outro lugar, se é diabólico, é fora de mim. Ele não 

me croou numa parte diabólica. Então, eu não posso pegar vela preta e fazer um serviço pra isso. 

Deus me livre!” (Ent. 01-05-96). 

 

Os surrupiras, como já foi dito, são conhecidos nos terreiros como “seres” das matas: 

Mata do Gangá, Mata Zombana, Mata de Espinhos
20

. 

Os curupiras e os sacis, como é sabido, são também conhecidos como “seres” que 

habitam as matas. São considerados espíritos da floresta, e são cantados em verso e prosa nos 

folguedos populares como, por exemplo, no carnaval do Bicho Terra
21

. 

 
“Curupira assoviou na mata, 

curupira assoviou na mata, 

“muntado” num porco de perna virada, 

Assoviou na mata... 

Deus te livre da queimada – assoviou. 

Lago sujo não dá nada – assoviou 

Corre, sempre na estrada – assoviou 

Corre, que lá vem o guarda – assoviou”. 

(Bulcão, Godão e Chico Pinheiro). 

 

Nesta música aparece algumas características de curupira apontadas por ‘mãe’ Elzita, 

no depoimento acima: “ é coisa de mata... é coisa de estrada”, “ assoviou na mata... corre 

                                                           
20 Ver Mundicarmo Ferretti. Desceu na Guma. São Luís. SIOGE. 1993 
21 Bicho Terra: Grupo de carnaval de rua de São Luís com sede na Madre de Deus, Bairro considerado festeiro de São Luís. 
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sempre na estrada”. Porém esta música apresenta os curupiras como protetores da floresta, 

inimigo das queimadas e como seres “assombrosos”, definições estas que também são 

encontradas no Dicionário do Folclore Brasileiro, de Luís da Câmara Cascudo. 

Conforme Cascudo, Curupira “um dos maiores espantosos e populares entes das matas 

brasileiras, são acusados de enganar caçadores e viajantes, fazendo-os perder o rumo certo, 

transviando-os dentro da floresta com assobios e sinais falsos”. (CASCUDO. 1979; 273). 

Segundo o mesmo autor, Curupira faz contato com caçadores, dando-lhes armas 

infalíveis a troco de alimento sem pimenta ou alho, que abomina, exigindo destes, acima de 

tudo, segredo absoluto. Pune com a morte ou abandono, equivalente a fome fatal, os que 

esquecem os pactos. 

Os curupiras apresentam as mesmas características e funções em todos os lugares em 

que são conhecidos. A partir do folclore, segundo Cascudo, “ Curupira é considerado 

invencível, dirige a caça, senhor dos animais, protetor das árvores. Porém, muda de forma física 

de lugar para lugar”. Geralmente é representado como: “anão, pés ao inverso, calcanhares para 

frente, orelhudo, grande pênis, corpo peludo, cabeleira vermelha, dentes verdes ou azuis, não 

possui orifícios para as secreções... é apelidado como Caipora”. (CASCUDO. 1979; 273). 

Os sacis apresentam também características atribuídas aos curupiras. São protetores das 

matas, “maldosos”, zombeteiros, ágeis e astutos. 

 

“Saci, Mãe d’água te chama 

Que bicho homem, vem devastar, 

Tirá cipó, faz capoeira, vem de tucum tererê (bis) 

Curupira de carrapato na mão, 

Urtiga de rato, manduda é espinho 

Caipora de mandacaru, arapuca na encruzilhada, 

Cada galho de mato é forquilha no meio da mata. 

Ô mato, ô mato, ô mata, 

Mata, esse bicho do homem 

Ou morre essa mata de bicho”. 

(Godão e Bulcão). 

 

Ainda conforme Cascudo, “os sacis são considerados entidades maléficas em muitos, 

graciosos e zombeteiros noutras oportunidades”. (CASCUDO. 1979; 686). São representados 

como “pequeno negrinho, com uma só perna, carapuça vermelha na cabeça, que o faz 

encantado, ágil, astuto, amigo de fumar cachimbo, de entrançar as crinas dos animais, depois de 

exterminá-los em correrias durante a noite anuncia-se pelo assovio persistente e misterioso, 

inlocalizável e assombrador. Diverte-se criando dificuldades domésticas, apagando o lume, 

queimando alimentos, espantando o gado, espavorindo os viajantes nos caminhos solitários”. 

(CASCUDO. 1979; 686). 

Fizemos essa rápida apresentação dos sacis e curupiras a partir de fontes bibliográficas 

pois, sobre eles se fala muito pouco nos terreiros e, quando se diz, nunca são afirmações, e sim 

suspeitas. Ao perguntarmos à ‘mãe’ Elzita sobre a proximidade destes com os surrupiras, 

obtivemos a seguinte resposta: 

 

“ Os fulupas vem da mata dos surrupiras. O pessoal diz que é saci, curupira. Eu não sei, eles é 

quem sabem”. (Ent. 14-12-95). 

 

Segundo informações que obtivemos no Terreiro Fé em Deus, este foi o segundo a 

realizar o Tambor de Fulupa. Antes, apenas o terreiro de ‘Nhá’ Alice, que se localizava no Alto 

da Penha, fazia tal ritual. 

D. Elzita diz que, quando abriu seu terreiro, não tinha pretensão de realizar o ritual. 

Porém, logo no ano seguinte, chegaram as primeiras entidades, e elas foram aumentando, até 

que ela se viu obrigada a tocar para os fulupas: 
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“Quando nós inauguramos aqui, foi a primeira coisa que deu. Depois da inauguração, já 

foi fulupa, né! Aí fulupa pra cá, fulupa pra lá. Quem é esse encantado, gente!! Daí eles foram 

formando a família deles, foi aumentando, hoje nós temos um tambor de fulupa. Quer dizer a 

segunda casa a ter esse tambor é aqui”. (Ent. 14-12-95). 

 

A explicação de D. Elzita ao fato dela e ‘Nhá’ Alice tocarem o Tambor de fulupa, é 

quando esses terreiros foram abertos, aquela área era mata de tucunzeiro, “morada dos fulupas”, 

e como elas entram em “território fulupa”, tiveram como obrigação realizar este rito em 

homenagem a eles. O Terreiro de ‘Nhá’ Alice funcionou até o fim da década de trinta, e 

localiza-se, como já foi dito anteriormente, no Alto da Penha, próximo ao Sacavém, bairro onde 

situa-se o Terreiro Fé em Deus. 

 
“ Eu sei que, antes de ter Tambor de Fulupa aqui, nós nunca ouvimos dizer. Só mesmo aqui, que 

era ali no Alto da Penha, e que ela tocava para Rainha Madalena. Mas, eu tenho pra mim, eu digo, 

não foi ela que me falou, que eu nem conheci: quando Surrupirinha colocou esse negócio de 

fulupa aqui, isso tudo era mata, esse pedaço aqui. Aí, eu digo assim: talvez ela tocou o tambor de 

Madalena que não tinha nada a ver com fulupa. Talvez ela tocou porque ela entrou na aldeia da 

mata, e para servir a corrente ela teve que tocar. Porque foi assim que foi aqui. Eu tenho pra mim 

que é o lugar que se encontra, né! Porque ela disse que tocava, e eu toco”. (Ent. 23-12-95). 

 

O Tambor de Fulupa no Terreiro Fé em Deus caracteriza-se como um ritual de força, 

como algo pesado e perigoso. Segundo ‘mãe’ Elzita, tem relação com São Cipriano: 
 

“Fulupa é parte da casa. Ele é um lado de São Cipriano. Essa coisa, uma parte mais pesada, uma 

corrente pesada”. (Ent. 23-12-95). 

 

Segundo Zedaschi: 
 
“São Cipriano nasceu na Antióquia. Foi educado no profundo conhecimento, nos mistérios e 

segredos do barbarismo. Aos trinta anos viajou para a Babilônia, onde aprendeu Astrologia. 

Dedicou-se em seguida à magia, obtendo comércio intenso e estreito com os demônios. Viveu de 

forma impura e escandalosa. Deus se dignou iluminá-lo da seguinte maneira: rica e bela era a 

Justina, donzela de Antióquia, educada nas superstições do paganismo e que, ouvindo as 

pregações de Prálio, resolveu abraçar o catolicismo e acabou convertendo os próprios pais. 

Acontece que o mancebo Aglaide por ela apaixonou-se e, sendo repelido, recorreu à magia de 

Cipriano. Travou-se então uma terrível luta entre os demônios, evocados por Cipriano, e a jovem 

Justina, protegida pela Virgem Santíssima, que concedeu vitória a Justina. São Cipriano indignou-

se com os demônios e converteu-se ao cristianismo, queimou seus livros de magia, distribuiu suas 

riquezas com os pobres... O Imperador Dioclesiano mandou açoitá-lo com pentes de ferro, depois 

jogá-lo numa caldeira de cera fervente e finalmente degolá-lo. Os cristãos da época juntaram seus 

restos mortais que hoje se encontraram na basílica de São João Latrão”. (ZEDASCHI. 1985:13-

14). 

 

A principal característica que une os fulupas a São Cipriano é o fato de ambos serem 

considerados feiticeiros. São várias as doutrinas cantadas no Tambor de Fulupa, onde estes 

aparecem “exibindo” seu poder mágico. 
 
“Fulupa da mata ê, 

fulupa da mata ê, 

fulupa da mata, 

fulupa feiticeiro”. 

 

“Sai da mata para aldeia, 

sai da mata prara aldeia, 

lá vem fulupa, 

lá vem fulupa 

caboclo da mata feiticeiro” 

 

Em outras doutrinas, os fulupas aparecem alardeando medo. 
 

“O pino do meio-dia minha morada dá medo. 

o pino da meia-noite fulupa não é brinquedo” 22 

                                                           
22 Doutrina gravada por Mundicarmo Ferretti, no Tambor de Fulupa no Terreiro Fé em Deus, em 1996. 
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‘Mãe’ Elzita diz não conhecer a história de São Cipriano e nunca ter lido seu livro pois, 

segundo a mesma, não tem hábito de ler livros religiosos, exceto a Bíblia, pelo fato de não 

acreditar nos mesmos. Acha que os pesquisadores falam sobre tudo e não sabem quase nada, 

pois quem pode falar são as pessoas religiosas e estes, se tiverem respeito com sua religião, não 

publicam livros contando os seus mistérios. 

Embora tenhamos aqui demonstrado algumas características que ligam os fulupas à 

representação de São Cipriano, não possuímos, ainda, elementos suficientes para que possamos 

traçar claramente o perfil dos fulupas a fim de relacioná-lo à magia de São Cipriano. Acho que 

ainda precisamos tomar muito tempo de ‘Mãe’ Elzita e nos debruçarmos longamente sobre o 

material de campo colhido em seu terreiro e em outros que realizam esse ritual, ou que recebem 

essa categoria de entidades espirituais. 
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O CORPO MÁSCARA E SUA EXPRESSIVIDADE NO IMAGINÁRIO POPULAR DO 

BUMBA-MEU-BOI: ANÁLISE DE UMA EXPERIÊNCIA EM SALA DE AULA 

 

Gleydson de Castro Oliveira
23

 

 

RESUMO:  
Este artigo tem como objetivo relatar a experiência vivenciada durante o processo da disciplina de Expressão 

Corporal II e abordar a investigação coletiva feita em sala de aula sobre a teatralidade e gestualidade corporal 

presentes nos brincantes da manifestação popular maranhense do Bumba-Meu-Boi que acontece durante as 

festividades culturais do mês de junho. Também tem como propósito, analisar a relação entre ator e máscara, 

estabelecida pela precisão das partituras corporais dos atores (alunos) e descrever o processo da confecção e transição 

da máscara neutra/expressiva durante os laboratórios realizados na turma. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Este artigo procura analisar o processo de criação do ator através de um trabalho com o 

corpo-máscara numa perspectiva cênica e gestual voltada para os brincantes do Bumba-Meu-

Boi
24

. Neste caso, percebe-se que o corpo é um lugar de comunicação, conhecimento, memória 

e história. Na corporeidade dos brincantes desta manifestação cultural muito forte no Estado do 

Maranhão, notam-se em seus movimentos os gestos que foram aprendidos e internalizados.  

Esses movimentos interagindo com as materialidades cênicas (figurinos, máscaras, 

bonecos e instrumentos sonoros), fazem com que os brincantes com suas gestualidades e 

                                                           
23 Graduando do curso de Licenciatura em Teatro pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Voluntário do Projeto 'Teatro 

de Formas Animadas nas Escolas do Ensino Fundamental' e bolsista do Projeto de Extensão 'NAVEGARTE: programa 

cultural na comunidade do Sá Viana'.  
24 “O Bumba-Meu-Boi originou-se das atividades ligadas à pecuária, advindo da brincadeira de escravos na fazenda e no engenho. A 

brincadeira iniciou-se no Maranhão, provavelmente nos últimos anos do século XVIII.” (REIS, 1980: 06). 
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teatralidades tracem desenhos no tempo e no espaço que permitem a interpretação de toda uma 

dinâmica de elaboração de códigos socioculturais.  

As partituras corporais se revelam num poder persuasivo que transmitem de forma 

lúdica a história cultural do Maranhão, colocando em dinamismo todos os sentidos, não só dos 

brincantes que as executam, mas também de quem observa, ou seja, do público, esse que por 

sua vez acaba interagindo com a “brincadeira”.  

Foram essas características carregadas de símbolos e signos presentes no corpo do 

brincante deste folguedo popular maranhense em questão, que tronaram este corpo um objeto de 

estudo de vários campos investigativos, permitindo assim o cruzamento de diferentes vias de 

conhecimento, seja na área da Antropologia e Sociologia como na área das Artes (Teatro, 

Música, Dança e Artes Visuais). Foi seguindo essa linha de pesquisa que o processo da 

disciplina de Expressão Corporal II, com uma turma de 22 discentes, ministrada pela Profª. 

Mestra Flávia Menezes do Departamento de Artes/ UFMA, se desenvolveu durante o primeiro 

semestre do ano letivo de 2015 no curso de Licenciatura em Teatro.  

 

1. DO CORPO MÁSCARA À CORPOREIDADE EM CENA 

 

No primeiro momento da disciplina, realizou-se um diálogo para conhecer e discutir 

sobre o programa de estudo e os principais conceitos e procedimentos de trabalho. Foi um 

espaço de reflexão coletiva para decidir como todo o processo poderia prosseguir, determinando 

o objeto de estudo e destacando alguns textos que seriam trabalhados como fundamentação 

teórica e a base para a investigação nas aulas práticas. 

Em um trabalho como esse, fez-se necessário admirar com um olhar mais apreciador os 

pequenos detalhes que passam quase que por despercebidos em algumas vivências culturais. Em 

outras palavras, abstrair a realidade à volta ou percebê-la com olhos mais sensíveis e com corpo 

alerta. E foi assim que aconteceu na preparação do ator em sala de aula e até mesmo na 

confecção das máscaras. 

Pensou-se, a priori, na utilização de máscaras neutras como ponto de partida e elemento 

promotor de maior conscientização corporal, desvendando o corpo expressivo a partir da 

experimentação de partituras/matrizes corporais de expressões da cultura local, a citar o Auto do 

Bumba-Meu-Boi. Diante disso, realizou-se uma oficina de confecção dessas máscaras neutras 

que serviriam para as práticas corporais. Todavia, o que vem ser essa Máscara Neutra? Qual é a 

sua importância? 

No começo do século XX, o francês Jacques Copeau criou um novo método de 

treinamento de atores, que tinha como meta explorar as potencialidades corporais do ator. E 

neste seu novo método ele incorporou um treinamento com máscaras. Inicialmente usava as 

máscaras do Teatro Noh
25

, mas foi seu discípulo Jacques Lecoq que construiu a Máscara Neutra 

com a ajuda de Amleto Sartori.  

Uma máscara inexpressível, branca, de cor indefinida, sem individualidade, tampouco 

fisionomia e que deve se adaptar a face, como uma “prótese”. Acreditava-se que essa máscara 

desenvolvia a expressão corporal, eliminava excessos e gestos do cotidiano, deixando 

“imagens” definidas e claras.  

Por conseguinte, outros teóricos foram contra esta afirmação e discordavam das funções 

desta máscara na preparação do ator. Todavia, até os dias de hoje ela ainda é muito utilizada e 

tendo resultados positivos nos processos de corpo. 

 

                                                           
25 O Teatro Noh surgiu no Japão e é conhecido como um teatro de máscaras, uma vez que normalmente usadas pelos protagonistas 
(shites), que são personagens de espíritos, enquanto os coadjuvantes (wakis), por serem personagens de pessoas vivas, nunca as 

usam; ou teatro das essências, pois o Teatro Noh procura expressar o máximo com o mínimo de movimentos. 
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1.1 OFICINA DE CONFECÇÃO DA MÁSCARA NEUTRA 

 

Conhecendo o poder de neutralizar a voz e eliminar a expressão facial, a turma partiu 

para a fabricação desse adereço cênico. Marcou-se uma Oficina de Confecção da Máscara 

Neutra, onde todos participaram e levaram seus materiais. Foi notável a forte presença de um 

espírito de coletividade, ponto crucial em um trabalho realizado em grupo e que infelizmente 

ainda tem muito déficit no meio artístico.  

Na oficina, foram necessários alguns materiais para a confecção das máscaras: bexigas 

(balões); jornais/revistas; tesouras sem pontas; pincéis; cola branca, massa corrida e tinta látex 

branca. Houve a necessidade de ter mais de um encontro para o produto final. 

E qual foi o passo a passo deste processo criativo? 

Passo 1: Encher uma bexiga até ficar um pouco maior que uma cabeça. Picar um 

jornal e/ou a revista em pequenos pedaços. Com um pincel, passar cola em apenas um dos 

lados da bexiga (para formar o rosto da máscara) ou nos dois lados caso seja para fazer duas 

máscaras e depois colar os pedacinhos picados. Repetir esta operação seis vezes para formar 

camadas.  

Passo 2: Depois de um ou dois dias, tempo em que o jornal já vai está seco, estourar a 

bexiga. Ela desgrudará das camadas secas. 

Passo 3: Cortar no meio e retirar as sobras de jornal/revista ao redor da máscara para 

dar acabamento. Ela precisa encaixar na face. Vestir a máscara e marcar o lugar dos olhos e 

do nariz, furando com um lápis. Depois recortar em círculo para formar os olhos no lugar e 

em semitriângulo no lugar do nariz. 

Passo 4: Por fim, passar massa corrida com auxílio de um pincel e depois de seca, lixar 

e novamente com auxílio de um pincel, pinta-la com tinta látex branca. Após isso, só esperar ela 

secar para ser usada. 

E por meio dessas instruções, todos confeccionaram as suas máscaras neutras, 

resultando em um trabalho divertido e ao mesmo tempo produtivo. Foi perceptível a relevância 

do aprofundamento nos conhecimentos teóricos com aplicabilidade em situações concretas, isto 

é, partindo do conhecimento para a prática (confecção). 

 

1.2 A MÁSCARA NEUTRA NOS LABORATÓRIOS DE CORPO 

 

As máscaras neutras são inexpressíveis, e ao colocá-las, todos os estudantes da turma 

sentiram certo desconforto: a respiração, a visão e a percepção espacial tornaram-se limitadas. 

Entretanto, em diálogos que foram surgindo, notou-se que quando eles as usavam, o mais 

simples gesto exigia maior concentração e que todos se tornavam muito sensíveis aos estímulos 

que os cercavam.  

Para Jacques Copeau (século XX), a máscara é impossível disfarçar e cada gesto 

forçado é como uma nota falsa, o uso de máscaras também nos ensina ao seu manipulador ser 

mais sincero (verdadeiro).  

Neste trabalho com a máscara neutra, percebeu-se que para se executar uma ação 

utilizava-se somente a energia necessária para cada gesto, eliminava-se tudo que era supérfluo e 

estereotipado, ficando apenas os movimentos básicos e precisos de cada ação, resultando assim 

em uma gestualidade econômica. A partir daí cada um passou a descobrir seus diferentes 

centros de gravidade dos seus corpos. 

“A minha máscara parecia interagir com o espaço, os objetos na sala e com as outras 

máscaras, era como se tudo mesclava e se difundia no meu corpo em forma de movimentos 

mais precisos”, confessa Gleydson Castro sobre o processo vivenciado. Na verdade, este corpo 

http://www.fabricadebrinquedos.com.br/mascara.html
http://www.fabricadebrinquedos.com.br/mascara.html
http://www.fabricadebrinquedos.com.br/mascara.html
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estava tornando-se “dilatado”. Com ela, não existiam personagens. O olhar atento antecedia as 

ações e existia sempre uma pequena pausa entre essas ações. 

Diante disso, a turma tirou a conclusão de que a máscara neutra ativa no ator algumas 

percepções, como sensorial e espacial, e que isso age dentro de um imaginário próprio de cada 

um, o momento em que todos estão livres para explorar as suas potencialidades e características 

próprias para serem aplicados na construção de suas partituras corporais.  

Nestes encontros, foram trabalhados jogos teatrais que estimulassem a expressividade 

corporal e a investigação do corpo e suas possibilidades imagéticas, trazendo para a 

etnocenologia
26

 da “brincadeira” do Bumba-Meu-Boi, como por exemplo, a gestualidade e 

teatralidade das índias, dos caboclos-de-pena e dos vaqueiros.  

Este método reverberou em todos os alunos, a criação de um imaginário ligado as 

sensações do corpo, fazendo com que eles percebessem os elementos gestuais dos brincantes 

para que eles pudessem assim ativar seus campos de criatividade corpórea.  O preparo corporal 

da máscara nos exercícios proporcionou uma reflexão sobre quebra de movimentos já 

automatizados no corpo.  

Em cada toque, gestualidade, movimento, seja ele rápido, lento e/ou compassado, ao 

ritmo dos chocalhos, guizos e tambores (instrumentos presentes nas manifestações culturais), 

diagnostiquei o quanto é essencial conhecer esse “corpo” e perceber o que ele tem de história e 

cultura. “Dizer da história do corpo é o mesmo que dizer da histórica da vida” (SANT’ANNA, 

2004: 03). Partindo dessa ideia, depois de tanto experimentar com a máscara neutra, a turma 

passou para uma nova etapa do processo. A construção individual das máscaras expressivas, 

aonde cada aluno usou sua criatividade a partir de referências externas e de memória visual para 

embelezar e colorir de acordo também com o que foi discutido em sala de aula sobre as 

manifestações populares e culturais do Brasil, com enfoque nas características das personagens 

do Bumba-Meu-Boi maranhense. 

 

1.3 A MÁSCARA EXPRESSIVA NOS LABORÁTORIOS DE CORPO 

 

Nesta fase da disciplina, surgiu na sala de aula uma verdadeira exposição de fantásticas 

máscaras expressivas. Traços, pontos coloridos, paetês, penas e dentre outros elementos que 

ornamentavam as máscaras que antes eram “pálidas” e que depois de ganharem expressividade, 

cada uma com suas singularidades cheias de significados, pluralizaram e transmitiram, através 

de partituras corporais precisas, a essência do Bumba-Meu-Boi. 

Observou-se que a máscara expressiva não está limitada apenas a face, mas mantém 

estreitas relações com a gestualidade, aparência geral do ator e até mesmo com a plástica e 

estética cênica. O corpo máscara
27

 abordado durante este artigo tornou possível a realização de 

novas combinações e relações do ator com o todo, como um corpo que está entre o sujeito e o 

objeto, entre o cotidiano e o extracotidiano (as manifestações culturais), num espaço onde as 

coisas o atravessam.  

Percebeu-se ainda que este corpo máscara carrega virtualidades que devem ser 

“atualizadas” pelo ator. Este processo tem como exemplo o trabalho de corpo dos brincantes 

que interpretam a personagem Cazumbá no Bumba-Meu-Boi, onde os mesmos lidam com a 

manipulação de uma máscara gigantesca que atualmente estão sendo confeccionadas cada vez 

maiores e tendo ornamentos que antes não tinham, como iluminação de leds, equipamento 

inteligente, que alterna cores.  

                                                           
26 “A etnocenologia estuda, documenta e analisa as formas de expressões espetaculares dos povos, quer dizer, as manifestações 

espetaculares que são destinadas a um público, seja ele passivo ou ativo (...). As formas espetaculares que entram no campo da 

etnocenologia são aquelas que são próprias de um povo, que são expressão particular de sua cultura, que não pertencem ao sistema 

codificado do teatro tradicional” (BIÃO, 1999:58 apud Chérif Khaznadam). 
27 Termo utilizado pelo autor para designar a relação e interação do corpo de um ator/brincante/aluno com uma máscara, que por sua 

vez torna-se extensão desse corpo, estimulando novos campos de criatividades corpóreas. 
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Andréa Stelzer cita Pierre Levy e defende que nesse corpo: 

 

“Conforme expressão de Pierre Levy (1996: 17), virtual é o oposto do atual, ele não é contra o real, mas quer 

tornar-se um real e, para isso, é preciso que o ator o atualize. No momento em que o ator encontra um atual, 

ou seja, se aproxima de uma forma, ele precisa voltar ao campo do virtual para dar continuidade ao jogo de 

imagens”. (STELZER, 2010). 

 

O corpo máscara não é um corpo cotidiano, mas traduziu a interioridade dos 

atores/alunos de maneira muito ampla, por meio de uma conexão sensata interior/exterior, da 

subjetividade dos atores/alunos com o mundo imagístico das personagens, neste caso as que são 

interpretadas pelos brincantes. Segundo Tácito Borralho
28

, para entendê-la como um objeto de 

utilização em jogos cênicos é preciso que se compreenda o contexto histórico da configuração 

dramática dessa máscara. Borralho faz um resgate da história das máscaras e afirma que elas 

eram consideradas como objetos sagrados e de grande relevância para quem as vestiam: 
 

“O dançarino primitivo; o Xamã das primitivas formas de religiosidades; o ator primogênito; o sacerdote-

chefe; todos os participantes ativos dos rituais (iniciados e devotos) sabiam ao uso de máscaras como objeto 

sagrado, aquilo lhes conferia a duplicidade necessária ao envergar a toga da divindade para demonstrar a 

sua presença física na celebração. (...)”. (BORRALHO, 2010: 167). 

 

E trazendo para a importância do papel do corpo portador de uma máscara carregada de 

significados, Marcel Mauss afirma esse “corpo é o primeiro natural instrumento do homem [...] 

o principio e mais natural objeto técnico” (MAUSS, 1974: 372). Mauss é um antropólogo que 

foi estudado durante a disciplina e que parte do pressuposto que o homem não é um ser 

dissociável da cultura, pois, no fundo, “corpo, alma, sociedade, tudo se mistura” (MAUSS, 

1974: 198), sendo que os movimentos do corpo podem ser vistos como tradutores de elementos 

de uma cultura e sociedade, neste caso, como referência o Bumba-Meu-Boi. Bem semelhante à 

reflexão que fiz sobre os exercícios práticos de corpo realizados na turma. Percebeu-se que cada 

corpo dos brincantes mascarados expressa diferentemente, através de movimentos repetidos, a 

história cultural de um povo e uso exaustivo e alegre que fazem de seus corpos. 

Fazendo uma ponte de raciocínio entre Borralho e Mauss, nota-se que: 
 

“(...) importa é que, através de meios seguros, a sensibilidade seja colocada num estado de percepção mais 

aprofundada e mais apurada, é esse o objetivo da magia e dos ritos, dos quais o teatro é apenas um reflexo.” 

(ARTAUD, 1884). 

 

Portanto, todos os exercícios propostos nas aulas, com o uso de máscaras expressivas, 

foram como oportunidades de acordar o corpo de seu adormecimento resultante dos processos 

de codificação e fazer emergir novos campos de pensabilidade. Por essa possibilidade de quebra 

do mecanismo sensório-motor, se tornou viável instaurar linhas de fuga, propícias assim à 

captação de novos horizontes, para que todos pudessem vislumbrar o deserto, o vazio que o 

pensamento terá que atravessar para poder pensar o impensável, estimulando a criatividade para 

a construção de uma partitura corporal.  

Como resultado dos exercícios feito com as máscaras, surgiram várias partituras 

corporais baseadas nos movimentos de variadas figuras do imaginário popular do Bumba-Meu-

Boi, desde o “molejo” do Cazumbá, a delicadeza dos passos das índias, a exaustão e encanto 

dos vaqueiros, e o misticismo dos pajés presente na história do Boi aos movimentos 

contagiantes dos caboclos-de-pena. 

 

1.4 “LUZ, CÂMERA, AÇÃO! ”: O RESULTADO DO PROCESSO 

 

Depois de um longo tempo de dedicação e criação (máscaras e partituras), realizou-se 

no final da disciplina uma culminância. Uma apresentação final que reuniu todas as partituras 

                                                           
28 Tácito Freire Borralho: Fundou a Companhia Oficina de Teatro – COTEATRO atuando como Diretor Artístico e atualmente é 

professor doutor do Departamento de Artes da UFMA. 
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individuais de cada um e suas respectivas “caretas”, somando assim para um resultado de uma 

estética cênica esplêndida.  

No entanto, antes de se chegar nesse resultado, todos passaram por um período de cerca 

de duas semanas de ensaios gerais com o intuito de mesclar de alguma forma as partituras 

corporais de todos e fazer os últimos ajustes para que se tornassem mais precisas e simbólicas. 

Em alguns momentos percebeu-se a presença do estresse e do desanimo de muitos, motivados 

até mesmo por conta da “indisciplina” de alguns ou mesmo porque o trabalho exigia um pouco 

mais de tempo, tendo a necessidade em algumas aulas de “extrapolar” o horário, tornando-se 

assim um pouco cansativo, mas não menos produtivo. Foi um momento de trabalhar a 

coletividade do grupo, para obter uma investigação saudável, podendo assim, “colher bons 

frutos”. 

Após esse momento, quando já estava tudo pronto para a mostra do produto final, a 

turma que durante todas as aulas se encontrava na Sala de Dança do Centro de Ciências 

Humanas/UFMA, resolveu realizar a apresentação na Sala do Teatro de Bolso. Todavia, a 

proposta acertada por todos foi que não se tivesse público. Fizeram com a ajuda de alguns 

colaboradores uma gravação de maneira bem profissional do resultado final intitulado 

Orquestra de Corpos em Máscaras para Bumbas
29

, com o objetivo de editar o vídeo e 

publicar em um canal do Youtube, podendo assim obter um número maior de “público” e está 

sempre disponível para quem quisesse assistir. E assim a turma de Expressão Corporal II 

finalizou esse trabalho tão rico e que com certeza, transformou corpos que depois dessa 

experiência, nunca mais serão os mesmos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante as atividades práticas no processo da disciplina Expressão Corporal II percebi o 

quanto o corpo do ator que usa uma máscara, enquanto personagem em construção, ele pode 

constituir de expressões simbólicas, reveladoras de anseios, medos, buscas e evolução inerentes 

à condição de ser humano carregado por uma cultura, ou seja, a presença da manifestação 

cultural do Bumba-Meu-Boi.  

Percebeu-se no desenvolver deste artigo que o processo de criação da turma permeou 

etapas de estudos investigativos do corpo em máscara, iniciando com a máscara neutra, 

passando pela experimentação rítmica através do estudo das técnicas corporais com enfoque 

para a experimentação de matrizes corporais de um folguedo popular e depois um processo de 

construção/reconstrução destes movimentos com o corpo em máscara expressiva. 

Por meio dos alongamentos, das interpretações textuais, das partituras corporais e das 

confecções dessas máscaras (neutra à expressiva), surgiu-se uma reflexão sobre questões 

existências que remeteram à trajetória de formação acadêmica no curso de Licenciatura em 

Teatro enquanto futuros arte-educadores. 

Por fim, conclui-se que todas essas experiências em sala de aula foram como 

motivações para um resgate das experiências culturais já vivenciadas, tanto no que diz respeito a 

partituras corporais e máscaras como sons, até mesmo questões que por algum motivo estavam 

presas no inconsciente de cada um e que foram despertadas. Essas impressões exigem do corpo 

dos atores/alunos não só experiência, mas um mergulho profundo nas investigações. 
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TOCAR BÚZIOS
30

 

Reinaldo Freitas Soares Junior
31

 

 
 

Existe um fato curioso realizado pelos pescadores em Cururupu chamado de tocar 

búzios. Uma forma interessante que alguns dos pescadores desenvolveram para anunciar aos 

moradores do município que chegaram com a pesca para venda.  

Os cururupuenses nos descreveram que é uma prática antiga, mas atualmente pouco 

realizada, ou seja, nem todos os pescadores fazem uso deste método. É preciso esclarecer que o 

pescador que vende seu peixe ou mariscos na feira não fará uso desse recuso para anunciar a sua 

mercadoria, pois o lugar aonde a pesca se encontra já é destinado a finalidade da venda, e possui 

uma outra forma de divulgação do produto. 

De acordo com uma moradora do município, os pescadores que tocam búzios são os que 

não possuem barracas na feira, e não seriam poucos, o que contraria a fala de outros moradores 

no município, no que diz ser um recurso pouco utilizado, mas como hoje o búzio é substituído 

por garrafa, nossos informantes não puderam nos esclarecer a origem etimológica, apenas 

enfatizaram sempre a relação do termo búzio
32

 com algo do mar. Uma senhora me disse que 

antes de fazerem uso da garrafa utilizavam búzios grandes; o corte era feito na ponta que possui 

o formato espiral e, pelo pequeno orifício que criavam, sopravam com os lábios, e assim podiam 

emitir o som. Sendo a parte do objeto natural, o búzio, e a ação exercida nele a origem do nome 

da pratica realizada pelo pescador. 

A mesma senhora do município disse-nos que quando eram mais jovens os pescadores 

chegavam anunciando a sua volta do mar com o som dos búzios, e dava para saber quantos 

barcos eram. Também nos relatou que não chamavam de feira, o lugar referido para venda da 
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31 Mestre em Ciências Sociais pelo PPGCSOC da UFMA. 
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pesca, mas mercado. E que o peixe que não conseguiam vender não era jogado no lixo ou posto 

no gelo para revender, mas dado para alguns moradores.  

No dicionário Aurélio há uma descrição similar desta pratica narrada pela moradora: 
 

... usada pelos pescadores e jangadeiros para o sopro com que anunciam sua chegada ao porto, ou 

transmitem notícias no mar. É uma concha piramidal, com linhas longitudinais e transversais, e três fiadas 

de nódulo na parte superior da espiral do corpo. Comprimento: até 18 cm. (FERREIRA, 2004, p.342). 

 

Embora o instrumento primário não tenha sido conservado, sua função permanece, para 

isso basta concluirmos como Rousseau (1973, p.166). Quando nos relata por meio da história 

que o desenvolvimento de uma gramática favoreceu para que deixássemos de compreender os 

símbolos anteriores como a escrita cuneiforme, dos egípcios, por exemplo, mas isso não 

extinguiu a linguagem e sua finalidade. Uma garrafa vazia é mais leve e fácil de encontrar que 

um búzio de razoável tamanho, embora o som emitido seja divergente, a finalidade de se 

comunicar permanece.  

Os que tocam búzios (hoje) seriam os que vendem sua mercadoria em bairros do 

município, como o Jacaré, Felipinho, Taguatinga, Bairro de Fatima e nas proximidades da Rua 

do Piche
33

. Esta ação ocorreria logo que chegam com a pesca, geralmente no período dá manhã, 

entre as 5 e 6 horas, ou até mesmo pelo fim da tarde entre as 17 e 18 horas. O pescador emite 

um som com uma garrafa cortada na parte de baixo ou no meio, dizem que ela é aquecida no 

fogo para poderem em seguida fazer o corte, e após ter esfriado já pode ser usada. 

Depois do objeto estar pronto o pescador introduz a boca da garrafa nos lábios, e através 

do sopro com uma determinada técnica emite determinados sons que permitem aos moradores 

da região saberem identificar que se trata da pesca para venda. De acordo com alguns moradores 

com quem pudemos conversar, existe uma forma especifica para se tocar, que distinguiria 

através dos sons emitidos pelo instrumento o que seria peixe, camarão, sururu e outros seres 

vivos que são obtidos por meio da pesca. Faz parte também da alimentação dos cururupuenses o 

turu - animal semelhante a um verme, que é retirado da casca da madeira de mangue, ou até da 

parte inferior de algumas embarcações. Segundo os moradores o caldo feito com ele é 

revigorante - um senhor me disse que é melhor que catuaba ou Viagra para homens impotentes, 

e que o seu sabor é delicioso.  

Também nos foi informado, e já pudemos presenciar, que os pescadores ficam em 

pontos estratégicos, esquinas, encruzilhadas ou cantos que dão de encontro com duas ou três 

ruas, com a caixa de isopor contendo gelo seco ou mesmo um balde de tamanho razoável onde 

constará o resultado da pesca. À medida que a mercadoria vai diminuindo ficando assim mais 

fácil de carregar os recipientes que as contém, eles se deslocam e começam a oferecer de casa 

em casa pelos bairros.  

Em que consiste tocar búzios, no sentido socioantropológico? É preciso primeiramente 

pensar como Rousseau sobre a necessidade que o homem possui de se comunicar, expressar-se 

para o outro:  

 

Desde que um homem foi reconhecido por outro como um ser sensível, pensante e semelhante a ele 

próprio; o desejo ou a necessidade de comunicar-lhe seus sentimentos e pensamentos fizeram-no buscar 

meios para isso. Tais meios só podem provir dos sentidos, pois estes constituem os únicos instrumentos 

pelos quais um homem pode agir sobre o outro. Aí está, pois, a instituição dos sinais sensíveis para exprimir 

o pensamento. Os inventores da linguagem não desenvolvem esse raciocínio, mas o instinto sugeriu-lhes a 

consequência (ROUSSEAU 1973, p.165).  

 

Podemos fazer analogia a referente citação com a ação do pescador cururupuense, que 

inventa, cria e classifica. Inventa no sentido de construir um objeto por meio de outro e cria uma 

nova finalidade ao mesmo e classifica a ação que realiza com ele, o tocar búzios, no caso aqui 

analisado. Mas tudo isso parte de uma necessidade de se comunicar, expressar para o outro os 

seus pensamento, desejo e sentimento, como menciona o filosofo, por meio de uma forma que 
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visa atingir a instituição dos sinais sensíveis, que podemos até classifica-la como artística. 

Artística porque se percebe uma investida cultural, porque mesmo possuindo a fala, o pescador 

faz uso de outro recurso para se fazer entender, desenvolve um instrumento sonoro para assim 

poder se expressar, constrói um nome específico para a sua atividade, que só possui sentido 

socialmente, construída e realizada para o outro, que no caso são muitos, um código, um 

símbolo mergulhando na consciência dos moradores.  

 

REFERENCIAS: 
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COMO PENSAR O SAGRADO E O PROFANO NO BUMBA-MEU-BOI DO 

MARANHÃO 

Adriano Farias Rios
34

 

 

O texto a seguir refere-se a algumas considerações sobre a questão do sagrado e profano 

do Bumba-meu-boi de modo que se possa compreender (pelo menos de forma introdutória) 

como tais fenômenos, apesar de se referirem “a dois mundos concebidos como separados, 

hostis e rivais um do outro” (DURKHEIM; 2002:20) apresentam entre si uma 

complementaridade e comunicação que consubstancia a existência do homem. Refletir sobre tal 

questão no Bumba-meu-boi é delinear como os brincantes desenvolvem esta manifestação 

popular transitando nos referidos mundos cujo objetivo é tanto brincar bebendo a cachaça 

quanto agradar a São João com suas toadas, gestos, danças e fantasias. Além disso, há de se 

considerar também o caráter mercadológico assumido pelo boi como produto turístico 

incentivado pelo poder público e pela iniciativa privada. 

 

...E SÃO JOÃO DANÇA BOI 

 

Ao se falar de Bumba-meu-boi maranhense é dedicar-se em discorrer sobre algo que 

está intimamente ligado àquilo que Azevedo Neto chama de “quase uma forma de oração” 

(1983:63) capaz de permitir a comunicação do brincante com os santos católicos. Ou como diz 

um brincante:  
 

“olha, o boi, o boi é o seguinte: o boi ele é feito pra, é...para nós, pra nós viver, pra nós viver buscando 

protetor, pra nós viver buscando protetor que é o senhor São João, São Pedro e São Marçá (sic.). Então é 

isso, a gente sente e nós somos agriaciados pela força divina. E ta aí graças a Deus com matraca, com 

pandeiro e maracá” (Ribamar – matraqueiro). 

 

Ou ainda:  
“[o] boi é uma brincadeira, né, uma brincadeira ao glorioso São João, São Pedro e São Marçal. As pessoas 

brincam ao boi glorioso, santo padroeiro e pro poderoso São José de Ribamar” (Carlos Augusto – miolo do 

boi). 

 

Tais discursos enfatizam o caráter religioso assumido pelo Bumba-meu-boi no 

Maranhão. E diferentemente do que ocorre na maioria dos estados brasileiros, onde as 

festividades do boi realizam-se dos meados do mês de novembro ao dia dedicado aos Reis 

Magos (06 de janeiro), pertencendo ao ciclo do Natal, no Maranhão, estes ocorrem por ocasião 
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dos festejos juninos em comemoração aos dias de São João, São Pedro, Santo Antonio e São 

Marçal. Dentre estes, aquele que parece ser o mais devotado pelos brincantes é São João. Isto 

porque, o Bumba-meu-boi maranhense é tradicionalmente feito em intenção de São João, 

baseado na crença de que agrada ao santo organizar ou participar de um Bumba já organizado. 

Assim, se alguém participa de todo o ritual do boi com seus cantos e suas danças, longe de estar 

rendendo homenagem ao boi está, pelo contrário, louvando, glorificando a São João por alguma 

graça obtida. No caso, o boi serve como meio de comunicação espiritual, como ponto de ligação 

entre os homens e as divindades representadas pelos santos. Dessa forma, o Bumba-meu-boi 

seria “uma hierofania, isto é, uma maneira de como o sagrado se manifesta aos homens” 

(ELIADE;2001:17), dando a eles a possibilidade de terem um lugar aberto para o alto. 

Por isso é que, no Maranhão, muitos grupos de boi tradicionalmente surgiram como boi 

de promessa à medida em que são feitos de forma a cumprir uma obrigação com o santo. Não é 

à toa que nas falas dos que fazem o boi pode-se encontrar depoimentos referenciando esta 

atitude em agradecer o santo:  

 

“olha, eu tenho uma base de que foi pelo uma promessa de João de Cita, né. Veio à São João que ele, 

ele, teve doente um tempo, então, ele fez a promessa com sua esposa, não vem lembrança agora do nome 

dela, saiu da memória agora, né. Então eles vem como é, fazendo, devido a esta promessa, eles vem 

continuando essa brincadeira que tem hoje” (Júnior – miolo do boi).  

 

Atualmente este hábito não é uma constante, mas de qualquer forma o fato de 

possivelmente fazer um boi para agradecer uma benção obtida faz parte da memória dos 

brincantes e mesmo de pessoas que são apreciadoras da brincadeira. Sendo assim, conforme a 

situação, eles retomam tal possibilidade e explicam a continuidade do boi, em que o brincar ou 

contratar um boi passa a fazer parte do universo simbólico da manifestação. Além disso, é 

costume entre alguns terreiros de Tambor de Mina do Maranhão o fazer o boi de promessa em 

função de outras entidades religiosas. Nesse caso, o boi não vai às ruas para apresentar-se, 

mantendo-se restrito ao terreiro para o qual foi criado. 

Ainda como exemplo dessa marca religiosa do boi maranhense pode-se destacar as 

homenagens realizadas a São Pedro e São Marçal, nos dias 29 e 30 de Junho respectivamente. 

Na primeira data, os grupos de boi da ilha dirigem-se à capela de São Pedro, no bairro da Madre 

Deus e cantam toadas ao santo além de pedirem a sua benção. Cada boi, após peregrinação feita 

durante a procissão marítima, apresenta-se à imagem do santo em reverência pra depois voltar 

para brincar. No dia 30 de junho, os grupos de boi dirigem-se ao bairro do João Paulo e lá 

cantam suas toadas, fazem suas coreografias como meio de demonstrar a São Marçal todo o seu 

respeito. Vale ressaltar que em ambos os casos os brincantes permanecem no local durante todo 

o dia, sendo aquecidos pela cachaça como forma de energizá-los depois de uma noite inteira de 

apresentações nos arraiais de São Luís. 

É importante destacar que apesar dessa ligação entre a brincadeira e religiosidade 

católica, não necessariamente, há uma aceitação consensual entre os representantes da Igreja 

Católica. Tanto que durante muitos anos os grupos de bois, para louvar a São João, iam à igreja 

de São João (dia 23 de junho) para saudar e reafirmar os seus votos ao santo. Entretanto, “esse 

hábito foi abolido por causa da proibição dos padres que achavam o fato um desrespeito por 

não entenderem o verdadeiro sentido da visita” (CARVALHO;1995:40). Por outro lado, essa 

rejeição por parte da igreja não se dá hoje de forma generalizada por existirem padres que 

simpatizam com o Bumba como também batizam o boi. Existem ainda aqueles que desprezam a 

brincadeira e chegam a denominá-las de bagunça e de coisa de cachaceiro. 

De qualquer forma, no Maranhão “o boi, ele é, é filho de São João - São João, São 

Pedro e São Marçal” (José de Ribamar dos Santos – ex miolo do boi) e por ter este grau de 

parentesco, segundo o brincante, ele em suas cores, fantasias, bailado, etc demonstra a sua 

alegria em reverenciar os santos, fazendo com que a gente do boi o considere como “invenção 

muito alegre, muito animada, muito boa, uma brincadeira legal, uma brincadeira muito 

bacana, advertida” (José de Ribamar – matraqueiro). É a alegria em fazer o Bumba-meu-boi, 

motivada pela questão em colocar o boi em função de São João e homenagear os demais santos, 
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atribuindo à manifestação a explicação religiosa como a mais forte, a mais evidente e 

comumente aceita para a realização da brincadeira. Isto porque  

 

“o boi é sagrado. É sagrado pelo seguinte porque o boi ele é de São João. São João é o dono dele... São João 

viu o boi passando, né, ele passou e achou a brincadeira bonita e simpatizou do boi: esse boi é meu. Não, o 

boi não é seu, o boi é da comunidade. Aí ele disse: tá, mas o dono do boi sou eu, né. É porque o senhor é o 

dono do boi, é o pai do boi, mas o boi é da comunidade” (Valdenor – matraqueiro).  

 

Associado a esta adoração aos santos, há ainda um componente importante que 

enriquece o mundo simbólico da gente do boi e assim constrói a teia de significados na qual os 

membros estão inseridos e se inserem. É uma fértil imaginação mítica popular que está ligada 

com a própria história do Maranhão e, especificamente, com a cidade de São Luís. Esta história 

é enriquecida por todo um universo de lendas que busca dar explicações a determinados fatos 

históricos segundo o que o imaginário coletivo tem a dizer sobre os mesmos. Sendo assim, é 

que em muitos depoimentos de brincantes de boi a imaginação elabora cenas que demonstra o 

lado mítico da brincadeira. Um brincante ao falar da armação do boi sob a qual fica o miolo diz:  
 

“simplesmente você bota um boi, você bota um boi aqui no jirau, depois de três dias ele urra, depois de três 

dias ele urra. Por exemplo, seu boi brinca, né, você bota o boi pra brincar, aí você bota o boi pra brincar, aí 

você mata o boi, faz a morte do boi, a morte do boi, você mata esse boi, você bota o boi encima do jirau, 

com três dias ele ta urrando, ele urra, urra por ele mesmo. Já presenciei um boi urrando por ele mesmo lá na 

Maioba” (José de Ribamar dos Santos). 

 

Deve-se lembrar que o boi citado pelo informante é uma armação, à imagem de um boi, 

feita geralmente de buriti, paparaúba, jeniparana recoberta de veludo preto bordado de 

canutilhos, missangas, paetês, espelhos e fitas coloridas. Sobre ela é representada a temática 

apresentada pelo grupo no ano, inclusive relacionado ao imaginário popular. 

Nesse universo do imaginário popular maranhense não poderia deixar de existir uma 

lenda mais diretamente ligada com o Bumba-meu-boi: a lenda de Dom Sebastião, rei de 

Portugal. Conta-se que esse rei, depois de desaparecer em Alcácer-Quibir, veio, com toda a 

corte de Queluz, encantar-se na Praia dos Lençóis, localizada no município de Cururupu, no 

estado do Maranhão. A partir daí, justamente durante o período das festas juninas, ele se 

transforma em luzente touro coberto de pedras preciosas, com olhos de fogo, fulgurante estrela 

na testa, chifres de ouro e boca de brasa. E, assim transfigurado, aparece em desabalado galope 

e apavora os pescadores incautos. A mesma é inspiração para as cantorias no boi como, por 

exemplo, a toada “Alado na Serpente” do CD de 2002 do Boi da Maioba:  

 

“quando Deus criou o mundo / Do quase nada, a terra surgiu / A natureza estremeceu / De um sopro divino 

/ o homem apareceu / Eras se passarão / A lenda na ilha aconteceu / O boqueiro se abriu e um grande rei 

saiu / Alado na serpente pra todo mundo ver / Era Dom Sebastião, pedindo pro boi da Maioba guarnicê.” 

 

Portanto, é também de todo esse universo imaginário que o Bumba-meu-boi vai 

constituindo as suas cores, formas, indumentárias, sons como meio de continuar avançando a 

cada ano pelos arraiais que são formados durante os chamados festejos juninos. Os mesmos são 

tradicionais e marcantes no contexto cultural do estado do Maranhão, envolvendo elementos 

religiosos e profanos. Por ocasião destes festejos, há uma mobilização não só por parte dos 

brincantes do boi, mas também de outros grupos folclóricos (cacuriá, tambor de crioula, 

quadrilha, dança do coco, dança portuguesa), cantores da terra, cuja intenção, sob o jugo da 

folia e da alegria característico a esse período, é divertirem-se e animarem ao público que 

frequenta os arraiais, ruas, largos, casas que são devidamente enfeitados com bandeiras ou fitas 

coloridas. 

É na capital, São Luís, que a “festa” parece ter o seu termômetro de como está a sua 

realização. Torna-se então, parafraseando os “outdoors” espalhados pela cidade patrocinados 

pelo estado e município o “maior arraial do Brasil”, festejando São João, Santo Antonio, São 

Pedro e São Marçal e tendo o Bumba-meu-boi como o carro chefe da alegria. Não é à toa que 

em várias falas de brincantes ouve-se dizer que é impossível pensar em festas juninas sem o boi. 
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É um símbolo de identidade cultural maranhense caracterizado por apresentar-se como uma 

complexa teia de significados, envolvendo sentimento de satisfação e obrigação em cuja 

situação esta última denota-se tanto como um compromisso para com São João quanto o 

cumprir os contratos e convites que são acertados. O boi diversão/devoção tornou-se um 

produto turístico e por isso segue as regras de um mercado constantemente incentivado pelo 

poder público e pela iniciativa privada. Assim se a brincadeira com o intuito religioso se 

mantém um fato para a gente do boi, é também verdade que há uma espécie de neoprofanização 

(ou secularização) do Bumba-meu-boi à proporção que passa a ter como um dos motivos para a 

sua realização o caráter mercadológico. Isto permite pensar que “sagrado e profano” são duas 

modalidades de ser no mundo, duas situações existenciais assumidas pelos homens ao longo da 

história” (ELIADE; 2001:20) que não se excluem, mas se complementam em uma relação 

dialética. Para vislumbrar tal ponto, farei uma breve referência ao Boi da Maioba segundo o 

calendário ritual que caracteriza a brincadeira. 

 

O BOI ENSAIA PARA OS SANTOS? 

 

Segundo Marques, “o ensaio, como ritual secundário, abre o espaço de um tempo 

sagrado, nem homogêneo nem contínuo, mas ontológico, funcionando como solução de 

continuidade que recupera, reverte, repete o mesmo procedimento” (1999:130-131). É a etapa 

que “tem por finalidade dar a oportunidade de os brincantes aprenderem a cantar as novas 

toadas” (RIOS; 1999:23) e confeccionarem suas fantasias e o novo couro do boi de forma que 

tanto os agradecimentos a São João quanto a sua comercialização sejam um fato. Para isso 

alguns procedimentos devem ser realizados. 

Todo o início de ano em reuniões na sede da Maioba, a diretoria do grupo discute o 

calendário de ensaios, apresentações, batismo e morte além de tomar as medidas necessárias no 

que concerne à indumentária, ao couro do boi e aos demais materiais a serem usados durante 

todo o ritual. Durante as reuniões um ponto sempre em evidência está ligado com os gastos do 

boi  
“porque hoje o boi ele tem uma despesa muito grande, ainda mais no caso a minha Maioba, a minha 

Maioba, ela tem uma despesa muito grande com transporte, com transporte, com alimentação, com bebida. 

É muito grande a despesa da Maioba” (Ribamar).  

 

E essas despesas tornaram-se mais evidentes a partir do momento em que o Bumba-

meu-boi deixou de ser uma brincadeira exclusivamente feita pelos e pra os da Maioba (bairro) e 

transformou-se também em produto turístico que em geral cobra entre R$1.000,00/R$2.000,00 

para apresentar-se. Dinheiro destinado ao pagamento parcial dos débitos adquiridos pelo grupo. 

Por conta disso, é que a diretoria do boi começou a vender, desde 2002, os seus ensaios como 

meio de arrecadar mais recursos. Fato que de uma certa forma não agradou alguns componentes 

por considerarem uma afronta à tradição porque “o ensaio era pra ser na Maioba...isso é um 

erro que a diretoria do boi ta fazendo, que o boi é da Maioba” (José de Ribamar). Entretanto 

acaba sendo um consenso entre os brincantes o fato de que como fonte de recursos os ensaios 

podem ser uma opção. Aspecto que acaba se tornando mais um motivo para que o boi ensaie. 

Tradicionalmente os ensaios de um grupo de boi têm início no período compreendido 

entre o final de abril e os primeiros dias de maio com o sábado de aleluia sendo considerado por 

vários bois como data de abertura dos ensaios. No geral, são realizados nas noites de sábado e se 

estendem até a manhã do Domingo:  
 

“[é] porque no sábado é melhor porque no outro dia seguinte é feriado... hoje, no boi tem muita gente 

empregado, né. E ensaiando dia de sábado, não, porque no dia seguinte você ta em casa, né. Não adianta 

você ensaiar numa segunda, numa terça... não adianta. Você tem que trabalhar, né. E nos sábado não” 

(Arraia).  

 

Por esse motivo foi também alterada a data de somente realizar o último ensaio geral ou 

redondo no dia 13 de junho (dia de Santo Antonio), uma vez que o mesmo só ocorre na referida 
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data quando coincide com um sábado, caso contrário, é feito no sábado mais próximo dessa 

data. 

Na Maioba, o ensaio tornou-se uma mercadoria enquanto show. Se antes era feito nos 

terreiros de casas dos diversos povoados, passou a ser solicitado por casas de espetáculo de São 

Luís à proporção que é garantia de atrair uma quantidade significativa de público capaz de 

consumir as bebidas e comidas vendidas no local. Vale ressaltar que qualquer pessoa que seja 

simpatizante do boi pode participar dos ensaios, pois não é cobrado nenhum ingresso. Os 

ensaios se dão de forma descontraída em que os brincantes, à paisana, realizam e refazem um 

momento crucial do calendário ritual do boi. Quando termina, todos estão satisfeitos por terem 

cumprido um contrato comercial e, ao mesmo tempo, contentes por terem brincado e estarem 

preparando as apresentações para os santos. Um brincante quando perguntado sobre a 

importância dos ensaios afirma:  
 

“[s]ão, porque é animado também, né, a gente ensaia pra não perder o ritmo, inclusive todo ano se troca de 

toada, né. Então tem que ensaiar para todos os matraqueiros pegar a letra das toadas, né. Então, quando é 

dia da apresentação não ta vacilando, não ta gaguejando” (José Ribamar Jesus – caboclo de pena). 

 

Se por um lado, tem-se a continuidade de uma tradição sacralizada que delineia a 

brincadeira, por outro, o grupo de boi da Maioba reinventa essa tradição à medida que vende 

seus ensaios tanto para pagar as suas despesas quanto para tornar-se mais conhecido e popular. 

Como produto turístico, o boi tem que sair do seu viveiro circulando por outros lugares de 

forma a ser visto. Em relação a isto um brincante diz:  
 

“[a]h, mas aí a questão eu vou já lhe explicar. Aí é uma questão de uma mercearia, é, é, mercearia porque o 

senhor sabe: eu to aqui na minha casa, uma hipótese: eu to aqui na minha casa, eu aqui não to ganhando 

nada, eu não to ganhando nada, to na minha casa eu posso passar dez ano, dez ano, como queira, não to 

ganhando nada, ai eu saio, eu saio, vou no Parque Vitória, eu posso, passando por lá, alguém pode me 

enxergar” (Valdenor). 

 

E o ser “enxergado” não implica só ser apreciado pelos santos e nem somente arrecadar 

recursos para o boi, mas também garantir a circularidade da própria manifestação folclórica. 

Terminado o período de ensaio, o boi tem que cumprir seus compromissos. Para tanto 

precisa ser batizado. 

 

O BOI SAI, SE BATIZADO 

 

O batismo apresenta-se como uma etapa do calendário ritual de grande importância por 

referir-se a um momento onde os brincantes revivem sensações construídas em um passado sem 

começo determinado:  
 

“[o]lha o batismo do boi é uma estória que vem de longas datas e essa tradição não tem como tirar; é o 

padre que vai pra lá faz o batismo do boi, o boi não pode sair pagão, tem de batizar, quer o padre teja, quer 

ele não teja” (Herculano – componente do boi). 

 

É então uma convicção para os brincantes fazer o batizado do boi posto que é uma  
 

“obrigação decorrente da necessidade de abençoar o começo da vida pública anual do Bumba, consagrando 

a São João a sua temporada de apresentações, em consonância com o costume de consagrar coisas da vida 

cotidiana, através do ato de batizá-lo” (CARVALHO; 1995:112).  

 

Com esse ato os brincantes tencionam atrair para o boi e para eles próprios a proteção de São 

João acompanhado de muitos fluidos de paz, sorte e felicidade, garantindo a abertura do 

caminho do bem para que o boi possa percorrer todos os terreiros, arraiais, ruas e largos da 

cidade sem receio de fazer as suas apresentações. 
 

“[o] batismo é importante pra gente não sair pagã; para que todos sejam abençoados, para que todos 

sejam glorificados pelo senhor São João, São Pedro e São Marçá...e fazer uma apresentação bonita com é, 

é, com êxito, com êxito porque o santo ta nos olhando para que a gente não perca para o contrário, e pra que 
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a gente não perca para o contrário, não pra boi de A, nem de B, nem de C, porque há uma rivalidade, há 

uma rivalidade, no Bumba-meu-boi, é um querendo ser mais, maior que o outro. Então, nós temos que ficar 

bem preparado, temos que ta bem-sucedido para enfrentar esses outros contrários e pra isso a gente tem que 

antes de sair, temos que vir aqui na igreja do nosso santo protetor para receber força dele para que a gente 

possa partir pra luta” (Ribamar – matraqueiro). 

 

Vale ressaltar que, ainda segundo os brincantes, o batismo só pode ocorrer no terreiro 

do boi porque é lá que está a sua referência física de religiosidade: a capelinha ou igreja. Dito de 

outra forma: a Maioba é o espaço sagrado.  
 

“[o] espaço sagrado tem um valor existencial para o homem religioso, porque nada pode começar, nada 

se pode fazer sem uma orientação prévia – e toda orientação implica a aquisição de um ponto fixo” 

(ELIADE; 2001:26).  

 

A gente do boi não vê outra possibilidade de local para o batismo que não seja o bairro 

da Maioba. É inadmissível que o batismo como evento seja comercializado assim como 

acontece com os ensaios. É comum entre os brincantes falas do tipo “quem quiser saber como 

se faz um batismo do boi tem que ir para a Maioba”. E isso não é só discurso dos que fazem o 

boi, mas também é divulgado por representantes dos governos estadual e municipal. Desta 

forma, o “mundo de fora” é conduzido para chegar até o “mundo de dentro”, o da Maioba, 

levando consigo seus perigos e impurezas que podem afetar o “novo boi” e as suas novas 

fantasias. 

Sem batizar, o boi, e todo o grupo, não podem sair e nem ser visto pelos de fora porque 

se não pode ser alvo de “olho grande”, de impurezas, dos perigos, das adversidades que 

compõem o mundo externo ao seu viveiro. O grupo de boi da Maioba (e não só ele, mas todos 

os demais grupos de boi) recebe a benção do santo porque, segundo Mary Douglas, esta “é a 

fonte de todas as coisas boas, torna aos homens possível viverem na terra” (1966:66) 

O batizado do boi da Maioba acontece, invariavelmente, no dia 23 de junho, véspera do 

aniversário de São João. Por conta disso, ocorre em plena época junina influenciado pela 

animação peculiar do período, Tanto é que há uma expectativa grande por parte do grupo para 

que chegue a hora do batismo e o boi poder sair. O batismo é mais uma etapa de uma grande 

festa que influencia na realização de outras pequenas festas como bailes dançantes, serestas, 

pagodes promovidos com o objetivo não só de divertir, mas arrecadar recursos financeiros. 

O boi batizou e pode sair às ruas para apresentar-se, fazendo um passeio pela cidade e 

levando consigo a vontade dos brincantes em se divertir e louvar os santos católicos. É uma 

“flânerie” em que, dando conta dos choques e experiências do “mundo de fora”, ele expõe e 

reflete em suas toadas o cotidiano, a diversidade e adversidades peculiares à realidade “natural” 

que se contrapõe ao caráter sagrado manifesto no Bumba-meu-boi. 

Ao mesmo tempo, ao passear pela cidade, percorrendo os arraiais, o boi protegido pelos 

santos e por Deus, é admirado e contemplado pelos turistas e aguça o interesse mercadológico 

de empresas públicas e privadas com intuito de promover e investir no turismo do Estado. E 

neste investimento, o boi da Maioba é um dos que recebe mais atenção do público e do governo, 

certamente devido ao empenho dos brincantes em fazer o boi e torná-lo conhecido cada vez 

mais. Por isso, é que todo ano se empenham em colocar o boi na rua apesar das dificuldades 

enfrentadas e ao mesmo tempo sentem a necessidade em receber a benção de Deus, pois “o 

trabalho de Deus através da benção é, essencialmente, criar a ordem pela qual os negócios dos 

homens prosperam” (DOUGLAS; 1966:66). Em relação aos brincantes isso significa organizar 

o boi para festejarem, brincando sem nenhuma briga ao mesmo tempo levar o boi da Maioba 

para vários lugares com o objetivo de serem lembrados e solicitados no próximo ano. 

 

BATIZAR-SE, APRESENTAR-SE... E MORRER?! 

 

O boi fez o seu passeio pela cidade, observando e sendo observado, falando de sua 

tradição e do mundo moderno que o cerca, sendo alvo tanto de elogios, aplausos quanto de 
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preconceitos. No geral, os brincantes voltam para o viveiro do boi alegres satisfeitos tanto por 

causa de terem brincado bastante quanto pelo fato de terem cumprido os contratos das 

apresentações. O boi retorna a Maioba, seu espaço sagrado, consciente também de que o seu 

ciclo de vida está chegando ao final: a sua morte é um fato.  
 

“[a] morte do boi é importante demais... ela, ela, a morte do boi ta chegando no fim de tudo que fizemo 

diante de 23 até julho. São dois meses: junho e julho. Quer dizer, a morte do boi é o fim de tudo que 

fazemo, ao longo de tudo, de todo o trabalho, de tudo que foi gasto, é a morte do boi...e pra mim fico logo 

é, é triste porque digo: meu Deus do céu, aí tenho que esperar outro ano pra começar de novo” (Ribamar – 

matraqueiro). 

 

Sendo assim, a matança do boi é realizada dentro de um clima contraditório de alegria e 

tristeza, felicidade e saudade, prazer e dor. Ao mesmo tempo em que se comemora a etapa final 

de uma boiada bem-sucedida uma vez que pôde ser concluída com festejo, também se dá um 

sentido adeus ao boi que parte prometendo voltar na próxima temporada. É feita então a festa da 

morte do boi que por apresentar um nome tão paradoxal demonstra que o Bumba faz parte de 

uma teia simbólica, apresentando e provocando vários significados e sentimentos, inclusive 

contraditórios e ambíguos. Na perspectiva de Marshall Berman (1986), nada mais moderno 

posto que para ele a modernidade é marcada por paradoxos que entrelaçados com “um 

acontecimento que é importante porque já virou tradição" (Herculano) garante o seu destaque 

como uma etapa fundamental do calendário ritual. 
 

“[é] importante destacar que, apesar de a vida ainda continuar para os bois que brincam ‘extra-época’, a 

morte mantém o seu grande valor no ritual da brincadeira, representando um momento de auge no bumba 

maranhense” (CARVALHO; 1995:136).  

 

Anteriormente, quando se fazia a morte do boi, segundo brincantes, ele morria mesmo para 

voltar somente no outro ano.  
 

“[c]antava-se toadas da morte do boi e este era todo cortado; tirava-se o couro e saia-se vendendo. Ficava só 

a cabeça que outra pessoa pegava para fazer a brincadeira noutro ano. Aqueles pedaços de pau, as pessoas 

que recebiam guardavam-nos para fazer chás como remédio” (Memória de Velhos; 1999:169). 

 

Com o advento do Bumba-meu-boi como produto turístico, a morte tornou-se 

simbólica, remetendo a uma satisfação em dar continuidade a uma tradição. E a continuidade se 

deu sem que o boi fosse quebrado completamente e distribuído aos participantes, sendo este ato 

representado com a distribuição de bombons que são colocados e ornamentam o couro do boi. 

Isso foi assim feito porque sai caro confeccionar um boi para desmontá-lo completamente na 

morte. Ao mesmo tempo, o fato de não quebrar o animal dá a possibilidade do grupo poder 

apresentar-se em eventos que ocorram fora do período junino. É o que se chama de período 

extra-época. 

O boi tem sua festa de morte, mas não morre, permanecendo vivo. Por conta disso, os 

brincantes do boi da Maioba, dentro de seu universo simbólico, dão explicações variadas sobre 

o assunto. Uns afirmam que “foi o tempo em que o boi morre, ele agora só faz desmaiar” (José 

Ribamar Pereira). Nesse caso ele despertaria quando surgisse a oportunidade de se apresentar 

novamente. Outros dizem que o boi morre, mas por possuir a capacidade de ressuscitar ele torna 

a viver, podendo brincar novamente. 

Entretanto, existe uma explicação que pode ser considerada como a mais comum, é a 

que diz: o boi que morre é o boi do ano passado. Isto porque o animal tem um ciclo anual de 

vida. Dessa forma ao sair às ruas a gente do boi acompanha e é acompanhado por dois bois: um 

que está começando a sua vivência e outro que terá a sua vida finalizada após os festejos 

juninos. Com isso há sempre condições para que o boi da Maioba possa fazer apresentações 

extras para conseguir recursos financeiros para a brincadeira do outro ano. 

De qualquer maneira, simbolicamente o boi morre e acaba se tornando também um 

evento de grande atrativo turístico tanto que chega a ser divulgado em rádios, tv’s e jornais 

impressos cuja função é reunir um grande público para prestigiá-lo. Entre o público, “há uma 

crença, segundo os brincantes, de que o sangue do boi traz sorte, energias positivas, bons 
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fluidos às pessoas que bebem” (RIOS;2004:106) demonstrando mais uma vez o caráter místico 

característico da brincadeira que se manifesta pelo fato de que o líquido vermelho é vinho tinto 

que é derramado em um balde quando simbolicamente a garganta do boi é cortada. Tal fato 

permite pensar em Geertz (2002) quando diz que ao se observar os nativos deve-se procurar 

saber o que eles acham que estão fazendo. Isto porque, a morte do boi para os brincantes “é o 

padrão mais importante da brincadeira”, mesmo em um mundo de modernidade imposta onde 

todo momento a gente do boi se depara com a transitoriedade das experiências modernas que a 

leva a ter que (re) significar a morte do boi em meio a seu caráter mercadológico. 

Sendo assim, também na morte, sagrado e profano juntam-se “numa dialética que 

celebra os dois polos contrários primordiais à existência (MARQUES, 1999:148) e que, mesmo 

trazendo para os brincantes um sentimento de dor, apresenta-se como uma reunião de amigos 

capaz de deixar na mente e nos corpos dos brincantes o desejo de que um novo período junino 

se realize com São João bebendo cachaça e dançando Bumba-meu-boi. 

Assim a cada ano o brincar o boi apresenta-se como uma forma à disposição dos 

brincantes para compartilharem a sua fé posto que “as crenças propriamente religiosas são 

sempre comuns a uma coletividade determinada, que declara aderir a elas e praticar os ritos 

que lhes são solidários” (DURKHEIM;2001:28). Isso significa dizer que o Bumba-meu-boi não 

é apenas uma simples brincadeira ou um produto turístico, mas um rito sacralizado que delineia 

as crenças dos seus participantes. Participantes que ao longo da realização de todo o ritual que 

caracteriza a manifestação possibilitam que São João (e com ele os demais santos) beba a 

cachaça por ser este o líquido que energiza cada brincante durante as várias noites que transitam 

pelos arraiais, casas e ruas da cidade. É neste contexto que sagrado e profano devem ser 

pensados. 
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UMBANDA: 

Terreiros e lideranças que aconchegam
• 

 

Nadson Rodrigo dos Santos Alves
35 

INTRODUÇÃO 

Na região de Lago Verde e Lago Açu (MA) existe mais ou menos dez terreiros. Tive o 

prazer de visitar oito deles, onde os líderes foram bastante atenciosos. Pude me aprofundar e 

conhecer melhor três deles. O presente artigo visa mostrar como é o pensamento dos líderes de 

terreiros onde foi feita esta pesquisa referente à umbanda e como os mesmos se referem ou 

tratam esta religião de matriz africana, levando em conta os questionamentos que várias pessoas 

que não são desta cultura têm. 

 

Localização e festas 

 

No primeiro terreiro, onde fui bem recebido, o senhor Emanoel Acácio respondeu a 

cada questionamento que eu fazia, e o melhor, explicava detalhadamente cada um dos mesmos. 

Esse terreiro, que tem o nome “Sala Deus Amor” é localizado na fazenda São Emanoel, S/N 

(Município de Lago Açu). Foi fundado em 2012 e tem seu festejo do dia 3 para 4 de dezembro.  

O segundo terreiro, onde fui recepcionado pelo líder que é conhecido como Toinho do 

Couro Duro, que demostrou ser muito gentil com os visitantes, esclareceu pontos importantes 

para meus conhecimentos na área, demostrando imensa sabedoria no seu meio. Seu terreiro, 

chamado “São Jorge”, localizado em Santa Luzia S/N (Povoado de Lago Verde), foi fundado 

em 2006 e realiza festejos nos dias 23 de junho (Santo Antônio); 25 e 26 de julho (Senhora 

Santana); 31 para 1º de outubro (Todos os Santos). Senhor Toinho tem como entidade principal 

de seu terreiro, São Lorenzo. O senhor Emanoel Angélico, como é conhecido na região, é uma 

pessoa com quem quero trabalhar sempre, pois me detalhou coisas como: entidades dos 

terreiros, na qual eu não tinha ideia do que seria. 

O terceiro e último terreiro que pude conviver, do senhor Adriano, é denominado 

“Senhora Santana” e é localizado na Rua do Beijo, nº57 - Lago Açu. Os festejos do terreiro são 

dia 19 para 20 de janeiro; 13 de maio (Pretos Velhos); 25 para 26 de junho e 15 de novembro. A 

entidade principal é Caboclo Ubirajara Reis de França, de uma linhagem de índios. 

 

Trabalhos, Mediunidade e Entidade 

 

Tive momentos interessantes quando conversei com senhor Emanuel, que me disse 

coisas interessantes, como quando me falou que já sabia que eu estava indo para a casa dele, 

pois sua entidade tinha falado para ele.  
 

“Eu já sabia que você viria, pois em certo dia estava deitado na minha rede quando minha entidade veio 

e me disse: esta vindo um menino para fazer umas perguntas e conversar com você; não se assuste e avise 

toda a sua família”. (Emanoel Angélico) 

 

Pude ver que a relação do senhor Emanoel com sua entidade é muito intensa e bem 

aberta. Continuamos nossa conversa e no meio da mesma, ele me falou que gosta de “mostrar 

serviço”, e quando alguém sai de seu terreiro de certa forma curado, é por que ele e sua entidade 

fizeram um bom trabalho e Deus os abençoou. 

                                                           
35 Aluno do Curso de Licenciatura em Educação – UFMA. 
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Nas palavras dele: 
 

”Quando uma pessoa vem me procurar pedindo ajuda, eu não nego, mas, não dou garrafada ou algo do 

tipo, pois se eu der, não vou ter sido eu que curei, e sim a garrafada. Eu dou oração, pois quem cura é 

Deus”. 

 

Umbanda, uma escolha entre caminhos 

 

Um líder que chamou minha atenção foi senhor Adriano, que demostrou uma enorme 

sabedoria no meio. Quando estávamos conversando falamos sobre coisas muito importantes e 

pude perceber que eram de extremo valor para ele. Uma dessas coisas foi quando falei sobre 

“pessoas que usam a umbanda ou espiritismo para fazer o mal”, e ele me respondeu algo que 

achei muito interessante e que descrevi nas palavras dele: 
 

“A umbanda tem dois caminhos, o caminho do mal e o caminho do bem, eu escolhi o caminho do bem, 

por isso não aceito dinheiro para fazer o mal, por que é um dinheiro sujo. Quero o bem para todos, e minha 

casa esta sempre aberta para quem precisa. Todos têm direito de ser feliz nessa terra, pois somos todos 

filhos de Deus”. 

 

Com essa citação do que o senhor Adriano falou, pude perceber algo que os demais 

líderes falavam, que era ajudar o próximo e temer a Deus, que são mandamentos da lei de Deus. 

Então, como a umbanda pode ser considerada demoníaca? 

Continuamos nossa conversa e ele respondeu a uma pergunta: qual a sua relação com os 

hospitais, em termo de pessoas que precisam de ajuda? E ele me respondeu... 
 

“Eu respeito muito a profissão dos médicos, enfermeiros e outra pessoas que trabalham em um hospital. 

Quando chega uma pessoa em minha casa me pedindo ajuda e vejo que é algo para um médico tratar, eu 

mando-o para um hospital, não tem problema nenhum, pois o que quero é que as pessoas fiquem boas”. 

 

Senhor Adriano, como outros que vivem neste meio, expressa que, o que ele realmente 

quer, é o bem dos outros. “Usa seu dom” de uma forma que beneficie não ele, mas, pessoas que 

precisam de ajuda e, se o caso não for para ele, passa para as devidas pessoas. 

 

Entidade, respeito e aceitações 

 

Senhor Emanoel, no meio de nossa conversa me falou que a sua entidade e a de seu 

terreiro chama-se Luís Légua Bugie Boá (Luisinho Légua), o referido é filho do velho “Légua 

Bugie Boá” (líder da família). Foi-me dito pelo senhor Emanoel que a família dele é conhecida 

como cachaceira e baderneira, mas o mesmo demostrou um imenso respeito ao seu meio e pude 

perceber que leva isso muito a sério, pois falou com seriedade e sinceridade do que se 

perguntava. Mostrou-me seu terreiro, apontando a placa que fica logo na entrada, que tinha 

escrito as coisas que sua entidade não queria no seu terreiro: não entrar com armas e bebidas; 

não tomar gosto (como o mesmo fala) com as mulheres do local; e, ao adentrar no terreiro 

deverá estar descalço, para que se possa ver o caráter da pessoa através de suas unhas. 

 

Umbanda como religião 

 

Em uma conversa que tive com o líder Toinho, a parte que mais me chamou a atenção 

foi quando falamos sobre “Umbanda como religião”, onde ele mostrou os males da umbanda e 

os seus benefícios. Falou que, em sua opinião, a umbanda não é coisa demoníaca, pois é algo 

que vem de Deus, e que as pessoas que a criticam não a conhecem. Como é que algo que pode 

curar pessoas vem do Demônio? O mesmo cita a umbanda como uma religião como qualquer 

outra, que tem algumas pessoas que escolhem fazer o mau. 

Ele fala que: 
 

“A umbanda é uma religião como qualquer outra, igual à católica, protestante etc.”. Cada religião tem 

pessoas que fazem o mal e que fazem o bem, não somos julgados pela nossa religião e sim pelos nossos 

atos. “A umbanda não ofende a ninguém”. 
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O senhor Toinho mostrou o seu pensar sobre esse tema, na citação a cima, e, a meu ver, 

está certo, pois a umbanda não ofende a ninguém, e tem pessoas que a respeitam como religião. 

A mesma é de fato uma religião, só que de matriz africana, e por ser de África, é julgada de 

maneira erronia por pessoas que não a conhecem, e que não sabem o que estão perdendo dessa 

cultura, dessa religião. 

 

Umbanda como dom 

 

Falando sobre “Umbanda como dom”, ele me informou que a umbanda é sim um dom 

dado por Deus a algumas pessoas, e que essas devem usá-lo para curar e proteger pessoas. 

Senhor Toinho fala que: 
 

“A umbanda (espiritismo) é um dom que poucas pessoas recebem, pois nem todos podem o receber”. 

Para participar no terreiro tem que ter esse dom, ou se não tiver, a pessoa tendo muita força de vontade e 

quiser muito, até pode entrar, “mas fica com menos poder diante dos demais, pois provavelmente não 

recebera uma entidade”. (Toinho do Couro Duro) 

 

Essa citação foi algo bom para se ouvir, pois pude percebe o quanto a umbanda é 

importante, e como uma pessoa que não estudou sabe falar de forma tão compreensível sobre 

isso. Podemos considerar que foi sua vivencia no meio, que de certa forma o levou a falar tão 

claramente sobre o tema. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após as conversas que tive com as lideranças acima citadas, pude perceber que, o que 

foi citado acima, não é uma verdade absoluta, mas, demostra que a umbanda não é algo 

demoníaco ou que faz mal para a sociedade, e que não tem nada a ver com umas e outras 

pessoas que praticam o mal, como foi citado acima pelo senhor Adriano e senhor Toinho.  

Ressaltando que esse trabalho foi feito só na região de Lago Verde e Lago Açu, suas 

conclusões não podem ser generalizadas. As opiniões dadas a respeito do tema são somente a 

respeito do que as pessoas que eu trabalhei falaram. 

Em síntese, pude ver como os líderes dos referidos terreiros se portam em ralação a 

alguns questionamentos que são de rotina na vida de quem não conhece a umbanda e receber 

respostas claras e de fácil entendimento por parte dos mesmos. Foi uma pesquisa gratificante e 

que me ajudou muito a abrir a mente sobre o referido tema. De certa forma, um mundo que eu 

conhecia e que eu adorei conhecer melhor e me aprofundar. 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

JANELA DO TEMPO 

 

BAR DO CASTRO, QUE SAUDADE!
 36

 

 

Bernardo Coelho de Almeida
37

 

 

Ainda não conheço Londres, mas quem lá esteve conta que um pub inglês é solene e 

grave como um templo. Assim mesmo, de vez em quando, um britânico ou outro ergue o copo 

de bebida e exclama: save the Queen! – quebrando a monotonia do ambiente. 

Bares são os nossos botecos e botequins. Veja um deles no Rio de Janeiro, depois de 

uma vitória do Flamengo, no Maracanã. Canta o chope, canta a cerveja, canta a pinga, em ritmo 

de batucada. Um dia desses em um barzinho cheio de dedos do final da Conde de Bonfim, na 

                                                           
36  Jornal do Dia. São Luís 3 de julho de 1988. 
37 Jornalista maranhense e poeta da Academia Maranhense de Letras, falecido.  
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Tijuca, eu lia o seguinte aviso numa cartolina colada na parede: “Não faça batucada nas mesas, 

use a caixa de fósforos”. Também pudera, se não for assim a coisa vira fundo de quintal. 

Bares de São Luís, já não sois como antigamente! Havia um médico boêmio, doutor 

Luna, que derramava euforia onde chegava. Antes de beber o primeiro gole de cerveja, ele se 

erguia, levantava a taça, em ofertório, e exclamava: “Felicidade danada”! Era como um cruzado 

enfrentando muçulmanos com o sinal da cruz. 

No Bar do Hotel Central, no tempo do Fonseca, ou desse amável português chamado 

Oliveira Maia, de uma das mesas mais animadas, alteava-se o pedido de Elias Almeida ao 

garção: “Traz outra desgraça”. Era mais uma cerveja Brahma, “bem gelada” e com certa 

urgência”, como recomendava meu velho companheiro José Santos. 

O advogado Clineu Coelho, fiel frequentador de nossos bares, não se cansava de narrar 

uma aventura, que foi a mais original de todas as nossas farras. José Santos ganhara uma causa 

que lhe rendera uma fábula em honorários. O penalizado a indenizar seu constituinte havia sido 

transferido da gerência local de certo banco para outra, em João Pessoa. De sorte que a 

precatória de cobrança nunca era cumprida, talvez em razão do prestígio do gerente junto aos 

oficiais de justiça da capital paraibana. 

Eu era funcionário dos Correios e Telégrafos, onde José Santos respondia pela 

assessoria jurídica, com esse brilhante advogado Kleber Moreira e José Araújo, hoje conselheiro 

do Tribunal de Contas do Estado. Um dia ele me chegou com o convite para ir com ele e seu 

sócio Clineu Coelho, no avião deste, a João Pessoa. Decolamos de São Luís por volta das oito 

horas de uma bela manhã de quarta-feira, com o comandante Barros no comando do pequeno 

Cesna. 

Logo ao passarmos sobre Parnaíba eles quiseram baixar para bebermos as primeiras 

cervejas. Como eu lhes ponderei que essa devia ser uma escala de volta, fomos aterrissar em 

Camocim, sem ver de quê. Cidadezinha sem tráfego aéreo, lá apareceu um jipe da 

municipalidade, na suposição de que chegara uma autoridade cearense. Só assim tivemos o 

transporte que nos levasse até a cidade para satisfazermos nossa sede por cerveja. 

A escala seguinte foi Fortaleza, de onde seguiríamos diretamente para João Pessoa, 

deixando Natal para o regresso. Bebemos acima do limite. Quando o comandante Barros foi 

levar o plano de voo, o DAC não o aprovou. Não havia mais tempo de chegarmos ao nosso 

destino antes do anoitecer. E nos tocamos para a cidade onde eu queria mostrar que ainda era rei 

e não era mais nem majestade. As antigas casas noturnas da Barão do Rio Branco já não 

existiam. Estava tudo mudado. Eu estudara ali há muito tempo, em 1944/45. 

Depois de rondarmos pelos bares e boates da Beira Mar, terminamos num motel, na 

periferia e lá pernoitamos. Ao amanhecer estávamos de chegada ao aeroporto. Sem beber o 

piloto tinha o aviãozinho em condições de voo. Com uísque e gelo todos fomos afinal para João 

Pessoa. Lá enquanto José Santos e Clineu saiam ao encontro de Alves de Melo, reintegrado à 

terra natal e disposto a encaminhá-los para a entrega, em mãos, da precatória, eu ficara no velho 

Hotel Paraíba, na Praça dos Cem Réis, em sono a vapor. De forma que, à boca da noite, quando 

eles voltaram de missão cumprida, eu estava recuperado. Mortos de fadiga não quiseram 

acompanhar-me. 

Só sei que, depois da meia-noite, após uma incursão pelo cabaré da Hosana, eu jantava 

sozinho no restaurante Bambu, situado no meio de um lago artificial, na Praça Alberto Lucena, 

quando três rapazes, únicos fregueses recalcitrantes, vendo que era gente de fora e merecendo-

lhes a simpatia, convidaram-me para sua mesa. Um era engenheiro, o outro Diretor do Teatro 

Santa Rosa e o terceiro, editor dos Diários Associados. Nossa farra foi longe. Um deles tocava 

violão e cantava bem. O sol brilhava entre as palmas dos coqueiros, quando dei conta de mim na 

praia de Tambaú, para onde fomos levados pelo discípulo de Assis Chateaubriand, que ali 

residia.  

Aconteceu que, perto do meio-dia, o engenheiro necessitou ir à cidade para providenciar 

a folha de pagamento dos operários de sua construtora. Ele contou-me que, ao entrar no 
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escritório, um seu vizinho o chamou até o dele, do outro lado do corredor, para apresentar dois 

advogados maranhenses de passagem por João Pessoa, ambos preocupados pelo sumiço do 

companheiro de viagem. Os dois caíram das nuvens quando o meu comparsa de farra lhe disse 

que ficassem tranquilos. Eu estava em Tambaú, para onde foram conduzidos por ele, ao meu 

encontro. 

Naquela sexta-feira, a convite de Alves de Melo, fomos à eleição de Miss Paraíba, em 

Campina Grande, onde trocamos o baile num clube da sociedade local pela vida noturna na 

margem do açude Serrotão. Sábado à tarde decolamos para Recife. Lá, um meu irmão, oficial 

do Exército, refez-nos as finanças já desfalcadas e pagou-nos as despesas no Hotel Guararapes, 

para ser ressarcido mais tarde. Na segunda-feira, depois do vôo direto Recife-São Luís, 

estávamos almoçando em casa, cada qual sob o olhar de censura de sua respectiva cara-metade. 

Eis um olhar que nos persegue pela vida inteira. Mas, ai de nós se não fosse ele. Eu por 

exemplo, estaria perdido. Portanto, não falemos mal de nossas vigilantes esposas, mas de nós 

próprios, que violentamos sua paz doméstica. 

Dos velhos tempos podemos recordar alguns bares famosos em São Luís. O Moto Bar, 

do Serafim, foi um deles. Marcou época. Teve seu apogeu no período da II Grande Guerra, 

quando os soldados ianques o frequentavam, pagando as contas em dólares. Nele o que havia de 

melhor não era a bebida, porém o tira-gosto de queijo, presunto, picles e azeitonas, ou sanduiche 

de pernil. Seu vizinho, o Jurandaia, de Manoel Santos, não tomou elixir de longa vida. Morreu 

cedo e de repente.  

Houve um tempo em que, com alguns amigos minha preferência era batida de limão 

(não se falava em caipirinha), no armazém dos irmãos Nicolau, na equina da Rua da Paz, baixos 

do sobrado onde funcionou durante algum tempo, a Câmara de Vereadores. Depois nos 

passamos ao “Para Todos” no porão da antiga Casa dos Tecidos, ao lado da Avenida Magalhães 

de Almeida, ponto de um cearense chamado Raimundo Cavalcanti, hoje rico empresário da 

Sudenveste, com dezenas de lojas de confecções. Mas éramos servidos ao pé do balcão. Não 

tinha graça.  

O bar do português Narciso, na Rua Grande, também se tornou famoso pela cerveja 

supergelada em enorme depósito. Seus camarões secos eram fantásticos. Jaime Souza achou de 

abrir um bar no começo da Rua da Paz. Não deu certo. Queria limitar a quantidade de cerveja 

para que não se bebesse muito. A qualquer momento, no melhor da farra, ele batia palma e 

exclamava: “Vou fechar Quem manda aqui sou eu”  

Afora esses, a gente podia tomar belas cervejas numa quitanda do largo da Madre de 

Deus, em companhia de Luís Alves, Almir Marques e Romeu Souza. Aos sábados, mais pela 

comida do que pela bebida, ainda funcionava a base do Rabelo, no Lira. O bar do Hotel Central, 

de glorioso passado, deixou-se prostituir pela falta de respeito ao anoitecer. Não fui 

frequentador assíduo do bar Atenas, do Raimundo, na Rua de Nazaré, onde prontificou o grupo 

Antroponáutica, paraninfado pelo poeta Bandeira Tribuzi. Ali se reuniam Luís Augusto Cassas, 

Viriato Gaspar, Valdelino Cécio, Sergio Brito, o pintor José de Jesus Santos, José Maria 

Nascimento e outros da confraria. 

De sorte que, entre todas as instituições do gênero em São Luís, nenhuma se dignou 

possuir o ambiente, a amenidade, a tradição do Bar do Castro, na Rua do Sol. Ele foi o último 

reduto da mais jubilosa boemia de nossa cidade, graças ao cavalheirismo de seu proprietário, o 

espanhol Leôncio Castro. Era lá que se reunia o grupo Legenda, a discutir os planos editoriais 

da revista: José Chagas, Reginaldo Teles, Antônio Almeida, Joaquim Itapary, Déo Silva, 

Ubiratan Teixeira e Saraiva Neto, sem falar nos ausentes Yedo Saldanha, José Bernardo Tajira e 

Fernando Moreira. 

Numa das mesas acalorava-se a discussão entre Murilo Ferreira e José Mário Santos e 

Armando Quixadá. De repente, Carlos Cunha acharia de declamar Cântico Negro, de José 

Régio. Ali estavam os irmãos Raimundinho, Zé Antena e Carroca. Baima Serra podia aparecer a 

qualquer momento, no intervalo de suas pescarias em Ribamar. O jornalista Emanoel Silva, de 
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O Imparcial, cometia pileques tremendos. Nascimento Moraes Filho estava sempre disponível 

para uma polêmica amiga. Lopes Bogéa ensaiava uma toada de bumba-meu-boi. Miguel Pedro, 

irmão do pintor Zaque, tocava flauta a mesa de seus colegas do IBGE. 

Seu Castro sabia compreender-nos. Nunca se alterava. Acolhia de bom grado os 

“espetos” de Amaral Raposo e Walbert Pinheiro; era capaz de dar conselhos e ser amigo 

intransigente de José Cândido Araújo; não se irritava com os esturros de Erasmo Dias; 

deliciava-se com as gargalhadas de Paulo Nascimento Moraes; sentava-se à mesa e João José, 

de cara fechada e coração aberto. De sorte que se um dono de bar pode ser santo, canonizemos o 

amável Leôncio Castro. 

Houve uma noite em que ele nos permitiu fecharmos mais cedo para prestarmos 

homenagem especial a Ferreira Gullar, em visita à terra natal. Arrumamos diversas mesas em 

filas e, à luz de velas, em requinte de privacidade, rendíamos o culto de nossa admiração a um 

poeta que tem sido digno do talento maranhense e de suas convicções ideológicas, quando 

passaram a bater à porta, insistentemente. Nosso grupo não queria intrusos. Era um encontro de 

poetas com o poeta da Luta Corporal. Continuaram a bater. Fomos ver quem desejava forçar 

ingresso em tão privilegiado cenáculo. Afinal permitimos a presença do estranho em nosso 

convívio. Era um rapaz magro, de olhos brilhantes, indagadores. Desconhecido dos demais, não 

o era de mim. Já havíamos conversado antes a respeito de poesia.  

Apresentei-o aos companheiros. Estes já entregues às suas intermináveis discussões, 

não lhe deram a devida atenção. Tive porém o cuidado de dizer a Ferreira Gullar que o rapaz era 

poeta, também, no estilo de Castro Alves. E possuía talento – acrescentei, convicto. Não estava 

enganado. Anos depois daquela noite inesquecível no Bar do Castro, o Brasil inteiro tomaria 

conhecimento do mais importante poeta maranhense nascido neste século: Nauro Machado, a 

quem dedico esta crônica, com a mais profunda e carinhosa admiração.  

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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TESE 

 
SILVA, JOÃO RICARDO COSTA. PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO: os desafios para 

a preservação do Centro Histórico de São Luís. Tese de Doutorado. PPG em Ciências 

Sociais. UFMA, São Luís, 2016. Orientador: Profº Dr. José O. Alcântara Júnior  

 

RESUMO 

 

A presente tese tem como objetivo analisar através de uma sociologia das práticas patrimoniais 

as ações e políticas efetivadas pelos órgãos de gestão do patrimônio especificamente o IPHAN 

(União), o DPHAP-MA (Estado), a FUMPH (Município), organismos administrativos 

responsáveis pela preservação do patrimônio arquitetônico, desenvolvidas no centro histórico de 

São Luís. Para situar o tema de estudo foi feito uma explanação sobre a evolução teórica da 

preservação do patrimônio histórico e dos aspectos históricos de formação do espaço urbano. 

Para mensurar a atuação das ações de preservação do patrimônio foi elaborada uma série de 

gráficos com informações sociodemográficas de mais de três décadas. Os mesmos foram 

criados por meio da classificação de variáveis populacionais e domiciliares da área com dados 

oriundos do IBGE. A pesquisa faz uma reflexão como as sucessivas etapas de intervenções 

conseguiram preservar parte considerável do conjunto urbano de tipologia portuguesa, contudo 

também é possível depreender a existência de problemas para a plena proteção do patrimônio 

histórico de São Luís. Conclui-se, que apesar da grande ênfase da inserção na Lista do 
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Patrimônio Mundial da Humanidade, os desafios existentes para reutilização do patrimônio 

arquitetônico ainda são um grande entrave para sua preservação. 
 

 

DISSERTAÇÃO 

 

GUEDES, João Paulo. O TAMBOR QUE FALA: LINGUAGEM E PERFORMANCE 

MUSICAL NO ‘PEGA FOGO’ DO TAMBOR DE CRIOULA. Dissertação. São Luís. PPG 

Ciências Sociais. UFMA, 2016. Orientação: Prof. Dr. Sergio Ferretti.  

RESUMO 

 

Esta dissertação pretende desenvolver a concepção do tambor de crioula como linguagem 

dialógica vinculada ao conceito de performance musical, em que estão em jogo tanto elementos 

musicais como extramusicais. O tambor de crioula é uma manifestação popular muito diversa e 

contextual, predominantemente realizada por negros, com perfis de participantes, motivações, 

formas de organização, estruturas musicais e coreográficas, que possuem semelhanças e 

diferenças as quais se espera comungar na prática coletiva. Esta comunhão de sentimentos é 

concretizada em momentos em que tanto a linguagem como a performance musical chegam ao 

ápice e, como dizem, o tambor ‘esquenta’ e ‘pega fogo’, expressões que adoto como fenômeno 

da euforia coletiva. Através da etnografia da performance musical, pretendo demonstrar uma 

interpretação da maneira como a linguagem dialógica se manifesta em ‘marchas’ de tambor em 

diferentes performances musicais, bem como, elementos que influenciam o ‘pega fogo’ do 

tambor. 

SILVA, Márcia Andrea Teixeira da. MEMÓRIA E UMBANDA: uma análise da trajetória 

de José Cupertino em São Luís. Dissertação. São Luís. PPGHEN – Programa de Pós-

Graduação em História, ensino e narrativas. UEMA, 2016. Orientação: Profa. Dra. Tatiana 

Raquel Reis Silva.  

RESUMO 

 

Este estudo tem como objetivo analisar a trajetória de José Cupertino, vereador, radialista, 

curador e umbandista maranhense através das conjunturas do processo de inserção das 

manifestações umbandistas nos terreiros de São Luís, na década de 1960. A análise das 

memorias de familiares, amigos de Cupertino e adeptos da umbanda fornece suporte para 

abordar a construção desta narrativa histórica que pontua desde a fase embrionária da religião 

até os primeiros registros do culto em São Luís. A pesquisa ressalta o estreitamento das relações 

entre alguns setores religiosos com o cenário político nacional e local que compreende a 

participação de pastores evangélicos e pais de santo, respectivamente. O trabalho de Stuart Hall, 

A Identidade Cultural na Pós-Modernidade (2005) corrobora bastante ao estudo, pois é possível 

fazer uma relação do vereador com o processo de descentramento do sujeito curador, atividade 

coibida pelos órgãos da segurança, para o deslocamento de sua identidade religiosa da Cura para 

a Umbanda, exatamente no contexto em que esta prática é reconhecida institucionalmente 

enquanto religião no cenário nacional, demarcando, portanto, um panorama das práticas de 

apropriação, representação e ressignificações, no campo da religiosidade afro-brasileira em São 

Luís.  
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MONTEIRO, Pablo Gabriel Pinto. ENCANTARIA, PAJELANÇA E PRÁTICA DE 

PARTO: A trajetória de Benedita Cadete. Monografia. São Luís. Licenciatura Plena em 

História. UEMA. 2016. Orientadora: Prof. Dra. Marcia Milena Galdez Ferreira. 
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RESUMO 

 

A pajelança destaca-se como prática religiosa que estabelece conexões com outras vertentes da 

religiosidade afro-brasileira, principalmente com o tambor de mina. O mediador desse processo 

é designado nesta pesquisa de pajé/pajoa ou médico do mato. Esse tem como principal atividade 

a intervenção curativa de pessoas. Os pajés podem acumular funções, tais como: rezar, benzer e 

partejar, tendo essa última destaque nesse enfoque. A partir de entrevistas e participação 

observante, analisaremos o caso de Benedita Cadete, pajoa natural do município de Cururupu no 

Maranhão, Benedita interrompeu a prática de parto nos anos 2000, totalizando 3537 partos. 

Problematizamos e investigamos o entrecruzamento de práticas religiosas e de saúde contidas 

na pajelança e a sua relação com o processo de partejar, a partir das representações de si e de 

representações externas. Nesse enfoque, a constituição do universo religioso levará em 

consideração as relações sociais estabelecidas por Benedita ao longo de sua vida, essa rede 

inclui a formação de família e a sua relação com as entidades espirituais. 

SILVA, Kênya da Luz. O SER PAJÉ: histórias de pajelança e encantaria em Cururupu no 

tempo presente. Monografia (Graduação) – Curso de História, Universidade Estadual do 

Maranhão, São Luís: UEMA, 2016. Orientador: Prof.ª Marcia Milena Galdez Ferreira. 

 

RESUMO  

 

Esta monografia se propõe analisar a Pajelança no município de Cururupu, abordando os 

diversos olhares sobre essa prática, além da inserção de novos elementos relacionando com o 

sincretismo religioso e a sessão de cura. Nessa perspectiva, a monografia foca nas relações entre 

o pajé e os encantados (ou guias); o pajé e as pessoas que buscam algum tipo de tratamento; os 

encantados e as pessoas. Toda a construção e representação da Pajelança no contexto da 

religiosidade popular. 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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TENDA SÃO JOSÉ – ACERVO MARACÁ 

A Comissão Maranhense de Folclore foi agraciada com um exemplar de excelente 

documentário musical sobre a religião afro-brasileira do Maranhão, em DVD, intitulado: 

TENDA SÃO JOSÉ: ACERVO MARACÁ. O disco, lançado em 2016, é uma realização de 

Maracá Cultura Brasileira. Reúne 58 músicas cantadas em realizados na Tenda São José, em 

Pirapemas (MA), recolhidas por Renata Amaral, entre 1999 e 2003, em cerca de 15 ocasiões 

diferentes, mixadas e masterizadas por André Magalhães. Muitas das músicas reunidas no DVD 

podem ser ouvidas em www.acervomaraca.com.br, onde podem ser encontradas também as 

letras e mais informações sobre as cantigas e a Tenda. A religião da Tenda São José, 

denominada Umbanda, Tambor da Mata ou Terecô, como a praticada em muitas outras da 

região da região da bacia do rio Itapecuru até Codó, apresenta elementos do Tambor de Mina, 

típico da capital maranhense, mas se distingue daquela em coreografias, figurinos, instrumentos, 

toques, melodias e procedimentos rituais, como lembra Renata Amaral, coordenadora da obra.  

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

                                                           
39 Roza Santos – radialista; membro da CMF 

 

http://www.acervomaraca.com.br/
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PERFIL DE CULTURA POPULAR 

Clemente Sousa e Clemente Filho: o fundador e o zelador do Terreiro Jardim de 

Encantaria 

 

Marilande Martins Abreu
40

 

 
 

O líder espiritual do Terreiro de Mina Jardim de Encantaria, Pai Clemente Filho, do 

vodun Toi Averequete (Averodã), é filho biológico do saudoso Pai Clemente Sousa, natural do 

povoado de Ginapaúba, município de Guimaraes/MA. Pai Clemente Sousa era pescador e 

proprietário de barco de pesca e, numa das suas viagens, conheceu dona Maria do Espírito Santo 

Cabral Sousa, casaram-se e tiveram cinco filhos, um deles é Clemente Filho, seu sucessor no 

Terreiro. 

Pai Clemente Sousa teve seu primeiro transe aos 07 anos de idade, mas, a pedido da sua 

mãe, Maria da Conceição, seus guias foram suspensos pelo pai de santo Raimundo Mendes, do 

povoado de Cumã (Pé Grande), do município de Guimaraes/MA. Contudo, a medida que 

crescia Pai Clemente Sousa passou a ser “chamado” pelas suas entidades. Já adulto e relutante 

em se iniciar ele teve várias perdas, três dos seus cinco filhos morreram e seus barcos de pesca 

naufragaram. Esses infortúnios eram considerados por ele como castigos que as entidades - da 

cura e da mina – o infligiam porque ele não queria dedicar sua vida à mina. Em suma, era um 

mineiro que não queria "aceitar seu destino de mineiro", como nos disse seu filho Clemente.  

Após o naufrágio no qual perdeu seu último barco de pesca, Pai Clemente Sousa, ciente 

do que se tratava e para não perder a vida, resolveu se entregar e assumir o seu dom de mineiro, 

passou a "viver para a mina", algo que ele relutou em fazer durante muito tempo. Assim, após 

esse episódio do naufrágio, Pai Clemente Sousa, procurou o pai de santo Alberto Rocha, do 

caboclo Jaraíno, em São José de Ribamar/MA e foi iniciado por ele, na mina e na cura, sendo 

consagrado na mina para o caboclo João da Mata, Rei da Bandeira. Sua senhora era Dona 

Eliana, filha de Dom Sebastião. Na Cura/Pajelança, sua guia era Índia Tapuia.  

De São José de Ribamar/MA, pai Clemente Sousa seguiu para Humberto de 

Campos/MA com a mulher e os dois filhos. No povoado Carrapatal/Pedras abriu um terreiro 

onde começou a praticar a mina de forma discreta, mas logo seu chefe, João da Mata, ordenou 

que Pai Clemente Sousa viesse para São Luís/MA abrir um terreiro de mina, no local que iria 

indicar-lhe. Cumprindo seu destino, Pai Clemente Sousa veio para a capital com a mulher e os 

                                                           
40 Dra. em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP; professora do Departamento de Sociologia e 

Antropologia da Universidade Federal do Maranhão – UFMA; realiza estudos e pesquisas sobre fenômenos religiosos, mulher e o 
feminino, a partir do diálogo entre a Antropologia e a Psicanálise. Membro do Grupo de Pesquisa em Religião e Cultura Popular - 

Gp Mina. Atualmente é tutora do Programa de Educação Tutorial – PET do curso de Ciências Sociais/UFMA. 
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dois filhos, entrou no matagal indicado por seu João da Mata e lá fundou sua casa de mina, em 

20 de janeiro de 1973. 

A partir de então, Pai Clemente Sousa, passou a dedicar-se inteiramente ao seu 

sacerdócio. Para adquirir benefícios para sua comunidade o mesmo tornou-se uma importante 

liderança comunitária. E assim, em torno do Terreiro de Mina Jardim de Encantaria, nasceu a 

"Vila Conceição", para a qual Pai Clemente Sousa levou água encanada, energia elétrica, 

fundou a escola comunitária Nossa senhora da Conceição e o tambor de crioula Proteção de 

São Benedito do Anjo da Guarda. Como líder comunitário sua luta foi incansável em busca de 

melhorias para a sua comunidade, como nos relatou Clemente Filho.  

Como zelador do Terreiro de Mina Jardim de Encantaria, Pai Clemente Sousa realizava 

várias atividades religiosas, sendo a de maior expressividade a Festa do Divino Espírito Santo. 

Deixou vários filhos e filhas de santo iniciados por ele, tendo concluindo a iniciação de Luís 

Fernando Rabelo, do caboclo Girassol; Enilde Ribeiro dos Santos, do caboclo Giramundo; e 

Rosilda C. Ferreira, do caboclo Vaqueiro do Mirinzal.  

Pai Clemente Sousa faleceu no dia 19 de novembro de 2002 em decorrência de AVC 

fulminante, deixando um legado na mina, na sua comunidade, e um conselho aos dois filhos 

biológicos que sobreviveram aos diversos infortúnios por ele vivido, que “evitassem a mina”, e 

os liberou de conduzir os preceitos religiosos que ele guardava. Pai Clemente Sousa dizia que 

não queria que os filhos passassem pelo que ele passou, insistiu para os filhos estudarem e 

tentou deixá-los longe da mina, mas não conseguiu, pois, o destino se impôs e Clemente, seu 

filho mais novo, já tinha um destino traçado na mina.  

Clemente Filho entrou em transe pela primeira vez aos 04 anos. Nessa ocasião Pai 

Clemente Sousa fez um trabalho espiritual e suspendeu seus guias. Quando Pai Clemente Sousa 

fundou o Terreiro de Encantaria no ano de 1973, Clemente Filho tinha entre 08 e 09 anos, pouco 

participava do mundo da mina. Cresceu, foi se aproximando do cotidiano do terreiro, não para 

receber entidade ou exercer qualquer função ritual na mina, mas, para organizar e administrar o 

dia-a-dia e atividades rituais do terreiro, função que ocupou até a morte de seu pai no ano de 

2002.  

Pai Clemente Sousa teve seus rituais fúnebres (tambor de choro) de corpo presente 

conduzidos pelo seu pai de santo Alberto Rocha, que o iniciou na mina e na cura. 

Posteriormente os outros rituais - despacho, tambor de alegria, reabertura da casa - foram 

conduzidos pelo babalorixá Jose Itaparandi, de Toi Badé, que foi preparado por Mundica da 

Vila Passos, iniciada no Terreiro de São Benedito/Justino. 

Jose Itaparandi ficou 10 anos no comando espiritual da Casa de Mina Jardim de 

Encantaria. Sua aproximação com o terreiro de Pai Clemente Sousa se iniciou no ano de 2000, 

através de Clemente Filho, que o conhecera e daí nasceu um laço espiritual que se concretizou e 

consolidou no decorrer dos anos em que José Itaporandi assumiu o comando ritual do Terreiro 

Jardim de Encantaria até que ele transmitisse o comando da casa a Clemente Filho.  

Após dois anos da morte de Pai Clemente Sousa, no dia 30 de dezembro de 2004, 

Clemente Filho entrou em transe pela segunda vez em sua vida, foi num toque para Xangô 

Aganju. A partir daí Pai José Itaparandi o iniciou na mina - sua feitura foi iniciada no final do 

mês de julho/2009 e concluída no mês de agosto/2009. Durante esse período ficou 25 dias 

recolhido na camarinha do terreiro de José Itaparandi.  

Clemente Filho foi consagrado ao vodum Averequetê (Averondã). Sua senhora é 

Navezoarina, seu gentil é Dom Pedro Angasso, seu guia é caboclo Irajá, e sua farrista é Dorinha 

Légua. Na cura/pajelança foi “encruzado” por Mundica Estrela, cujos chefes são Barba Soeiro e 

Dom João. Ela foi iniciada por mãe Tatá, do Terreiro de São Benedito/Justino, do qual dona 

Mundica Estrela atualmente é chefe. O encruzo na cura/pajelança de Clemente Filho se 

constituiu de dois momentos: entre os meses de julho e agosto/2014 permaneceu 31 dias 

recolhido no Terreiro de São Benedito/Justino. Na cura tem como chefe João da Mata, e sua 

guia é princesa Izaurina.  
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Após 10 anos à frente do Terreiro de Mina Jardim de Encantaria, José Itaparandi 

transmitiu o seu comando para o herdeiro natural, Clemente Filho, que assumiu o comando total 

da casa como chefe em 2012, quando passou a "formar suas trincheiras", o que quer dizer iniciar 

filhas-de-santo para o terreiro que herdou do pai. 

Clemente Filho tem também como auxiliares filhas e filhos-de-santo preparadas por Pai 

Clemente Sousa (alguns que haviam se afastado da casa após a morte do líder, retornaram 

quando Clemente Filho assumiu o comando espiritual do terreiro). Atualmente o Terreiro tem 

24 filhos-de-santo, desses, 14 foram iniciados por Clemente Filho, 08 foram iniciadas pelo 

fundador da casa, e os outros vieram de outras casas.  

Pai Clemente tem 49 anos, é casado, tem dois filhos; é pedagogo e professor da rede 

municipal de ensino. Seu trabalho como chefe do Terreiro Jardim de Encantaria, como nos 

disse, "é zelar pela casa". Nela desenvolve trabalhos de limpeza de corpo e saúde, e não cobra 

àqueles que o procuram.  

O Terreiro Jardim de Encantaria tem um calendário de festa anuais diversificado. Além 

de zelador do terreiro, como se define, Clemente Filho realiza um importante trabalho de 

caridade no qual doa brinquedos para as crianças carentes da sua comunidade. Ele continua 

também a comandar e administrar a escola comunitária fundada pelo pai, que atualmente atende 

400 crianças. Assim, com essas atividades e sua liderança religiosa no Terreiro Jardim de 

Encantaria, Clemente Filho dá continuidade ao trabalho, iniciado por Pai Clemente Sousa, um 

mineiro que dizia estar na mina "por obrigação, não por amor". 

Calendário de festas do Terreiro Jardim de Encantaria: 

 

- Janeiro: 

Toques de São Sebastião; aniversário do Terreiro, João da Mata, Oxossi, Xapanã e 

Mocambo. 

- Fevereiro:  

Obrigação de São Lazáro (Acossi). 

- Março: Aleluia 

- Abril: Ladainha de São Jorge.  

- Maio: Obrigação de Preto Velho; aniversário de Dorinha Légua.  

- Junho: comemoração da iniciação na cura. 

- Julho: Ladainha de Nanã (Vó Missã); viagem para acompanhar o festejo do Divino 

Espirito Santo do seu filho de Santo no povoado de Rui Vaz, onde reside Pai Zeca de 

Valdemar. 

- Agosto: Tambor de São Benedito/Averequete (chefe de Clemente na mina); Cura e 

levantamento do mastro da Festa do Divino Espírito Santo; Toque em Homenagem ao 

caboclo João Flecheiro (farrista do saudoso Pai Clemente Sousa). 

- Setembro: Festa do Divino Espírito Santo; Tambor de Oxalá. 

- Outubro: Festa de Cosme e Damião (Festa das crianças). 

- Novembro: Obrigação dos ancestrais. 

- Dezembro: Festa de Santa Bárbara, Nossa Senhora da Conceição, Santa Luzia 

Bancada das Tobossis; Obrigação de pagamentos (alguidar de frutas).  

- Além desse calendário de festas rituais, o Terreiro de Mina Jardim de Encantaria tem 

Sessão de Claboclo duas vezes por mês, aos domingos, no final da tarde.  

 

Endereço do Terreiro Jardim de Encantaria:  

Rua Bom Jesus, n. 43C, Vila Conceição/Anjo da Guarda 

São Luis/MA 

Telefone (98) 98880 – 7762; 3242 – 8087 

 


